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Προς τους αποδέκτες πολεοδοµικών 

εγκυκλίων 

ΘΕΜΑ:   «Αποδοχή της  υπ’αριθµ. 331/2011 γνωµοδότησης του Β΄ Τµήµατος   Ν.Σ.Κ». 

 

Σας διαβιβάζουµε την υπ’αριθµ. 331/2011 οµόφωνη γνωµοδότηση του Β΄ 

τµήµατος  Ν.Σ.Κ  την οποία αποδεχόµαστε.  

Σύµφωνα µε αυτήν σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος εκδόσεως αδείας 

δοµήσεως σε έκταση που έχει  χαρακτηρισθεί  χορτολιβαδική του άρθρου 3 παρ.6 

περ.(β) [ή  και βραχώδης και  πετρώδης του άρθρου 3 παρ.6 περ. (γ) ]  του ν.998/79, η 

αρµόδια πολεοδοµική αρχή εκδίδει  µεν την άνω άδεια κατά τη συνήθη διαδικασία, 

πλην όµως, εφόσον εγερθούν σοβαρές αµφιβολίες ή αµφισβητήσεις ως προς την 

έκταση, τα όρια ή την κυριότητα του γηπέδου ή ως προς την ύπαρξη εµπραγµάτων 

δικαιωµάτων που επηρεάζουν τη δόµησή του, η ίδια αρµόδια υπηρεσία οφείλει  

προκειµένου να χορηγήσει την άδεια δοµήσεως, να προβεί  σε  παρεµπίπτουσα κρίση 

επί των ζητηµάτων αυτών και τούτο ανεξαρτήτως του εάν η εκάστοτε επίµαχη έκταση 
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κείται  σε περιοχή όπου δεν ισχύει  το δικονοµικό τεκµήριο κυριότητας του ∆ηµοσίου  

του άρθρου 62 παρ1 εδ.πρώτο του ν.998/79 .Στην περίπτωση δε  κατά την οποία 

υπάρχουν στη διάθεση των δηµοσίων υπηρεσιών στοιχε ία από τα οποία προκύπτει  

η κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα του ∆ηµοσίου που επηρεάζει  τη δόµηση 

στο γήπεδο, τότε οφείλει  να αρνηθεί  τη χορήγηση της άδειας.  

 

 

     

Συνηµµένα:                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Αντίγραφο της υπ’αριθµ. 
331/2011  γνωµοδότησης του  
Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τµήµα)      
                                                            
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 
 

 

Κοινοποίηση:                                       
1. Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους                        

Κεντρική Υπηρεσία 
        Ακαδηµίας 68-Τ.Κ. 10678 
2. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου  
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        Αµαλιάδος 29  
        Τ.Κ. 115 23 
3.  ∆/νση   Προστασίας ∆ασών και  Φυσικού Περ/ντος  
        Τµήµα Νοµικών Υποθέσεων  
        Χαλκοκονδύλη 31  
        Τ.Κ. 101 64 
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