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Α.Π. 03/11 

 
Προς 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 
κ. Νικόλαο Σηφουνάκη, Αναπληρωτή Υπουργό 
 
 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε, µε το άρθρο 30, παρ. 3α, του Ν. 3889/2010 «Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντι-
κών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», ορίστηκε ότι 
«3.α. Εκκρεµείς κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) διαδικασίες ανά-
θεσης και εκπόνησης µελετών έγκρισης ή αναθεώρησης Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή 
Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), επιτρέπεται να συνεχίζον-
ται και εγκρίνονται µε τις διατάξεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α’) στα όρια των εδαφικών περιφε-
ρειών των δήµων για τους οποίους είχαν προκηρυχθεί οι σχετικές µελέτες, υπό την προϋπόθεση ότι 
η σχετική απόφαση ανάθεσης της εκπόνησής τους θα εκδοθεί µέχρι 31.12.2010». 

Μετά την έναρξη ισχύος της ως άνω διάταξης, κατ’ εφαρµογή αυτής, αρκετοί Ο.Τ.Α. (π.χ. ∆ήµος 
Λευκάδας, Ν. Α. Καρδίτσας, κ.ά.) ανακάλεσαν προκηρύξεις διαγωνισµών ανάθεσης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, 
καθόσον -ευλόγως- δεν θεώρησαν εφικτή την έκδοση απόφασης ανάθεσης µέχρι τις 31.12.2010. 

Αντιθέτως, άλλοι Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α., προκήρυξαν διαγωνισµούς το τελευταίο δίµηνο 
του 2010 (βλ. π.χ. προκήρυξη πλήθους µελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ από την πρώην Ν. Α. Εύβοιας 
στις 31-12-2010!!!), βασιζόµενοι σε «πληροφορίες» περί νοµοθετικής ρύθµισης για την 
παράταση της άνωθεν ηµεροµηνίας.  

Βάσει των διαθέσιµων νοµικών πληροφοριών, µέχρι τις 31.12.2010 (και µέχρι σήµερα) δεν 
είχε νοµοθετηθεί παράταση της ηµεροµηνίας της παρ. 3α του άρθρου 30 του Ν. 3889/2010, ενώ 
από 01.01.2011 ξεκίνησε η πλήρης εφαρµογή του Ν.3852/2010 και η λειτουργία των νέων 
αυτοδιοικητικών οργανισµών. Περαιτέρω: 

Η ένταξη µιας µελέτης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στο ΕΣΠΑ δεν είναι δυνατόν να συνιστά αιτιολογία 
αφενός θέσπισης παρεκκλίσεων ή/και εξαιρέσεων από το ισχύον νοµικό καθεστώς, αφετέρου -
και το κυριότερο - µη ορθολογικής προσέγγισης του αντικειµένου και των στόχων της µελέτης, 
στο πλαίσιο της νέας αυτοδιοικητικής δοµής και οργάνωσης της χώρας. Απεναντίας, η θέσπιση 
του Ν.3852/2010 συνιστά νόµιµη και ουσιαστική αιτιολογία τροποποίησης ενός τεχνικού δελτίου 
ή µιας απόφασης ένταξης ενός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στο ΕΣΠΑ. 

Η προκήρυξη διαγωνισµών βάσει «πληροφοριών» περί αλλαγής των ισχυουσών διατάξεων δεν 
είναι - ουσία και νόµω - επιτρεπτή και ενέχει, εκτός άλλων, τον σοβαρό κίνδυνο της άσκοπης 
οικονοµικής επιβάρυνσης τόσο του ∆ηµοσίου (εργασία επιτροπών, υπαλλήλων, κ.λπ.), όσο και των 
γραφείων µελετών (έκδοση εγγυητικών επιστολών, σύνταξη τεχνικών προσφορών, αυτοψίες κ.λπ.). 



 
 
 
Η ως άνω παρατηρούµενη διαφορετική συµπεριφορά των Ο.Τ.Α., σε συνδυασµό µε τις δια-

χεόµενες «πληροφορίες» περί επικείµενης νοµοθετικής ρύθµισης κ.λπ., έχει δηµιουργήσει σοβα-
ρά προβλήµατα, καθόσον συνεχίζονται διαδικασίες διαγωνισµών, χωρίς κανείς να εγγυάται –
επισήµως - το κύρος και τη νοµιµότητα αυτών. Είναι, δε, αξιοσηµείωτο ότι εµφανίζονται οι πράτ-
τοντες κατά νόµο (Ο.Τ.Α. που ακύρωσαν διαγωνισµούς και γραφεία µελετών που δεν συµµετεί-
χαν σε µη σύννοµους διαγωνισµούς) ως τυπολάτρες, µη γνώστες της «ελληνικής πραγµατι-
κότητας». 

Τέλος, µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 186, παρ. ΣΤ.23 και 280 παρ. 8 του Ν.3852/2010, 
σε συνδυασµό µε το άρθρο 30 παρ. 3α του Ν. 3889/2010, καθίσταται ασαφές και για τους νέους 
Καλλικρατικούς Ο.Τ.Α. εάν µπορούν, πλέον, να προκηρύξουν ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ για το σύνολο της 
εδαφικής τους επικράτειας. 

Κατόπιν τούτων, παρακαλούµε για την σαφή διευκρίνιση των παραπάνω θεµάτων και την 
παροχή σχετικών οδηγιών προς τους Ο.Τ.Α., το ταχύτερο δυνατό και τελούµε στη διάθεσή σας 
για οιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφόρηση. 

Με τιµή, 
 

Για τον ΣΕΓΜ 
 

Πέτρος Πετρακόπουλος      Ανδρέας Λουκάτος   
Πρόεδρος      Γενικός Γραµµατέας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Εστάλη επίσης σε : 
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 
κα Μαρία Καλτσά, Γενική Γραµµατέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος 
(Αξιότιµη κυρία Γενική Γραµµατέα,) 
 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
κ. Γεώργιο Ντόλιο, Υφυπουργό (Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,) 
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