
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές για την 
ανέγερση κτηρίων κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ. στ, ζ, ια, ιβ του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (245 Α΄).».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τον ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133Α΄)  «Επιτελικό Κράτος : οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)», 

όπως ισχύει.
3.  Τον  ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

4. Την παρ.2 του άρθρου 28 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ν. 4067/2012 Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός (Α΄ 79), όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 62/2020 (ΦΕΚ 155 Α΄) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 45 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά».

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 
63/2005-Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 
133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

8. Τον ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α΄) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα την παρ. 40 του 
άρθρου 2.

9. Την περ. α του άρθρου 25 του  ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Έλεγχος και προστασία του 
Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

10. Το άρθρο 6 του ΠΔ/6-10-78 (ΦΕΚ 538 Δ΄) «Δόμησις εκτός σχεδίου».
11. Το άρθρο 1 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ270 Δ΄) «Δόμησις εκτός σχεδίου».
12. Τον ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας 

και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις περιπτώσεις στ, ζ, ια, ιβ της παρ. 3 του άρθρου 33.
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13. Το άρθρο 26 του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33 Α΄) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική  
ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις». 

14. Τα με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/120683/16-12-2021 και ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/110555/22-11-2021 
διαβιβασθέντα αιτήματα, στη ΔΑΟΚΑ/ΥΠΕΝ,  από την ΥΔΟΜ του Δήμου Βέροιας  για την 
έγκριση παρεκκλίσεων από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, σε εκτός σχεδίου περιοχή, για 
την κατασκευή Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κλειστής Νοσηλείας.

15. Το  από 17-03-2022 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών 
Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ προς το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων.

16. Την υπ’ αριθ. 119/Συν.31η/30-11-2022  γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

       Αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33Α’) και της παρ. 40 του άρθρου 
2 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α’), μετά τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας παρεκκλίσεων ως προς τους 
όρους δόμησης και την ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας στο προβλεπόμενο κατά περίπτωση 
αποφασιστικό όργανο με το άρθρο 33 του ν. 4759/20 (ΦΕΚ 245Α΄), επιτρέπεται η έγκριση παρεκκλίσεων 
σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση κτηρίων κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις στ, ζ, ια, ιβ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 
4759/2020 (245 Α΄) υπό την προϋπόθεση ότι:
α) η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί έργο τοπικής σημασίας και δεν υπάγεται στα έργα 
υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας,
 β) σύμφωνα με την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν προκύπτουν δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον,
γ) η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν αντιβαίνει στις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής και στις 
προβλέψεις του υπερκείμενου σχεδιασμού,
δ) εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης με το οικιστικό σύνολο που 
εξυπηρετεί.

                                                                             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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