ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

12/12/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η απόφαση του ΣτΕ που αφορά
στην αίτηση ακύρωσης της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τη μη υλοποίηση
του άρθρου 2, της παραγράφου 4 της Υπουργικής Απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη (ΦΕΚ Β’ Τεύχος
3136/31-07-18), συνδυαστικά με το άρθρο 36, παρ.3 ** του ν.4495/17,
που αφορά στην έκδοση Οικοδομικών Αδειών της Κατηγορίας 3.
Σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. 1844/2019 Απόφαση του Ε' Τμήματος του
Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρίφθηκε η Αίτηση Ακυρώσεως της
ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.
Αναλυτικότερα, στην κατηγορία 3 υπάγονται όλες οι ανεγέρσεις και
προσθήκες κτιρίων σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή (κατοικίες
έως 2000 τμ και ειδικά κτίρια έως 1000 τμ) και άρτιου κατά κανόνα
γηπέδου σε εκτός σχεδίου, για χρήση κατοικίας, που ΔΕΝ απαιτείται
έγκριση κάποιου άλλου φορέα πριν την έκδοση Ο.Α., όπως της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του Δασαρχείου, του Συμβουλίου
Αρχιτεκτονικής κλπ.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι οι άδειες κατηγορίας 3 αφορούν βάσει του
ν.4495/17, άρθρο 36, παρ.3 ** , τις εξής περιπτώσεις:
Κατηγορία 3:
α) ανέγερση κτιρίου σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή,
επιφάνειας έως χίλια (1.000) τ.μ. δόμησης για ειδικά κτίρια και έως
δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. δόμησης για κτίρια με επικρατούσα χρήση
κατοικίας,
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β) ανέγερση κτιρίου με χρήση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή,
στην οποία υφίσταται κτηματογράφηση και εγκεκριμένο ΓΠΣ ή
ΣΧΟΟΑΠ σε άρτιο κατά τον κανόνα,
γ) ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο εντός οριοθετημένου οικισμού με το
από 24.4.1985 π.δ. (Δ΄ 181) για κτίριο με επικρατούσα χρήση
κατοικίας,
δ) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση
κατοικίας,
ε) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση
ειδικού κτιρίου, εφόσον η προσθήκη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (50%) της υπάρχουσας δόμησης και σε εντός σχεδίου δόμηση,
στ) αλλαγές χρήσης κτιρίων ή αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων
ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές,
ζ) κατασκευή πισίνας, εφόσον δεν καλύπτεται από τις περιπτώσεις της
έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,
η) τοίχοι αντιστήριξης, περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν
εμπίπτουν στην κατηγορία εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και με
την επιφύλαξη των περιπτώσεων της Κατηγορίας 1,
θ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων και προκατασκευασμένων
δεξαμενών ύδατος, καθώς και δεξαμενών λυμάτων,
ι) εργασίες επισκευής και εργασίες αλλαγής διαρρύθμισης νομίμως
υφιστάμενων κτιρίων που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του
άρθρου 30.
ια) εργασίες των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 29 για τις
οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τον
προϋπολογισμό τους.
ιβ) εργασίες ανακατασκευής κτιρίων και κτισμάτων εν γένει που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 8.2.1979 (Δ΄ 130) εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις
Οι άδειες κατηγορίας 3 εκδίδονται όπως προβλέπεται από το άρθρο 2,
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07-18) και αποτελούν αποκλειστικό αντικείμενο ευθύνης του ιδιώτη
μηχανικού. Το προαναφερθέν άρθρο αναφέρει:
«Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε αίτηση έκδοσης άδειας
κατηγορίας 3 η οποία εκδίδεται αυτόματα από το πληροφοριακό
σύστημα, η διαδικασία είναι η εξής:
α) Γίνεται αίτηση από τον Διαχειριστή για τη χορήγηση βεβαίωσης,
προκειμένου να οριστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και οι ισχύοντες
όροι δόμησης για την περιοχή του ακινήτου.
β) Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και χρεώνεται
ηλεκτρονικά από τον προϊστάμενο σε αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος
εκδίδει την βεβαίωση, ηλεκτρονικά, εντός δέκα ημερών ορίζοντας
ταυτόχρονα τα υποχρεωτικά πεδία εγκρίσεων του συστήματος που θα
πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να εκδοθεί η άδεια, σύμφωνα
με τους ισχύοντες όρους δόμησης για την περιοχή του ακινήτου.
γ) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης ο διαχειριστής της αίτησης έχει τη
δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα για την έκδοση της συγκεκριμένης
οικοδομικής άδειας, εισάγοντας στο σύστημα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά του Τεύχος Β’ 3136/31.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39583 άρθρου 40 και σε κάθε περίπτωση τα
δικαιολογητικά και στοιχεία των υποχρεωτικών πεδίων που έχουν
οριστεί βάσει της βεβαίωσης.
δ) Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μετά
από υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της αίτησης ότι αναλαμβάνει
την ευθύνη της πληρότητας της αίτησης, το σύστημα εκδίδει αυτόματα
την οικοδομική άδεια, η οποία λαμβάνει αριθμό αδείας και αναρτάται
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια μεταφέρεται στον καθορισμένο από το
ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση
στους πολίτες στα στοιχεία του εντύπου της αδείας, του
τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης που την
συνοδεύουν.
ε) Μετά τη λήψη αριθμού αδείας και την ανάρτηση της πράξης στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αναθέτει σε αρμόδιο
υπάλληλο τον έλεγχο των εισφορών και κρατήσεων της άδειας
(φορολογικά). Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη, ενημερώνεται ο
διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτήτης μέσω του πληροφοριακού
ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος (Στοά Ηλία Καραπατή)
Βόλος, Τ.Κ. 38333Τηλ. 24210-26173, 26574 - ΦΑΞ: 24210-21944
Email: tee_vol@tee.gr Website: www.teemag.gr

3

συστήματος, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις συμπληρώσεις. Παρερχομένης απράκτου προθεσμίας ενός μηνός, η
άδεια ανακαλείται.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε οποιαδήποτε περίπτωση παρέμβασης της ΥΔΟΜ εκτός των
προβλεπόμενων, παρακαλούμε να επικαλείστε την απαρέγκλιτη
εφαρμογή των σχετικών υπουργικών και νομοθετικών διατάξεων.
Η Πρόεδρος
ΤΕΕ Μαγνησίας

Νάνσυ Καπούλα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Διαβάστε
απόφαση του ΣτΕ.

αναλυτικότερα

την

επισυναπτόμενη
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