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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-3-2021  

3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη αρ.13), σήμερα 

την 26ην του μηνός Μαρτίου έτους 2021,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4250/22-3-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων Η.Δ. Η 

συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ενώ η κ. Βερροιοπούλου Καλλιρόη-Βαρβάρα και 

η κ. Θεοδωρίδου Θεοδοσία συμμετείχαν τηλεφωνικά. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου επτά (7) συμβούλων 

παρόντες  ήταν πέντε (5) και απούσες δύο (2) ήτοι η κ. Γρυλλάκη Μαρία και η κ. Λάβδα Ελένη  

και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Θεμάτων  Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Ζέππου – 

Χαρλαύτη Ελένη, ο Αντιδήμαρχο Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης κ. 

Φωτιάδης Δημήτριος, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και  Προγραμμάτισμού κ. 

Μπονάτσος Χαράλαμπος, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Μεταξίδη - Μελισσουργού Μίνα, η 

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής – Πολιτισμού και Παιδείας κ. Γκιζελή Αλίκη, η 

δημοτική σύμβουλος κ. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζερβός 

Νικόλαος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου 

Κωστούλα Παναγιώτα. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ  9ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 31 

Λήψη απόφασης α) επί της από 11-3-21 ένστασης της ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε. και β) περί της απένταξης 

του Ο.Τ. 145 της Κοινότητας Ψυχικού από το ρυμοτομικό σχέδιο. 

Εισηγούμενη η πρόεδρος το παραπάνω θέμα είπε: 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο   83 παρ.1 περ. ι, του Ν. 3852/2010 9Φ.Ε.Κ. 87/2010 

Τεύχος Α, "είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας και να αναφέρει 

προσβολές ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου", όπως ισχύει, το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Ψυχικού καθώς και σύμφωνα με το 83 § 2 περ. γ  "εκφράζει γνώμες και διατυπώνει 

προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του 

Δήμου σχετικά με θέματα που αφορούν στην πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής του." 

Σύμφωνα με την περίπτωση ζ τού ίδιου άρθρου κάνει το ίδιο και σχετικά με θέματα που αφορούν 

στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Δημοτικής Κοινότητας. 

Στο πλαίσιο της αρμοδιοτήτας αυτής μας κοινοποιήθηκε η ένσταση της ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε. και 

καλούμαστε να αποφασίσουμε επί των παραπάνω θεμάτων. 

Συγκεκριμένα: 

Σε συμμόρφωση προς τα κριθέντα από τη ΣτΕ 975/2007 πρέπει να γίνει τροποποίηση του 

ρυμοτομικού σχεδίου, να αποκρουσθεί η εσφαλμένη περί οικοδομησιμότητος άποψη της εταιρείας 

ΚΕΚΡΟΨ και να αναγνωρισθεί ότι το μακρόστενο ΟΤ 145 αποτελεί χώρο εκτός πολεοδομικού 

σχεδιασμού, μη δεκτικό δομήσεως και αρρήκτως συνδεδεμένο με τον περιβάλλοντα αυτό χώρο 

δασικού πρασίνου. Σε κάθε περίπτωση με την πρόταση τροποποίησης θα πρέπει να απενταχθεί η 

επίμαχη έκταση του ΟΤ 145 από το σχέδιο πόλεως, καθισταμένη πλέον εκτός σχεδίου και 

αδιάσπαστο τμήμα μιας ζώνης δάσους – πρασίνου, που διαχωρίζει τον αρχικό οικισμό του 

Ψυχικού σε σχέση με τα μεταγενεστέρως ενταχθέντα στο σχέδιο τμήματα. 

Η αναγνώριση του τέως ΟΤ 145 ως εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού όχι μόνον επιτρέπεται βάσει 

της νομολογίας του ΣΤΕ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ΕΠΙΒAΛΛΕΤΑΙ να γίνει κατά δεσμία 

αρμοδιότητα, για τους ακόλουθους λόγους : 

 Διότι η έκταση του ΟΤ145 είναι παντελώς ακατάλληλη προς οικιστική αξιοποίηση για τους 

λόγους έχουν γίνει εμμέσως πλην σαφώς δεκτοί και σε παρεμφερή περίπτωση με τη ΣτΕ 

1436/2016 (αφορά το παρακείμενο ΟΤ 137). 

 Διότι η έκταση ΟΤ 145 ουδέποτε είχε κατά το παρελθόν μπει στο σχέδιο ως οικοδομήσιμη, 

παρά τα όσα παραπειστικώς ισχυρίζεται η ΚΕΚΡΟΨ. Το ΠΔ 9-12-1927 (ΦΕΚ 317Α) δεν κατέστησε 

την έκταση αυτή οικοδομήσιμη, αφού η ΚΕΚΡΟΨ, που επέσπευσε με δικά της σχέδια την 

επέκταση του σχεδίου πόλεως, δεν διάνοιξε, ως όφειλε, τις οδούς που θα περιέβαλαν την έκταση 

του νυν ΟΤ 145 παραδίδοντάς τες στην ιδιοκτησία του Δήμου. Συνεπώς, η έκταση δεν λογίζεται 

ως εισελθούσα στο σχέδιο το έτος 1927, λόγω μη πληρώσεως της αναβλητικής αιρέσεως που 

προέβλεπε ρητώς και σαφέστατα το ίδιο το ΠΔ 9-12-1927 (ΦΕΚ 317Α) για τη διάνοιξη των 

εγκεκριμένων οδών, με επίσπευση της ΚΕΚΡΟΨ, πράγμα που η εταιρεία επιμελώς αποκρύπτει. 

Εφόσον λοιπόν η έκταση ποτέ δεν ήταν προορισμένη για ιδιωτική δόμηση και μάλιστα είχε δασικό 

χαρακτήρα, η απένταξή της από το σχέδιο παρίσταται επιβεβλημένη. 



 Η έκταση του νυν ΟΤ 145 εισήλθε το πρώτον στο σχέδιο το έτος 1936 και πάλι με επίσπευση 

της ΚΕΚΡΟΨ ως κοινωφελής μακρόστενος χώρος Αγοράς με την ένδειξη Χ, ο οποίος και πάλι δεν 

κατέστη οικοδομήσιμος, διότι η επισπεύδουσα ΚΕΚΡΟΨ δεν διάνοιξε τις περιβάλλουσες αυτό 

οδούς. 

 Διότι σε κάθε περίπτωση η έκταση φέρει κατ’ εξοχήν δασικό χαρακτήρα, τόσον ως το τμήμα 

της που καταλαμβάνεται από χαλέπιο πεύκη, όσο και ως προς το βραχώδες και τελεί σε 

λειτουργική συνέχεια προς το παρακείμενο δάσος των Τουρκοβουνίων. 

 Το δημιουργούμενο ενιαίο μακρόστενο ενιαίο οικόπεδο του ΟΤ 145, ως εκ του ιδιόμορφου 

σχήματος και του γεγονότος ότι περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από δασικό άλσος, είναι 

παντελώς ακατάλληλο για κάθε είδους δόμηση, η οποία απαιτεί υποδομές, θέσεις στάθμευσης, 

εγκρίσεις εισόδου εξόδου κλπ. Όλα τούτα είναι ΑΔYΝΑΤΟΝ να γίνουν στο ΟΤ 145. Και εάν γίνουν 

θα επέλθει δραματική υποβάθμιση της περιοχής, με αναίρεση του πρασίνου και κοπή όλων των 

δένδρων κατά τρόπο που στοιχειοθετεί εκ προθέσεως παραβίαση του άρθρου 24 του 

Συντάγματος. 

 Διότι η έκταση έχει μεγάλες κλίσεις, έως 30%, σύμφυτες με τον κοινόχρηστο και δασικό 

χαρακτήρα της. Οι κλίσεις αυτές σε συνδυασμό με το ελάχιστο βάθος κάτω του αρτίου, την 

καθιστούν ακατάλληλη για ανοικοδόμηση. 

 Το δημιουργούμενο οικοδομήσιμο τμήμα του ΟΤ 145, έτσι όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που προτείνει η ΚΕΚΡΟΨ είναι εξ ορισμού μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, λόγω ελλείψεως του 

ελαχίστου βάθους των 25 μέτρων, που προβλέπεται ρητώς σαφώς και επιτακτικώς στο ΠΔ 14-

9/10-10-1979 (ΦΕΚ 553 Δ), η δε διάσταση του βάθους ως ουσιώδης όρος της αρτιότητος 

εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα (πρβλ. ΣτΕολομ. 2809/2002 κ.α.), καθ ότι πρόκειται για 

παράγοντα που διασφαλίζει την ορθολογική ανάπτυξη της δόμησης. Ως γνωστόν η κατάργηση 

του βάθους από όρο αρτιότητος έχει κριθεί κατάφωρα αντισυνταγματική. 

 Διότι η διάσωση του επίμαχου χώρου επιβάλλεται και από τους στόχους του ΡΣΑ, που ανάγει 

σε θεμελιώδη στόχο του την προστασία της ευρύτερης περιοχής των Τουρκοβουνίων, πράγμα 

που η γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ αγνοεί παντελώς. 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση των δικηγόρων Βασιλείου Παπαδημητρίου και Πλάτωνα Νιάδη: 

Με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΙΣ/75939/1579/3-8-2020 Έγγραφο του ΥΠΕΝ (Δ/νση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού), διαβιβάσθηκε στο Δήμο μας η υπ’ αριθ. 54/27-7-2020 γνωμοδότηση του 

ΚΕΣΥΠΟΘΑ με τη σχετική εισήγηση και το συνοδεύον αυτή διάγραμμα, με αντικείμενο ‘’την 

ανάκληση της υπ’ αριθ. 10278/316/90/8.5.1990 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (Δ 

279) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 145 της ΔΚ Ψυχικού Δήμου 

Φιλοθέης - Ψυχικού σε συμμόρφωση προς τη ΣτΕ 975/2007΄΄. 

Το ζήτημα ανακινήθηκε κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ, που αποσκοπεί στην 

αποδέσμευση του χώρου και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο. 

Με την ως άνω γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ μεθοδεύεται και προτείνεται η κατάργηση του 

κοινοχρήστου – κοινωφελούς χαρακτήρα του επίμαχου χώρου, που περιβάλλεται από πυκνό 

πράσινο και η μετατροπή του σε οικοδομήσιμο (ΟΤ 145) και μάλιστα με χρήση καταστημάτων, 

εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, κατοικίας, πρεσβείας κλπ, ήτοι χρήσεις παντελώς ασύμβατες με 

την περιοχή και άκρως επιβαρυντικούς όρους δόμησης. 



Ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού, αφού προέβη στην ανάρτηση των εγγράφων του ΥΠΕΝ και της 

γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, έλαβε σειρά ενστάσεων, οι οποίες εναντιώνονταν στο ενδεχόμενο 

μετατροπής του ΟΤ 145 σε οικοδομήσιμο χώρο. 

Αφού έλαβε υπόψη νομική και τεχνική γνωμοδότηση και ερεύνησε όλα τα στοιχεία του φακέλου, 

το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης, με την υπ’ αριθ. 8/25-1-2021 απόφασή του, απέρριψε ως 

παράνομη και αντισυνταγματική την πρόταση της υπ’ αριθμ. 54/27-7-2020 γνωμοδότησης του 

ΚΕΣΥΠΟΘΑ και της ΚΕΚΡΟΨ, απεδέχθη αιτιολογημένως όλες τις υποβληθείσες ενστάσεις και 

απέστειλε στο ΥΠΕΝ το σχετικό φάκελο. 

Ακολούθως με την υπ’ αριθ. 9/25-1-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η 

εκκίνηση πρωτογενώς από το Δήμο αυτοτελούς διαδικασίας τροποποίησης του ρυμοτομικού 

σχεδίου στο Ο.Τ. 145 της Κοινότητας Ψυχικού, με δικά του σχεδιαγράμματα με τη θέση του εν 

λόγω ΟΤ 145 εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού και την τήρηση της σχετικής διαδικασίας 

δημοσιοποίησης. 

Ακολούθως, ο Δήμος προέβη κατά νόμον στην ανάρτηση της ανωτέρω προτάσεως κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 32 Ν 4067/2012 (ιδίως παρ. 13) και 3 

παρ. 3 και 4 ΝΔ 17-7-1923 περί σχεδίων πόλεως (ήδη άρθρο 154 ΚΒΠΝ). 

Μετά την υποβολή ενστάσεως από την εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ και αφού έχουν παρέλθει οι ταχθείσες 

προθεσμίες, ο Δήμος καλείται πλέον να λάβει την οριστική του θέση επί της προτάσεως 

τροποποιήσεως με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και να αποστείλει στο ΥΠΕΝ το 

σχετικό φάκελο για τη συνέχιση της διαδικασίας. 

Εν όψει της επικείμενης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, μας ζητήθηκε από το Δήμο να 

εκθέσουμε τις απόψεις μας επί των τιθέμενων νομικών και πολεοδομικών ζητημάτων, με έμφαση 

στον τρόπο συμμορφώσεως /προς την υπ’ αριθ. 975/2007 απόφαση του ΣτΕ, ούτως ώστε να 

διερευνηθεί η νομική δυνατότητα, ο χώρος του ΟΤ 145 να παραμείνει αδόμητος, είτε με απένταξη 

από το σχέδιο πόλεως είτε με επαναχαρακτηρισμό του ως κοινόχρηστο χωρίς όμως δικαίωμα 

αποζημιώσεως υπέρ της ΚΕΚΡΟΨ. 

Εφαρμοστέα επί της προκείμενης διαδικασίας διάταξης είναι η διάταξη του άρθρου 32 του Ν. 

4067/2012, ως ισχύει με το Ν 4315/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 35 του ως άνω νόμου, οι 

διατάξεις των άρθρων 87επ του νέου νόμου 4759/2020 και οι πάγιες διατάξεις των άρθρων 2, 3, 

29 και 30 Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρα 153 επ ΚΒΠΝ). 

Κρίνεται αναγκαία η παράθεση ενός μικρού ιστορικού σε ό,τι αφορά στο πολεοδομικό καθεστώς 

του Ψυχικού με έμφαση στην επίμαχη έκταση του ΟΤ 145, που φέρεται ως ιδιοκτησία της 

ΚΕΚΡΟΨ. 

Θα ακολουθήσει η έκθεση των νομικών και πραγματικών λόγων που επιβάλλουν να μην καταστεί 

η εν λόγω έκταση οικοδομήσιμη. 

Αμέσως μετά θα γίνει λεπτομερής αντίκρουση των αιτιάσεων της πλειοψηφίας του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και 

της ανάγκης να αναλάβει ο Δήμος πρωτοβουλία τροποποιήσεως του σχεδίου και τέλος θα 

ακολουθήσει το συμπέρασμα και η αιτιολόγηση της προτάσεως του Δήμου.. 

Α- Πολεοδομικό καθεστώς – χρονολόγιο κρίσιμων νομικών και πραγματικών περιστατικών 

  



Με το Β.Δ/μα 20-11-1923 (ΦΕΚ 342/24-11-1923 τευχ. Α) εγκρίθηκε το αρχικό ρυμοτομικό σχέδιο 

του συνοικισμού "Ψυχικού". Με το ως άνω ΒΔ ενετάγη στο σχέδιο πόλεως το μεγαλύτερο τμήμα 

του συνοικισμού του Ψυχικού, βάσει ορθολογικώς εκπονηθέντων σχεδιαγραμμάτων για την 

ανάπτυξη χρήσεως κατοικίας, με μεγάλα λειτουργικά οικοδομικά τετράγωνα και δίκτυο 

κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων. 

Η επίμαχη περιοχή του σημερινού λεγόμενου ΟΤ 145 δεν περιλαμβάνεται στα όρια του αρχικού 

σχεδίου, παραμένοντας τότε εκτός σχεδίου πόλεως. Τούτο είναι εύλογο, καθότι αποτελούσε και 

εξακολουθεί να αποτελεί βραχώδη απόκρημνη δασική έκταση, κειμένη σχεδόν στο ανώτερο 

τμήμα του βραχώδους όρους των Τουρκοβουνίων και το Β.Δ/μα 20-11-1923 άφησε ηθελημένα 

εκτός σχεδίου αυτές τις περιοχές κατ’ εξοχήν δασικού χαρακτήρα και παντελώς ακατάλληλες προς 

πολεοδόμηση και ανοικοδόμηση. 

Η δημιουργία του σχεδίου πόλεως του Β.Δ/ματος 20-11-1923 (ΦΕΚ 342 Α)  έγινε με τους κανόνες 

της ιδιωτικής πολεοδομήσεως (άρθρο 7 ΝΔ 17-7-1923), δυνάμει των οποίων ο επισπεύδων την 

ένταξη στο σχέδιο (οικοδομική εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ) οφείλει να παραχωρήσει δωρεάν τις εκτάσεις 

που θα καταλάβουν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι του σχεδίου και να δημιουργήσει τις 

σχετικές υποδομές. Προς τούτο μάλιστα συνήφθη και η σχετική σύμβαση (υπ’ αρ. 21829/25-9-

1924 συμβόλαιο Συμβ/φου Αθηνών Νικολάου Σκούταρη), κυρωθείσα με το ΠΔ 18-11-1924 (ΦΕΚ 

292 Α). 

 Αμέσως όμως μετά την αρχική ένταξη του έτους 1923 επισπεύσθηκε με πρωτοβουλία της 

ΚΕΚΡΟΨ, κατά τρόπον παντελώς αδόκιμο και με τα σημερινά κριτήρια μη νόμιμο, η ανεξέλεγκτη 

επέκταση του σχεδίου πόλεως προς την κατεύθυνση και μέχρι την κορυφή των Τουρκοβουνίων, 

περιλαμβάνοντας και πετρώδεις εκτάσεις κατ’ εξοχήν δασικές, με μεγάλες κλίσεις, προδήλως 

ακατάλληλες προς πολεοδόμηση και εν γένει οικιστική αξιοποίηση. 

Ούτω, ενεκρίθη το ΠΔ 9-12-1927 (ΦΕΚ 317Α) περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου 

Ψυχικού. Παρά δε το γεγονός ότι το επίμαχο ΒΔ φέρει τον τίτλο ‘’τροποποίηση’’, κατ’ ουσίαν, 

βάσει του συνοδεύοντος αυτό διαγράμματος, πρόκειται σαφώς και περί επεκτάσεως, στην οποίαν 

περιλαμβάνεται έκταση που φθάνει σχεδόν μέχρι την κορυφή (υδατοκρίτη) των Τουρκοβουνίων. 

Η επέκταση αυτή καταλαμβάνει και την επίμαχη έκταση του σημερινού ΟΤ 145, επιφανείας δύο 

περίπου στρεμμάτων, η οποία βάσει του διαγράμματος κατατέμνεται σε δύο το πρώτον τότε 

προβλεφθέντα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς 27  και 28 και στην παρεμβαλλόμενη μεταξύ 

αυτών εγκεκριμένη οδό. 

Τα ως άνω οικοδομικά τετράγωνα ουδέποτε υλοποιήθηκαν στην πράξη, ουδέποτε 

διαμορφώθηκαν ως τέτοια, ούτε προέκυψε οικοδομήσιμος χώρος και τούτο είναι ιδιαιτέρως 

κρίσιμο, όπως κατωτέρω αναλυτικά θα εκτεθεί. 

Είναι πράγματι χαρακτηριστικό ότι η επέκταση του σχεδίου πόλεως του έτους 1927 –τουλάχιστον 

ως προς την εδώ κρίσιμη έκταση και τη μείζονα που την περιβάλλει- το σχέδιο πόλεως δεν 

εφαρμόσθηκε στην πράξη επί του εδάφους. Δηλαδή τα 27  και 28 ποτέ δεν κατέστησαν 

οικοδομήσιμοι χώροι, δεν διενοίγησαν οι περιβάλλουσες αυτά οδοί, ούτε εκδόθηκε διάγραμμα 

εφαρμογής επί του εδάφους. Με άλλα λόγια ουδέποτε δημιουργήθηκε νόμιμη προσδοκία για 

ανοικοδόμηση στα συγκεκριμένα ΟΤ 27 και 28. Οι λόγοι που το σχέδιο επέκτασης του έτους 1927 

παρέμεινε ανεφάρμοστο, ως προς αυτά, συνίστανται στους εξής : 

 Η έκταση αποτελεί αδιάσπαστο τμήμα του δάσους των Τουρκοβουνίων, δηλαδή ήταν κατ’ 

εξοχήν δασική, απόκρημνη και βραχώδης, ήτοι ακατάλληλη για δόμηση και ένταξη στο σχέδιο. 



 Δεν υπήρχαν ούτε κατά διάνοια οικιστικές ανάγκες για υλοποίηση του σχεδίου, αφού ακόμη και 

η αρχικώς ενταχθείσα περιοχή το έτος 1923 ήταν κατά το πλείστον παντελώς αδόμητη. 

 Η εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ δεν επέσπευσε -ως όφειλε- τη διαδικασία διανοίξεως των οδών και 

κοινοχρήστων χώρων στη συγκεκριμένη περιοχή και για τα συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα. 

Προς τούτο μάλιστα σημειώνεται ότι το ίδιο το ΠΔ 9-12-1927 (ΦΕΚ 317Α), που ενέταξε τα ΟΤ 27 

 και 28 στο σχέδιο ρητώς όρισε ότι παραμένουν ενεργές οι υποχρεώσεις της ΚΕΚΡΟΨ, που 

απορρέουν από την προαναφερόμενη σύμβαση με τον τότε Δήμο Αθηναίων (σύμβαση Σκούταρη 

έτους 1924),  (μεταξύ των οποίων η διάνοιξη σκυροδέτηση, ηλεκτροφωτισμός και 

δενδροφύτευση των κοινοχρήστων οδών οιουδήποτε εύρους), η δε ένταξη στο σχέδιο θεωρείται 

ισχυρά μόνον εφόσον Η ΚΕΚΡΟΨ εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για τη διάνοιξη των οδών. Με 

άλλα λόγια το ίδιο το ΠΔ 9-12-1927 (ΦΕΚ 317Α) εξάρτησε ρητώς την ισχύ και το κύρος του από 

την αναβλητική αίρεση της υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων της ΚΕΚΡΟΨ, μεταξύ των 

οποίων είναι κατ’ εξοχήν η διάνοιξη των περιβαλλουσών τα νέα οικοδομικά τετράγωνα οδών. 

Εν συνεχεία με το ΒΔ 26-8-1936 (ΦΕΚ 392 Α), που εκδόθηκε επίσης με επίσπευση της ΚΕΚΡΟΨ, 

έγινε ριζική αναδιάταξη των οικοδομησίμων και κοινοχρήστων χώρων, τα δε ΟΤ 27 και 28 

καταργήθηκαν και στη θέση τους δημιουργήθηκε νέο μακρόστενο οικοδομικό τετράγωνο, 

περιβαλλόμενο γύρωθεν από πεζοδρόμους και κοινόχρηστο πράσινο. Στο σχετικό διάγραμμα του 

1936 το σημερινό ΟΤ 145 σημειώνεται με το γράμμα Χ και προοριζόταν για κοινωφελή χώρο 

μικρής αγοράς - καταστημάτων. Η ένδειξη Χ και η μη αρίθμηση του χώρου ως συνήθους 

οικοδομικού τετραγώνου είχε την έννοια ότι ο χώρος δεν καθίσταται οικοδομήσιμος υπό την 

έννοια της ιδιωτικής δόμησης με εμπορικές χρήσεις, αλλά προβλέπεται ως κοινωφελής χώρος 

μικρής αγοράς, περιβαλλόμενος από κοινόχρηστο πράσινο. Ο χώρος δε αυτός βαίνει σε 

αδιάσπαστη λειτουργική συνέχεια με μια μεγάλη λωρίδα χώρου πρασίνου, μήκους 1500 μέτρων, 

που είναι αφορισμένος ως άλσος και χώρος πρασίνου και αποσκοπεί στη δημιουργία χώρου 

περιπάτου και αναψυχής των κατοίκων, που διαχωρίζει το σχέδιο της αρχικής ένταξης του έτους 

1923 από τις μεταγενέστερες επεκτάσεις. Η ζώνη αυτή άλσους και πρασίνου (green belt) αποτελεί 

κυρίαρχο λειτουργικό στοιχείο του προαστίου, μοναδικής σημασίας για την ισορροπία μεταξύ 

οικοδομησίμων και κοινοχρήστων – κοινωφελών χώρων. 

Και το νέο όμως αυτό και αναδιαμορφωμένο προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο με την ένδειξη 

Χ δεν υλοποιήθηκε, για τους ανωτέρω εκτεθέντες λόγους, παρά το γεγονός μάλιστα ότι με το ΒΔ 

12-1-1937 (ΦΕΚ 12 Α) επανελήφθη αυτούσια η ήδη προβλεφθείσα από το ΠΔ 9-12-1927 (ΦΕΚ 

317Α) αναβλητική αίρεση και η υποχρέωση της ΚΕΚΡΟΨ να παραχωρήσει δωρεάν και να 

επισπεύσει τη διάνοιξη των κοινοχρήστων χώρων κ.λπ., κατά τα προεκτιθέμενα. 

Έκτοτε από το 1936 μέχρι το 1988 δεν έλαβε χώρα άλλη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, το 

οποίον για τη συγκεκριμένη έκταση παρέμενε ανεφάρμοστο. Δηλαδή ο χώρος Χ του νυν ΟΤ 145 

παρέμεινε αδόμητος και κατ’ εξοχήν δασικός, σε αδιάσπαστη συνέχεια με το περιβάλλοντα αυτόν 

χώρο πρασίνου άλσους του προαστίου. Η μη διαμόρφωση του χώρου κατά το σχέδιο πόλεως του 

1936 οφείλεται αμιγώς σε υπαιτιότητα της ΚΕΚΡΟΨ που είχε επισπεύσει την ένταξη της περιοχής 

στο σχέδιο. Η ΚΕΚΡΟΨ όφειλε να δημιουργήσει τους περιβάλλοντες το χώρο αγοράς οδούς και 

πεζοδρόμους ώστε ο χώρος να καταστεί οικοδομήσιμος για κοινωφελή σκοπό. Τούτο όμως δεν 

έγινε ποτέ από το 1936 ακόμη και μέχρι σήμερα. 

Προϊόντος του χρόνου παρατηρήθηκαν σοβαρές γενικευμένες παραβάσεις και καταστρατηγήσεις 

του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως από την ΚΕΚΡΟΨ σε βάρος των κοινοχρήστων χώρων του 

προαστίου. 



Το έτος 1972 συνεστήθη Επιτροπή που ερεύνησε το ζήτημα και κατέληξε ότι η εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ 

διεύρυνε το εγκεκριμένο σχέδιο κατά την εφαρμογή του στο έδαφος και ταυτόχρονα κατάργησε 

κοινοχρήστους χώρους μεταβιβάζοντάς τους σε ιδιώτες, συρρίκνωσε κοινόχρηστους χώρους και 

μείωσε το πλάτος των οδών με τους τρόπους που αναφέρονται στην Έκθεση. 

Αυτή η αντισυμβατική και παράνομη, σοβαρή συρρίκνωση των κοινοχρήστων χώρων που 

προέκυψε είχε ήδη δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα. 

Η προπεριγραφείσα σοβαρή και γενικευμένη διάσταση μεταξύ των προβλέψεων του σχεδίου 

πόλεως και της πραγματικής κατάστασης μπορούσε να θεραπευθεί μόνο με τροποποίηση του 

ρυμοτομικού σχεδίου, πράγμα που συνέβη το έτος 1988. Όπως χαρακτηριστικά διαλαμβάνεται 

στην ΣτΕ 2589/1992, που εξεδόθη επ’ ευκαιρία τότε προσβολής της τροποποιήσεως του σχεδίου 

πόλεως του έτους 1988, ‘’Εν προκειμένω, ως προκύπτει εκ των σχετικών εισηγήσεων της 

αρμοδίας Διευθύνσεως προς το Κεντρικόν Συμβούλιον ΧΟΠ, η αναθεώρησις του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου Ψυχικού εκρίθη αναγκαία προκειμένου να τακτοποιηθή η δημιουργηθείσα 

μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και πραγματικότητος ασυμφωνία, η οποία είχεν ως αποτέλεσμα, 

μεταξύ άλλων, την μείωσιν του πλάτους δρόμων υπέρ παρόδιων ιδιοκτητών, την μετατόπισιν 

πολλών δρόμων και ανέγερσιν οικοδομών επί δρόμων μη προβλεπομένων από το εγκεκριμένον 

σχέδιον, την κατάληψιν σημαντικής εκτάσεως κοινοχρήστων χώρων, την ανάγκην θεσπίσεως 

ειδικών όρων δομήσεως εις συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα προς προστασίαν του φυσικού 

και δομημένου περιβάλλοντος κ.λπ’’. 

Έτσι με τη γενικευμένη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως που επέφερε ΠΔ 15-4-1988 (ΦΕΚ 353 

τ.Δ/10-5-1988) επιχειρήθηκε η «νομιμοποίηση» της συρρίκνωσης των κοινοχρήστων χώρων του 

Ψυχικού, επ’ οφελεία της ΚΕΚΡΟΨ και σε αντιστάθμισμα αυτών διατηρήθηκαν οι εκεί 

προβλεφθέντες κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι. 

Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη έκταση με ένδειξη Χ, αυτή παρέμεινε ακριβώς ως είχε με το ΒΔ 26-

8-1936 (ΦΕΚ 392 Α), ήτοι κοινωφελής χώρος μικρής Αγοράς. Με άλλα λόγια το ΠΔ 15-4-1988 

(ΦΕΚ 353 τ.Δ/10-5-1988), κατά το σκέλος τούτο, δεν έχει καν εκτελεστό χαρακτήρα, αφού δεν 

εισάγει νέα ρύθμιση, παρά μόνον την αρίθμηση του χώρου ως ΟΤ 145. 

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία που προηγήθηκε της τροποποίησης και αναθεώρησης του 

Σχεδίου που θεσμοθετήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ με το 15-4/8-5-1988 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ΄353), το 

Δημοτικό Συμβούλιο (αποφ. 115 και 147 του 1985) είχε εισηγηθεί την ενοποίηση του Ο.Τ. 145 με 

τα γύρω άλση και τη δημιουργία σε αυτόν τον ενοποιημένο χώρο πρασίνου και αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

Σε πλήρη αντίθεση και διάσταση με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου η αναθεώρηση του 

ρυμοτομικού σχεδίου Ψυχικού  που θεσμοθετήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ με το από 15-4/8-5-1988 

Π.Δ. (ΦΕΚ Δ΄353), δεν ενοποίησε το Ο.Τ. 145 με τα γύρω άλση ούτε κατοχύρωσε χρήση 

αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά αφήκε το χώρο ως είχε αφορισθεί από το σχέδιο του 1936. Στο 

εγκεκριμένο σχέδιο που συνοδεύει το Π.Δ. αυτής της αναθεώρησης έτους 1988, αναγράφεται στο 

Ο.Τ. 145 «χώρος αγοράς» (κοινωφελής) και στο άρθρο 3 παρ.3α του Π.Δ. αναφέρεται: «Το 

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων του υπ’ αριθ. 145 χώρου που καθορίζεται με το άρθρο 1 

του παρόντος ως χώρου αγοράς ορίζεται σε πέντε και μισό (5,50) μέτρα». Σημειώνουμε επίσης 

ότι στο Ο.Τ. 145, σε αντίθεση με το σύνολο του σχεδίου του Ψυχικού, δεν προβλέφθηκαν 

πρασιές. 



Διαβλέποντας το πρόβλημα ο Δήμος επανήλθε και ζήτησε εκ νέου τροποποίηση του σχεδίου 

πόλεως μετά από αίτημα πολλών κατοίκων της περιοχής. Η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με 

την 10278/316/90/8-5-1990 απόφαση του τότε κρατικού Νομάρχη (ΦΕΚ Δ΄279), που μετέτρεψε 

το ΟΤ 145 από κοινωφελή σε κοινόχρηστο «χώρος πρασίνου και αθλοπαιδιών», με κατάργηση 

των υφιστάμενων οδών και ενοποίηση αυτών σε χώρους πρασίνου. Ενοποιήθηκε έτσι το ΟΤ 145 

λειτουργικώς με τους χώρους πρασίνου που τον περιβάλλουν. Δηλαδή, κατοχυρώθηκε και τυπικά 

ο πολεοδομικός χαρακτήρας που εν τοις πράγμασι υφίσταται στο Ο.Τ. 145 και στην γύρω 

περιοχή. 

Κι ενώ το ζήτημα θα έπρεπε να θεωρείται λήξαν (και αφού εν των μεταξύ με την υπ’ αρ. 

2590/1992 απόφαση του ΣτΕ είχε απορριφθεί αίτηση ακύρωσης της ΚΕΚΡΟΨ κατά της 

προαναφερόμενης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου του έτους 1988), μετά πάροδον 

ολίγων ετών η ΚΕΚΡΟΨ ζήτησε την άρση της δήθεν επιβληθείσης εις αυτόν ‘’ρυμοτομικής 

απαλλοτριώσεως’’ για την έκταση του ΟΤ 145, η δε περί τούτου άρνηση της Διοικήσεως 

ακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1307/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση αυτή, όπως και όλες οι παρεμφερείς, έχουν τυπικό χαρακτήρα, υπό 

την έννοια ότι διαπιστώνουν μόνο την πάροδο μακρού χρόνου από της δημοσιεύσεως του 

σχεδίου πόλεως, χωρίς να υπεισέρχονται στα σοβαρά πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τη 

φύση και τη θέση του χώρου για τον οποίο ζητείται η άρση της δήθεν απαλλοτριώσεως, 

αρκούμενες να αναπέμψουν για τα ζητήματα αυτά στη Διοίκηση. 

Κατόπιν εφέσεως του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, το ΣτΕ εξέδωσε την 975/2007 απόφασή του, η 

οποία : 

 Εξαφάνισε την απόφαση του Εφετείου, 

 Θεώρησε ανυπόστατη την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 145 που είχε εγκριθεί με 

την 10278/316/90/8-5-1990 απόφ. Νομάρχη (ΦΕΚ Δ΄279) επειδή δεν είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 

το σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση, 

 Ακύρωσε τη σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση και 

 Ζήτησε από τη Διοίκηση να εξετάσει επί της ουσίας τον δασικό ή μη χαρακτήρα και το 

ιδιοκτησιακό καθεστώτος του Ο.Τ. 145 ερευνώντας επί της ουσίας όλα τα επιχειρήματα και τα 

στοιχεία τόσο της Εταιρείας, όσο και του Δήμου. 

Η υπ’ αριθ. 975/2007 ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ αποτυπώνει την παγία πλέον νομολογία του 

ΣτΕ (βλ. ΣτΕ3856/2008), σύμφωνα με την οποία η ακύρωση της παραλείψεως ή της αρνήσεως 

τροποποιήσεως του σχεδίου για άρση μη συντελεσθείσης εντός ευλόγου χρόνου ρυμοτομικής 

απαλλοτριώσεως καθιστά απλώς το οικόπεδο πολεοδομικώς αρρύθμιστο, η δε διοίκηση έχει τη 

δυνατότητα, κατ’ εξαίρεσιν, να προβεί ακόμη και στην απένταξη του οικοπέδου από τον 

πολεοδομικό σχεδιασμό εάν αυτό είναι ακατάλληλο για δόμηση (πρβλ. και ΣτΕ 1436/2016, βλ 

ιδίως κατωτέρω) 

Μετά από αίτηση της ΚΕΚΡΟΨ, η Περιφέρεια Αττικής εξέτασε το θέμα και, μετά από μια σειρά 

εγγράφων, αλληλογραφίας και γνωμοδοτήσεων του ΣΥΠΟΘΑ , πρότεινε την ακύρωση τυπικά της 

ανυπόστατης σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ τροποποίησης του σχεδίου και την άρση της 

απαλλοτρίωσης, αλλά, αδυνατώντας να εξετάσει τα ζητήματα του δασικού και του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος, για τα οποία δεν της είχαν προσκομιστεί επαρκή στοιχεία, δεν προχώρησε σε 



πρόταση πολεοδομικής ρύθμισης για το Ο.Τ. 145, το οποίο η Περιφέρεια θεώρησε ότι μετά την 

απόφαση 975/2007 του ΣτΕ είναι πολεοδομικά αρρύθμιστο, και παρέπεμψε το θέμα στο ΥΠΕΝ για 

να αντιμετωπίσει το θέμα λόγω αρμοδιότητας. 

Μετά την παραπομπή του θέματος στο ΥΠΕΝ η ΚΕΚΡΟΨ κατέθεσε στο ΥΠΕΝ συμπληρωματικά 

στοιχεία για το δασικό χαρακτήρα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ο.Τ. 145 αλλά και νέα 

πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως. 

Το ΥΠΕΝ, με σύμφωνη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, πρότεινε: 

 «Τυπική» ανάκληση της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως του 1990, την οποία το ΣτΕ  είχε 

θεωρήσει ανυπόστατη 

 «Άρση της απαλλοτρίωσης» στο Ο.Τ. 145, θεωρώντας ότι με τα νέα στοιχεία που προσκόμισε η 

ΚΕΚΡΟΨ, αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας και ότι σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο (15-4/8-5-

1988 Π.Δ., ΦΕΚ Δ΄353) η χρήση αγοράς που ισχύει σήμερα είναι «κοινωφελής χρήση» και 

επομένως για να υλοποιηθεί από τον Δήμο επιβάλλεται η απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 145. 

 Τροποποίηση των ρυμοτομικών γραμμών στους χώρους πρασίνου που περιβάλλουν το Ο.Τ. 

145 προσαρμόζοντας τους χώρους πρασίνου και τις οδούς και πεζοδρόμους που περιβάλλουν το 

Ο.Τ. 145 στις απαιτήσεις του νέου χαρακτήρα που αποδίδεται στο Ο.Τ. 145 

 Επιβολή προκηπίου κατά μήκος των δυο στενών πλευρών του Ο.Τ. 145 

 Επέκταση και σε άλλες επιτρεπόμενες χρήσεις (κατοικίες, πρεσβείες, ιδιωτικά γυμναστήρια, 

κλπ) πλην της χρήσης αγοράς που ισχύει σήμερα 

 Αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους σε μια πλευρά του Ο.Τ. από 5,50 σε 11,00 μέτρα 

Κατά τη συζήτηση στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ προτάθηκε από μέλος του Συμβουλίου, να αναβληθεί η 

συζήτηση του θέματος «προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι θέσεις του Δήμου για να 

συνεκτιμηθούν κατά την κρίση του θέματος». Η πρόταση αυτή μειοψήφησε. Το θέμα της 

αναβολής είχε θέσει στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ και η εκπρόσωπος του Δήμου, δεδομένου ότι δεν ήσαν 

γνωστά στον Δήμο η προτεινόμενη τροποποίηση και τα νέα στοιχεία που είχαν προσκομιστεί από 

την ΚΕΚΡΟΨ. 

Η πρόταση τροποποίησης διαβιβάσθηκε στη συνέχεια από το ΥΠΕΝ στον Δήμο για ανάρτηση, 

δημοσιοποίηση και τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας υποβολής ενστάσεων και 

έκφρασης απόψεων επί της προτεινόμενης τροποποίησης, η οποία έχει ολοκληρωθεί. 

Όπως ανωτέρω εξετέθη, το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης, με την υπ’ αριθ. 8/25-1-2021 

απόφασή του, απέρριψε ως παράνομη και αντισυνταγματική την πρόφαση της υπ’ αριθμ. 54/27-

7-2020 γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και της ΚΕΚΡΟΨ, απεδέχθη αιτιολογημένως όλες τις 

υποβληθείσες ενστάσεις και απέστειλε στο ΥΠΕΝ το σχετικό φάκελο. 

Ακολούθως με την υπ’ αριθ. 9/25-1-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η 

εκκίνηση πρωτογενώς από το Δήμο αυτοτελούς διαδικασίας τροποποίησης του ρυμοτομικού 

σχεδίου στο Ο.Τ. 145 της Κοινότητας Ψυχικού, με δικά του σχεδιαγράμματα με τη θέση του εν 

λόγω ΟΤ 145 εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού και την τήρηση της σχετικής διαδικασίας 

δημοσιοποίησης. 



Η αρμοδιότητα του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού να επισπεύσει ο ίδιος την τροποποίηση του 

ρυμοτομικού σχεδίου συμμόρφωση με τη ΣτΕ 975/2007 

Από τη διάταξη του άρθρου 154 ΚΒΠΝ, που απεικονίζει την παγία ρύθμιση του άρθρου 3 ΝΔ 17-

7-1923 και ιδίως από την παράγραφο 4 αυτής προκύπτει ότι ο Δήμος είναι αρμόδιος να εκκινήσει 

(διαζευκτικά προς το αποφασίζον όργανο) τη διαδικασία τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως. 

Προς το σκοπό αυτό είναι δυνατόν να λάβει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα 

εξαγγείλει την έναρξη της διαδικασίας τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως, τους λόγους δημοσίου 

συμφέροντος που την επιβάλουν, ενσωματώνοντας και το διάγραμμα που απεικονίζει τις 

προτεινόμενες ρυμοτομήσεις, χαράξεις γραμμών και χρήσεις των επιμέρους εκτάσεων. Θα πρέπει 

επίσης να βεβαιώνεται ότι δεν θίγονται υφιστάμενα κτήρια ούτε τακτοποιημένα οικόπεδα. 

Σε συνέχεια της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος δημοσιοποιεί το διάγραμμα 

και αναρτά την απόφαση εμφανές μέρος του δημοτικού καταστήματος, προβαίνοντας και σε 

περαιτέρω διατυπώσεις δημοσιότητος, όπως ανάρτηση της αποφάσεως και στα δημοσιότερα μέρη 

της πόλης, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και δημοσίευση σε δύο τοπικές εφημερίδες επί δύο 

συνεχόμενες φορές. Με την πράξη ανάρτησης, ο Δήμαρχος χορηγεί προθεσμία δέκα πέντε 

ημερών για υποβολή ενστάσεων. 

Πέραν όμως τούτων, επειδή ακριβώς η προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, 

παρά το γεγονός ότι δεν είναι εντετοπισμένη, εν πάση περιπτώσει αφορά μόνον ένα οικοδομικό 

τετράγωνο, φρονούμε ότι βάσει του άρθρου 154 παρ. 5 ΚΒΠΝ θα πρέπει να καλούνται 

προσωπικώς και με δικαστικό επιμελητή οι φερόμενοι ιδιοκτήτες για την υποβολή ενστάσεων 

εντός της τασσομένης προθεσμίας. Η πρόσκληση, με συγκοινοποίηση της αποφάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου και του διαγράμματος θα πρέπει να γίνεται με δικαστικό επιμελητή και να 

φυλάσσεται το αποδεικτικό επίδοσης. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων συγκαλείται εκ νέου το δημοτικό συμβούλιο 

προκειμένου να αποφανθεί αιτιολογημένως επ’ αυτών. 

Αμφότερες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ομού μετά του αποδεικτικού επιδόσεως του 

δικαστικού επιμελητού και όλα τα στοιχεία του φακέλου διαβιβάζονται εν συνεχεία προς το 

ΥΠΕΚΑ, ώστε, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του οικείου συλλογικού οργάνου, να προβεί σε πρόταση 

για έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. 

Συμπερασματικά, εφόσον τηρηθούν οι ανωτέρω διατυπώσεις, νομίμως ο Δήμος μπορεί να κινήσει 

με δική του πρωτοβουλία τη διαδικασία τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου και μάλιστα 

ασχέτως του εάν ήδη εκκρεμεί άλλη πρόταση διαφορετικού περιεχομένου. 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΤΗ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΤ 145 ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ 

Γενικώς περί του νομολογιακού και νομοθετικού καθεστώτος της δυνατότητος απεντάξεως 

οικοπέδου από τον πολεοδομικό σχεδιασμό 

Όπως ανωτέρω εξετέθη η υπ’ αριθ. 975/2007 ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ αποτυπώνει την παγία 

πλέον νομολογία του ΣτΕ (βλ. ΣτΕ3856/2008), σύμφωνα με την οποία με την ακύρωση της 

αρνήσεως άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως μη συντελεσθείσης εντός ευλόγου χρόνου, η 

έκταση  καθίσταται απλώς πολεοδομικώς αρρύθμιστη και η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα ακόμη 

και να το απεντάξει από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Κατά τη ΣτΕ 3856/2008 «Η Διοίκηση δεν 



δεσμεύεται να καταστήσει άνευ ετέρου το ακίνητο οικοδομήσιμο, αλλά οφείλει να εξετάσει εάν 

συντρέχουν λόγου που εξ αντικειμένου δεν επιτρέπουν τη δόμησή του, όπως στις περιπτώσεις 

ακινήτων που έχουν δασικό χαρακτήρα…….. και περαιτέρω να συνεκτιμήσει, κατά τρόπο 

τεκμηριωμένο, αφενός τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου ….. 

αφετέρου τις πολεοδομικές ανάγκες και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής…». 

Ειδικότερα έχει κριθεί ότι : 

Η Διοίκηση, δηλαδή, οφείλει να εξετάσει αν συντρέχουν λόγοι που εξ αντικειμένου δεν 

επιτρέπουν τη δόμησή του και, περαιτέρω, να συνεκτιμήσει κατά τρόπο τεκμηριωμένο αφενός τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά του ακινήτου και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και το νομοθετικό 

καθεστώς του οικισμού στον οποίο εντάσσεται το ακίνητο, αφετέρου δε τις πολεοδομικές ανάγκες 

και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής. Ενόψει δε των εκτιμήσεων αυτών η Διοίκηση 

οφείλει να κρίνει αν η ιδιοκτησία πρέπει, για κάποιο νόμιμο λόγο, να παραμείνει εκτός 

πολεοδομικού σχεδιασμού ή να δεσμευθεί εκ νέου με την επανεπιβολή ρυμοτομικής 

απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ 

των οποίων η δυνατότητα άμεσης αποζημιώσεως των θιγόμενων ιδιοκτητών, ή να καταστεί 

οικοδομήσιμη με τους γενικούς όρους δομήσεως της περιοχής ή με ειδικούς όρους δομήσεως, που 

πρέπει να καθορισθούν (ΣτΕ 1773/2017, 2676/2010, 4569/2009 7μ., 843/2009 7μ., 3856/2008, 

3232/2008, 3908/2007 7μ. καθώς και ΠΕ ΣτΕ 141/2020, ΠΕ ΣτΕ 255/2017). 

Σημειώνεται ότι ήδη στην παρεμφερή περίπτωση του παρακειμένου ΟΤ 137, η υπ’ αριθ. 

1436/2016 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμμέσως έκρινε την 

έκταση παντελώς ακατάλληλη προς ανοικοδόμηση προτρέποντας να απενταχθεί από το σχέδιο 

πόλεως, διαλαμβάνοντας ότι«… η Διοίκηση παρέλειψε να αξιολογήσει, ως όφειλε, τα ειδικά 

μορφολογικά χαρακτηριστικά, τόσο του επίδικου Ο.Τ.  όσο και της περιοχής στην οποία 

εντάσσεται αυτό κυρίως λόγω των έντονων, 30-33% κλίσεων και της άμεσης γειτνίασής του με 

δασική περιοχή, όπως κρίθηκε με την 2590/1992 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και 

να εξετάσει αν τυχόν συντρέχουν λόγοι που δεν επιτρέπουν το Ο.Τ. εν όψει της θέσεως και των 

μορφολογικών χαρακτηριστικών του και να αιτιολογήσει ειδικώς τη σχετική κρίση της, 

εξετάζοντας και το ενδεχόμενο να εξαιρεθεί το ανωτέρω Ο.Τ. από το ρυμοτομικό σχέδιο».   

Η δυνατότητα απεντάξεως που αναγνωρίζει ήδη η νομολογία υιοθέτησε και ο Νομοθέτης, με τη 

διάταξη του άρθρου 32 παρ. 7 Ν 4067/2012, ως ισχύει μετά το Ν 4315/2014, κατά την οποία 7. 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης και να ενταχθεί η ιδιοκτησία σε 

οικοδομικό τετράγωνο λόγω των υφισταμένων στην περιοχή απαγορεύσεων και ρυθμίσεων, τότε 

τίθεται εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και ορίζονται σε αυτήν ειδικοί όροι χρήσης 

και δόμησης. Οι χώροι που προστατεύονται από τις διατάξεις περί δασών και οι απολύτου 

προστασίας αρχαιολογικοί χώροι που είτε εντάσσονται σε ζώνη α` προστασίας είτε δεν 

επιτρέπεται η δόμηση σε αυτούς, τίθενται υποχρεωτικά εκτός σχεδίου μετά από έλεγχο των 

προϋποθέσεων της παραγράφου 6. 

Συμπερασματικά: εν όψει των μορφολογικών χαρακτηριστικών του οικοπέδου, της φυσιογνωμίας 

του, των χαρακτηριστικών του οικισμού, συνεκτιμωμένων και των πολεοδομικών αναγκών είναι 

δυνατή, κατόπιν αιτιολογημένης κρίσεως η έκταξη ενός ακινήτου από τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό. Εάν μάλιστα πρόκειται περί δασικής εκτάσεως, η οποία δεν είχε καταστεί 

οικοδομήσιμη, τότε η απένταξη διενεργείται κατά δεσμία αρμοδιότητα. 



Στην ερευνώμενη περίπτωση συντρέχουν σοβαροί εξαιρετικοί λόγοι για απένταξη του ΟΤ 145 από 

πάσης φύσεως πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Α- Το ΟΤ 145 ουδέποτε είχε καταστεί οικοδομήσιμος χώρος και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ποτέ 

νόμιμη προσδοκία προς ανοικοδόμησή του – η δασική αυτή έκταση εισήλθε νομικά το πρώτον 

στο σχέδιο εν έτει 1936 ως κοινωφελής χώρος Αγοράς και εν συνεχεία κοινόχρηστος (1990) και 

κατά συνέπεια η απένταξή του από το σχέδιο γίνεται αζημίως, λόγω και του δασικού του 

χαρακτήρα – η προγενέστερη ένταξη στο σχέδιο εν έτει 1927 δεν είναι ληπτέα υπόψιν, καθ’ ότι 

δεν επληρώθη η εκεί προβλεπόμενη αναβλητική αίρεση διαμόρφωσης του χώρου ως 

οικοδομήσιμου με τη διάνοιξη των οδών και την οριστικοποίηση των οικείων ΟΤ. 

Προκειμένου να υπεκφύγει των δεσμεύσεων της δασικής νομοθεσίας το ΚΕΣΥΠΟΘΑ ισχυρίζεται 

ότι η έκταση του ΟΤ 145 ήταν μεν εκτός σχεδίου στο αρχικό σχέδιο του έτους 1923, πλην όμως 

γίνεται εσφαλμένα και αβασάνιστα δεκτό ότι η έκταση ενετάγη στο σχέδιο το έτος 1927 (ΦΕΚ 

317 Α) δήθεν ως οικοδομήσιμη και εν συνεχεία μετετράπη σε κοινωφελή χώρο καταστημάτων – 

αγοράς εν έτει 1936 (ΦΕΚ 392 Α). 

Τούτο όμως είναι παντελώς ανακριβές για τους ακόλουθους ουσιαστικούς και νομικούς λόγους : 

α) το έτος 1927 δεν έγινε επέκταση, αλλά απλώς τροποποίηση του σχεδίου χωρίς δημιουργία 

οικοδομικών τετραγώνων, η δε διάταξη των οικοδομήσιμων και κοινοχρήστων χώρων ήταν 

τελείως διαφορετική. Δηλαδή στο σχέδιο του 1927 δεν υπάρχει ΟΤ 145, η δε διάταξη των 

οικοδομικών τετραγώνων και εν γένει των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων ήταν τελείως 

διαφορετική. Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο πόλεως του 1927 ουδέποτε εφαρμόσθηκε, ούτε 

εξεδόθησαν βάσει αυτού πράξεις εφαρμογής, αναλογισμού ή έστω διαγράμματα εφαρμογής του. 

β) με δεδομένο ότι το εν λόγω σχέδιο πόλεως του έτους 1927 δεν εφαρμόσθηκε, υπό την έννοια 

ότι οι ρυτομομικές και οικοδομικές του γραμμές δεν υλοποιήθηκαν, δεν είναι δυνατόν να λέγεται 

ότι με το σχέδιο αυτό η επίμαχη έκταση είχε ήδη καταστεί οικοδομήσιμη. Τούτο δεν συνέβη εν 

έτει 1927, ούτε απεκτήθη καν δικαίωμα προσδοκίας εκμεταλλεύσεως του χώρου ως 

οικοδομησίμου. Και τούτο διότι δεν επληρώθη η αναβλητική ρητή αίρεση του σχεδίου πόλεως του 

1927 περί διανοίξεως από την ΚΕΚΡΟΨ των οδών που περιβάλλουν και διαμορφώνουν την 

επίμαχη έκταση ως οικοδομήσιμη. Ειδικότερα : 

Σχετικά με τη διερεύνηση του δασικού η όχι χαρακτήρα του Ο.Τ. 145, το οποίο οφείλει να 

ερευνήσει η Διοίκηση σε συμμόρφωση με την απόφαση 975/2007 του ΣτΕ, το ΥΠΕΝ δεν έχει 

διερευνήσει το θέμα αλλά έχει αρκεστεί σε έγγραφο του Δασαρχείου που έχει προσκομίσει η 

ΚΕΚΡΟΨ σύμφωνα με το οποίο στο συγκεκριμένο ακίνητο θα μπορούσε τυπικά να παρακαμφθεί η 

δασική νομοθεσία. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Με αυτόν τον τρόπο προσέγγισης του 

θέματος αγνοούνται οι σχετικές εκθέσεις που έχει καταθέσει ο Δήμος και παρακάμπτεται η ουσία, 

ότι δηλαδή το Ο.Τ. 145 είναι στο κέντρο ενός άλσους στο οποίο ο δασικός χαρακτήρας είναι 

κυρίαρχος και το οποίο υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες. Η τυχόν οικοδόμηση του Ο.Τ. 145 δεν 

θα καταστρέψει μόνο τη βλάστηση σε αυτό το Ο.Τ. αλλά θα καταστρέψει το σύνολο του άλσους. 

Η άποψη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ δεν είναι μόνον τυπικώς, αλλά και ουσιαστικώς εσφαλμένη, καθότι 

εκκινεί από την όλως εσφαλμένη προϋπόθεση ότι η έκταση που καταλαμβάνει σήμερα το ΟΤ 145 

είχε ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως αρχικώς ως οικοδομήσιμη εν έτει 1927 και δεν συνεχεία κατέστη 

κοινωφελής χώρος μικρής Αγοράς (1936) και κοινόχρηστος (1990). 



Το νομικώς και ουσιαστικώς ορθόν όμως είναι ότι η επέκταση του σχεδίου πόλεως του έτους 

1927 δεν κατέστησε την επίμαχη έκταση ως οικοδομήσιμη και εντός σχεδίου, με το ακόλουθο 

σκεπτικό : 

Στη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 6 του Ν 4067/2012 ορίζεται ότι η δασική νομοθεσία δεν 

εφαρμόζεται επί κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων που προέκυψαν με τροποποίηση του 

ρυμοτομικού σχεδίου από αρχικώς οικοδομήσιμους χώρους. Τούτο σημαίνει ότι η δασική 

νομοθεσία τυγχάνει ευθείας εφαρμογής στην περίπτωση που ο επίμαχος χώρος εισήχθη στο 

σχέδιο πόλεως είτε ως κοινόχρηστος είτε ως κοινωφελής και όχι ως προοριζόμενος για ιδιωτική 

δόμηση. 

Ως ‘’αρχικώς οικοδομήσιμος χώρος’’, κατά την αληθή έννοια άρθρου 32 παρ. 6 Ν 4067/2012 και 

κατά συστηματική ερμηνεία, δεν είναι γενικώς ο χώρος που είχε προβλεφθεί κατά το παρελθόν 

και αφηρημένα ως οικοδομήσιμος, ήτοι ως εντεταγμένος σε θεωρητικό οικοδομικό τετράγωνο, 

αλλά ο χώρος που είχε καταστεί πράγματι οικοδομήσιμος με τη διαμόρφωση του σχεδίου επί του 

εδάφους, δηλαδή με τη διαμόρφωση των οικοδομικών τετραγώνων και τη διάνοιξη των οδών που 

τα περιβάλλουν. 

Κατά δε την παγία νομολογία για την οικοδομησιμότητα του χώρου δεν αρκεί η απλή αφηρημένη 

πρόβλεψή του στο σχέδιο πόλεως, αλλά προσαπαιτείται και η υλοποίηση του σχεδίου πόλεως 

στην πράξη, με τη διαμόρφωση του οικοδομικού τετραγώνου επί του εδάφους και τη διάνοιξη 

των περιβαλλουσών το οικοδομικό τετράγωνο οδών και μάλιστα καθ’ όλο το πλάτος τους. 

Εάν δεν λάβουν χώρα όλες οι ανωτέρω νομικές και υλικές ενέργειες ο χώρος δεν θεωρείται 

οικοδομήσιμος (βλ. αντί άλλων ΣτΕ 3563/2008). 

Στην προκείμενη περίπτωση, το ΟΤ 145 προ του έτους 1988 ουδέποτε είχε διαμορφωθεί ούτε 

υλοποιήθηκε, ώστε να καταστεί οικοδομήσιμο. Οι περιβάλλοντες αυτό οδοί ουδέποτε διενοίγησαν 

και ούτω ουδέποτε διαμορφώθηκε σε οικοδομήσιμο χώρο, παραμένοντας αδιάσπαστο τμήμα του 

άλσους που έχει εξ αρχής διαμορφωθεί, με πυκνή δασική βλάστηση. 

Σημειώνεται ότι τόσον το ΠΔ 9-12-1927 (ΦΕΚ 317Α) όσο και εκείνο του ΒΔ 26-8-1936 (ΦΕΚ 392 

Α) που προέβλεψε τον επίμαχο κοινωφελή χώρο Αγοράς με ένδειξη Χ, εξάρτησαν την ίδια τους 

την ισχύ από την αναβλητική αίρεση ότι θα επεκταθεί η συμβατική υποχρέωση της ΚΕΚΡΟΨ (εκ 

της προαναφερόμενης από έτους 1924 σύμβασης συμβολαιογράφου Σκούταρη) για τη 

μεταβίβαση των κοινοχρήστων οδών στο σχέδιο και ότι οι χώροι αυτοί θα υλοποιηθούν από την 

ΚΕΚΡΟΨ. Τούτο προβλέπεται ρητώς και ανενδοιάστως στο ΒΔ 12-1-1937 (ΦΕΚ 12 Α). 

Πλην όμως ουδέποτε η ΚΕΚΡΟΨ προέβη στη διάνοιξη και δωρεάν παραχώρηση των οδών που 

περιέβαλαν τότε το ΟΤ 145, ούτε επέσπευσε την ανέγερση των κτηρίων της μικρής Αγοράς. Ως 

εκ τούτου το σχέδιο πόλεως του ΠΔ 9-12-1927 (ΦΕΚ 317Α) όσο και εκείνο του ΒΔ 26-8-1936 

(ΦΕΚ 392 Α) ουδέποτε ετέθησαν σε ισχύ ούτε παρήγαγαν οποιαδήποτε δέσμευση, λόγω μη 

πληρώσεως της εκεί προβλεπομένης αναβλητικής αιρέσεως, με συνέπεια ο χώρος να μην έχει 

ποτέ καταστεί οικοδομήσιμος. Με άλλα λόγια η έκταση δεν κατέστη οικοδομήσιμη από την 

ΚΕΚΡΟΨ εξ οικείου πταίσματος και ως εκ τούτο δεν μπορεί να επικαλείται υπέρ της την ιδίαν 

αυτής παράλειψη. 

Εν κατακλείδι, το σχέδιο πόλεως του έτους 1927, που προέβλεψε επέκταση ‘’στα χαρτιά’’ και με 

τελείως άλλη διάταξη οικοδομησίμων και κοινοχρήστων χώρων, ουδέποτε δημιούργησε νόμιμη 



προσδοκία οικοδομησιμότητος και δεν απέκτησε καν ισχύ, ελλείψει πληρώσεως της αναβλητικής 

αιρέσεως. 

Ως εκ τούτου επί της εκτάσεως που καταλαμβάνει το ΟΤ 145 εφαρμόζεται ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΩΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΝΟΗΤΩΣ η δασική νομοθεσία και εφόσον η έκταση είναι δασική ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ από το ίδιο 

το άρθρο 24 του Συντάγματος και δη κατά δεσμία αρμοδιότητα η απένταξή του από τον 

πολεοδομικό σχεδιασμό., κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 32 παρ. 7 Ν 4067/2012 

Η αντίθετη εκδοχή που υποστηρίζει η ΚΕΚΡΟΨ και δυστυχώς υιοθετεί ακρίτως το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, 

οδηγεί σε αφόρητα και άδικα αποτελέσματα μη ανεκτά από την έννομη συνταγματική τάξη, 

καθότι η μετατροπή το πρώτον σήμερα του χώρου αυτού σε οικοδομήσιμο θα καταστήσει την 

ΚΕΚΡΟΨ αδικαιολογήτως πλουσιότερη, διότι θα καταστεί για πρώτη φορά οικοδομήσιμη μια κατ’ 

εξοχήν δασική έκταση, που μέχρι σήμερα δεν είχε καμία οικονομική αξία και μάλιστα τις βάρος 

του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος !!!!. 

Ο σαφέστατος δασικός χαρακτήρας του ΟΤ 145 και της περιβάλλουσας αυτό εκτάσεως 

τεκμηριώνεται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Από μια απλή παρατήρηση του χώρου 

• Από τη χρήση του χώρου από τους Δημότες επί σειρά ετών ως διαδρομή περιπάτου και 

αναπαύσεως δεδομένου ότι ο χώρος δεν είναι περιφραγμένος και έτσι είναι προσβάσιμος στον 

καθένα 

• Από την ένταξη της επίμαχης επιφάνειας σε μια μακρά ζώνη δασικού χαρακτήρα, που 

περιεγράφη ανωτέρω και αποτελεί πολεοδομικό σημείο διαχωρισμού του αρχικού σχεδίου πόλεως 

σε σχέση με τις επεκτάσεις. 

• Από την από έτους 2006 «Μελέτη Φωτοερμηνείας του Κοινοχρήστου Άλσους Αμδρυάδων (Ο.Τ. 

145) της εγνωσμένου κύρους, γνώσης και αξιοπιστίας εταιρείας «SILVANATURAΕΠΕ» (Μελέτες 

Δασών – Περιβάλλοντος – Αρχιτεκτονικής Τοπίου – Δασικοί Χάρτες Εθνικού Κτηματολογίου – 

Φωτοερμηνείες), μετά των συνημμένων σ’ αυτή διαγραμμάτων αφενός απεικόνισης των ορίων 

Ο.Τ. 145 σε απόσπασμα του χάρτη του Caoupert και αφετέρου απεικόνισης των ορίων αυτού στις 

αεροφωτογραφίες του 1938, 1945, 1960, 1969, 1990 και 2002 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 

Στρατού (ΓΥΣ). 

• Από φωτογραφίες του χώρου και της ευρύτερης περιοχής του. 

• Από τα κριθέντα και από την υπ’ αρ. 2763/2006 απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με τις παραδοχές 

της οποίας: «…Σε εκτέλεση του πιο πάνω όρου με το διάταγμα της 18.11/20.11.1924 (Α’ 292) 

κυρώθηκε η σύμβαση, η οποία συνομολογήθηκε με την 21829/1924 πράξη του 

Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικ. Σ. μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ανώνυμης οικοδομικής 

εταιρείας “Κέκρωψ”, και με την οποία η εταιρεία ανέλαβε τις πιο πάνω υποχρεώσεις. Στο 

συνημμένο στο πιο πάνω συμβόλαιο σχεδιάγραμμα περιέχεται η μνεία του υφισταμένου 

λατομείου βορείως του ρυμοτομικού σχεδίου, παρακείμενη δε περιοχή, που συνορεύει με τα δύο 

οικοδομικά τετράγωνα του σχεδίου, χαρακτηρίζεται ως “δάσος”…» [επισημαίνουμε εν προκειμένω 

ότι το Ο.Τ. 145 (χώρος εκτός σχεδίου κατά το αρχικό Ρ.Σ. 1923) ευρίσκεται ακριβώς επί του 

γράμματος “Δ” της με κεφαλαία γράμματα αναγραφόμενης στο εν λόγω σχεδιάγραμμα ως άνω 

λέξης “ΔΑΣΟΣ”]. 

  



Β- οι επιπτώσεις της ανωτέρω καταστάσεως επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής και 

των δικαιωμάτων αποζημιώσεως της ΚΕΚΡΟΨ. 

Όπως ανωτέρω εξετέθη, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί νομικώς ότι η επίμαχη έκταση ενετάγη 

στο σχέδιο πόλεως ως οικοδομήσιμη εν έτει 1927, λόγω μη πληρώσεως της εκεί προβλεφθείσης 

αναβλητικής αιρέσεως. 

Τούτο σημαίνει ότι ως πρώτη ένταση -και μάλιστα με τη σημερινή μορφή του χώρου- θεωρείται 

εκείνη του έτους 1936, με το ΒΔ 26-8-1936 (ΦΕΚ 392 Α). 

Στο εν λόγω σχέδιο ο επίμαχος χώρος δεν προβλέπεται ως οικοδομήσιμος, υπό την έννοια της 

ιδιωτικής ανοικοδόμησης, αλλά ως κοινωφελής χώρος μικρής αγοράς, με καταστήματα 

εξυπηρέτησης των αναγκών των κατοίκων. 

Εφόσον όμως ο χώρος εισήχθη το πρώτον στο σχέδιο πόλεως ως κοινωφελής, τότε η ΚΕΚΡΟΨ 

θεωρείται ότι έχει απωλέσει επ’ αυτού τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και αποζημιώσεως, δυνάμει της 

διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 5 ΝΔ 690/1948, το οποίον ορίζει ότι ‘’ 5. Τα εν τοις παραγράφοις 1 

και 2 οριζόμενα ισχύουσιν αναλόγως και διά τα οικόπεδα τα προοριζόμενα κατά τα αυτά ως άνω 

σχέδια διά την ανέγερσιν κοινής ωφελείας κτιρίων, εν οις και οι χώροι αθλητικών εν γένει 

εγκαταστάσεων, λουτρών και κέντρων αναψυχής, ών η κυριότης, νομή και κατοχή, εάν δεν 

μετεβιβάσθη μέχρι τούδε εις εκπλήρωσιναναληφθείσηςή και απλώς επιβληθείσης υποχρεώσεως, 

θεωρείται μεταβιβαζομένη εκ του παρόντος νόμου εις τα αρμόδια προς ανέγερσιν των κοινής 

ωφελείας κτιρίων νομικά πρόσωπα, της μεταγραφής αυτών ενεργουμένης φροντίδι των 

προσώπων τούτων’’. 

Εν προκειμένω λοιπόν δεν τίθεται ζήτημα άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως, όπως 

εσφαλμένως υπολαμβάνει η υπ’ αριθ. 54/27-7-2020 γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, καθότι η 

επίμαχη έκταση ανήκει σαφώς στην ιδιοκτησία του Δήμου, ήτοι δεν είναι ιδιωτική. Δηλαδή 

ουδεμία αποζημίωση οφείλει ο Δήμος για την επίμαχη έκταση, αφού αυτή δεν ανήκει στον στην 

ΚΕΚΡΟΨ ή σε άλλο ιδιώτη. Και τούτο διότι με την ένταξη του Ψυχικού στο σχέδιο πόλεως, η 

επισπεύδουσα αυτό εταιρεία όφειλε να αποδώσει όλους τους εντός και εκτός σχεδίου 

κοινοχρήστους και κοινωφελείς χώρους στο Δήμο, παραιτούμενη εκ των προτέρων από κάθε 

δικαίωμα κυριότητος επ’ αυτών, κατά τα οριζόμενα στην πράξη ένταξης στο σχέδιο. Άλλως, 

επικουρικώς και σε κάθε περίπτωση, αναφορικά ειδικώς με τους χώρους όπου προβλεπόταν η 

ανέγερση κοινωφελών κτιρίων, να εκπληρώσει την υποχρέωσή της προς ανέγερση των εν λόγων 

κτιρίων, όπερ ουδέποτε έπραξε η ΚΕΚΡΟΨ, περιελθούσης, από τη θέση σε ισχύ του Ν.Δ. 

690/1948 (και κατά την αληθή έννοια και σκοπό της ως άνω διάταξης του άρθρου 1 παρ. 5 

αυτού) της σχετικής αρμοδιότητας και, συνακόλουθα, της κυριότητας και των εν λόγω χώρων 

στον Δήμο, αν ήθελε υποτεθεί ότι η “ΚΕΚΡΟΨ” είχε διατηρήσει την κυριότητα επί του εν λόγω 

χώρου και μετά το Ρ.Σ. 1936). Η υποχρέωση δε αυτή της ΚΕΚΡΟΨ προκύπτει από τη 

συνδυασμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του  ΒΔ 20.11/24.11.1923 (ΦΕΚ 342Α), του 

ΒΔ 26-8-1936 (ΦΕΚ 392 Α), του ΒΔ 12-1-1937 (ΦΕΚ 12 Α) και των άρθρων 7 ΝΔ 17-7-1923 

άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 5 ΝΔ 690/1948. 

Κατά δε τα σαφώς οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 16 Ν 4067/2012, ‘’ απαγορεύεται 

η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης στις περιπτώσεις: α) κοινόχρηστων ή 

κοινωφελών χώρων που καθορίσθηκαν εκ της αρχικής έγκρισης ρυμοτομικών σχεδίων είτε για 

αστική αποκατάσταση δικαιούχων του Υπουργείου Γεωργίας, είτε κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας 



όπως οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, είτε για στεγαστικά προγράμματα και β) περιοχών που 

βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης του Κεφαλαίου Γ` πράξης εφαρμογής’’. 

Συνεπώς η επίμαχη έκταση, ως εκ της φύσεώς της και του χαρακτήρα της ως τότε κοινωφελούς 

χώρου Αγοράς, έχει κατά τα προαναφερόμενα, σε κάθε περίπτωση, περιέλθει κατά κυριότητα 

στον Δήμο, σε κάθε δε περίπτωση η ΚΕΚΡΟΨ ουδέποτε απέκτησε νόμιμη προσδοκία για 

ανοικοδόμηση και δη ιδιωτικών κτηρίων. Άλλως, σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για δημόσια 

δασική έκταση. 

Σημειώνεται επικουρικώς ότι η επίμαχη έκταση, καθ’ ομολογίαν του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ήταν εκτός 

σχεδίου με βάση το αρχικό σχέδιο του έτους 1923, προφανώς διότι η υπό ένταξη έκταση δεν 

κατελάμβανε και τα έντονα πρανή στα Τουρκοβούνια. Το σοβαρό δε αυτό ζήτημα της κυριότητος 

της έκτασης, που αποδεικνύεται πλήρως, δεσμεύει την Διοικητική Αρχή που οφείλει να το 

ερευνήσει εκφέροντας προς τούτο παρεμπίπτουσα κρίση, όπως επιβάλλεται και από την 975/2007 

απόφαση του ΣΤΕ, προς την οποία υποτίθεται ότι συμμορφώνεται το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, μεθοδεύοντας 

τη μετατροπή του επίμαχου χώρου σε οικοδομήσιμο. 

Γ- Το ΟΤ 145 είναι παντελώς ακατάλληλο για ένταξη στο σχέδιο και ανοικοδόμηση, ακόμη και 

κοινωφελών κτηρίων μικρής Αγοράς, με χρήση καταστημάτων 

Πέραν και ασχέτως του σαφέστατα δασικού χαρακτήρα της επίμαχης εκτάσεως που καταλαμβάνει 

το ΟΤ 145 και ο ευρύτερος χώρος που το περιβάλλει, συντρέχουν εν προκειμένω και σοβαρότατοι 

εξαιρετικοί πολεοδομικοί λόγοι, οι οποίοι από μόνοι τους, επιβάλλουν την άμεση έκταξη της 

ευρύτερης εκτάσεως από πάσης φύσεως πολεοδομικό σχεδιασμό, καθότι αυτή είναι παντελώς 

ακατάλληλη για ανοικοδόμηση κτηρίων. 

Ειδικότερα : 

Γ-1το επίμαχο ΟΤ145 στερείται αρτιότητος λόγω ελλείψεως βάθους και είναι ακατάλληλο για 

δόμηση. 

Η παντελής ακαταλληλότης του ΟΤ 145 προς πάσαν ανοικοδόμηση (είτε κατοικιών είτε κτηρίων 

καταστημάτων) προκύπτει ιδίως λόγω ελλείψεως του ελαχίστου απαιτουμένου βάθους των 25 

μέτρων στο οικόπεδο που είναι ουσιώδης όρος της αρτιότητος. Ειδικότερα : 

Το δημιουργούμενο οικοδομήσιμο τμήμα του ΟΤ 145, έτσι όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που συνοδεύει την υπ’ αριθ. 54/27-7-2020 γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ είναι εξ ορισμού μη 

άρτιο και μη οικοδομήσιμο, λόγω ελλείψεως του ελαχίστου βάθους των 25 μέτρων, που 

προβλέπεται ρητώς σαφώς και επιτακτικώς ως όρος δομήσεως και αρτιότητος στο ΠΔ 14-9/10-

10-1979 (ΦΕΚ 553 Δ). 

Το βάθος όμως της επίμαχης έκτασης που επιχειρείται να καταστεί οικοδομήσιμη, δεν υπερβαίνει 

τα 11 μέτρα, δηλαδή υπολείπεται καταφανώς του ελάχιστου κατά τον κανόνα βάθους των 25 

μέτρων. Σημειώνεται ότι κατά την παγία νομολογία του ΣτΕ η διάσταση του βάθους ως 

παράγοντας αρτιότητος εξακολουθεί και σήμερα να ισχύει (πρβλ. ΣτΕολομ. 2809/2002 κα), καθ’ 

ότι πρόκειται για παράγοντα που διασφαλίζει την ορθολογική ανάπτυξη της δόμησης∙ δηλαδή 

ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις για το βάθος του οικοπέδου, 

όπως αυτές θεσπίζονται με το ΠΔ 14-9/10-10-1979 (ΦΕΚ 553 Δ). 

Και ναι μεν με τις μεταγενέστερες πανομοιότυπες γενικές διατάξεις του ΓΟΚ/85 (άρθρο 6 Ν 

1577/1985) και εν συνεχεία του ΝΟΚ 2012 (άρθρο 7 Ν 4067/2012) το βάθος κατηργήθη γενικώς 



ως όρος αρτιότητος, πλην όμως οι σχετικές διατάξεις έχουν κριθεί ως ευθέως αντισυνταγματικές 

και αντίθετες προς την υποχρέωση χωροταξικού σχεδιασμού, που απορρέει από τη διάταξη του 

άρθρου 24 του Συντάγματος (πρβλ. ΣτΕολομ. 2809/2002 κα), καθ ότι με αυτές επιχειρείται 

κατάργηση όρου αρτιότητος (βάθους), που είχε επιβληθεί κατόπιν ειδικής μελέτης των συνθηκών 

εκάστης περιοχής επί τη βάσει γενικών, ορθολογικών και αντικειμενικών κριτηρίων. 

Συνεπώς το ελάχιστο βάθος των 25 μέτρων όπως προεβλέφθη για την περιοχή με το ΠΔ 14-9/10-

10-1979 (ΦΕΚ 553 Δ) εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα και παράγει πλήρη δέσμευση. Τούτου 

έπεται ότι δεν είναι δυνατή η δημιουργία οικοπέδων στερουμένων του ελάχιστου βάθους. 

Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δομήσεως είναι ιδιαιτέρως κρίσιμος για τη φυσιογνωμία του 

προαστίου του Ψυχικού, καθότι διασφαλίζει την πολεοδομικώς ορθολογική διάσταση και σχήμα 

των οικοπέδων και των οικοδομικών τετραγώνων. 

Το γεγονός ότι εν έτει 1936 είχε κατ’ αρχήν επιτραπεί, υπό τις τότε επικρατούσες συνθήκες, η 

ανέγερση καταστημάτων με μειωμένο βάθος δεν σημαίνει ότι τούτο μπορεί εκ νέου και σήμερα 

να επιτραπεί με νέα τροποποίηση του σχεδίου. Και τούτο διότι εν τω μεταξύ άλλαξαν ριζικά τόσον 

οι πραγματικές προϋποθέσεις, όσο και το γενικό και ειδικό πολεοδομικό καθεστώς. Ήδη μετά το 

ΓΟΚ 1973 (άρθρο 33) για το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα θεσπίσθηκε ελάχιστο βάθος 25 

μέτρων. Το δε ελάχιστο αυτό βάθος επεξέτεινε ρητώς ως γενικό κανόνα για όλο το Ψυχικό 

ασχέτως οικοδομικού συστήματος το ΠΔ 14-9/10-10-1979 (ΦΕΚ 553 Δ). Δηλαδή δεν είναι πλέον 

ανεκτό να επιτραπεί πάσης φύσεως δόμηση με βάθος μικρότερο του ανωτέρω. Κάτι τέτοιο θα 

αντέκειτο ευθέως στη διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος και στην προπεριγραφείσα 

νομολογία του ΣτΕ. 

Είναι δε απορίας άξιον διατί το ζήτημα του βάθους αποσιωπάται από την υπ’ αριθ. 54/27-7-2020 

γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, η οποία επιτρέπει αβασάνιστα την ανοικοδόμηση τέτοιων 

στερουμένων αρτιότητος οικοπέδων για καταστήματα, υποβαθμίζοντας δραματικά τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. 

Γ-2 η έκταση έχει κλίση άνω του 30% που την καθιστά, σε συνάρτηση με το μειωμένο βάθος, 

παντελώς ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΗ προς ανοικοδόμηση οιουδήποτε τύπου κτηρίου. 

Έτι δε περαιτέρω η έκταση έχει έντονες κλίσεις 30-33%, σύμφυτες άλλωστε και με τον 

κοινόχρηστο και δασικό χαρακτήρα της (βλ. και ΠΔ 32/2016, ιδίως άρθρα 2 και 5), που την 

καθιστούν παντελώς ακατάλληλη για ανοικοδόμηση και δη κτηρίων κοινωφελών, όπως Αγορά, 

που θα επάγεται τη διαρκή προσέλκυση κοινού. Η εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ αντιπαρέρχεται πλήρως, ήτοι δεν σχολιάζει ούτε αξιολογεί το ανάγλυφο 

του εδάφους στο Ο.Τ. 145, στο οποίο οι κλίσεις είναι από 30-33%, στοιχείο που καθιστά το 

ακίνητο παντελώς ακατάλληλο για ένταξη στο σχέδιο ως οικοδομήσιμο οικοδομικό τετράγωνο (βλ 

και τα σχετικά σχεδιαγράμματα και ιδίως τις τομές που συνοδεύουν την έκθεση Σταμπουλόγλου). 

Αν με προηγούμενες, άστοχες πολεοδομικές ρυθμίσεις είχε σιωπηρώς γίνει ανεκτή η 

οικοδομησιμότητα χώρων με τέτοιες κλίσεις, η αστοχία αυτή δεν πρέπει να επαναληφθεί εκ νέου. 

Κατά παγία πρακτική, περιοχές με κλίσεις άνω του 30% δεν είναι κατ’ αρχήν οικιστικώς 

κατάλληλες. 

Τούτο μάλιστα φαίνεται για γίνεται αποδεκτό και από το ΣτΕ  κατά την άσκηση της αρμοδιότητος 

επεξεργασίας σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων, όπου παγίως κρίνεται ότι κατάλληλη προς 



δόμηση και ένταξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό, κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 του ν. 

2508/1997 και 26 του ν. 4280/2014, είναι η περιοχή που παρουσιάζει σταθερό έδαφος με ήπιες 

κλίσεις, ομαλό ανάγλυφο και χαμηλή βλάστηση. Αντιθέτως, αν το έδαφος του προς πολεοδόμηση 

γηπέδου παρουσιάζει έντονες κλίσεις άνω του 30% και ανάγλυφο δεν είναι δεκτικό 

πολεοδόμησης. (παραβ. ΣΤΕ ΠΕ 208/2019σκ. 9, 27/2019σκ. 7, 147/2018σκ. 3 

Εν προκειμένω το έντονο ανάγλυφο και η μεγάλη κλίση του ΟΤ 145, που ανέρχεται σε 30-35%, 

συναρτώμενη με το πολύ μικρό βάθος του (μόλις 11 μέτρα) και το ιδιόμορφο μακρόστενο σχήμα 

του, το καθιστούν παντελώς ακατάλληλο για πάσης φύσεως οικιστική ανάπτυξη και μάλιστα 

συνοδευόμενη από τις αναγκαίες υποδομές. Και εκ μόνου του λόγου τούτου, επιβάλλεται η άμεση 

απένταξή του. 

Γ-3 το ιδιόμορφο σχήμα του ΟΤ 145 – αδυναμία εγκαταστάσεως των αναγκαίων υποδομών 

Αγοράς 

Το δημιουργούμενο ενιαίο μακρόστενο οικόπεδο του ΟΤ 145, ως εκ του ιδιόμορφου μακρόστενου 

σχήματος, του μικρού βάθους και του έντονου αναγλύφου και του γεγονότος ότι περιβάλλεται 

από χώρο πρασίνου, δεν μπορεί να φιλοξενήσει οργανωμένη Αγορά, η οποία απαιτεί υποδομές, 

θέσεις στάθμευσης κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 111/2004, κυκλοφοριακές συνδέσεις και εγκρίσεις 

εισόδου εξόδου κατά το ΠΔ 118/2006 κλπ. Όλα τούτα είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να γίνουν στο 

μακρόστενο και χωρίς βάθος ΟΤ 145. Και εάν γίνουν θα επέλθει δραματική υποβάθμιση της 

περιοχής, με αναίρεση του πρασίνου που περιβάλει το ΟΤ 145 και εκτεταμένη κοπή όλων των 

δασικών δένδρων κατά τρόπο που στοιχειοθετεί εκ προθέσεως παραβίαση του άρθρου 24 του 

Συντάγματος. 

Δ-  Η απένταξη του ΟΤ 145 από το σχέδιο πόλεως επιβάλλεται από τον υπερκείμενο χωροταξικό 

σχεδιασμό του ΡΣΑ. 

Η πολεοδομική θεώρηση του Ο.Τ. 145 και οι προτάσεις για την πολεοδομική ρύθμιση αυτού δεν 

μπορεί να περιορίζονται στενά σε αυτό το ίδιο το Ο.Τ., όπως συμβαίνει στην εισήγηση της 

Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ. 

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού αγνοεί το γεγονός ότι το πολεοδομικό 

σχέδιο της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού, είναι μια από τις λίγες 

εφαρμογές στην Ελλάδα των αρχών των ευρωπαϊκών κηπουπόλεων που συνέταξε ο αρχιτέκτων 

Αλέξανδρος Νικολούδης και, παρά τις όποιες αρνητικές διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει από 

τροποποιήσεις του σχεδίου ή από κακή εφαρμογή του, εν πάση περιπτώσει ο χαρακτήρας 

κηπούπολης παραμένει κυρίαρχος στη Δημοτική Κοινότητα του Ψυχικού. Γι’ αυτό άλλωστε, 

σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, οι όποιες τροποποιήσεις στο πολεοδομικό σχέδιο του 

Ψυχικού οφείλουν να γίνονται με Π.Δ. 

Ως κηπούπολη το Ψυχικό, στο οποίο έχει ήδη περιοριστεί με παλαιότερες διαδοχικές 

αναθεωρήσεις και επεκτάσεις τόσο το κοινόχρηστο πράσινο όσο και οι δασικές εκτάσεις που 

περιβάλλουν, οφείλει τουλάχιστον να διατηρήσει τους χώρους πρασίνου που υπάρχουν σήμερα. 

Ειδικότερα, το Ο.Τ. 145 πρέπει να αντιμετωπιστεί ως αναπόσπαστο τμήμα του ιδιαίτερα 

σημαντικού γραμμικού συνόλου κοινοχρήστων δασικών χώρων πρασίνου που διασχίζει τον 

πολεοδομικό ιστό του Ψυχικού, στον οποίο μάλιστα καταλαμβάνει καίριο σημείο. Γι’ αυτό, η 

μετατροπή του Ο.Τ. 145 σε ιδιωτικό οικοδομήσιμο χώρο και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

κοινόχρηστου δασικού χώρου κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τη δόμηση και τις χρήσεις του Ο.Τ. 



145 (οδικές προσβάσεις, χώροι στάθμευσης κλπ) περιορίζει, στην ουσία καθιστά αδύνατη, την 

πολεοδομική αξιοποίηση αυτού του υπάρχοντος γραμμικού συνόλου κοινοχρήστων χώρων. 

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (Ν. 4377/2014) περιλαμβάνει γενικές διατάξεις κατευθυντήριες για 

τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού στο Λεκανοπέδιο, οι οποίες οφείλουν να ληφθούν υπόψη κατά 

την αντιμετώπιση πολεοδομικών ρυθμίσεων που αφορούν και στο Ψυχικό όπως η συγκεκριμένη 

που αφορά στο Ο.Τ. 145 και στην ευρύτερη περιοχή του. 

Συγκεκριμένα: 

Άρθρο 18: Προστασία του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή: 

«1.β.Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των δασών και των δασικών εκτάσεων, με εξαίρεση 

λόγους δημοσίου συμφέροντος και με προϋπόθεση την εξέταση και τον τεκμηριωμένο 

αποκλεισμό εναλλακτικών λύσεων». 

«4.γ.Περιοχές πρασίνου, δασικού η μη χαρακτήρα, εντός του αστικού ιστού, όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται στο Παράρτημα VII,που διατηρούν σημαντικά χαρακτηριστικά φυσικότητας, 

οριοθετούνται, διατηρούνται και προστατεύονται από οποιαδήποτε πολεοδομική δραστηριότητα, 

ενώ ισχύουν οι προϋπάρχουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις». 

Ο χαρακτήρας κηπούπολης του Ψυχικού αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για την απαρέγκλιτη 

τήρηση αυτών των κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.   

Παράλληλα, αυτό το γραμμικό σύνολο κοινοχρήστων χώρων πρασίνου είναι απολύτως κατάλληλο 

για τη δημιουργία σε αυτό, με κατάλληλες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενός υποδειγματικού 

ζεύγος κυρίων πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου μέσα στον αστικό ιστό του Ψυχικού σύμφωνα 

με τις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Η δημιουργία ασφαλών πεζοδρόμων και 

ποδηλατοδρόμων στον οικιστικό ιστό αποτελεί βασική κατεύθυνση του Ρυθμιστικού Σχεδίου 

Αθήνας. 

Συγκεκριμένα: 

Στο άρθρο 30 του Ν. 4377/2014, και ειδικότερα στο εδάφιο ε. της παράγραφο 6. που έχει τον 

γενικό τίτλο «Παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας υπερτοπικού χαρακτήρα», αναφέρεται ως 

γενική κατεύθυνση του Ρυθμιστικού: 

«Η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μητροπολιτικής εμβέλειας για τη 

διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων με ποδήλατο, σε συνδυασμό με τα τοπικά δίκτυα 

ποδηλατοδρόμων και ποδηλατολωρίδων καθώς και πεζοδρόμων σε επίπεδο δήμων και 

γειτονιάς…» (η υπογράμμιση δική μας) 

Αυτό το ζεύγος πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου, που θα δημιουργηθεί μέσα σε αυτόν τον 

γραμμικό κοινόχρηστο χώρο πρασίνου θα οδηγεί στο θεσμοθετημένο από το Ρυθμιστικό Σχέδιο 

Αθήνας Μητροπολιτικό Πάρκο Τουρκοβουνίων (Παράρτημα VIIN.4277/2014) και θα συνδέει 

διαφόρους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και κοινωφελείς χώρους της Δημοτικής Κοινότητας 

Ψυχικού (σχολεία, ιερός ναός, αγορά κλπ). Παράλληλα, στο πλαίσιο ευρύτερου πολεοδομικού 

σχεδιασμού του δήμου, θα συνδεθεί με τους κύριους άξονες ποδηλατοδρόμων του Λεκανοπεδίου. 

 



Ε- μη νόμιμες και πλήρως αναιτιολόγητες οι προτάσεις της ΚΕΚΡΟΨ και του ΚΕΣΥΠΟΘΑ περί 

οικοδομησιμότητος του ΟΤ 145 και μάλιστα με οχληρές χρήσεις γης και επιβαρυντικούς όρους 

δομήσεως 

Εν όψει και της προδήλου ακαταλληλότητος του ΟΤ 145 προς κάθε οικοδομική εκμετάλλευση, οι 

αντίθετες προτάσεις της ΚΕΚΡΟΨ και του ΚΕΣΥΠΟΘΑ παρίστανται παντελώς αναιτολόγητες και 

αντίθετες προς τη διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος. Συγκεκριμένα : 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση το ΥΠΕΝ προχωρεί και σε πολεοδομικές ρυθμίσεις που έχουν 

ζητηθεί από τον φερόμενο ιδιοκτήτη (ΚΕΚΡΟΨ), οι οποίες υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο το 

πολεοδομικό περιβάλλον και σχετίζονται με τη διευκόλυνση της ανοικοδόμησης του Ο.Τ. 145. 

Αυτές οι προτάσεις είναι: 

• Η αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους από 5,50 μέτρα που ισχύουν σήμερα σε 11,00 

μέτρα, ώστε να ‘’αξιοποιηθεί’’ (κακοποιηθεί) ο χώρος που έχει έντονη κλίση 

• Η προσθήκη και άλλων επιτρεπόμενων και εκτεταμένων εμπορικών χρήσεων πλην αυτής της 

αγοράς που ισχύει σήμερα, 

• Οι αλλαγές στις ρυμοτομικές γραμμές των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που περιβάλλουν το 

Ο.Τ. 145, και η τροποποίηση και διάνοιξη των αδιάνοικτων δρόμων . 

Αυτές οι προτάσεις αντιβαίνουν τον θεμελιώδη κανόνα σύμφωνα με τον οποίο στις περιπτώσεις 

αναθεωρήσεων των σχεδίων πόλεων οι νέοι όροι που θεσπίζονται δεν πρέπει να είναι 

δυσμενέστεροι για το αστικό περιβάλλον αλλά πρέπει να το αναβαθμίζουν. Παραπέμπουμε γι’ 

αυτό το θέμα και στα Πρακτικά αριθ. 9/1988 της συνεδριάσεως του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ με 

αντικείμενο την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Ψυχικού που στη συνέχεια εγκρίθηκε 

με το από 15-4/8-5-1988 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ΄353), οποίο ισχύει σήμερα τόσο για το Ο.Τ. 145 όσο και 

για την ευρύτερη περιοχή. 

Έτι δε περαιτέρω, με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα η ως άνω έκταση ποτέ δεν είχε καταστεί 

οικοδομήσιμη, αλλά εισήλθε στο σχέδιο το πρώτον ως κοινωφελής εν έτει 1936, με την 

προτεινόμενη μετατροπή της σε οικοδομήσιμη θα έπρεπε να υποβληθεί καθ’ ολοκληρίαν σε 

εισφορά σε γη βάσει του άρθρου 20 παρ. 2 εδ. β’ Ν 2508/1997, ως ισχύει μετά το άρθρο 1 παρ. 

7 Ν 4315/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 32 παρ. 17 Ν 4067/2012. 

Στ-   Επί του αμφισβητούμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

Τέλος, ενόψει και όλων των προεκτιθέμενων αυτονοήτως παρέπεται ότι και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς του Ο.Τ. 145 αποτελεί ζήτημα αμφισβητούμενο και εκκρεμές νομικώς, καθόσον η 

πρόκριση από το Κτηματολόγιο της ένστασης της «ΚΕΚΡΟΨ», έναντι της δήλωσης ιδιοκτησίας 

του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού λόγω φερόμενης μη συντελεσθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 

του εν λόγω Ο.Τ. βάσει της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του 1988, [άξιο απορίας, 

άλλωστε, ποίας γενομένης διαδικασίας και βάσει ποίων αποδεικτικών στοιχείων, μη 

προσδιοριζόμενων, άλλωστε, στη σχετική απόφαση, συνήγαγε το πόρισμά του και ιδίως απέρριψε 

άνευ οιασδήποτε μνείας, πολλώ μάλλον αιτιολογίας (κατ’ ουσίαν προφανώς δεν έλαβε υπόψη), 

τους ισχυρισμούς του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού περί ιδίας κυριότητας επί του Ο.Τ. 145, λόγω, σε 

κάθε περίπτωση, έκπτωσης της «ΚΕΚΡΟΨ» από οιοδήποτε τυχόν δικαίωμα κυριότητας της επ’ 

αυτού από το έτος 1936 (βάσει του 1936), άλλως από το έτος 1948 (βάσει του Ν.Δ. 690/1948), 

νομικά ζητήματα, τα οποία προδήλως προσιδιάζουν και αρμόζουν σε δικαστική κρίση, δυνάμενη 



να εκφραστεί στο πλαίσιο παρέχουσας όλες τις νομικές και αποδεικτικές εγγυήσεις δικαστικής 

διαδικασίας), ασφαλώς και δεν επιλύει το ιδιοκτησιακό ζήτημα ούτε αίρει τον αμφισβητούμενο και 

εριζόμενο χαρακτήρα αυτού, εκκρεμότητα και διαφορά που θα επιλυθεί, αρμοδίως δικαστικώς και 

με δύναμη δεδικασμένου, δια της ασκηθησόμενης εντός της νόμιμης προθεσμίας αγωγής για 

ακύρωση της σχετικής αρχικής κτηματολογικής εγγραφής. Είναι δε πρόδηλο ότι ο Δήμος έχει 

επιφυλαχθεί σχετικώς παντός νομίμου δικαιώματός του. 

Ζ- Περιεχόμενο πρότασης τροποποίησης του σχεδίου πόλεως ώστε το ΟΤ 145 να παραμείνει 

αδόμητο. 

Εν όψει των προεκτεθέντων, η διασφάλιση του αδόμητου χαρακτήρα του ΟΤ145 μπορεί και 

πρέπει να επιτευχθεί με τη θέση του ΟΤ 145 εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού, ήτοι με την 

απένταξή του από το σχέδιο πόλεως. 

Ομοίως, προκειμένου να επέλθει η λειτουργική ενοποίηση του καταργούμενου ΟΤ 145 με τον 

περιβάλλοντα αυτό χώρο δασικού πρασίνου, θα πρέπει να καταργηθούν οι οδοί και τα τμήματα 

οδών που το περιβάλλουν και να απενταχθεί από το σχέδιο πόλεως το ΟΤ 145, ώστε, κατόπιν της 

απένταξης του ΟΤ 145 από το σχέδιο πόλεως και της κατάργησης των τμημάτων οδών ανάμεσα 

σε αυτό και τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που το περιβάλλουν, να θεωρείται εφεξής 

αυτό (ΟΤ 145) νησίδα εκτός σχεδίου, εν τοις πράγμασι λειτουργικά συνδεδεμένη με τους 

όμορους κοινόχρηστους χώρους, όπως προτείνεται και στη σχετική Τεχνική Έκθεση των κ.κ. 

Φαίδωνα Παπαθεοδώρου και Ευθύμιου Σταμπουλόγλου. 

Η πρόταση απένταξης θα απεικονίζεται σε συνημμένο σχεδιάγραμμα. 

Η- ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΆΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΕΚΡΟΨ 

Με την ένστασή της η εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ αποφεύγει επιμελώς να λάβει θέση επί μιας σειράς 

σοβαρότατων ζητημάτων αναφορικά με τη φυσιογνωμία και τον τρόπο ένταξης του ΟΤ 145 στο 

σχέδιο πόλεως. 

Η εταιρεία εμμένει στον ισχυρισμό ότι το ΟΤ 145 ενετάγη στο σχέδιο με το ΠΔ 9-12-1927 (ΦΕΚ 

317Α) ως οικοδομήσιμος χώρος. 

Αποκρύπτει όμως η εταιρεία ότι το σχέδιο αυτό ουδέποτε ίσχυσε για το συγκεκριμένο ΟΤ 145, 

διότι τα εκεί προβλεφθέντα οικοδομικά τετράγωνα ποτέ δεν υλοποιήθηκαν και γιατί δεν 

διανοίχθηκαν οι περιβάλλουσες το ΟΤ 145 οδοί. Τίποτε δεν λέγει η εταιρεία περί του ότι το ΠΔ 9-

12-1927 (ΦΕΚ 317Α) εξάρτησε ρητώς την ισχύ και το κύρος του από την αναβλητική αίρεση της 

υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων της ΚΕΚΡΟΨ, μεταξύ των οποίων είναι κατ’ εξοχήν η 

διάνοιξη των περιβαλλουσών τα νέα οικοδομικά τετράγωνα οδών. Εφόσον η εταιρεία δεν διάνοιξε 

τις κοινόχρηστες οδούς που περιβάλλουν το χώρο, η έκταση λογίζεται ως εκτός σχεδίου και θα 

ήταν παράλογο να υποθέσει κανείς ότι υπό αυτές τις συνθήκες αποκτήθηκε προσδοκία 

ανοικοδομήσεως. 

Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για το ΒΔ 26-8-1936 (ΦΕΚ 392 Α), που προέβλεψε το ΟΤ 145 με τη 

σημερινή του μορφή : οι οδοί που το περιβάλλουν (στενεοί πεζόδρομοι) και το διαχωρίζουν από 

τον περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο ουδέποτε διενοίγησαν ούτε μεταβιβάσθηκαν στην τότε 

Κοινότητα ή το Δήμο. 

Δηλαδή ούτε βάσει του ΒΔ 26-8-1936 (ΦΕΚ 392 Α) διαμορφώθηκε το ΟΤ 145 ως οικοδομήσιμος 

χώρος με διάνοιξη των περιβαλλουσών αυτό οδών, παρά το γεγονός μάλιστα ότι με το ΒΔ 12-1-



1937 (ΦΕΚ 12 Α) επανελήφθη αυτούσια η ήδη προβλεφθείσα από το ΠΔ 9-12-1927 (ΦΕΚ 317Α) 

αναβλητική αίρεση και η υποχρέωση της ΚΕΚΡΟΨ να συνάψει νέα σύμβαση επέκτασης και να 

παραχωρήσει δωρεάν και να επισπεύσει τη διάνοιξη των κοινοχρήστων χώρων κ.λπ., κατά τα 

προεκτιθέμενα. 

Συνεπώς, κατά το σκέλος που αφορά το ΟΤ 145, το ΒΔ 26-8-1936 (ΦΕΚ 392 Α) θεωρείται ως 

μηδέποτε ισχύσαν. 

Με δεδομένο λοιπόν ότι το ΟΤ 145 δεν μπήκε στο σχέδιο ως οικοδομήσιμος χώρος, λόγω μη 

παραχωρήσεως και μη διανοίξεως των περιβαλλουσών αυτό οδών, είναι νόμιμη σήμερα η 

διαδικασία απεντάξεώς του από τον πολεοδομικό σχεδιασμό, εφαρμοζομένης μάλιστα και της 

δασικής νομοθεσίας. 

Περαιτέρω η ΚΕΚΡΟΨ διατείνεται ότι τυχόν απένταξη από το σχέδιο πόλεως θα είναι αντίθετη 

προς το άρθρο 17 του Συντάγματος και επιπλέον θα είναι και καταχρηστική. 

Όλα τούτα προβάλλονται αβασίμως : 

Εφόσον η έκταση είναι ως εκ της φυσιογνωμίας της ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ προς ανοικοδόμηση και εν 

γένει οικιστικό προορισμό, νομίμως απεντάσσεται βάσει νομολογίας του ΣτΕ από το σχέδιο 

πόλεως, ώστε ο ιδιοκτήτης της –όποιος και εάν είναι- να τη χρησιμοποιεί κατά το νόμιμο 

προορισμό της. 

Η δε ακαταλληλότητα για οικιστική αξιοποίηση του χώρου είναι προφανέστατη, αυτονόητη και 

πλήρως αιτιολογημένη, βάσει των κριτηρίων της νομολογίας και της αθεωρίας. 

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στην ένσταση ουδεμία αναφορά γίνεται στην έλλειψη πρασιών 

και βάθους που καθιστούν ούτως ή άλλως μη άρτιο το οικείο ‘’οικόπεδο’’ του ΟΤ 145. Προφανώς 

η αποφυγή αντιμετωπίσεως των ζητημάτων αυτών που τίθενται από το Δήμο μετ’ επιτάσεως 

οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει αντίλογος. 

Κατά τα λοιπά, είναι σαφές ότι η στάση του Δήμου δεν είναι καταχρηστική. Αντιθέτως παρίσταται 

καταχρηστική η στάση της ΚΕΚΡΟΨ, η οποία θεωρεί ότι δικαιούται και μπορεί να επιδιώξει και 

επιτύχει να μετατραπούν χώροι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς σε οικοδομήσιμους, παρά το 

γεγονός ότι με το σχέδιο του 1988 και τις προηγηθείσες μελέτες, διαπιστώθηκε σοβαρό έλλειμα 

κοινοχρήστων χώρων τεράστιου αριθμού στρεμμάτων (περί τα 115 στρέμματα), που προήλθε 

από κακή εφαρμογή του σχεδίου στο έδαφος από την ίδια την ΚΕΚΡΟΨ. 

Οι περί χρήσεων γης θεωρίες που αναπτύσσονται στην ένσταση είναι αβάσιμες και παρωχημένες, 

διότι μέσα στις κηπουπόλεις όπως το Ψυχικό, οι χρήσεις πλην της κατοικίας μπορούν να 

εγκαθίστανται μόνο στο πλαίσιο οργανωμένου κοινωφελούς δικτύου αγοράς και όχι ‘’χύδην’’ με 

γενική κανονιστική ρύθμιση και μάλιστα μαζί με κατοικίες. 

 

 

 

 

 



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ 

1.Να απορριφθεί η από 10-3-2021 (Α.Π. Εισερχ. 3733/11-3-2021) ένσταση της εταιρίας ΚΕΚΡΟΨ. 

2.Να καταργηθούν οι μικρές οδοί που περιβάλλουν το ΟΤ 145 και να τεθεί αυτό εκτός 

πολεοδομικού σχεδιασμού, δηλαδή να απενταχθεί από το σχέδιο πόλεως, όπως εμφαίνεται σε 

συνημμένο διάγραμμα, ώστε, κατόπιν της απένταξης του ΟΤ 145 από το σχέδιο πόλεως και της 

κατάργησης των τμημάτων οδών ανάμεσα σε αυτό και τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που 

το περιβάλλουν, να θεωρείται εφεξής αυτό (ΟΤ 145) νησίδα εκτός σχεδίου, εν τοις πράγμασι 

λειτουργικά συνδεδεμένη με τους όμορους κοινόχρηστους χώρους, όπως προτείνεται και στη 

σχετική Τεχνική Έκθεση των κ.κ. Φαίδωνα Παπαθεοδώρου και Ευθύμιου Σταμπουλόγλου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  

Την Απόρριψη της επί της από 11-3-21 ένστασης της ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε. και β) την  απένταξη του Ο.Τ. 

145 της Κοινότητας Ψυχικού από το ρυμοτομικό σχέδιο. 

Παρακαλούνται τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

Λήψη απόφασης για υπογραφή  Μνημονίου Συνεργασίας Κοινότητας Ψυχικού με Ελληνικό Ίδρυμα 

Πολιτισμού. 

Εισηγούμενη η πρόεδρος το παραπάνω θέμα είπε: 

Σύμφωνα με το Άρθρο 83 του ν. 3852/201035 παρ.2 εδαφ.θ): 

Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του 

πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τη 

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας 

σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα. 

Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εισηγούμαι την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 

της Κοινότητας Ψυχικού και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, εποπτευόμενο όργανο του 

Υπουργείου Πολιτισμού, που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού.  

Σκοποί του Ελληνικού Ιδρύματος είναι η προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής 

γλώσσας,  η διάδοση  του ελληνικού  βιβλίου με την παρουσίαση συγγραφέων και νέων 

εκδόσεων, η ενημέρωση για την ελληνική βιβλιοπαραγωγή ( ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ), η  υποστήριξη 

μεταφράσεων, η προώθηση της ανάγνωσης ( ΦΙΛΑΓΝΩΣΙΑ), η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 

βιβλίου, η διοργάνωση θεματικών ημερίδων κλπ η διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων 

συζητήσεων, εκθέσεων , θεατρικών  παραστάσεων, συναυλιών σε συνεργασία και με άλλους 

φορείς. 

tel:3852/201035


Η συμμετοχή μου στο Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού θα διευκολύνει τη συνεργασία 

μεταξύ της Κοινότητας Ψυχικού και του Ελληνικού Ιδρύματος Ψυχικού. 

Σας παραθέτω προσχέδιο του Μνημονίου 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του 

Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού 

 

Στο Ψυχικό,  σήμερα                    2021 τα κάτωθι μέρη: 

Η Κοινότητα Ψυχικού, του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, που εκπροσωπείται από την πρόεδρο της 

Κοινότητας, Φαίνη Χατζηαθανασιάδου και εδρεύει στο Ψυχικό, επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 

13,  και  το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, που εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Νίκο 

Κούκη και εδρεύει στο Ψυχικό, επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 50 

συναποδέχονται, συνομολογούν και συμφωνούν τα ακόλουθα: 

1) Τα Μέρη αναγνωρίζουν από κοινού ότι: 

 

Α. Ο πολιτισμός ως σύνθετο κράμα παιδείας, τεχνών και  τεχνολογιών, κοινωνικών,  εθιμικών και 

θρησκευτικών αξιών,  επηρεάζει καθοριστικά το κοινωνικοπολιτικό μοντέλο ανάπτυξης της 

κοινωνίας,  του δήμου, της κοινότητας,  υπαγορεύει τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών, 

προσδιορίζει και οριοθετεί τα ηθικά και εθιμικά πρότυπα του τρόπου ζωής, σμιλεύει συλλογικές 

ταυτότητες και  διαμορφώνει τα πρότυπα συνοχής ή διάσπασης. Συγκεκριμένα: 

α) Επηρεάζει την αντίληψη, τη σκέψη, τις αξίες και τη δράση όλων των μελών και προσδιορίζει 

την κοινωνική τους σχέση. 

β) Αποτελεί τη βάση για βελτίωση της ποιότητας της ζωής και ως τέτοια αποτελεί κύριο 

συστατικό της κοινωνίας. 

γ) Εξυψώνει την πνευματικότητά των ανθρώπων, αλλά και την κοινωνικότητα. 

δ) Βοηθά στην έκφραση των συναισθημάτων. 

ε) Προστατεύει την ψυχική υγεία των ανθρώπων. 

 

Β. Η δύναμη του πολιτισμού είναι ανίκητη και η διεξαγωγή πολιτιστικών-πνευματικών 

εκδηλώσεων έχει θετικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, στα μέλη της, μέσω της ενίσχυσης της 

κοινωνικής συνοχής, γιατί δημιουργεί ένα περιβάλλον συμμετοχής, τόνωσης της τοπικής 

υπερηφάνειας και ταυτότητας. 



Αυτή η συμμετοχικότητα δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα δημιουργίας δεσμών επικοινωνίας 

καθώς και την αίσθηση του "ανήκειν". 

Εμπλουτίζει τον καλλιτεχνικό τομέα, μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της επανεκτίμησης 

διαφορετικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης. 

 

Γ.Ο πολιτισμός έχει επίδραση και στον εκπαιδευτικό τομέα, μέσω της συμμετοχής διαφόρων 

ομάδων και οργανισμών και έτσι αποτελεί κύριο εργαλείο εκπαίδευσης και καλλιέργειας των 

παιδιών. 

Είναι ευθύνη όλων των κοινωνικών φορέων η προώθηση της πολιτιστικής εκπαίδευσης στις 

νεώτερες γενιές. 

2) Δεδομένου ότι η Κοινότητα Ψυχικού και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στο πνεύμα της 

κοινωνικής ευθύνης που διέπει τα μέρη, αλλά και στο πνεύμα της εξωστρέφειας, του ανοικτού 

διαλόγου που επιδιώκει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού με Δήμους της Περιφέρειας 

συναποδέχονται την αναγκαιότητα της προώθησης του πολιτισμού και τη διεξαγωγή διαφόρων 

μορφών πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Κοινότητα Ψυχικού και συμφωνούν να συνεργαστούν. 

Η σύμπραξη της Κοινότητας Ψυχικού με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού έχει ως στόχο  τη 

διάδοση του πολιτισμού, με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, τον σχεδιασμό 

ενεργειών για την προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων προβολής του ελληνικού πολιτισμού, 

της τέχνης, του βιβλίου. 

Επίσης επενδύει στην ενίσχυση και διεύρυνση μιας μακροχρόνιας καλής συνεργασίας σε σταθερή 

και συνεχή βάση, με πρόσβαση των μελών της Κοινότητας Ψυχικού στους χώρους του ΕΙΠ, 

επισκέψεις δημοτών στο ΕΙΠ, διοργάνωση εκδηλώσεων στους χώρους του και στον κήπο της 

πρώην οικίας Μποδοσάκη, αρχιτεκτονικό αριστούργημα της εποχής, όπου στεγάζεται το ΕΙΠ, 

αλλά και πρόσβαση, ενημέρωση των δημοτών  σε εκδηλώσεις του Ελληνικού Ιδρύματος 

Πολιτισμού. 

Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των μερών.  

Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται είναι τετραετής και θα υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

Παρακαλώ τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά 

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ψυχικού, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 83, 88, 89 του Ν. 3852/2010,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 89, 84 του Ν.4555/2018, 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την  απόρριψη της 11-3-2021 ένστασης της ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε. και β) η απένταξη  του Ο.Τ. 145 της 

Κοινότητας Ψυχικού από το ρυμοτομικό σχέδιο και προωθεί την απόφαση στην Επιτροπή της 

Ποιότητας Ζωής. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 31 /2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα 

 Καριώτης Αλέξανδρος 
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 

 Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα (Μαρλη) 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  3ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

26ην-3- 2021  

Ψυχικό, 1-4-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


