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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την λειτουργία των ΕΠΑΕ και Συµβουλίων
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος
ΣΧΕΤ.: (1) Το µε αρ. 978/19.4.12 διαβιβαστικό από το Γρ. Γεν. Γρ. Χωρ. & Αστ.
Περ/ντος (αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ19849/23.4.12)
(2) Η από 4.4.12 αίτηση (αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 17596/5.4.12)
Με αφορµή αιτήµατα ιδιωτών (1 & 2 σχετικά), σχετικά µε την λειτουργία των ΕΠΑΕ
και την σύσταση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, µετά την ισχύ του Ν. 4030/11 (ΦΕΚ
249Α/25.11.11), διευκρινίζουµε τα παρακάτω:
•

Mε τις διατάξεις των άρθρων 20-25 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ/Α/249/12)
θεσπίσθηκε η συγκρότηση των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) µετά από
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, και
καθορίσθηκαν µεταξύ άλλων, οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας τους.

•

Η διάταξη της περίπτωσης (α) της παραγράφου (2) του άρθρου 45 (τελικές και
µεταβατικές διατάξεις) του ιδίου νόµου αναφέρει ότι « Με την έκδοση της
συγκρότησης του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής σε κάθε περιφερειακή ενότητα
καταργείται η αντίστοιχη ΕΠΑΕ.»

Από

τον

συνδυασµό

των

ανωτέρω

διατάξεων

προκύπτει

ότι

:

α) οι αρµοδιότητες που ασκούσαν µέχρι σήµερα οι ΕΠΑΕ (Α΄βάθµιες και Β΄βάθµιες),
ασκούνται πλέον από τα ΣΑ όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Ν. 4030/11.

β) οι ΕΠΑΕ, που λειτουργούν σε κάθε περιφερειακή ενότητα, εξακολουθούν να
λειτουργούν ως έχουν, µέχρι να εκδοθεί η Απόφαση συγκρότησης του
Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων των άρθ. 20 - 25 του
Ν. 4030/11.
Αντίστοιχα κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων των άρθ. 30 - 34 του Ν. 4030/11 (άρθ. 45,
παρ. 2β αυτού), το Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, που
λειτουργεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα, εξακολουθεί να λειτουργεί ως έχει, µέχρι να
εκδοθεί η Απόφαση συγκρότησης του αντίστοιχου Συµβουλίου Πολεοδοµικών
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων.
Τέλος, διευκρινίζουµε ότι για περιπτώσεις ενστάσεων κατά αποφάσεων των
Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής, όπου τούτο προβλέπεται (άρθρο 27, παρ.γ), αρµόδιο
αποφασιστικό όργανο είναι το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ).
Οι Γενικοί Γραµµατείς Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, στους οποίους κοινοποιείται
το παρόν, παρακαλούνται για την άµεση συγκρότηση των Συµβουλίων
Αρχιτεκτονικής και των Συµβουλίων Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων.
Ε.∆.:
-Χρ. Αρχείο
-∆ΟΚΚ
-∆. Α./ΤΜ. Π.Ο.
-Α. Ρέλλια
-Ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ
(Ενηµέρωση Υ∆ΟΜ)

Η Γενική Γραµµατέας
Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος
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