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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σε θέµατα χρήσεων γης – χώροι συνάθροισης κοινού & 

πολιτιστικά κτίρια 

 

Σχετ: (α) Το µε αρ. πρ. 27936/4.6.13 έγγραφο της ∆ΟΚΚ (αρ. πρ. ∆ΠΣ 34632/7.6.13)  

 

  
Με το (α) σχετικό, διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας το µε αρ. πρ. 087729/18.4.13 έγγραφό σας µε 

θέµα «Ερωτήµατα σχετικά µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα Χρήσεων Γης – Κτιριοδοµικό κανονισµό – 

Κτήρια Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων – χώροι συνάθροισης κοινού κλπ». 

 

Αναφορικά µε τον Κτιριοδοµικό κανονισµό και το γεγονός ότι αυτός δεν θα πρέπει να συγχέεται µε 

τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης σε µια περιοχή, το ερώτηµά σας απαντήθηκε από την αρµόδια 

Υπηρεσία ∆ΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ µε το (α) σχετικό. 

 

Ως προς τα θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας µας (αναφορικά µε τις 

επιτρεπόµενες χρήσεις γης) σηµειώνουµε τα εξής: 

1. Αρµόδια Υπηρεσία για να αποφανθεί για τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης σε κάθε ακίνητο, 

είναι η Υπηρεσία ∆όµησης (πρώην Πολεοδοµία), που είναι αρµόδια για την έκδοση της 

άδειας δόµησης του ακινήτου, η οποία και διαθέτει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία του 

ισχύοντος πολεοδοµικού καθεστώτος - κανονισµού των περιοχών αρµοδιότητάς της.  

2. Οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης σε µια περιοχή είναι δυνατό να καθορίζονται από 

διαφορετικές διοικητικές πράξεις (Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, Ειδικά Π. ∆/γµατα, 

ρυµοτοµικό σχέδιο κτλ) και εποµένως, χωρίς τη συνολική θεώρηση του ισχύοντος 

πολεοδοµικού καθεστώτος δεν είναι δυνατή η χορήγηση γνώµης από την Υπηρεσία µας 

σχετικά µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης σε συγκεκριµένες περιοχές. 



3. Ως προς τα ερωτήµατά σας σχετικά µε το ποιες ακριβώς χρήσεις επιτρέπονται σε 

συγκεκριµένες κατηγορίες χρήσεων γης του από 23.2.87 Π. ∆/τος (ΦΕΚ 166/∆/87), σας 

παραπέµπουµε στο 1ο άρθρο αυτού, όπου στην παρ. Β «ειδική πολεοδοµική λειτουργία» 

αναφέρονται εντός των παρενθέσεων ενδεικτικά, συγκεκριµένες χρήσεις. Για παράδειγµα 

στους χώρους συνάθροισης κοινού, υπάγονται τα θέατρα, οι κινηµατογράφοι, οι αίθουσες 

συγκέντρωσης κτλ. Προκειµένου η Υπηρεσία µας να εκφράσει άποψη σχετικά µε το ποιες 

είναι οι επιτρεπόµενες χρήσεις στην κατηγορία «χώροι συνάθροισης κοινού» (ή και σε 

άλλες κατηγορίες), θα πρέπει να ερωτηθούµε για συγκεκριµένη χρήση. 

4. Σε κάθε περίπτωση, η πραγµατοποιούµενη χρήση σε ένα κτίριο θα πρέπει να είναι 

επιτρεπόµενη χρήση στην περιοχή, ως προς τα θέµατα όµως των αδειοδοτήσεων, θα πρέπει 

να επιλαµβάνονται οι κατά περίπτωση αρµόδιες για την αδειοδότησή τους αρχές. 
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