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Περίληψη 

Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων που επιτρέπουν την εξαίρεση από την κατεδάφιση 
αυθαίρετων κατασκευών ανεγειρόµενων µετά την 31.1.1983 -. Είναι ανίσχυρες διατάξεις οι 
οποίες επιτρέπουν την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών ανεγειροµένων 
µετά τη θέσπιση των βασικών πολεοδοµικών κανόνων που εκδόθηκαν σε εκπλήρωση της 
επιταγής του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγµατος και κατά παράβαση των διατάξεων που 
αφορούν όρους και περιορισµούς δόµησης ή χρήσεις γης. Ειδικώτερα, κρίθηκε ότι οι 
συνταγµατικές διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2, 3 και 5 απευθύνουν στον κοινό νοµοθέτη και 
στην κατ  εξουσιοδότησή του κανονιστικώς δρώσα ∆ιοίκηση, την επιταγή να ρυθµίσει τη 
χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδοµική διαµόρφωση της χώρας µε βάση ορθολογικό 
σχεδιασµό υπαγορευόµενο από πολεοδοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε την ιδιοµορφία, την 
φυσιογνωµία και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Ουσιώδες στοιχείο του σχεδιασµού αυτού είναι ο 
καθορισµός ή η τροποποίηση των χρήσεων γης της πόλεως, κριτήρια δε για την χωροταξική 
αναδιάρθρωση και την πολεοδοµική ανάπτυξη των πόλεων και των οικιστικών εν γένει 
περιοχών είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της αναπτύξεως των οικισµών και η 
εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβιώσεως των κατοίκων, µη επιτρεποµένης της 
χειροτερεύσεώς τους µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως µε την επί το δυσµενέστερο µεταβολή 
της επιτρεπόµενης χρήσεως  αν αυτή δεν επιβάλλεται από εξαιρετικούς λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος προς εξυπηρέτηση προέχουσας σηµασίας σκοπού κατά την µετά από στάθµιση 
ουσιαστική εκτίµηση του νοµοθέτη, υποκείµενη σε δικαστικό έλεγχο - ή τη νόθευσή της. 
Τούτων έπεται, ότι µέχρις ότου τεθούν για πρώτη φορά από το νοµοθέτη, προς εκπλήρωση 
της ανωτέρω συνταγµατικής επιταγής, οι βασικοί κανόνες πολεοδοµήσεως, είναι 
συνταγµατικώς ανεκτή η πρόβλεψη της δυνατότητας εξαιρέσεως από την κατεδάφιση 
κατασκευών που έχουν αυθαιρέτως ανεγερθεί πριν τη θέσπιση των κανόνων αυτών (παλαιές 
κατασκευές), αλλά ως εξαιρετικής ρυθµίσεως και υπό όρους. Είναι όµως αντίθετες προς την 
ανωτέρω συνταγµατική επιταγή διατάξεις, µε τις οποίες επιτρέπεται η υπό τους αυτούς όρους 
εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών που ανεγείρονται µετά τη θέσπιση 
των ανωτέρω πολεοδοµικών κανόνων, και κατά παράβαση των διατάξεων που αφορούν τους 
όρους και περιορισµούς δοµήσεως ή τις χρήσεις γης (νέες κατασκευές), διότι η εξαίρεση αυτή 
συνεπάγεται τη νόθευση και τη συνεχή ανατροπή του γενοµένου βάσει των νέων 
πολεοδοµικών κανόνων πολεοδοµικού σχεδιασµού, ανατροπή η οποία, είτε αφορά τα κτήρια 
και τον τρόπο δοµήσεώς τους είτε τη χρήση τους, έχει ως αποτέλεσµα τη χειροτέρευση των 
συνθηκών διαβιώσεως, πολλώ δε µάλλον όταν οι όροι εξαιρέσεως από την κατεδάφιση µιας 
νέας αυθαίρετης κατασκευής ή διατηρήσεως µιας επανεµφανιζόµενης, αλλά µη 
επιτρεποµένης χρήσεως, επιβάλλουν να εκτιµάται η πολεοδοµική επιβάρυνση της περιοχής, 
όπου ευρίσκεται η κατασκευή ή η χρήση από την εξαίρεση µόνης αυτής από την κατεδάφιση 
και όχι από το σύνολο των ήδη εξαιρεθεισών όσο και των εξαιρουµένων από την κατεδάφιση 
νέων αυθαίρετων κατασκευών της περιοχής αυτής, προς την οποία εξαίρεση ταυτίζεται και η 
διατήρηση επανεµφανιζόµενων αλλά κατά την ισχύουσα πολεοδοµική ρύθµιση µη 

επιτρεπόµενων πλέον χρήσεων.Κείµενο Απόφασης 

Αριθµός 3500/2009  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 8 Μαΐου 2009, µε την εξής σύνθεση: Μ. 
Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου και των 
αρχαιοτέρων του Αντιπροέδρων, που είχαν κώλυµα, Ε. Γαλανού, Ν. Σκλίας, Θ. 
Παπαευαγγέλου, Ν. Ρόζος, Αν. Γκότσης, Ε. Σαρπ, Ν. Μαρκουλάκης, ∆. Μαρινάκης, Μ. 
Καραµανώφ, Αικ. Σακελλαροπούλου, Α.-Γ. Βώρος, Γ. Ποταµιάς, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Νίκα, Ι. 
Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιµέκας, Ι. Ζόµπολας, Σπ. Μαρκάτης, ∆. Γρατσίας, Β. 
Γρατσίας, Σ. Παραµυθιώτης, Φ. Ντζίµας, Σ. Χρυσικοπούλου, Ηρ. Τσακόπουλος, Μ. 
Σταµατελάτου-Μπεριάτου, Σύµβουλοι, Π. Τσούκας, Ε. Σταυρουλάκη, Μαρία Αθανασοπούλου, 
Πάρεδροι. Γραµµατέας ο Β. Μανωλόπουλος.  

Για να δικάσει την από 15 Ιουλίου 2005 έφεση :  

της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «MIRASOL Ανώνυµος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και 
Τουριστικών Επιχειρήσεων», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Μαρίνου Αντύπα 62 – 
66), η οποία παρέστη µε τους δικηγόρους : 1) Επ. Σπηλιωτόπουλο (Α.Μ. 643), 2) Σοφ. 
Σπηλιωτοπούλου (Α.Μ. 1654) και 3) Ευαγ. Τριανταφύλλου (Α.Μ. 8667), που τους διόρισε µε 
πληρεξούσιο,  

κατά της Κοινότητας Εκάλης Αττικής και ήδη ∆ήµου Εκάλης, ο οποίος παρέστη µε τον 
δικηγόρο Σπ. Νικολάου (Α.Μ. 13500), που τον διόρισε µε απόφασή του το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο,  

και κατά των παρεµβαινόντων: 1) σωµατείου µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Αµαλίας 34), το οποίο δεν 
παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νοµιµοποιήθηκε µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο και 2) νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ξενοδοχειακό 
Επιµελητήριο Ελλάδος», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 24), το οποίο παρέστη µε το 
δικηγόρο Χαρ. Χρυσανθάκη (Α.Μ. 11855), που τον διόρισε µε απόφασή του ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου, και κατά της υπ’ αριθµ. 1773/2004 απόφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών.  

Η πιο πάνω έφεση παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου, κατόπιν της υπ΄ αριθµ. 
3610/2007 αποφάσεως του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, προκειµένου να 
επιλύσει η Ολοµέλεια το ζήτηµα που αναφέρεται στην απόφαση. Η εκδίκαση άρχισε µε την 
ανάγνωση της παραπεµπτικής αποφάσεως, η οποία επέχει θέση εισηγήσεως από τον 
Εισηγητή, Σύµβουλο Ν. Ρόζο.  

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους της εκκαλούσας εταιρείας, οι οποίοι 
ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους εφέσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή 
η έφεση, τον πληρεξούσιο της εφεσίβλητης Κοινότητας, ο οποίος δήλωσε ότι η Κοινότητα 
Εκάλης Αττικής είναι ήδη ∆ήµος και τους πληρεξούσιους των παρεµβαινόντων και οι οποίοι 
ζήτησαν την απόρριψή της.  

Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του 
δικαστηρίου κ α ι  

Α φ ο ύ µ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α 

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό µ ο 

1. Επειδή, λόγω κωλύµατος, κατά την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ 214 Α΄, 
βλ. Πρακτικό ∆ιασκέψεως της Ολοµελείας 248/2009), της Παρέδρου Ειρήνης Σταυρουλάκη, 
τακτικού µέλους της συνθέσεως που εκδίκασε την ανωτέρω υπόθεση, λαµβάνει µέρος αντ΄ 
αυτής στη διάσκεψη ως τακτικό µέλος, η Πάρεδρος Μαρία Αθανασοπούλου, αναπληρωµατικό 
µέχρι τώρα µέλος της συνθέσεως.  
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2. Επειδή, για την άσκηση της κρινόµενης εφέσεως έχει καταβληθεί το νόµιµο παράβολο 
(ειδικά έντυπα γραµµάτια 2497151 και 1755103/2005).  

3. Επειδή, µε την 1414/00/28.7.2000 οικοδοµική άδεια της ∆ιευθύνσεως Πολεοδοµίας του 
Τοµέα Ανατολικής Αττικής της Νοµαρχίας Αθηνών επετράπη στην ΜIRASOL Ανώνυµη 
Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων η «Επισκευή - ∆ιαρρύθµιση - 
Ανακαίνιση Ξενοδοχείου και Κατασκευή Πισίνας και αλλαγή των όψεων» κτηρίου που φέρεται 
ότι ανήκει σε αυτήν και ευρίσκεται επί της οδού Θησέως 101 - 103, στο οικοδοµικό τετράγωνο 
(Ο.Τ.) 32 του σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Εκάλης Αττικής. Αίτηση ακυρώσεως που 
άσκησε κατά της οικοδοµικής αυτής άδειας η Κοινότητα Εκάλης ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Αθηνών απορρίφθηκε µε την 250/22.2.2002 απόφαση του δικαστηρίου αυτού. Κατ’ 
αυτής η Κοινότητα Εκάλης άσκησε έφεση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο 
µε την 2900/15.10.2003 απόφασή του δέχθηκε την έφεση, εξαφάνισε την ανωτέρω δικαστική 
απόφαση, δέχτηκε την αίτηση ακυρώσεως και ακύρωσε την οικοδοµική άδεια. Ήδη όµως, 
λίγες ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της εξαφανισθείσας αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου, η 
οικοδοµική αυτή άδεια αναθεωρήθηκε µε την 442/02/15.3.2002 πράξη της αρχής που την είχε 
εκδόσει. Μετά τη δηµοσίευση της αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας 
επακολούθησε η έκδοση των εξής πράξεων : α) της 2843/391/28.11.2003 αποφάσεως του 
Τµήµατος Εκδόσεως Οικοδοµικών Αδειών της ∆ιευθύνσεως Πολεοδοµίας Βόρειου Τοµέα της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Αθηνών - Πειραιώς, µε την οποία διεκόπησαν οι οικοδοµικές 
εργασίες στην ανωτέρω οικοδοµή. β) Η οικ. 331/59/13.1.2004 απόφαση του Νοµάρχη 
Αθηνών, µε την οποία έγινε δεκτή η από 15.12.2003 αίτηση της ανωτέρω Α.Ε. MIRASOL και 
εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση οι αυθαίρετες εργασίες της εταιρείας αυτής οι οποίες «έχουν 
γίνει, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, στο χρονικό διάστηµα από 26.7.2000 
έως σήµερα ….». γ) Η 1781/ 26.1.2004 απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε την οποία 
έγινε δεκτή η σχετική, από 16.1.2004 αίτηση, της αυτής Α.Ε. MIRASOL και, κατ’ επίκληση, 
πλην άλλων, και της ανωτέρω υπό στοιχ. β) νοµαρχιακής αποφάσεως, χορηγήθηκε άδεια για 
την αποπεράτωση µέχρι την 26.7.2004, ηµεροµηνία λήξεως ισχύος της ανωτέρω οικοδοµικής 
αδείας και της πράξεως αναθεωρήσεως, των επισκευών που είχαν επιτραπεί µε την πράξη 
αυτή στο κτήριο και «αφορούν ολοκλήρωση εσωτερικών και εξωτερικών χρωµατισµών, 
τοποθετήσεις υάλινων κιγκλιδωµάτων, σταθερών επίπλων, τελικών διαµορφώσεων και 
µαρµαροστρώσεων περιβάλλοντος χώρου, δίκτυο αυτόµατου ποτίσµατος και φυτεύσεις». δ) 
Η 898/162/29.1.2004 απόφαση του ∆ιευθυντή Πολεοδοµίας Βόρειου Τοµέα της Νοµαρχίας 
Αθηνών, µε την οποία, συνεπεία των ανωτέρω υπό στοιχ. β) και γ) πράξεων, επιτρέπεται η 
συνέχιση των οικοδοµικών εργασιών. ∆ύο αιτήσεις ακυρώσεως της Κοινότητας Εκάλης κατά 
των τριών τελευταίων από τις ανωτέρω πράξεις, από τις οποίες η πρώτη αίτηση στρέφεται 
κατά των υπό στοιχ. β) και δ) πράξεων και η δεύτερη κατά της υπό στοιχ. γ) πράξεως, 
συνεκδικάστηκαν και έγιναν δεκτές µε την 1773/26.7.2004 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, µε την οποία οι ανωτέρω πράξεις ακυρώθηκαν και απορρίφθηκαν οι παρεµβάσεις 
της Α.Ε. MIRASOL και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Κατ΄ αυτής άσκησε έφεση η Α.Ε. 
MIRASOL, επί της οποίας εκδόθηκε η 3610/2007 απόφαση του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου 
της Επικρατείας. Με οριστικές διατάξεις της τελευταίας αυτής αποφάσεως απορρίφθηκαν, 
πλην άλλων λόγων εφέσεως, και λόγοι περί του ότι εσφαλµένως έγινε δεκτό µε την 
εκκαλούµενη απόφαση ότι οι προσβληθείσες µε την αίτηση ακυρώσεως της ήδη εφεσίβλητης 
Κοινότητας πράξεις δεν έβρισκαν νόµιµο έρεισµα σε ορισµένες διατάξεις. Παραπέµφθηκε δε 
µε την αυτή απόφαση στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατ΄ άρθρο 100 παρ. 
5 του Συντάγµατος, το ζήτηµα της συνταγµατικότητας των διατάξεων α) της παρ. 8 του 
άρθρου 5 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α΄/27.8.2002) και β) της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 
3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄/24.12.2003), επίκληση των οποίων επίσης γίνεται στο προοίµιο των 
κατά τα ανωτέρω προβληθεισών πράξεων ως νοµίµου ερείσµατός τους.  

4. Επειδή νοµίµως συνεχίζει τη δίκη µετά την άσκηση της ανωτέρω εφέσεως της A.E. 
MIRASOL η εταιρεία «Τ.Ε.Ι.Μ. BLUE GR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε το διακριτικό τίτλο 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι. ΜΑΜΙ∆ΑΚΗ BLU GR (Α.Ε.)», η οποία απορρόφησε λόγω 
συγχωνεύσεως την εκκαλούσα A.E. MIRASOL.  

5. Επειδή στη δίκη παρεµβαίνει επιτρεπτώς το πρώτον ενώπιον της Ολοµελείας του 
Συµβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε. Ολοµ. 2375/1988, Ολοµ. 354/1992, Ολοµ. 3670/2006) το 
σωµατείο «Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων», ισχυριζόµενο ότι έχει ως 
µέλη, πλην άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, και µεγάλο αριθµό ξενοδοχειακών 
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επιχειρήσεων, ότι σκοποί του, «όπως προκύπτει από το καταστατικό του, είναι µεταξύ άλλων 
οι εξής: α) Η µελέτη, προστασία και προαγωγή της θέσης και της συµβολής του τουρισµού 
στην Εθνική Οικονοµία και στο πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας, ειδικότερα δε: 1) . . . 2) Η 
µελέτη τουριστικής πολιτικής και τουριστικών εφαρµογών και η υποβολή σχετικών 
προτάσεων προς τις αρµόδιες αρχές για την υιοθέτηση µέτρων και κανόνων µε στόχο την 
προσφορά τουριστικών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου. 3. Η ενεργός ανάµιξη του 
Συνδέσµου στην τουριστική και εθνική προβολή της χώρας. β) Η µελέτη, προστασία και 
προαγωγή των ηθικών, επαγγελµατικών και οικονοµικών συµφερόντων των Μελών του και η 
ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης και αµοιβαίας υποστηρίξεως µεταξύ των Μελών του. . .» 
και ότι βλάπτονται πολλά από τα ανωτέρω µέλη του από την τυχόν κρίση περί της 
αντισυνταγµατικότητας των ανωτέρω διατάξεων. Το παρεµβαίνον όµως σωµατείο δεν 
προσκοµίζει επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του µε βεβαίωση επ΄ αυτού 
καταχωρίσεως στο οικείο βιβλίο του αρµόδιου πολιτικού δικαστηρίου και για το λόγο αυτό, δεν 
δύνανται να τύχουν οιασδήποτε δικαστικής εκτιµήσεως οι προαναφερόµενοι ισχυρισµοί του 
περί του ότι έχει έννοµο συµφέρον προς άσκηση της παρεµβάσεώς του (πρβλ. Σ.τ.Ε. 
2098/2002). Εποµένως, η ασκηθείσα παρά τούτου παρέµβαση είναι απορριπτέα.  

6. Επειδή, επίσης επιτρεπώς παρεµβαίνει στη δίκη το πρώτον ενώπιον της Ολοµέλειας του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τα αναφερόµενα στην προηγούµενη σκέψη, το 
«Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδας», που είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 
(άρθρο 2 Ν. ∆/τος 688/1948, ΦΕΚ 133 Α΄). Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του αυτού Ν.∆/τος, στους 
κατά νόµον σκοπούς του περιλαµβάνονται, πλην άλλων, «α) Η µελέτη, η υπόδειξις και η 
εφαρµογή παντός µέτρου συντελούντος εις την πρόοδον, την βελτίωσιν, την αναδιοργάνωσιν 
των ξενοδοχείων της χώρας και εις την εν γένει εξύψωσιν του ξενοδοχειακού επαγγέλµατος 
(επιµελητηριακόν τµήµα). β. . . .». Έχει, συνεπώς, τούτο έννοµο συµφέρον να ασκήσει 
παρέµβαση προς υποστήριξη της συνταγµατικότητας της, τυχούσης επικλήσεως ως νοµίµου 
ερείσµατος προς έκδοση των προσβληθεισών δια της αιτήσεως ακυρώσεως πράξεων, 
ανωτέρω διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3207/2003, η οποία, όπως εκτίθεται 
λεπτοµερώς στη σκ. 17, περιέχει ρυθµίσεις ευνοϊκές ως προς την άσκηση ξενοδοχειακής 
δραστηριότητας.  

7. Επειδή, µε την ανωτέρω παραπεµπτική απόφαση του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της 
Επικρατείας απορρίφθηκαν µε οριστική διάταξή της ως αβάσιµοι οι λόγοι εφέσεως της 
εκκαλούσας ότι εσφαλµένως απορρίφθηκαν µε την εκκαλούµενη απόφαση ως αβάσιµοι οι 
ισχυρισµοί της ότι η αίτηση ακυρώσεως της ήδη εφεσίβλητης ήταν απορριπτέα ως ασκούµενη 
άνευ εννόµου συµφέροντος και αλυσιτελής, υπό την εκδοχή ότι παραµένει σε ισχύ και 
παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της η αναφερόµενη στη σκέψη 3 442/02/15.3.2002 πράξη 
αναθεωρήσεως της 1414/00/28.7.2000 οικοδοµικής άδειας. Εποµένως, είναι απορριπτέοι ως 
απαράδεκτοι οι έχοντες το αυτό περιεχόµενο µε τους ανωτέρω λόγους εφέσεως ισχυρισµοί, οι 
οποίοι επαναφέρονται µε το υπόµνηµα της εκκαλούσας ενώπιον της Ολοµέλειας του 
∆ικαστηρίου τούτου.  

8. Επειδή, στο άρθρο 24 του Συντάγµατος όριζε, πριν την αναθεώρησή του µε το Ψήφισµα 
της 6.4.2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, ότι «1. . . . 2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της 
Χώρας, η διαµόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόµηση και η επέκταση των πόλεων και των 
οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθµιστική αρµοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους 
µε σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισµών και να 
εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης». Στη διάταξη αυτή προστέθηκε, µε την 
ανωτέρω αναθεώρησή του, το εξής εδάφιο: «Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθµίσεις 
γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήµης». Οι επόµενες παρ. 3 και 5, οι οποίες δεν 
αναθεωρήθηκαν, ορίζουν τα εξής «3. Για να αναγνωριστεί µια περιοχή ως οικιστική και για να 
ενεργοποιηθεί πολεοδοµικά, οι ιδιοκτήτες που περιλαµβάνονται σε αυτή συµµετέχουν 
υποχρεωτικά, χωρίς αποζηµίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι 
απαραίτητες για να δηµιουργηθούν δρόµοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικές 
χρήσεις και σκοπούς …. 5. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων εφαρµόζονται και 
στην αναµόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν …..».  

9. Επειδή, οι συνταγµατικές αυτές διατάξεις, οι οποίοι τέθηκαν για πρώτη φορά µε το 
Σύνταγµα του 1975, απευθύνουν στον κοινό νοµοθέτη και στην κατ΄ εξουσιοδότησή του 
κανονιστικώς δρώσα ∆ιοίκηση, την επιταγή να ρυθµίσει τη χωροταξική ανάπτυξη και 
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πολεοδοµική διαµόρφωση της χώρας µε βάση ορθολογικό σχεδιασµό υπαγορευόµενο από 
πολεοδοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε την ιδιοµορφία, την φυσιογνωµία και τις ανάγκες κάθε 
περιοχής. Ουσιώδες στοιχείο του σχεδιασµού αυτού είναι ο καθορισµός ή η τροποποίηση των 
χρήσεων γης της πόλεως (ΣτΕ 451/2003), κριτήρια δε για την χωροταξική αναδιάρθρωση και 
την πολεοδοµική ανάπτυξη των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών είναι η 
εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της αναπτύξεως των οικισµών και η εξασφάλιση των 
καλλίτερων δυνατών όρων διαβιώσεως των κατοίκων (Σ.Ε. Ολ. 1528/2003, 965/2007, Ολ. 
123/2007), µη επιτρεποµένης της χειροτερεύσεώς τους µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως µε την 
επί το δυσµενέστερο µεταβολή της επιτρεπόµενης χρήσεως –αν αυτή δεν επιβάλλεται από 
εξαιρετικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος προς εξυπηρέτηση προέχουσας σηµασίας 
σκοπού κατά την µετά από στάθµιση ουσιαστική εκτίµηση του νοµοθέτη, υποκείµενη σε 
δικαστικό έλεγχο- ή τη νόθευσή της (Σ.τ.Ε. 451/2003, 3756/2000). Τούτων έπεται, ότι µέχρις 
ότου τεθούν για πρώτη φορά από το νοµοθέτη, προς εκπλήρωση της ανωτέρω, το πρώτον 
επίσης τεθείσης συνταγµατικής επιταγής, οι βασικοί κανόνες πολεοδοµήσεως, είναι 
συνταγµατικώς ανεκτή η πρόβλεψη της δυνατότητας εξαιρέσεως από την κατεδάφιση 
κατασκευών που έχουν αυθαιρέτως ανεγερθεί πριν τη θέσπιση των κανόνων αυτών που 
τίθενται εν γνώσει ακριβώς της ανωτέρω κατ΄ εξαίρεση δυνατότητας (παλαιές κατασκευές), 
αλλά ως εξαιρετικής ρυθµίσεως και υπό όρους, ώστε αφ΄ ενός να µην αποδυναµώνεται 
ουσιωδώς η αποτελεσµατικότητα των θεσπιζόµενων κανόνων και, αφ΄ ετέρου, να µην 
προκαλείται βλάβη σε φυσικά οικοσυστήµατα, οικιστικά σύνολα και πολιτιστικά στοιχεία που 
χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Είναι όµως αντίθετες προς την ανωτέρω συνταγµατική 
επιταγή διατάξεις, µε τις οποίες επιτρέπεται η υπό τους αυτούς όρους εξαίρεση από την 
κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών που ανεγείρονται µεταγενεστέρως, µετά δηλαδή τη 
θέσπιση των ανωτέρω πολεοδοµικών κανόνων, και κατά παράβαση των διατάξεων που 
αφορούν τους όρους και περιορισµούς δοµήσεως ή τις χρήσεις γης (νέες κατασκευές). Και 
τούτο διότι η εξαίρεση αυτή από την κατεδάφιση συνεπάγεται τη νόθευση και τη συνεχή 
ανατροπή του γενοµένου βάσει των νέων πολεοδοµικών κανόνων πολεοδοµικού σχεδιασµού, 
ανατροπή η οποία, είτε αφορά τα κτήρια και τον τρόπο δοµήσεώς τους είτε τη χρήση τους, 
έχει ως αποτέλεσµα τη χειροτέρευση των συνθηκών διαβιώσεως, πολλώ δε µάλλον όταν οι 
όροι εξαιρέσεως από την κατεδάφιση µιας νέας, παραβιάζουσας τους όρους δοµήσεως 
αυθαίρετης κατασκευής ή διατηρήσεως µιας επανεµφανιζόµενης, αλλά µη επιτρεποµένης 
χρήσεως, επιβάλλουν να εκτιµάται η πολεοδοµική επιβάρυνση της περιοχής, όπου ευρίσκεται 
η κατασκευή ή η χρήση από την εξαίρεση µόνης αυτής από την κατεδάφιση και όχι από το 
σύνολο των ήδη εξαιρεθεισών όσο και των εξαιρουµένων από την κατεδάφιση νέων 
αυθαίρετων κατασκευών της περιοχής αυτής, προς την οποία εξαίρεση ταυτίζεται και η 
διατήρηση επανεµφανιζόµενων αλλά κατά την ισχύουσα πολεοδοµική ρύθµιση µη 
επιτρεπόµενων πλέον χρήσεων.  

10. Επειδή, εξ άλλου, διάταξη νόµου η οποία, για να καµφθεί ο τεθείς -σε συµµόρφωση προς 
τη διατυπούµενη στο άρθρο 24 παρ. 2 Συντ. επιταγή- βασικός πολεοδοµικός κανόνας ότι 
κατεδαφίζονται ανεξαιρέτως όλες οι υπό την εκτεθείσα έννοια νέες κατασκευές που 
παραβιάζουν τους ισχύοντες κανόνες δοµήσεως και χρήσεως γης, και να εισαχθεί απόκλιση 
από αυτόν, θεσπίζει προς τούτο για το µέλλον ως εξαιρετική ρύθµιση την πρόβλεψη της 
δυνατότητας να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές, ακόµα και αν τίθεται 
υπό τη µορφή παραποµπής στο περιεχόµενο της –συνταγµατικώς ανεκτής για τους 
προεκτεθέντες λόγους- ρυθµίσεως η οποία αφορά τις υπό την εκτεθείσα έννοια παλαιές 
κατασκευές, είναι αντισυνταγµατική επιπροσθέτως γιατί αντιβαίνει επίσης: Αφ΄ ενός στις 
συνταγµατικές αρχές του κράτους δικαίου (ήδη, µετά την αναθεώρηση του έτους 2001, ρητώς 
κατοχυρούµενη στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος) και του σεβασµού και προστασίας 
της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος), αφ΄ ετέρου δε στη συνταγµατική 
αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος). Ειδικότερα, αντιβαίνει στις 
συνταγµατικές αρχές του κράτους δικαίου και του σεβασµού και προστασίας της αξίας του 
ανθρώπου, εφόσον θεµελιώδης επιδίωξη του Κράτους δικαίου είναι η πραγµάτωση του 
∆ικαίου στην Πολιτεία, που πρωτίστως επιτυγχάνεται µε τη διαφύλαξη του κύρους του νόµου. 
Η υποχρέωση αυτού του Κράτους επιτελείται, µεταξύ άλλων, µε τη θέσπιση πάγιων 
διατάξεων που ρυθµίζουν την ατοµική και κοινωνική δραστηριότητα των πολιτών οι οποίοι, 
βάσει των κανόνων αυτών και µέσα στα πλαίσια της ρυθµίσεώς τους, ασκούν τα 
συνταγµατικώς κατοχυρωµένα ατοµικά και κοινωνικά τους δικαιώµατα και µετέχουν στην 
οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας (άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγµατος). Εξ άλλου, ο 
σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, που αποτελούν πρωταρχική 
υποχρέωση της Πολιτείας, επιβάλλουν στο Κράτος την υποχρέωση να εγγυάται υπέρ των 
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πολιτών την πιστή εφαρµογή των νόµων, να προασπίζει τα νοµίµως και όχι τα παρανόµως 
κτηθέντα από τους πολίτες αγαθά καθώς και να σέβεται και να προάγει µε κάθε πρόσφορο 
µέσο την εµπιστοσύνη των πολιτών στο νόµο και την έννοµη τάξη, την ύπαρξη και τη 
διατήρηση της οποίας εγγυάται η αποτελεσµατική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών 
επιβολής και εφαρµογής του νόµου (Σ.τ.Ε. 247/1980 βλ. και Σ.τ.Ε. 278/2007). Στη δε 
συνταγµατική αρχή της ισότητας αντιβαίνει διότι θέτει σε µειονεκτική µοίρα, έναντι εκείνων των 
οποίων οι ανεγερθείσες ή διαρρυθµισθείσες οικοδοµές είναι αυθαίρετες λόγω παραβιάσεως 
των ισχυόντων όρων δοµήσεως και χρήσεων γης αλλά εν τούτοις εξαιρούνται από την 
κατεδάφιση, τους νοµοταγείς πολίτες που έχουν ιδιοκτησία στην ίδια περιοχή και οι οποίοι, 
µολονότι ενήργησαν κατά την ανέγερση ή διαρρύθµιση της οικοδοµής τους µέσα στα πλαίσια 
των δυνατοτήτων τις οποίες παρείχαν οι νόµοι, θα υφίστανται του λοιπού εις το διηνεκές τις 
δυσµενείς πολεοδοµικές συνέπειες των αυθαίρετων κατασκευών των γειτόνων τους οι οποίες, 
αν και επιβαρύνουν τους όρους διαβιώσεως, διαφεύγουν την κατεδάφισή τους (Σ.τ.Ε. 
274/1980).  

11. Επειδή, προς εκπλήρωση της ανωτέρω, διατυπούµενης στο άρθρο 24 παρ. 2 Συντ. 
συνταγµατικής επιταγής, εκδόθηκαν οι Ν. 947/1979 «Περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169 Α΄) 
και 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 
ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 33 Α΄). Με τον τελευταίο αυτό νόµο προβλέπεται, πλην άλλων, ο 
πολεοδοµικός σχεδιασµός σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο συντάσσεται Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), το οποίο καλύπτει «όλες τις πολεοδοµηµένες ή προς 
πολεοδόµηση περιοχή ενός τουλάχιστον ∆ήµου ή Κοινότητας» (άρθρο 2 παρ. 1 = άρθρο 38 
παρ. 1 Κ.Β.Π.Ν.), περιλαµβάνει, πλην άλλων, «. . . τη γενική εκτίµηση των αναγκών. . . σε 
κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και δηµόσιες παρεµβάσεις ή ενισχύσεις 
στον τοµέα της στέγης, τη γενική πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης. . . σε συνάρτηση µε τις 
παραπάνω ανάγκες, που αναφέρεται στις χρήσεις γης, τα κέντρα, το κύριο δίκτυο 
κυκλοφορίας, την πυκνότητα και το µέσο συντελεστή δόµησης και περιλαµβάνει τις τυχόν 
απαγορεύεις δόµησης και χρήσης. . .» (άρθρο 2 παρ. 2 = άρθρο 38 παρ. 2 Κ.Β.Π.Ν.) και 
δηµιουργεί, στην περιοχή του εγκεκριµένου σχεδίου «. . . το πλαίσιο για πιθανές 
τροποποιήσεις του» (άρθρο 2 παρ. 3 = άρθρο 38 παρ. 3 Κ.Β.Π.Ν.). Στο δεύτερο επίπεδο 
εκπονείται πολεοδοµική µελέτη, η οποία κατά µεν το άρθρο 6 του Ν. 1337/1983 «2. . . . 
εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου και εξειδικεύει τις 
προτάσεις και τα σχετικά προγράµµατά του» (=άρθρο 43 παρ. 2 Κ.Β.Π.Ν.), κατά δε το άρθρο 
7 αυτού, αφού εγκριθεί µε π.δ/µα, «έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις 
διατάξεις του Ν.∆. της 17.7/16.8.1923 . . .» (παρ. 2 = άρθρο 44 παρ. 2 Κ.Β.Π.Ν.). 
Παραλλήλως, µε το υπό τον τίτλο «Αυθαίρετες κατασκευές» Κεφάλ. Β του αυτού Ν. 
1337/1983, που περιλαµβάνει τα άρθρα 15 έως 22, ρυθµίστηκαν τα της αντιµετωπίσεως των 
εχουσών προηγουµένως ανεγερθεί αυθαίρετων κατασκευών. Ειδικότερα, µε την παρ. 1 του 
άρθρου 15 του αυτού Ν. 1337/1983, (=άρθρο 386 παρ. 1 Κ.Β.Π.Ν.) ορίζεται ότι 
«Αναστέλλεται η κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισµάτων που έχουν ανεγερθεί µέχρι 
31.1.1983 και που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή εντός οικισµών που 
υπάρχουν πριν από το έτος 1923, αν οι ιδιοκτήτες τους υποβάλλουν εµπρόθεσµα τις 
δηλώσεις που προβλέπονται από τις παρ. 4 και 5 του άρθρου αυτού» και, περαιτέρω, ότι «Η 
αναστολή ισχύει µέχρις ότου κριθεί η οριστική διατήρηση ή µη κάθε συγκεκριµένου 
αυθαιρέτου» (όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε αρχικώς µε το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 
1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α΄) και τελικώς µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1772/1988, ΦΕΚ 91 
Α΄). Επί πλέον δε ορίζεται ότι «Επίσης αναστέλλεται η κατεδάφιση των κτισµάτων που 
ανεγείρονται µε άδεια που εκδόθηκε µετά από έλεγχο της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής και 
που µεταγενέστερα ανακαλείται για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν η ανάκληση οφείλεται σε 
υποβληθέντα αναληθή στοιχεία ή σε ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας πραγµατικής 
κατάστασης. Η αναστολή από την κατεδάφιση ισχύει µέχρις ότου κριθεί η οριστική διατήρηση 
ή όχι του κτίσµατος, που γίνεται µε απόφαση του νοµάρχη, µε σύµφωνη γνώµη του 
Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού το οποίο λαµβάνει υπόψη 
του και τις περιπτ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του νόµου αυτού. Για τα αυθαίρετα 
αυτά έχουν εφαρµογή µόνον οι παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου 15» (όπως τα ανωτέρω 
τρία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 15 αυτού προστέθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 7 του Ν. 
1512/1985). Στις δε παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου 15 (=άρθρο 386 παρ. 2 και 3 Κ.Β.Π.Ν.) 
ορίζεται ότι «2. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και 
κατεδαφίζονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις τα κτίσµατα που βρίσκονται α) σε κοινόχρηστους 
χώρους της πόλης. . . β) µέσα στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών και 
δηµοτικών ή κοινοτικών οδών. . . γ) µέσα στον αιγιαλό και τη ζώνη παραλίας . . . ε) σε 
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δηµόσια κτήµατα, σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, στ) σε αρχαιολογικούς χώρους και ζ) 
σε ρέµατα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος είναι 
δυνατό να εξαιρεθούν από την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου αυτού περιοχές ή κτίσµατα 
για λόγους ασφαλείας ή που αποβαίνουν σε βάρος του πολιτιστικού ή φυσικού 
περιβάλλοντος ή, προκειµένου περί περιοχών σχεδίων πόλεων ή οικισµών προ του έτους 
1923, που αποβαίνουν υπέρµετρα σε βάρος της πόλης ή του οικισµού, ή στοιχείου της πόλης 
ή του οικισµού που έχει ιδιάζουσα σηµασία. . .». Με το άρθρο 16 του αυτού Ν. 1337/1983 
ορίζεται ότι: «1. Τα εκτός σχεδίου πόλεων . . . αυθαίρετα κτίσµατα της παρ. 1 του άρθρου 15 
που εντάσσονται σε πολεοδοµικό σχέδιο και βρίσκονται σε δοµήσιµους χώρους µπορεί να 
εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, έστω και αν αντιβαίνουν στους όρους και περιορισµούς 
δόµησης της περιοχής εφ΄ όσον ταυτόχρονα: α) δεν παραβλάπτουν υπέρµετρα την πόλη ή 
τον οικισµό ή στοιχείο αυτών που έχει ιδιάζουσα σηµασία, µε σηµαντική υπέρβαση του 
συντελεστή δόµησης και των ακάλυπτων χώρων ή µε αύξηση του ύψους, β) δεν 
παραβλάπτουν το άµεσο ή πλατύτερο περιβάλλον γενικά ή µε την ειδική χρήση που έχουν και 
γ) δεν είναι επικίνδυνα από στατική άποψη. . . 2. ∆εν περιλαµβάνονται στις διατάξεις της 
προηγούµενης παραγράφου και κατεδαφίζονται τα αυθαίρετα κτίσµατα που αναφέρονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 15. 3. Η απόφαση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση εκδίδεται από το 
νοµάρχη µε σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας . . . 7. Οι παρ. 1, 2 και 3 
του άρθρου αυτού εφαρµόζονται ανάλογα και για τα αυθαίρετα κτίσµατα της παρ. 1 του 
άρθρου 15 που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων: . . .» (όπως η παρ. 7 
αναριθµήθηκε από 6 µε την παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 (=άρθρο 387 παρ. 1, 2 
και 8 Κ.Β.Π.Ν.). Περαιτέρω, µε το υπό τον τίτλο «Νέα αυθαίρετα» άρθρο 17 του αυτού Ν. 
1337/1983 προβλέπεται ότι «1. Τα αυθαίρετα κτίσµατα ή κατασκευές εν γένει που 
ανεγείρονται µετά την 31.1.1983 εντός ή εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων. . . καθώς και 
όσα δεν εξαιρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου αυτού κατεδαφίζονται υποχρεωτικά 
από τους κυρίους ή συγκυρίους τους, έστω και αν έχει αποπερατωθεί η κατασκευή ή αν το 
κτίσµα κατοικείται ή χρησιµοποιείται µε οποιοδήποτε τρόπο. 2. …» (= άρθρο 382 παρ. 1 
Κ.Β.Π.Ν.), ενώ µε το άρθρο 18 ότι «1 … 2 … 3 … 4. Αυθαίρετα για την εφαρµογή των 
άρθρων του Κεφαλαίου Β΄ του νόµου αυτού νοούνται όσα εµπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 
118 του Ν.∆. 8/1983 «περί Γ.Ο.Κ.» όπως ισχύει ….» (= άρθρο 383 παρ. 4 Κ.Β.Π.Ν.). Τέλος, 
µε το άρθρο 22 του νεότερου και ήδη ισχύοντος Γ.Ο.Κ. του 1985 (Ν. 1577/1985, ΦΕΚ 210 Α΄) 
ορίζεται ότι «1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόµησης εντός ή εκτός οικισµού 
απαιτείται οικοδοµική άδεια της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας. Τέτοιες εργασίες είναι 
ιδίως …. η …. επισκευή, διαρρύθµιση … κτηρίων … 2. … 3. Κάθε κατασκευή που εκτελείται 
α) χωρίς την άδεια της παρ. 1 ή β) καθ’ υπέρβαση της άδειας ή γ) µε βάση άδεια που 
ανακλήθηκε ή δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπάγεται στις 
σχετικές µε τα αυθαίρετα διατάξεις του Νοµ. 1337/1983 όπως ισχύουν ….». Στην ίδια 
παράγραφο 3 του άρθρου 22 αρχικώς είχε ορισθεί περαιτέρω ότι «Σε περίπτωση αυθαίρετης 
κατά το προηγούµενο εδάφιο κατασκευής, η οποία όµως δεν παραβιάζει τις διατάξεις που 
ισχύουν κατά το χρόνο ελέγχου της από την πολεοδοµική υπηρεσία, ειδοποιούνται εγγράφως 
οι υπόχρεοι …. να µεριµνήσουν ώστε να υποβληθούν τα απαραίτητα στοιχεία και 
δικαιολογητικά …. για να εκδοθεί ή αναθεωρηθεί τυχόν υφιστάµενη οικοδοµική άδεια, µέσα σε 
δύο µήνες από τη λήψη της ειδοποίησης. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, η 
κατασκευή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 17 του Νοµ. 1337/1983, όπως ισχύει ….», τα 
εδάφια όµως αυτά αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) 
ως εξής : «Αυθαίρετη κατά το προηγούµενο εδάφιο κατασκευή, η οποία όµως δεν παραβιάζει 
τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της είναι 
δυνατόν να νοµιµοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής αδείας. Μετά την 
έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω οικοδοµικής άδειας η κατασκευή παύει να είναι 
κατεδαφιστέα και επιβάλλονται µόνον τα πρόστιµα ….». Τέλος, µε το από 23.2.1987 π.δ. 
«Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166 ∆΄/6.3.1987) καθορίστηκαν οι χρήσεις 
γης στις περιοχές των Γ.Π.Σ., προβλεποµένου ότι στο περιεχόµενο της κατηγορίας «αµιγής 
κατοικία» περιλαµβάνεται, πλην άλλων η ειδικότερη χρήση «2. Ξενώνες µικρού δυναµικού 
(περί τις 20 κλίνες)» (άρθρο 2 = άρθρο 231 περ. 2 Κ.Β.Π.Ν.) και όχι η ειδικώτερη χρήση 
«ξενοδοχεία», που περιλαµβάνεται στην κατηγορία «γενική κατοικία» για µονάδες µε 
δυναµικότητα έως 100 κλίνες (άρθρο 3 περ. 2 = άρθρο 232 περ. 2 Κ.Β.Π.Ν.) και στην 
κατηγορία «πολεοδοµικά κέντρα» και «τουρισµός - αναψυχή» χωρίς περιορισµό ως προς τον 
αριθµό κλινών (άρθρα 4 περ. 2 και 8 περ. 1, αντιστοίχως = άρθρα 233 περ. 2 και 237 περ. 1 
Κ.Β.Π.Ν.).  
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12. Επειδή, από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται τα εξής: Με αυτές, προς 
εκπλήρωση της αναφερόµενης στη σκέψη 8 συνταγµατικής επιταγής, θεσπίστηκαν επί νέας 
βάσεως οι κανόνες του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Οι ανωτέρω κανόνες περιλαµβάνουν, 
πλην άλλων, το σύστηµα της «τυποποιήσεως» των χρήσεων γης. Κατ’ αυτό, οι χρήσεις γης 
κατατάσσονται σε κατηγορίες, όπως «Αµιγής κατοικία», «Γενική κατοικία» κ.λπ., εκάστη των 
οποίων έχει ως περιεχόµενο ειδικές χρήσεις, απαγορευοµένης της νοθεύσεως των 
κατηγοριών µε την προσθήκη σε κάποια από αυτές ειδικής χρήσεως που περιλαµβάνεται στο 
περιεχόµενο άλλης κατηγορίας (ΣτΕ 451/2003, 3756/2000). Εν όψει δε των κανόνων αυτών 
ρυθµίστηκαν και τα της τύχης τόσο των παλαιών (εχουσών ανεγερθεί µέχρι 31.1.1983) 
αυθαιρέτων κατασκευών όσο και των νέων (ανεγειροµένων µετά την ηµεροµηνία αυτή). Στις 
αυθαίρετες κατασκευές των δύο αυτών κατηγοριών περιλαµβάνονται και οι παραβιάζουσες 
τους κανόνες περί των χρήσεων γης. Ως προς τις κατασκευές της πρώτης κατηγορίας 
(ανεγερθείσες µέχρι 31.1.1983) διατηρήθηκε µεν ο σύµφωνος µε την ανωτέρω συνταγµατική 
επιταγή κανόνας της κατεδαφίσεως, µε παράλληλη όµως πρόβλεψη της δυνατότητας 
εξαιρέσεώς τους από την κατεδάφιση, η οποία όµως συνιστά απόκλιση από τον ανωτέρω 
κανόνα (ΣτΕ 3632/1992, 1700/1995, 3356/2005 7µελούς κ.ά.). Κατά συνέπεια, είναι στενώς 
ερµηνευτέες οι προαναφερόµενες διατάξεις (ΣτΕ 4236/1987, 1041/1990), µε τις οποίες 
επιτρέπεται η εξαίρεση εάν υποβληθεί προς τούτο σχετική δήλωση και ύστερα από κρίση της 
πολεοδοµικής αρχής ότι για τη συγκεκριµένη κατασκευή πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις 
και δεν συντρέχουν τα αντικειµενικά και απόλυτα κωλύµατα που προβλέπονται για την 
εξαίρεση στις διατάξεις αυτές. Ειδικότερα δε, για τις κατασκευές που ευρίσκονται σε περιοχές 
εκτός σχεδίου πόλεως, η κρίση περί οριστικής εξαιρέσεως από την κατεδάφιση είναι 
επιτρεπτή µόνον εάν προηγηθεί ένταξη της περιοχής αυτής σε πολεοδοµικό σχέδιο, διότι 
διαφορετικά το αποτέλεσµα θα ήταν η γενικευµένη νοµιµοποίηση αυθαιρέτων που θα 
καθιστούσε αδύνατο ή λίαν δυσχερή τον ορθολογικό σχεδιασµό κατά τους ανωτέρω κανόνες 
(ΣτΕ 3356/2005). Ως προς τις αυθαίρετες κατασκευές της δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή τις 
ανεγειρόµενες µετά την 31.1.1983, επί των οποίων δεν εφαρµόζονται οι ανωτέρω διατάξεις 
της παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 1512/ 1985 (ΣτΕ 2565/2004, 3210/1998, 948/1989, 525, 
2052/1988), και των οποίων η διατήρηση επίσης θα συνεπήγετο τη χειροτέρευση των 
συνθηκών διαβιώσεως µε τη νόθευση του βάσει των νέων κανόνων που τίθενται µε τις 
διατάξεις αυτές υπό εκπόνηση ή ήδη εγκριθέντος πολεοδοµικού σχεδιασµού, για τον οποίο, 
κατά τα ανωτέρω, έχουν ληφθεί υπόψη µόνον οι δυνάµενες επιτρεπτώς να εξαιρεθούν της 
κατεδαφίσεως παλαιές κατασκευές που παραβιάζουν τους όρους δοµήσεως και οι 
επιτρεπτώς δυνάµενες να διατηρηθούν χρήσεις που δεν περιλαµβάνονται στις πρόνοιες της 
πολεοδοµικής ρυθµίσεως, ισχύει, σύµφωνα µε την αυτή συνταγµατική επιταγή, ο κανόνας της 
κατεδαφίσεως χωρίς την προαναφερόµενη εξαίρεση. Ο κανόνας δε αυτός επαναλαµβάνεται 
και από τον εισαχθέντα µετά το Σύνταγµα του 1975 Γ.Ο.Κ. του 1985, ο οποίος µάλιστα 
επιβάλλει την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών ακόµα και αν δεν παραβιάζουν τις 
πολεοδοµικές διατάξεις, εκτός αν οι ενδιαφερόµενοι µεριµνήσουν για την έκδοση ή την 
αναθεώρηση των οικοδοµικών αδειών, δυνάµει των οποίων θα έπρεπε να είχαν 
κατασκευαστεί τα σχετικά κτίσµατα.  

13. Επειδή, µε την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3044/2002, στο άρθρο 17 του Ν. 1337/1983 
το οποίο, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη σκέψη, δεν επιτρέπει την εξαίρεση από την 
κατεδάφιση των νέων αυθαιρέτων κατασκευών, εντός ή εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισµών 
προϋφισταµένων του έτους 1923, προστέθηκε παρ. 14 που έχει ως εξής «Τα τρία τελευταία 
εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 15, όπως προστέθηκαν µε την παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 
1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α΄) εφαρµόζονται και για τα αυθαίρετα του παρόντος άρθρου». Με την 
παρ. 4 δε του ίδιου άρθρου 8 Ν. 3044/2002 προστέθηκε στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της 
παρ. 3 του άρθρου 22 του Γ.Ο.Κ. έτους 1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το ανωτέρω άρθρο 
19 παρ. 3 του Ν. 2831/2000, το εξής νέο εδάφιο : «Απαγορεύεται η νοµιµοποίηση της 
κατασκευής, αν κατά το χρόνο που ζητείται η νοµιµοποίηση τα κτίσµατα βρίσκονται µέσα 
στους χώρους που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1337/1983 ή σε περιοχές που 
ορίζονται στην υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του πιο 
πάνω άρθρου ή τα κτίσµατα συγκεντρώνουν τις οριζόµενες στην ίδια υπουργική απόφαση 
προϋποθέσεις».  

14. Επειδή, η παρατιθέµενη στην προηγούµενη σκέψη διάταξη παρέχει τη δυνατότητα να 
εξαιρούνται από την κατεδάφιση νέα αυθαίρετα εντός ή εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων 
ή οικισµών, και µάλιστα όχι µόνο τα ανεγερθέντα µετά την 31.1.1983 και έως τη δηµοσίευσή 
της υφιστάµενα, αλλά και, χωρίς κανένα χρονικό περιορισµό, όσα µεταγενεστέρως θα 
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υπάρξουν, προσλαµβάνοντας έτσι η διάταξη αυτή χαρακτήρα πάγιας ρυθµίσεως. Κατά την 
αυτή διάταξη, η εξαίρεση, η οποία κατά τα αναφερόµενα στη σκέψη 11, χωρεί και στην 
περίπτωση ανεπίτρεπτων χρήσεων και εγκρίνεται µε απόφαση του νοµάρχη ύστερα από 
σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Χ.Ο.Π. του νοµού, έχει εφαρµογή επί κτισµάτων ή χρήσεων 
που αντίκεινται µεν στις οικείες πολεοδοµικές διατάξεις, αλλά έχουν ανεγερθεί ή εγκατασταθεί 
βάσει αδείας, η οποία εκδόθηκε ύστερα από έλεγχο της πολεοδοµικής αρχής και 
µεταγενέστερα ανακλήθηκε για λόγο που δεν σχετίζεται µε την υποβολή ανακριβών στοιχείων 
για την έκδοση της αδείας, εφ΄ όσον συντρέχουν οι σωρευτικές οριζόµενες στην παρ. 1 του 
άρθρου 16 του Ν. 1337/1983, λοιπές προϋποθέσεις. Λόγω δε της ταυτότητας του 
νοµοθετικού λόγου, η τελευταία αυτή ρύθµιση καταλαµβάνει, πέραν της περιπτώσεως της 
ανακλήσεως της οικοδοµικής άδειας και την περίπτωση της ακυρώσεώς της µε δικαστική 
απόφαση (Σ.τ.Ε. 3105/1990). Με αυτήν όµως τη ρύθµιση ανατρέπεται ο, σύµφωνος µε τη 
συνταγµατική επιταγή που διατυπώνεται µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος και σε 
συµµόρφωση προς αυτή κανόνας που έχει τεθεί µε το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 1337/1983 και 
το άρθρο 22 παρ. 3 του ισχύοντος ΓΟΚ και κατά τον οποίο, προκειµένου να µη νοθευτεί ο 
κατά τους κανόνες που θεσπίστηκαν κατ΄ εφαρµογή της ανωτέρω συνταγµατικής διατάξεως 
πολεοδοµικός σχεδιασµός, απαγορεύεται η εξαίρεση από την κατεδάφιση νέων αυθαίρετων 
κατασκευών ή η κατ΄ εξαίρεση διατήρηση µη επιτρεπόµενων χρήσεων, στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι χρήσεις που είχαν εγκατασταθεί σε ορισµένο κτήριο στο παρελθόν και 
είχαν διακοπεί, επανεγκαταστάθηκαν δε µετά την οριζόµενη από την ανωτέρω διάταξη του Ν. 
1337/1983 ηµεροµηνία κατά παράβαση των ήδη ισχυουσών πολεοδοµικών διατάξεων. Και 
τούτο διότι επιτρέπεται µε τη ρύθµιση αυτή η εξαίρεση από την κατεδάφιση των ανωτέρω 
κατασκευών ή η κατ΄ εξαίρεση διατήρηση χρήσεων που παραβιάζουν τις τεθείσες 
πολεοδοµικές ρυθµίσεις και ανεγέρθηκαν ή εγκαταστάθηκαν αντιστοίχως µετά την 31.1.1983, 
αλλά και θα ανεγείρονται ή θα εγκαθίστανται χωρίς κανένα χρονικό περιορισµό στο µέλλον. 
Έτσι όµως ανατρέπεται ή επηρεάζεται δυσµενώς ο ορθολογικός σχεδιασµός και 
αποδυναµώνεται η εφαρµογή των όρων δοµήσεως και των περιορισµών χρήσεως που έχουν 
θεσπιστεί ως οι ενδεικνυόµενοι για ορισµένη περιοχή και, πάντως, επέρχεται επιδείνωση των 
όρων διαβιώσεως, στην εξασφάλιση των οποίων αποβλέπει το πολεοδοµικό σχέδιο, 
λαµβανοµένου επί πλέον υπόψη, ότι σύµφωνα µε την ανωτέρω ρύθµιση, οι προϋποθέσεις 
της εξαιρέσεως αναφέρονται αυτοτελώς σε κάθε εξεταζόµενο κτίσµα, χωρίς να εκτιµάται η 
συνολική επιβάρυνση της περιοχής, όπου τούτο κείται, από την τυχόν εφαρµογή του µέτρου 
σε άλλες περιπτώσεις νέων αυθαιρέτων ή και λόγω εξαιρέσεως από την κατεδάφιση παλαιών 
αυθαιρέτων. Συνεπώς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις σκέψεις 9 και 12, η εν λόγω 
διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3044/2002 είναι αντισυνταγµατική διότι αντιβαίνει στο 
άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγµατος και, εποµένως, ανίσχυρη.  

15. Επειδή, εξ άλλου, η ανωτέρω διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3044/2002, που 
καθιστά δυνατή, προκειµένου για τις µεταγενέστερες της 31.1.1983 κατασκευές (νέες 
κατασκευές), οι οποίες είναι αυθαίρετες γιατί παραβιάζουν τους ισχύοντες κανόνες δοµήσεως 
και χρήσεων γης, την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση και τη διατήρηση της ανεπίτρεπτης 
χρήσεώς τους, είναι επιπροσθέτως αντισυνταγµατική και, ως εκ τούτου, ανίσχυρη, διότι 
αντιβαίνει επίσης αφ΄ ενός µεν στις συνταγµατικές αρχές του κράτους δικαίου και του 
σεβασµού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, αφ΄ ετέρου δε στη συνταγµατική αρχή 
της ισότητας, εν όψει των εκτεθέντων στη σκέψη 10.  

16. Επειδή, περαιτέρω, η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 24 του Συντάγµατος, ο οποία 
θεσπίζει τη βασική ρύθµιση περί χωροταξικής και πολεοδοµικής οργανώσεως της Χώρας και 
ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι «οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθµίσεις γίνονται κατά τους 
κανόνες της επιστήµης», δεσµεύει όλα τα κρατικά όργανα, συµπεριλαµβανοµένου του κοινού 
νοµοθέτη. Έχει δε την έννοια ότι, ειδικά κατά τη θέσπιση χωροταξικών και πολεοδοµικών 
ρυθµίσεων, τόσο ο κοινός νοµοθέτης όσο και η ∆ιοίκηση οφείλουν, προς επίτευξη του 
τασσοµένου σκοπού της εξυπηρετήσεως της λειτουργικότητας και αναπτύξεως των οικισµών 
και της εξασφαλίσεως των καλυτέρων όρων διαβιώσεως, να λαµβάνουν υπόψη τα πορίσµατα 
και τις εφαρµογές των επιστηµών της χωροταξίας και της πολεοδοµίας, αλλά και κάθε άλλης 
επιστήµης που αφορά στη συγκεκριµένη ρύθµιση. Εποµένως, νοµοθετική ρύθµιση µε τέτοιο 
περιεχόµενο είναι συνταγµατικώς επιτρεπτή, µόνον εφόσον έχει θεσπισθεί µετά από εκτίµηση 
ειδικής για την προτεινόµενη ρύθµιση επιστηµονικής µελέτης (Σ.τ.Ε. Ολοµ. 123/2007). Εξ 
άλλου, από την αυτή συνταγµατική διάταξη, σε συνδυασµό και µε εκείνη του άρθρου 106 του 
Συντάγµατος, που ορίζει ότι «1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία 
του γενικού συµφέροντος το Κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική 
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δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξης όλων των 
τοµέων της εθνικής οικονοµίας. . . 2. Η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να 
αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της 
εθνικής οικονοµίας» συνάγονται τα εξής. Η ύπαρξη συγκεκριµένης καταστάσεως η οποία θα 
έχρηζε, κατά την κρίση του νοµοθέτη, νοµικής προστασίας, ή περιστάσεως, η οποία θα 
έχρηζε κατά την κρίση του νοµοθέτη, θετικής νοµικής αντιµετωπίσεως, επιβάλλοντας προς 
τούτο τη θέσπιση εξαιρετικής πολεοδοµικής ρυθµίσεως, κατ΄ απόκλιση πάγιας πολεοδοµικής 
ρυθµίσεως, µπορεί να συνίσταται στην, χάριν της επιτεύξεως προεχόντος σκοπού δηµοσίου 
συµφέροντος, προαγωγή της ασκήσεως οικονοµικής δραστηριότητας που προαπαιτεί την 
προς τούτο θέσπιση εξαιρετικής πολεοδοµικής ρυθµίσεως. Τούτο όµως υπό την προϋπόθεση 
ότι από τη µελέτη που συνοδεύει την εκπόνηση της εν λόγω εξαιρετικής ρυθµίσεως 
προκύπτει ότι η άσκηση της προαναφερόµενης οικονοµικής δραστηριότητας είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, ο οποίος εξ άλλου δεν µπορεί να επιτευχθεί µε 
ανάπτυξη της οικονοµικής αυτής δραστηριότητας µόνο σε περιοχές όπου η άσκησή της 
επιτρέπεται κατά τις πάγιες πολεοδοµικές ρυθµίσεις, και γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο καθίσταται 
επιβεβληµένη η θέσπιση εξαιρετικής πολεοδοµικής ρυθµίσεως. Κατά την ειδικότερη γνώµη 
της Συµβούλου Μ. Καραµανώφ, το πολεοδοµικό καθεστώς που προσήκει σε κάθε περιοχή 
καθορίζεται µε το οικείο Γ.Π.Σ., για τη θέσπιση του οποίου τα αρµόδια πολεοδοµικά όργανα 
λαµβάνουν υπόψη και συνεκτιµούν όλα τα συναφή πολεοδοµικά κριτήρια, στα οποία 
συµπεριλαµβάνεται και η ενδεδειγµένη για την περιοχή οικονοµική δραστηριότητα. Η 
πολεοδοµική λογική κάθε συγκεκριµένου Γ.Π.Σ. δεν επιτρέπεται, κατά τα άρθρα 24 και 106 
Συντ., να ανατραπεί µε τη θέσπιση, από το νοµοθέτη, εξαιρετικώς πολεοδοµικών ρυθµίσεων, 
οι οποίες ισχύουν γενικώς για όλες τις περιοχές και που, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να 
εύρουν συνταγµατικό έρεισµα σε µελέτη περί της σκοπιµότητάς τους. Η τυχόν ανάγκη να 
ασκηθεί κάποια οικονοµική δραστηριότητα για εξαιρετικούς λόγους πρέπει, συνεπώς, να 
αντιµετωπίζεται µε αντίστοιχη τροποποίηση κάθε ενός Γ.Π.Σ. κατά την οικεία διαδικασία, στα 
πλαίσια της οποίας θα εκτιµάται το συµβατό της οικονοµικής δραστηριότητας προς το ισχύον 
πολεοδοµικό καθεστώς της κάθε συγκεκριµένης περιοχής.  

17. Επειδή, µε την παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄) τίθεται ο κανόνας ότι 
«απαγορεύεται η χορήγηση οικοδοµικών αδειών για την ανέγερση κτηρίων µη 
συµβιβαζοµένων προς τη χρήση που τυχόν προβλέπει το εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. για τη 
συγκεκριµένη θέση . . .», µε τη δε επόµενη παρ. 9, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 
του άρθρου 28 του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254) ορίζεται ότι «Οι απαγορεύσεις που 
προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο δεν ισχύουν στις περιοχές Γ.Π.Σ. 
εγκεκριµένων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου». Τέλος, µετά το πρώτο εδάφιο της 
παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997, όπως αυτή κατά τα ανωτέρω αντικαταστάθηκε, µε 
την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄/24.12.2003) προστέθηκε το 
ακόλουθο εδάφιο: «Ειδικότερα προκειµένου για ξενοδοχεία, τα οποία λειτούργησαν νόµιµα 
στο παρελθόν, έστω και αν διέκοψαν τη λειτουργία τους για οποιονδήποτε λόγο και τα οποία 
θα επαναλειτουργήσουν και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της ολυµπιακής φιλοξενίας, οι 
απαγορεύσεις αυτές δεν ισχύουν, ακόµα και αν τα ξενοδοχεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές 
χαρακτηρισµένες από το εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. ή ειδικό διάταγµα ως περιοχές «αµιγούς 
κατοικίας» και υπερβαίνουν σε δυναµικότητα τις 20 κλίνες υπό τον όρο ότι είχαν λειτουργήσει 
ως ξενοδοχεία πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 2508/1997. Η παρούσα διάταξη έχει 
αναδροµική ισχύ». Με τη διάταξη αυτή επιτρέπεται η λειτουργία ξενοδοχείων, δηλαδή ειδική 
χρήση µη περιλαµβανόµενη στο περιεχόµενο της κατηγορίας «Αµιγής κατοικία», όπως 
αναφέρεται στη σκέψη 11, σε περιοχές που έχουν υπαχθεί ως προς τις χρήσεις γης στην 
τελευταία αυτή κατηγορία, µε την επιδίωξη τα ξενοδοχεία που θα λειτουργήσουν υπό αυτό το 
εξαιρετικό πολεοδοµικό καθεστώς να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της ολυµπιακής φιλοξενίας. 
Τούτο δε, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είχαν λειτουργήσει οποτεδήποτε πριν την έναρξη 
ισχύος του Ν. 2508/1997 ως ξενοδοχεία, και µάλιστα αδιαφόρως αν η χρήση αυτή ήταν 
σύµφωνη µε τις τότε ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. Η ρύθµιση εποµένως αυτή συνιστά 
απόκλιση από πάγια πολεοδοµική ρύθµιση, επιτρέποντας την εν λόγω ειδική χρήση σε 
περιοχές όπου ισχύει ως χρήση η «αµιγής κατοικία», µε σκοπό να καταστεί εφικτή η άσκηση 
της οικονοµικής δραστηριότητας ξενοδοχειακής επιχειρήσεως σε περιοχές όπου αυτή δεν 
επιτρέπεται, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της ολυµπιακής φιλοξενίας κατά τους 
Ολυµπιακούς αγώνες του έτους 2004. Η διάταξη αυτή περιελήφθη, ύστερα από τροπολογία 
που κατατέθηκε την 12.12.2003 στον ανωτέρω υπό τον τίτλο «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής 
Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις» Ν. 3207/2003, ο οποίος ρυθµίζει θέµατα ολυµπιακής 
φιλοξενίας στα περιλαµβανόµενα ήδη από την κατάθεσή του ως σχεδίου άρθρα αυτού 6, 7 
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(παρ. 11α) και 8 (παρ. 17). Στην υπό την αυτή δε ηµεροµηνία αιτιολογική έκθεση που 
συνοδεύει την ανωτέρω τροπολογία αναφέρεται ότι «3. Με την προτεινόµενη ρύθµιση. . . 
αίρεται τυχόν αµφισβήτηση, ως προς το κατά πόσον επιτρέπεται ή απαγορεύεται η συνέχιση 
της χρήσης νόµιµα υφιστάµενων κατά την έκδοση του Ν. 2508/1997 κτιρίων ξενοδοχείων, σε 
περίπτωση που το οικείο Γ.Π.Σ., το οποίο τέθηκε σε ισχύ µετά την νόµιµη ανέγερση και 
λειτουργία τους, δεν προβλέπει για την περιοχή τη χρήση αυτή. Το πρόβληµα αφορά 
ξενοδοχεία, που ανεγέρθησαν νόµιµα και λειτούργησαν στο παρελθόν, αλλά µε 
µεταγενέστερη της ανέγερσής τους ρύθµιση του Γ.Π.Σ. ή ειδικού διατάγµατος η περιοχή όπου 
βρίσκονται χαρακτηρίστηκε ως περιοχή «αµιγούς κατοικίας», µε αποτέλεσµα να αµφισβητείται 
η νόµιµη επαναλειτουργία τους. Η προβλεπόµενη εξαίρεση αφορά σε ξενοδοχεία 
δυναµικότητας άνω των 20 κλινών, που είχαν λειτουργήσει νόµιµα πριν την έναρξη ισχύος 
του Ν. 2508/1997, έστω και αν για οποιοδήποτε λόγο διέκοψαν τη λειτουργία τους, και τα 
οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστούν και να επαναλειτουργήσουν πριν από την έναρξη των 
Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της ολυµπιακής φιλοξενίας».  

18. Επειδή η παρατιθέµενη στην προηγούµενη σκέψη διάταξη είναι ανίσχυρη ως αντίθετη στις 
παρατιθέµενες στη σκέψη 16, συνδυασµένα ερµηνευόµενες και εφαρµοζόµενες, 
συνταγµατικές διατάξεις. Και τούτο διότι στηρίζεται, για τον προσδιορισµό του λόγου 
θεσπίσεως της ρυθµίσεως, στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη σχετική τροπολογία, η 
οποία εξαγγέλλει την επίτευξη της ολυµπιακής φιλοξενίας ως συνταγµατικώς θεµιτό σκοπό, 
την προαγωγή του οποίου, µε τη θέσπιση του αναφερθέντος εξαιρετικού πολεοδοµικού 
καθεστώτος, επιδιώκει η επίµαχη ρύθµιση. Όµως δεν συνοδεύεται από ειδική µελέτη που να 
τεκµηριώνει επαρκώς τη ρύθµισή της ως απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της 
διασφαλίσεως της ολυµπιακής φιλοξενίας, του οποίου διαφορετικά η επίτευξη δεν θα 
καθίστατο εφικτή, ακόµα και αν ελαµβάνοντο µέτρα αναπτύξεως της ξενοδοχειακής 
δραστηριότητας σε περιοχές όπου αυτή επιτρέπεται, ενώ καµία δεν γίνεται αναφορά και στην 
ανάγκη αναδροµικής ρυθµίσεως, πριν δηλαδή τους Ολυµπιακούς αγώνες. Η έλλειψη δε αυτή 
ειδικής µελέτης καθίσταται περισσότερο εµφανής εάν ληφθεί υπόψη ότι µε τον ανωτέρω Ν. 
3207/2003 συµπληρώνονται τα έχοντα βασικώς ήδη ρυθµισθεί µε το άρθρο 2 του Ν. 
2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) θέµατα ολυµπιακής φιλοξενίας µε τις εξής ήδη αναφερθείσες 
διατάξεις του: α) Του άρθρου 6, υπό τον τίτλο «Θέµατα Ολυµπιακής φιλοξενίας στον 
υπερτοπικό Ολυµπιακό πόλο του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου της Αθήνας», που 
συνοδεύεται στο σχετικό σχέδιο νόµου από παράρτηµα µε αντικείµενο τη «χωροταξική και 
πολεοδοµική θεώρηση της περιοχής υποδοχής του ολυµπιακού χωριού των δηµοσιογράφων 
στον ολυµπιακό υπερτοπικό πόλο του Ολυµπιακού αθλητικού κέντρου της Αθήνας, β) του 
άρθρου 7 παρ. 11, που αφορά το όλως ειδικό θέµα του χαρακτηρισµού ως χώρου 
Ολυµπιακής φιλοξενίας των τουριστικών λιµένων Ζέας, Αλίµου και Φλοίσβου, στους οποίους 
προβλέφθηκε η φιλοξενία κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών αγώνων των σκαφών των 
επισκεπτών και των σκαφών στα οποία θα φιλοξενούνται επισκέπτες και γ) του άρθρου 8 
παρ. 17, όπου ως προς τα ξενοδοχειακά θέµατα προβλέπεται µόνον ότι η οικοδοµική άδεια 
για την επισκευή, µετασκευή, επέκταση ή ανακαίνιση ξενοδοχείων σε σχέση µε τα οποία 
συνάπτεται σύµβαση µε φορείς του ∆ηµοσίου για τις ανάγκες της ολυµπιακής φιλοξενίας 
εκδίδονται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Κατά την ειδικότερη γνώµη της Συµβούλου Κ. 
Σακελλαροπούλου, η επίµαχη διάταξη του άρ. 12 παρ. 3 του ν. 3207/2003 αντίκειται, πέραν 
των όσων έχουν ήδη εκτεθεί, και στις διατάξεις των άρθρων 20, 26 και 95 παρ. 5 του 
Συντάγµατος και 6 της ΕΣ∆Α. Τούτο διότι, υπό τα συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά 
(χρόνος καταθέσεως της σχετικής τροπολογίας αµέσως µετά την προσφυγή της εκκαλούσης 
κατά της πράξεως διακοπής των εργασιών µετά την ακυρωτική απόφαση του Συµβουλίου 
Επικρατείας, απόφαση για εξαίρεση από την κατεδάφιση µετά την ψήφιση του νόµου) η 
συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση, καίτοι εµφανίζεται ως εισάγουσα γενικό κανόνα επιδιώκει 
κατ΄ ουσίαν την ανατροπή των δικαστικώς κριθέντων, υπό το πρόσχηµα ρυθµίσεως, και 
µάλιστα αναδροµικώς, του «συνόλου» οµοίων περιπτώσεων κατά παραβίαση της αρχής της 
διακρίσεως των λειτουργιών, του δικαιώµατος σε δικαστική προστασία και της αρχής της 
δίκαιης δίκης (πρβλ. Ε∆∆Α 22.3.2006, Scordino κατά Ιταλίας Ν. 36812/97) από το 
∆ικαστήριο, µε επίκληση στην αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας ως λόγου της 
προταθείσας διατάξεως µόνον της «τυχόν αµφισβητήσεως» του επιλυθέντος µε την ανωτέρω 
δικαστική απόφαση θέµατος, χωρίς να αναφέρονται λόγοι και στοιχεία, από τα οποία 
προέκυψε κατά τον ανωτέρω χρόνο προτάσεως και ψηφίσεως της τροπολογίας η ανάγκη 
θεσπίσεως της συγκεκριµένης αυτής ρυθµίσεως ως γενικού κανόνα. Τέλος, κατά τη γνώµη 
του Συµβούλου Θ. Παπαευαγγέλου, η επίδικη ρύθµιση δεν είναι αντίθετη προς τις 
συνταγµατικές διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 106, διότι µε αυτήν αντιµετωπίζεται το 
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συγκεκριµένο ζήτηµα της ολυµπιακής φιλοξενίας σε χρονικό σηµείο που απέχει ελάχιστα από 
την έναρξη των Ολυµπιακών αγώνων, κατά δε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, το επίπεδο 
στο οποίο αυτή παρείχετο επέβαλε στους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων υψηλές επενδύσεις που 
δεν ήταν δυνατόν να αποσβεσθούν κατά τη διάρκεια των ολυµπιακών αγώνων και µόνο, αλλά 
µετά την πάροδο αρκετών ετών.  

19. Επειδή, µετά την επίλυση των παραπεµφθέντων ζητηµάτων, η Ολοµέλεια, βάσει του 
άρθρ. 14 παρ. 3 του π.δ/τος 18/1989, διακρατεί και εκδικάζει την υπόθεση.  

20. Επειδή, εν όψει των προεκτεθέντων, η έκδοση των πράξεων που προσβλήθηκαν µε τις 
αιτήσεις ακυρώσεως της Κοινότητας Εκάλης και ακυρώθηκαν µε την εκκαλούµενη απόφαση, 
όπως αυτές (οι πράξεις) αναφέρονται υπό στοιχεία β), γ) και δ) στη σκέψη 3, δεν είναι νόµιµη, 
διότι οι εν λόγω πράξεις δεν βρίσκουν νόµιµο έρεισµα ούτε στη διάταξη της παρ. 5 του 
άρθρου 8 του Ν. 3044/2002 ούτε στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3207/2003, 
δοθέντος ότι αυτές είναι αντισυνταγµατικές και, εποµένως, ανίσχυρες. Ορθώς, εποµένως, οι 
πράξεις αυτές ακυρώθηκαν µε την εκκαλούµενη απόφαση, αν και µε διαφορετική εν µέρει 
αιτιολογία, και οι περί του αντιθέτου προβαλλόµενοι λόγοι εφέσεως της εκκαλούσας και 
ισχυρισµοί του παρεµβαίνοντος είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι. ∆εδοµένου δε ότι, όπως 
αναφέρεται στη σκέψη 3, οι λοιποί λόγοι εφέσεως έχουν ήδη απορριφθεί µε οριστικές 
διατάξεις της 3610/2007 αποφάσεως του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, η 
κρινόµενη έφεση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο αυτής, όπως και οι παρεµβάσεις.  

∆ιά ταύτα 

Επιλύει τα παραπεµφθέντα ζητήµατα κατά τα εκτιθέµενα στο αιτιολογικό. ∆ιακρατεί και 
εκδικάζει την υπόθεση. 

Απορρίπτει τις παρεµβάσεις. 

Απορρίπτει την έφεση. 

∆ιατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Επιβάλλει στην εκκαλούσα και τους παρεµβαίνοντες ισοµερώς την καταβολή στην εφεσίβλητη 
της δικαστικής της δαπάνης, η οποία ανέρχεται σε 920 ευρώ. 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 24 Οκτωβρίου 2007  

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Ο Γραµµατέας  

Μ. Βροντάκης Β. Μανωλόπουλος  

και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση στις 6ης Νοεµβρίου 2009.  

Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας  

Π. Πικραµµένος Ε. Κουµεντέρη 


