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Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου  
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Θέσεις ΕΛΛΕΤ για τις μελέτες καταγραφής του οδικού δικτύου 
και τις άλλες παράλληλες μελέτες εκτός των Τοπικών και 

Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
 

 

1. Το πρόβλημα: αναγνώριση οδών και Εκτός Σχεδίου Δόμηση  

Η μακρόχρονη πρακτική  αποσπασματικής «αναγνώρισης»  δημοτικών οδών 
(δημιουργημένων με ιδιωτική πρωτοβουλία) με πράξεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Α και Β βαθμού) ή/ και των μη αιρετών Νομαρχών προ του 1994,  έχει οδηγήσει σε 
κατάτμηση γαιών (αγροτικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα), δηλαδή σε 
«οικοπεδοποίηση» της υπαίθρου παρά την ρητή απαγόρευση διάνοιξης οδών με 
στόχο την δημιουργία οικισμών, ήδη στον Ν.Δ. του 1923 αρ 20. Η πρακτική αυτή 
έχει οδηγήσει σε υπερδόμηση της υπαίθρου, (νόμιμη ή αυθαίρετη), σε αλλοίωση 
του τοπίου, συχνά σε καταστροφή παραδοσιακών αγροτικών (ή και δασικών) 
μονοπατιών, ακόμα και  μετατροπή της κοίτης χειμάρρων ή ρεμάτων σε δρόμους, 
χωρίς μάλιστα περιβαλλοντική ή γεωλογική μελέτη, θέματα για τα οποία η ΕΛΛΕΤ 
έχει διαχρονικά αναλάβει ενεργό δράση, (βλέπε δράσεις για το τοπίο, τον έλεγχο 
της εκτός σχεδίου δόμησης και το πρόγραμμα «μονοπάτια πολιτισμού». 
(https://www.ellet.gr/project/programme-greek-paths-of-culture/)  
Από την άλλη μεριά οι προβλέψεις της νομοθεσίας για διάνοιξη τοπικών οδών, που 
δεν αποσκοπούν στην δόμηση όπως, χαρακτηριστικά, για την πρόσβαση στις ακτές 
μέσω του Αρ 24 του ν 1337/1983, δεν έχουν ενεργοποιηθεί, βασικό κενό για την 
αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη και τον σωστό σχεδιασμό της.   
 

2. Η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ) 

Η νομολογία του ΣτΕ1 έχει επισημάνει τα εξής:  

• Ότι ο σχεδιασμός και διαχείριση του οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένης και της 

διαπλάτυνσης) υπόκειται στην συνταγματική υποχρέωση περί χωροταξικού 

σχεδιασμού και πρέπει να γίνεται με ολοκληρωμένη θεώρηση και όχι 

αποσπασματικά, (άρα τουλάχιστον σε επίπεδο Δήμου ή έστω Δημοτικής Ενότητας)  

                                                 
1 Βλέπε τεκμηριωμένη παρουσίαση στο:  Πυργάκης πάρεδρος ΣτΕ: Εισήγηση στην επιστημονική 

εκδήλωση της ΕΕΔΙΠΟΧ με θέμα “Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε θέματα πολεοδομίας”, 

Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2019, και ιδίως την παρ. 8.3.. 
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• Ότι η αναγνώριση του δημοτικού οδικού δικτύου, στον βαθμό που συνδέεται με το 
δικαίωμα δόμησης  δεν είναι τοπική υπόθεση και πρέπει να ασκείται με την έκδοση 
πράξεως του αρμόδιου, κατά περίπτωση, για τον πολεοδομικό σχεδιασμό κρατικού 
οργάνου, ανάλογα με το αντικείμενο και το εύρος εφαρμογής της, δηλαδή με ΠΔ 
εφόσον δεν νοείται τοπικά εντοπισμένη ρύθμιση (ΣτΕ 665, 962, 1263, 2063/2018). 

• Ότι μπορούμε να διακρίνουμε δύο ειδών πράξεις της διοίκησης:  
(α) την κατάταξη των οδών σε εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές και 
αγροτικές (με την επισήμανση ότι οι αγροτικές μπορούν να είναι είτε κοινόχρηστες 
είτε ιδιωτικές) όπως προβλέπεται στα πδ 25/1929 και τον ν 3155/1955, δηλαδή τα 
νομοθετήματα της ΓΓΔΕ  και, 
(β) το ζήτημα της δομησιμότητας των γηπέδων που έχουν πρόσωπο σ΄ αυτές που 
διέπεται αποκλειστικώς από τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας (ΣτΕ 
962/2018, 1652/2019). 

Η αποσαφήνιση αυτή παρέχει μια σοβαρή δυνατότητα για την διάκριση των 
πράξεων καταγραφής του οδικού δικτύου από την αναγνώριση του δικαιώματος 
δόμησης.  

3. Άμεση αναγκαιότητα ολοκληρωμένης επίλυσης του θέματος 

Καθημερινά προστίθενται στην νομολογία αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων που 
ακυρώνουν εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ως μη έχουσες πρόσωπο σε νόμιμα 
χαρακτηρισθείσα κοινόχρηστη οδό, κάτι που κάνει επείγουσα την ανάγκη επίλυσης 
του προβλήματος.   
Κατά το αρχικό κείμενο κυρίως αλλά και το τελικό κείμενο, όπως αναδιαμορφώθηκε 
μετά την διαβούλευση, του ΣΝ που τελικά ψηφίστηκε ως ο  ν.4759/2020 (που 
καταγράφτηκε ως ΧΩΠΟΜΕ Νοέμβριος 2020) διαφάνηκε η πρόθεση της Πολιτείας 
για περιορισμό της ΕΣΔ στο σύστημα σχεδιασμού του χώρου, αλλά (με την 
υπαναχώρηση) ανεδείχθη η ανάγκη ολοκληρωμένης στρατηγικής και, ελλείψει 
αυτής, η αδυναμία αντιμετώπισης των χρόνιων στρεβλώσεων και «κεκτημένων» 
που έχει δημιουργήσει η μακρόχρονη ανοχή στο φαινόμενο. Το ίδιο είχε διαφανεί 
και με την πρόθεση/ εμπειρία του νομοθέτη του ν. 3212 /2003 (αρ10) ο οποίος 
έθεσε την υποχρέωση προσώπου (ελάχιστου 25μ) στα ακίνητα που εντάσσονται σε 
καθεστώς ΕΣΔ, υποχρέωση που υπονομεύθηκε όμως με την μεταβατική διάταξη (αρ 
40 παρ.1.η του ίδιου νόμου) που περιόρισε την υποχρέωση αυτή στα 
δημιουργούμενα μετά την ισχύ του ακίνητα.   
Είναι κατά συνέπεια θετική η πρόθεση του ΥΠΕΝ να επιλύσει το χρόνιο αυτό 
πρόβλημα, με «Συνολικό σχεδιασμό, χαρακτηρισμό και κύρωση οδικού δικτύου», 
όπως τιτλοφορείται το Άρθρο 166 N 4819 2022, που αντικατέστησε προηγούμενη 
νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση ΠΔ/τος κριτηρίων χαρακτηρισμού του 
Κοινόχρηστου Δημοτικού Οδικού Δικτύου. (αρ20 παρ15 ν3937/2011)  
Η εκδοθείσα ΥΑ «Τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη 
σύνταξη των μελετών καταγραφής του υπάρχοντος οδικού δικτύου (… ΦΕΚ Β 
2761/2022) και το προβλεπόμενο πρόγραμμα μελετών καταγραφής του οδικού 
δικτύου, μπορούν να αποτελέσουν ένα σοβαρό  αναλυτικό στοιχείο / 
πληροφορία, ως πρώτο βήμα για την πορεία αναγνώρισης οδών, αρκεί «η 
Πολιτεία να εμβαθύνει στην κατεύθυνση «περιορισμού» της εκτός σχεδίου 
δόμησης, με μια συνεπή στρατηγική βάσει και των κατευθύνσεων του ΓΠΧΣΑΑ 
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του 2008», πρόταση που είχε διατυπώσει  η ΕΛΛΕΤ, ήδη από τον Απρίλιο του 2021, 
με επιστολή προς τον Υφυπουργό Ταγαρά.  
 
 

4. Σχέση των παράλληλων μελετών με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια  

Για τα επί μέρους προγράμματα (μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της αναγνώρισης 
οδών που προβλέπονται με αρ 14 του ν. 4759/21) η θέση της ΕΛΛΕΤ ήταν ότι:  
«Είναι λογικό να προβλέπεται δυνατότητα προώθησης χωριστών προγραμμάτων 
με περιορισμένο αντικείμενο σε σχέση με τα ΤΠΣ που είναι χρονοβόρα, αλλά με μια 
ελάχιστη εγγύηση ότι αυτά δεν αποτελούν μέθοδο παράκαμψης του συνολικού 
σχεδιασμού, αλλά προώθησης επί μέρους εκκρεμοτήτων του, στο πλαίσιο των ΓΠΣ 
/ΤΠΣ, ή μιας ευρύτερη θεώρησης ανά οικισμό τουλάχιστον». Με αυτό το πνεύμα, 
είχαν διατυπωθεί από τότε οι εξής προτάσεις για αυτά τα  προγράμματα: (α) η 
θέσπιση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (Δόμησης)  ΖΥΣ να γίνεται σε γενικότερο 
πλαίσιο διαχείρισης της πυκνότητας σε συνέχεια των ΓΠΣ, (β) η αντιμετώπιση 
οικισμών να περιλαμβάνει πληρέστερο σχεδιασμό έναντι της απλής οριοθέτησης και 
(γ) να προωθηθεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός του οδικού δικτύου έναντι της απλής 
αναγνώρισης οδών στην εκτός σχεδίου περιοχή.  
Επίσης κατά την διαβούλευση των προδιαγραφών του ΤΠΣ (7.5.2021) η ΕΛΛΕΤ είχε 
επισημάνει ότι είναι θετική η πρόβλεψη παράλληλων μελετών (κεφ. ΙΙ)  μαζί με την 
κυρίως Μελέτη Πολεοδομικού Σχεδιασμού, επισημαίνοντας όμως ότι δεν είναι 
σαφές αν το ΤΠΣ μπορεί να υιοθετήσει από τις μελέτες αυτές (μόνο) τις προτάσεις 
που συνάδουν με το χωρικό πρότυπο που το ΤΠΣ προωθεί και να τις ενσωματώσει, 
ή, να απορρίψει -αιτιολογημένα- τις τυχόν προτάσεις που δεν εναρμονίζονται με 
αυτό.   
Σήμερα το θεσμικό αυτό ερώτημα παραμένει, και μάλλον επιτείνεται καθότι 
διαφαίνεται μια πρόθεση οι παράλληλες μελέτες να προκαταβάλουν τα ΤΠΣ 
επιλύοντας (χωρίς ολοκληρωμένη θεώρηση) τις επείγουσες εκκρεμότητες που 
θεωρείται ότι θέτουν εμπόδια στην δόμηση. Ειδικά για την οριοθέτηση των 
οικισμών η ΕΛΛΕΤ θα μελετήσει και αξιολογήσει στο άμεσο μέλλον τις νέες θεσμικές 
ρυθμίσεις που διαφαίνεται ότι προοιωνίζουν μια ενοποίηση των κριτηρίων 
οριοθέτησης των «οικισμών προ του 23» και 
«κάτω των 2000 κατ.»  (άρθρο 12 νόμου 4759/2020 όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 85 το ν. 4915/2022 και ΥΑ  Μεθοδολογίας Οριοθέτησης, ΦΕΚ 
3933/Β/20220).       
  

5. Καταγραφή οδικού δικτύου: Πρόταση για μια αντιμετώπιση σε σωστή βάση   

Σ΄ αυτό το στάδιο επικεντρωνόμαστε στις μελέτες καταγραφής οδικού δικτύου και 
με βάση τα ανωτέρω επισημαίνουμε ότι η νέα εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρο 
166 του Ν. 4819/2021 (παρ15.αρ20ν 3937/2011) σε συνδυασμό με την ΥΑ Τεχνικών 
Προδιαγραφών ενέχουν τον σοβαρό κίνδυνο οι «μελέτες καταγραφής» να 
οδηγήσουν σε πρωθύστερη διαδικασία αναγνώρισης οδών (με τα κριτήρια της 
ΥΑ) χωρίς καν να έχει δημοσιοποιηθεί το ΠΔ των κριτηρίων  αναγνώρισης. Αυτό 
προκύπτει ρητά από την διατύπωση της νέας ρύθμισης (παρ. 15.α.ββ του αρ 20 του 
ν3937/2011) ότι «Για την κύρωση λαμβάνονται υπόψη σχετικές αεροφωτογραφίες 
πριν την 27η.7.1977», χωρίς καμία αναφορά σε διαδικασία ελέγχου νομιμότητας 
των καταγραφέντων οδών, δηλαδή εισάγεται μια νέα ημερομηνία αποδοχής 
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παρανομιών.  Επιβεβαιώνεται όμως από την παρ. IV. της ΥΑ (ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ),  από ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ ότι θα λυθούν 
οριζοντίως τα χρόνια προβλήματα, όπως και από την μέριμνα να υπάρξει 
διανυσματική ακρίβεια στην καταγραφή των οδών, ώστε οι μελέτες να είναι 
«άμεσα εφαρμοστέες».   
Επί πλέον παρακάμπτεται η νομολογία του ΣτΕ εις διπλούν, διότι προβλέπεται ότι :  
(α) «(…) κυρώνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης το κοινόχρηστο δημοτικό οδικό δίκτυο για την εφαρμογή της παρ. 1α του 
άρθρου 1 του π.δ. 24-31.5.1985 (Δ’ 270)» δηλαδή της εκτός σχεδίου δόμησης, (και 
όχι με ΠΔ), και,  
(β)  «Μέχρι την κύρωση του συνολικού κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου 
δύναται κατ’ εξαίρεση, κατόπιν ειδικής τεχνικής μελέτης, να πραγματοποιείται 
αναγνώριση δημοτικής ή κοινόχρηστης οδού» δηλ. αγνοείται η ανάγκη συνολικού 
σχεδιασμού. 
Με αυτά τα δεδομένα η ΕΛΛΕΤ θεωρεί ότι η επίλυση του χρόνιου προβλήματος 
τίθεται σε λανθασμένη βάση που καθιστά σισύφειο το έργο της εξυγίανσης του 
σχεδιασμού της υπαίθρου με περιορισμό της Εκτός Σχεδίου Δόμησης   
 
Για την ορθή διαχείριση του προβλήματος προτείνεται να διακριθούν τα εξής:  

• Η καταγραφή που πρέπει να συμπεριλάβει συνολικά το δημοτικό και το αγροτικό 

δίκτυο και τις μη αμαξωτές οδούς (ημιονικά μονοπάτια, καλντερίμια κλπ), με 

αξιοποίηση των στοιχείων της ΓΥΣ ως προς τα χαρακτηριστικά και την νομιμότητα 

τους. Ως προς τα λεπτομερέστερα κριτήρια καταγραφής επιφυλασσόμεθα να 

παρέμβουμε σε επόμενο στάδιο, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να δοθεί έμφαση 

αφενός στα στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων δρόμων και στο ιδιοκτησιακό 

τους καθεστώς (ΚΧ, Παραχωρημένοι κλπ) ώστε να διακριθούν  οι παντελώς 

παράνομες «αναγνωρίσεις», αφετέρου στα σημερινά τεχνικά χαρακτηριστικά  τους, 

εισάγοντας την έννοια της καταγραφής του δομικού και λειτουργικού χαρακτήρα 

των επιμέρους οδικών συνδέσμων χωρίς  να συνδέεται  με την οικοδομησιμότητα. 

Παλαιότερη επεξεργασία του ΥΠΕΝ για την δημιουργία Μητρώου Δημοτικών Οδών 

μπορεί να είναι πολύτιμη.  

Πάντως η καταγραφή, είναι απλά διαπιστωτική πράξη και μπορεί να γίνει με 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν δεν αναφέρεται σε 
δικαίωμα δόμησης.  Αναγκαία πάντως είναι και η καταγραφή του εντός ορίων 
οικισμού κοινόχρηστου οδικού δικτύου, θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να 
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των ειδικών μελετών οριοθέτησης οικισμών, που όπως 
προαναφέρθηκε δεν μπορεί να περιοριστούν σε απλή (επαν)οριοθέτηση.  

• Η αναγνώριση (κύρωση) του δημοτικού οδικού δικτύου είναι μια θεσμική πράξη 

που συνδέεται με την οικοδομησιμότητα άρα και με τον σχεδιασμό χρήσεων γης 

και μετακινήσεων, που είναι αντικείμενο χωρικής μελέτης (ΤΠΣ ή έστω ΕΠΣ). Άρα 

εφόσον τα ΤΠΣ/ ΕΠΣ θεσμοθετούνται με ΠΔ καλύπτεται η απαίτηση της νομολογίας, 

ώστε να περιλάβουν την αναγνώριση ή παροχή δικαιώματος δόμησης, βάσει όμως 

των συνολικών κριτηρίων σχεδιασμού (στα οποία σαφώς συνεκτιμάται και το 

κεκτημένο δικαίωμα, αλλά όχι ως αποκλειστικό και αμετάκλητο κριτήριο). Αυτή εξ 

άλλου είναι η κατεύθυνση συμβατή με τα ΠΧΠ (Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια) 
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και το ισχύον ΓΠΧΣΑΑ (Γενικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης). Παράλληλα τα ΤΠΣ/ΕΠΣ μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στην 

ρίζα του θέτοντας και περιορισμούς στην κατάτμηση των ακινήτων όπου απαιτείται 

έλεγχος της δόμησης.    

• Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του οδικού δικτύου που σαφώς περιλαμβάνει πλην 

του αναγνωρισθέντος (υφιστάμενου δικτύου) και προτάσεις βελτίωσης των 

χαρακτηριστικών τους (πχ με προσθήκη πεζοδρομίων ή/ και παράλληλη όδευση 

ποδηλατοδρόμων, λαμβάνοντας υπόψη και τις προδιαγραφές συγκοινωνιακών και 

πολεοδομικών μελετών), συμπλήρωσης με διάνοιξη νέων οδών, λειτουργική 

κατάταξη ή (ανα)κατάταξη ή ακόμα και άλλες πληρέστερες κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις  και διαχειριστικά μέτρα που προκύπτουν είτε από αυτόνομη 

συγκοινωνιακή μελέτη είτε σε συνδυασμό με χωρική.  

 
Η ΕΛΛΕΤ ευελπιστεί ότι οι ανωτέρω σκέψεις θα βοηθήσουν σε μια συγκροτημένη 
αντιμετώπιση ενός σύνθετου και δυσεπίλυτου προβλήματος χωρίς να 
επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, και δηλώνει την διαθεσιμότητα των μελών 
της να συμβάλλουν σε περεταίρω ανάπτυξη των προτάσεων. Είναι γεγονός ότι είναι 
λεπτή η διάκριση του μελετητικού αντικειμένου των τριών αυτών πράξεων, και θα 
υπάρξουν επικαλύψεις αλλά πρέπει να είναι σαφής και διακριτός ο στόχος κάθε 
πράξης.   
Είναι σημαντικό όμως το ΥΠΕΝ (και το ΤΕΕ) να επιταχύνουν την πορεία ανάθεσης 
των ΤΠΣ και ΕΠΣ ενώ οι παράλληλες αναθέσεις των μελετών καταγραφής δεν 
πρέπει να υπερβούν τον ρόλο τους, που είναι εξάλλου εξαιρετικά χρήσιμος, ως 
συλλογή αναλυτικού πρωτογενούς υλικού, που δεν έχει γίνει ποτέ με την δέουσα 
ακρίβεια και θα μπορούσαν (κατά περίπτωση) να ενταχθούν στο ίδιο πακέτο 
ανάθεσης ως παράλληλες μελέτες. Τέλος το ΥΠΕΝ θα πρέπει να επισπεύσει την 
ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και, μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
ή των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών τον χαρακτηρισμό της γεωργικής γης, όπου δεν 
υπάρχει, πολύτιμο στοιχείο για τον σχεδιασμό του εξωαστικού χώρου.   
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