
   Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών 
   της χώρας και άλλες διατάξεις.  
    
   ***Η παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2539/1997 (Α 244) 
   ορίζει ότι, όπου αναφέρεται στον παρόντα νόµο 
   "συµβούλιο περιοχής", νοείται ο νέος δήµος ή   
   κοινότητα που προκύπτει από την συνένωση δήµων 
   ή κοινοτήτων κατά το άρθρο 1 του Ν.2539/97 
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                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                     ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 
  Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή : 
 
                
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αύ  
 
                ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ  
               ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
                            ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
 
         
                              Αρθρο 1 
 
                  Σκοπός - Κατευθυντήριες αρχές      
 
  1. Σκοπός του νόµου αυτού είναι ο καθορισµός των κατευθυντήριων 
αρχών, των όρων, των διαδικασιών και των µορφών πολεοδοµικού σχεδιασµού 
για τη βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών των πόλεων και 
οικισµών της χώρας, που θα κατατείνει ειδικότερα : 
 
  α) στη σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση στο µη αστικό χώρο των 
"ανοικτών πόλεων", στην ανάδειξη της συνοχής και στην ανασυγκρότηση του 
αστικού και περιαστικού χώρου,  
 
  β) στη διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των πόλεων και οικισµών µε 
τον επιθυµητό συσχετισµό των οικιστικών παραµέτρων, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ανακοπή της άναρχης δόµησης, µε τον καθορισµό 
κριτηρίων ανάπτυξης που συντείνουν στη µεγαλύτερη δυνατή οικονοµία των 
οικιστικών επεκτάσεων,  
 
  γ) στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθµισµένων 
περιοχών, µε την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισµού, της 
τεχνικής υποδοµής και τον έλεγχο χρήσεων σύµφωνα µε πολεοδοµικά 
σταθερότυπα και κριτήρια καταλληλότητας,  
 
  δ) στην προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθµιση των κέντρων 
πόλεων, των πολιτιστικών πόλεων και παραδοσιακών πυρήνων των οικισµών, 
των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων φυσικού, αρχαιολογικού, 
ιστορικού και πολιτιστικού, περιβάλλοντος των πόλεων, των οικισµών και 
του περιαστικού χώρου.  
 



  2. Η οικιστική οργάνωση και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός εναρµονίζονται 
µε τις αρχές και κατευθύνσεις του αναπτυξιακού προγραµµατισµού και του 
χωροταξικού σχεδιασµού, που συγκεκριµενοποιούνται µε τα χωροταξικά 
σχέδια των περιφερειών, των νοµών και τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, 
όπως και µε τα αντιστοίχου επιπέδου αναπτυξιακά προγράµµατα.  
 
  Επίσης, η οικιστική οργάνωση και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός πρέπει να 
είναι σύµφωνοι µε τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, µε τις αρχές της πολεοδοµικής επιστήµης και τους 
γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους µέσα στους οποίους περιλαµβάνεται 
και η διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.  
 
  3. Η οικιστική οργάνωση και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός 
πραγµατοποιούνται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο περιλαµβάνονται: α) 
το ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος (Ρ.Σ.), 
όπου αυτό προβλέπεται κατά το άρθρο 2 ή τους ειδικούς νόµους 1515/1985 
(ΦΕΚ 18 Αύ) και 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Αύ) για την περιοχή της Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης και β) το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο (Γ.Π.Σ.) για τον 
αστικό και περιαστικό χώρο και το σχέδιο χωρικής και οικιστικής 
οργάνωσης "ανοικτής πόλης" (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) για τον µη αστικό χώρο. Το 
δεύτερο επίπεδο αποτελεί την εξειδίκευση και εφαρµογή του πρώτου 
επιπέδου και περιλαµβάνει την πολεοδοµική µελέτη και την πράξη 
εφαρµογής της, καθώς και τις πολεοδοµικές µελέτες αναπλάσεων, 
παραγωγικών πάρκων ή άλλες ειδικές πολεοδοµικές µελέτες.  
 
  4. Εκτός από τους προβλεπόµενους από την ισχύουσα πολεοδοµική 
νοµοθεσία τρόπους πολεοδοµικής επέµβασης µε κανονιστικούς όρους 
δόµησης, ενεργό πολεοδοµικό και αστικό αναδασµό, η πολεοδοµική επέµβαση 
σε συγκεκριµένες περιοχές που προβλέπονται για το σκοπό αυτόν στα 
πλαίσια του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού µπορεί να γίνεται, 
κατά τις σχετικές διατάξεις : α) µε παροχή πολεοδοµικών ή οικονοµικών 
κινήτρων ή άλλων ρυθµίσεων σε περιοχές αναπλάσεων, ζώνες ειδικών 
κινήτρων (Ζ.Ε.Κ.), ειδικές ζώνες υποδοχής συντελεστή (Ε.Ζ.Υ.Σ.) και 
ζώνες ειδικής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.) και β) µε ρυθµιζόµενη πολεοδοµική 
δραστηριότητα των ιδιοκτητών γής, κατά το άρθρο 24 του παρόντος.  
 
  5. Η πραγµάτωση των σκοπών του νόµου επιδιώκεται µε διαδικασίες 
συµµετοχής και αποκέντρωσης, που, εκτός από τις πρωτοβουλίες, τη 
σύµπραξη και τις αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
περιλαµβάνουν κατά το δυνατόν την ενεργό συµµετοχή του πολίτη και των 
κοινωνικών φορέων στη διαµόρφωση των επιλογών, των στόχων και 
προτεραιοτήτων, στη διάρθρωση των επί µέρους σχεδίων και προγραµµάτων 
και στην παρακολούθηση της εφαρµογής τους.  
 
  6. Επίσης, η πραγµάτωση του σκοπού του νόµου επιδιώκεται µε 
επιµόρφωση, εκπαίδευση και ενηµέρωση, σε θέµατα χωροταξικού και 
πολεοδοµικού σχεδιασµού, του προσωπικού, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ν.Π.∆.∆., των 
µελών των αιρετών οργάνων και των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και ιδιωτών επιστηµόνων. Για το σκοπό αυτόν το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής 
Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) µπορεί να 
χρηµατοδοτεί προγράµµατα του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Επιµόρφωσης του 
Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων ή άλλων αρµόδιων φορέων.  
 
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
καθορίζεται ο τρόπος και το είδος των προγραµµάτων χρηµατοδότησης και 
κάθε σχετική λεπτοµέρεια.  
 
  7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων, που εκδίδεται µετά γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, 
Οικισµού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.) και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται πολεοδοµικά σταθερότυπα (standards) στα 
οποία περιλαµβάνονται ανώτατα όρια πυκνοτήτων και κορεσµού που 



εφαρµόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων, των 
σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης "ανοικτής πόλης" και των 
πολεοδοµικών µελετών. Τα σταθερότυπα αυτά µπορεί να διαφοροποιούνται 
µεταξύ τους κυρίως ανάλογα µε το µέγεθος και τη φυσιογνωµία του αστικού 
κέντρου ή της υπό σχεδιασµό περιοχής, τα ιστορικά, αρχαιολογικά, 
µορφολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και τις επιθυµητές παραµέτρους 
εξέλιξης. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να εγκρίνονται οι προδιαγραφές 
εκπόνησης των µελετών αυτών, καθώς και του απαραίτητου χαρτογραφικού 
και τοπογραφικού υποβάθρου τους.  
 
  8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργων καθορίζεται για κάθε περίπτωση το είδος των απαιτούµενων γενικών 
ή ειδικών µελετών, ιδίως γεωλογικών "µικροζωνικών σεισµικής 
επικινδυνότητας", γεωτεχνικών, σεισµολογικών, 
εδαφοτεχνικών, υδραυλικών, υδρολογικών, για την προστασία των οικισµών 
και των ευρύτερων περιοχών τους από φυσικούς και ανθρωπογενείς 
κινδύνους, οι προδιαγραφές εκπόνησης αυτών, οι ειδικότητες των 
µελετητών, ο τρόπος υπολογισµού της αµοιβής τους και γενικά ό,τι αφορά 
την εκπόνηση, έλεγχο και εφαρµογή αυτών.  
 
  *** Η φράση "µικροζωνικών σεισµικής επικινδυνότητας"     
      προστέθηκε µε την παρ..10 άρθρ. 27 Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α  
140/13.6.2000. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 2 
 
             Ρυθµιστικά σχέδια και προγράµµατα προστασίας 
                           περιβάλλοντος  
 
  1. Για την οικιστική οργάνωση, την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
γενικότερη ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών των αστικών συγκροτηµάτων 
της Πάτρας, του Ηρακλείου Κρήτης, της Λάρισας, του Βόλου, της Καβάλας 
και των Ιωαννίνων, καταρτίζονται και εγκρίνονται ρυθµιστικά σχέδια και 
προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις διατάξεις του 
παρόντος. Τα όρια καθεµιάς από τις ανωτέρω ευρύτερες περιοχές 
καθορίζονται κατύ αρχή µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, που εκδίδονται ύστερα από γνώµη του 
περιφερειακού και του νοµαρχιακού συµβουλίου του αντίστοιχου νοµού. Τα 
όρια της περιοχής οριστικοποιούνται µε την έγκριση του ρυθµιστικού 
σχεδίου.  
 
  2. Οι διατάξεις του παρόντος µπορεί να εφαρµοστούν και για άλλα 
µεγάλα αστικά συγκροτήµατα της χώρας εκτός των αναφεροµένων στην παρ. 
1, τα οποία προσδιορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µε κριτήρια ιδίως το µητροπολιτικό 
χαρακτήρα του αστικού συγκροτήµατος, το µέγεθος του πληθυσµού, τις 
τάσεις οικονοµικής και κοινωνικής εξέλιξης της περιοχής ή τη γενικότερη 
σηµασία της περιοχής για τη χώρα, τη σύνδεση ή τις σχέσεις της µε άλλες 
χώρες. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώµη του περιφερειακού 
συµβουλίου, του νοµαρχιακού συµβουλίου και του 
δηµοτικού συµβουλίου του µεγαλύτερου δήµου του αστικού συγκροτήµατος 
αυτού. Για την έκδοση της απόφασης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µπορεί να ζητήσει τη διατύπωση απόψεων 
και άλλων υπουργείων ή υπηρεσιών. Με την ίδια απόφαση γίνεται και ο 
κατύ αρχή καθορισµός των ορίων της υπό ρύθµιση περιοχής, τα όρια της 



οποίας οριστικοποιούνται µε την έγκριση του ρυθµιστικού σχεδίου.  
 
   ***Η φράση "των συµβουλίων περιοχής του αστικού συγκροτήµατος της  
      περιοχής, εφόσον έχουν συσταθεί" διαγράφηκε µε την παρ.3 του  
      άρθρου 24 του Ν.2539/1997 (Α 244) 
 
  3. Το ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος 
εναρµονίζεται µε τυχόν υπάρχοντα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα 
προγράµµατα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής στην 
οποία αναφέρεται και εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µετά 
από γνώµη των οικείων περιφερειακών και νοµαρχιακών συµβουλίων, των 
δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων των δήµων και κοινοτήτων που 
περιλαµβάνονται στην περιοχή του και της εκτελεστικής επιτροπής του 
οικείου κατά το επόµενο άρθρο Οργανισµού, εφόσον ο Οργανισµός αυτός 
έχει ήδη συσταθεί. Το διάταγµα αυτό, µε το οποίο καθορίζονται οι 
στόχοι, κατευθύνσεις, προγράµµατα και µέτρα, διέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 1 παρ. 2, των άρθρων 2 έως 4 και των άρθρων 10-13 του ν. 
1515/1985 (ΦΕΚ 18 Αύ), όπως ισχύουν, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως 
δυνάµενες και να τροποποιούνται. Οι περιλαµβανόµενες στις διατάξεις 
αυτές εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων µε προεδρικά 
διατάγµατα ή αποφάσεις εφαρµόζονται και για τα ρυθµιστικά σχέδια του 
παρόντος. Οι παραπάνω γνωµοδοτήσεις των συµβουλίων πρέπει να 
περιέρχονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων 
µέσα σε δύο (2) το πολύ µήνες από τη λήψη του φακέλου. Αν περάσει 
άπρακτη η προθεσµία αυτή, δεν εµποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 3 
 
              Οργανισµοί εφαρµογής ρυθµιστικού σχεδίου    
 
  1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, ιδρύεται σε κάθε περιοχή 
ρυθµιστικού σχεδίου, κατά το προηγούµενο άρθρο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου, µε έδρα το αστικό κέντρο της περιοχής και επωνυµία τη λέξη 
"Οργανισµός ...." ακολουθούµενη από το όνοµα του αστικού κέντρου στο 
οποίο αναφέρεται. Ο Οργανισµός εποπτεύεται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, όπως ειδικότερα ορίζεται 
µε το προεδρικό διάταγµα ίδρυσής του. Μπορεί δε να ιδρυθεί και πριν από 
την έγκριση του ρυθµιστικού σχεδίου στην περιοχή του οποίου αναφέρεται.  
 
  2. Εργο του Οργανισµού είναι η συστηµατική ενεργοποίηση και 
παρακολούθηση της εφαρµογής και η εξασφάλιση της υλοποίησης των 
κατευθύνσεων, προτάσεων και µέτρων του ρυθµιστικού σχεδίου και 
προγράµµατος προστασίας περιβάλλοντος της αντίστοιχης περιοχής. Εργου 
του Οργανισµού είναι επίσης η προώθηση των διαδικασιών κατάρτισης του 
ρυθµιστικού σχεδίου, αν ο Οργανισµός ιδρυθεί πριν από την ολοκλήρωσή 
τους, όπως επίσης και η κίνηση των διαδικασιών για τις µετέπειτα 
τροποποιήσεις ή προσαρµογές του. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 1515/1985 
(ΦΕΚ 18 Αύ), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 
2052/1992 (ΦΕΚ 94 Αύ), εφαρµόζεται ανάλογα και για τους Οργανισµούς του 
παρόντος άρθρου.  
 
  3. Τον Οργανισµό διοικεί εκτελεστική επιτροπή, της οποίας η σύνθεση 
ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 και περιλαµβάνει τον 



πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και πέντε ακόµη µέλη µε τους αναπληρωτές τους, 
όλοι µε γνώσεις και πείρα στα σχετικά θέµατα. Ο Οργανισµός 
εκπροσωπείται ενώπιον δικαστικών αρχών και εξωδίκως από τον πρόεδρο. 
Τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο ορίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων, µετά από προτάσεις του περιφερειακού συµβουλίου. 
Ενα µέλος ορίζει το δηµοτικό συµβούλιο του µεγαλύτερου σε πληθυσµό 
δήµου της περιοχής, δύο ορίζονται αντίστοιχα από το περιφερειακό και 
νοµαρχιακό συµβούλιο της περιοχής, ένα µέλος ορίζει η Τοπική Ενωση 
∆ήµων και Κοινοτήτων και ένα µέλος ορίζεται από το Τεχνικό Επιµελητήριο 
της Ελλάδος. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα µέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής ορίζονται µε τριετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. 
Ανάκληση είναι πάντοτε δυνατή και γίνεται από το όργανο που ορίζει το 
αντίστοιχο µέλος. Με την απόφαση ανάκλησης ορίζεται πάντοτε 
αντικαταστάτης του ανακαλούµενου µέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της 
θητείας.  
 
  Η συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ανατίθενται χρέη 
γραµµατέα της επιτροπής σε υπάλληλο του Οργανισµού. Η επιτροπή έχει 
νόµιµη σύνθεση εάν διορισθούν ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και ένα εκ των 
µελών, εφόσον τα λοιπά µέλη δεν ορισθούν µέσα σε δύο (2) µήνες από 
τότε που έλαβε τη σχετική πρόσκληση ο οικείος φορέας, για να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους.  
 
  Οι εκπρόσωποι αυτοί παρίστανται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης µε 
συµβουλετική ψήφο.  
 
  Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του ν. 1515/1985 
εφαρµόζονται ανάλογα και για την εκτελεστική επιτροπή των Οργανισµών 
του παρόντος άρθρου. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω παρ. 6 
και 8 του άρθρου 7 του ν. 1515/1985 εκδίδονται από το Γενικό Γραµµατέα 
Περιφέρειας. Η παρ. 8 του ίδιου άρθρου 7 του ν. 1515/1985 έχει εφαρµογή 
και για τη µεταβίβαση αρµοδιότητας εκπροσώπησης του Οργανισµού.  
 
  4. Η εκτελεστική επιτροπή γνωµοδοτεί αντί του συµβουλίου χωροταξίας, 
οικισµού και περιβάλλοντος του νοµού σε όλες τις περιπτώσεις έγκρισης 
Γ.Π.Σ. που αναφέρονται στην περιοχή του αντίστοιχου ρυθµιστικού 
σχεδίου. Καταρτίζει έκθεση κατύ ανάλογη εφαρµογή της διάταξης της παρ. 
5 του άρθρου 10 του ν. 1515/1985, την οποία διαβιβάζει στο οικείο 
περιφερειακό συµβούλιο.  
 
  5. Την πορεία του έργου του Οργανισµού παρακολουθεί το οικείο 
περιφερειακό συµβούλιο και υποβάλλει σχετικές γνωµοδοτικές εκθέσεις 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, τα οικεία 
νοµαρχιακά συµβούλια ,τις οποίες κοινοποιεί και στην εκτελεστική  
επιτροπή  
του Οργανισµού.  
 
  ***Η φράση "και τα συµβούλια περιοχής" διαγράφηκε µε την παρ.4 του 
     άρθρου 24 του Ν.2539/1997 (Α 244) 
 
  Επίσης, γνωµοδοτεί ή διατυπώνει, απόψεις για κάθε θέµα σχετικό µε 
τους εν γένει σκοπούς και δραστηριότητες του Οργανισµού που τις 
κοινοποιεί στην εκτελεστική επιτροπή και συζητά σε ειδική συνεδρίασή 
του την κατά την παρ. 4 ετήσια έκθεση της εκτελεστικής επιτροπής 
υποχρεωτικά µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήψη και κοινοποιεί τη σχετική 
γνωµοδότηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
και στα νοµαρχιακά συµβούλια.  
 
  Για τη συζήτηση της ετήσιας έκθεσης, στις συνεδριάσεις του 
περιφερειακού συµβουλίου καλείται να µετάσχει µε γνώµη χωρίς ψήφο ο 
πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισµού.  
 
  6. Πόροι του Οργανισµού είναι : 



 
  α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση που εγγράφεται στον 
προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργων και αποδίδεται στον Οργανισµό µε απόφαση του Υπουργού, όπως 
ειδικότερα ορίζεται σε αυτή.  
 
  β) Εκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό δηµοσίων 
επενδύσεων που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το 2% των πόρων που 
διαθέτει ο προϋπολογισµός αυτός για έργα στην περιοχή του ρυθµιστικού 
σχεδίου.  
 
  γ) Ποσοστό 10% έως 20% από τα έσοδα των δήµων και κοινοτήτων που 
περιλαµβάνονται στην περιοχή του ρυθµιστικού και που προέρχονται από το 
µέρος του τέλους ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 
(ΦΕΚ 62 Αύ). Για τον καθορισµό του ως άνω ποσοστού δεν λαµβάνονται 
υπόψη ποσά που περιέρχονται στους δήµους και κοινότητες από το 
αναδιανεµόµενο κατά την παρ. 19 του ίδιου άρθρου 24 ποσό του τέλους. Η 
έναρξη, το ύψος και ο τρόπος της απόδοσης του ποσοστού αυτού από τους 
δήµους και κοινότητες στον κάθε Οργανισµό και κάθε σχετική λεπτοµέρεια 
ρυθµίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου και δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
  δ) Πρόστιµα και τέλη που επιβάλλονται από τον Οργανισµό στους 
ρυπαίνοντες το περιβάλλον.  
 
  ε) Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή στην περιοχή του 
ρυθµιστικού σχεδίου µέσων πολεοδοµικής επέµβασης και πολεοδοµικών 
θεσµών, όπως ο κοινωνικός συντελεστής δόµησης. Με προεδρικό διάταγµα, 
που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Εργων, προσδιορίζονται ειδικότερα οι πόροι αυτοί, µε 
δυνατότητα διαφορετικών ρυθµίσεων από Οργανισµό σε Οργανισµό, 
ρυθµίζονται οι προκύπτουσες από τη χρησιµοποίηση των πολεοδοµικών αυτών 
µέσων σχέσεις µεταξύ Οργανισµών και Ο.Τ.Α. και γενικά κανονίζεται κάθε 
λεπτοµέρεια που ανάγεται στον πόρο αυτόν.  
 
  στ) Μέρος από ειδικές φορολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος 
και αντιρρυπαντική πολιτική, όπως το µέρος αυτό καθορίζεται για κάθε 
Οργανισµό του παρόντος άρθρου, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε 
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Με 
το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι φόροι ή τέλη και το µέρος 
τους που αποδίδεται στους Οργανισµούς του παρόντος, ο χρόνος και τρόπος 
της απόδοσης και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.  
 
  ζ) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.  
 
  7. Το άρθρο 8 παρ. 2, 3 και 4 του ν. 1515/1985 εφαρµόζεται ανάλογα 
και για τη διάθεση και διαχείριση των πόρων και τα δικονοµικά προνόµια 
των Οργανισµών του παρόντος άρθρου.  
 
  8. Για το προσωπικό, την κατάρτιση του Οργανισµού και γενικά την 
οργάνωση καθενός από τους Οργανισµούς του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1515/1985, όπως ισχύει. Η κατά 
το άρθρο αυτό εξάµηνη προθεσµία αρχίζει από τη δηµοσίευσή του κατά την 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου προεδρικού διατάγµατος. Οι θέσεις του 
µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, ο βαθµός 
και τα προσόντα του προϊσταµένου του Οργανισµού καθορίζονται µε το 
προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι θέσεις αυτές 
µπορεί να πληρούνται µε διορισµό ή µετατάξεις κατά τις οικείες 
διατάξεις.  
 
 



_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
      
                              Αρθρο 4 
 
                      Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο     
 
  1. ***Η παρ.1 καταργήθηκε µε την περ.γ'της παρ.2 του άρθρου 24 
        του Ν.2539/1997 (Α 244) 
 
  2. Το Γ.Π.Σ. που περιλαµβάνεται στην περιοχή ρυθµιστικού σχεδίου 
µπορεί να αφορά ένα µόνο δήµο ή κοινότητα ανεξαρτήτως του πληθυσµού 
του. Στην περίπτωση αυτή, το Γ.Π.Σ. εναρµονίζεται προς τις κατευθύνσεις 
και τα προγράµµατα του ρυθµιστικού σχεδίου και περιέχει τις αναγκαίες 
ρυθµίσεις για την επίτευξη των σκοπών του.  
 
  3. Με το Γ.Π.Σ. καθορίζονται : α) οι περιοχές ειδικής προστασίας κατά 
την παρ. 4 του παρόντος άρθρου που δεν πρόκειται να πολεοδοµηθούν, β) 
οι περιοχές γύρω από πόλεις ή οικισµούς για τις οποίες απαιτείται 
έλεγχος και περιορισµός της οικιστικής εξάπλωσης, συµπεριλαµβανοµένων 
και των περιοχών που καθορίστηκαν ως ζώνες οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1337/1983, γ) τα 
εγκεκριµένα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Γ.Π.Σ. και δ) όλες οι 
πολεοδοµηµένες και προς πολεοδόµηση περιοχές. Ειδικότερα, περιλαµβάνει 
όλες τις πολεοδοµηµένες περιοχές του οργανισµού ή των οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τους προϋφιστάµενους του έτους 1923 
οικισµούς, τις προς πολεοδόµηση περιοχές συνεχόµενες ή µη προς τις 
πολεοδοµηµένες, στο µέτρο που η πολεοδόµηση των περιοχών αυτών κρίνεται 
απολύτως αναγκαία, εν όψει ιδίως της δηµογραφικής εξέλιξης, της 
ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, των οικιστικών και γενικότερα των 
πολεοδοµικών συνθηκών και στο µέτρο που απαιτείται για κάλυψη των 
σχετικών αναγκών. Οι προς πολεοδόµηση περιοχές µπορούν να αφορούν κύρια 
ή δεύτερη κατοικία ή την εγκατάσταση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όπως 
τη δηµιουργία παραγωγικών πάρκων ή τουριστικών ζωνών. Με το Γ.Π.Σ. 
µπορεί να προσδιορίζονται περιοχές ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης 
(Π.Ε.Ρ.Π.Ο.), τµήµατα του οικισµού που έχουν ανάγκη ανάπλασης ή 
αναµόρφωσης, καθώς και ζώνες ειδικής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.) κατά το άρθρο 
22 του παρόντος.  
 
  Για τις περιοχές, οι οποίες σύµφωνα µε το Γ.Π.Σ. προορίζονται για την 
εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων, µπορεί να ορίζεται µε το σχέδιο 
αυτό και συντελεστής δόµησης για την ανέγερση κτιρίων µε την 
προβλεπόµενη σύ αυτές χρήση γης που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 80% του 
ανώτατου συντελεστή, που προβλέπεται για την αντίστοιχη χρήση µε το 
άρθρο 18 του παρόντος νόµου. Αν οριστεί συντελεστής δόµησης για την 
περιοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά το προηγούµενο εδάφιο, δεν 
επιτρέπεται να εκδοθεί οικοδοµική άδεια για κτίριο µε αντίστοιχη χρήση 
στην υπόλοιπη εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή του ίδιου δήµου ή κοινότητας 
µε συντελεστή δόµησης µεγαλύτερο από το 80% του συντελεστή που ισχύει 
για την ίδια χρήση στις εκτός σχεδίου περιοχές. Ο ανώτερος συντελεστής 
δόµησης που ορίζεται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο υπολογίζεται στο 
εµβαδόν που αντιστοιχεί στο τµήµα της ιδιοκτησίας, το οποίο αποµένει 
µετά την αφαίρεση έκτασης ίσης προς την εισφορά σε γη που θα αναλογούσε 
στο συγκεκριµένο ακίνητο µε βάση το άρθρο 20 παρ. 1 και 2.  
 
  4. Με το Γ.Π.Σ. καθορίζονται επίσης περιοχές ειδικής προστασίας 
(Π.Ε.Π.) που δεν προορίζονται για πολεοδόµηση, συνεχόµενες ή µη προς 
τις πολεοδοµηµένες ή τις προς πολεοδόµηση περιοχές, όπως είναι ιδίως 
χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαογραφικού 



ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή παραποτάµιες ζώνες, βιότοποι και τόποι 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση και δασικές εκτάσεις. Επίσης, µε το 
Γ.Π.Σ. καθορίζονται περιοχές γύρω από πόλεις ή οικισµούς για τις οποίες 
απαιτείται έλεγχος και περιορισµός της οικιστικής εξάπλωσης. Για τις 
περιοχές της παρούσας παραγράφου µπορεί µε το Γ.Π.Σ. να ορίζονται οι 
επιτρεπόµενες χρήσεις γης, το όριο εµβαδού, κάτω από το οποίο δεν 
επιτρέπεται η κατάτµηση των ιδιοκτησιών, και να επιβάλλονται και άλλα 
µέτρα ειδικής προστασίας.  
 
  Αν κατά την έγκριση Γ.Π.Σ. έχουν καθορισθεί Ζ.Ο.Ε. σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1337/1983, τα όρια και οι ρυθµίσεις που 
τις διέπουν περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο του Γ.Π.Σ. δυνάµενες να 
τροποποιηθούν για µεγαλύτερη προστασία της περιοχής.  
 
  5. Το Γ.Π.Σ. αποτελείται από τους απαραίτητους χάρτες, σχέδια, 
διαγράµµατα και κείµενα, ώστε να περιέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία 
και ιδίως, προκειµένου για τις περιοχές της παρ. 4 τα όρια των ζωνών 
ανάλογα µε το βαθµό προστασίας και επέµβασης, προκειµένου για τις προς 
πολεοδόµηση περιοχές τα όρια κάθε πολεοδοµικής ενότητας, τη γενική 
εκτίµηση των αναγκών των πολεοδοµικών ενοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους, 
κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και δηµόσιες παρεµβάσεις ή ενισχύσεις στον 
τοµέα της στέγης και τη γενική πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης, 
ανάπτυξης, ανάπλασης ή αναµόρφωσης των πολεοδοµικών ενοτήτων και των 
ζωνών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε συνάρτηση προς τις παραπάνω 
ανάγκες.  
 
  Η πρόταση αυτή στηρίζεται σε εκτίµηση των αναγκών σε χώρο για τις 
δραστηριότητες των τοµέων παραγωγής στον αστικό και στον περιαστικό 
χώρο, στα πλαίσια των χωροταξικών σχεδίων ή ελλείψει αυτών των 
κατευθύνσεων χωροταξικής οργάνωσης του νοµού, σύµφωνα µε τα 
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα προγράµµατα οικονοµικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και των αναµενόµενων επιπτώσεων στο 
περιβάλλον.  
 
  Η παραπάνω πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης αναφέρεται στις χρήσεις 
γης, στα πολεοδοµικά κέντρα, στο κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, στην 
πυκνότητα και στο µέσο συντελεστή δόµησης κατά πολεοδοµική ενότητα ή 
τµήµα της, σε απαγορεύσεις δόµησης και χρήσης, στις γενικές 
κατευθύνσεις και στο γενικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών ειδικής 
προστασίας. Ο µέσος συντελεστής δόµησης αφορά και υπολογίζεται µόνο για 
τις οικοδοµήσιµες εκτάσεις που καταλαµβάνονται από τα οικοδοµικά 
τετράγωνα της πολεοδοµικής ενότητας ή τµήµατός της.  
 
  6. Η πολεοδόµηση γίνεται κατά οργανικές πολεοδοµικές ενότητες, το 
µέγεθος και τα όρια των οποίων καθορίζονται µε το Γ.Π.Σ. µε κριτήριο 
την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής οργάνωσης των περιοχών κατοικίας, 
λοιπών γενικών χρήσεων και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, µε πρόβλεψη και 
των απαραίτητων εξυπηρετήσεων των κατοίκων, την αντιµετώπιση των 
στεγαστικών αναγκών, την απόκτηση γης και κοινόχρηστους και κοινωφελείς 
χώρους και την εκτέλεση προγραµµάτων οργανωµένης οικιστικής ανάπτυξης ή 
παραγωγικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.  
 
  7. Αναθεώρηση ή τροποποίηση Γ.Π.Σ. δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει 
πενταετία από την έγκρισή του. Στο χρονικό αυτό διάστηµα είναι κατύ 
εξαίρεση δυνατή η τροποποίηση του σχεδίου µόνον προκειµένου :  
α) να καθορισθούν περιοχές ειδικής προστασίας σύµφωνα µε την παρ. 4,  
β) να καθορισθούν ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων σύµφωνα µε την 
παρ. 12 του άρθρου αυτού και  
 «γ. να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδοµικές ανάγκες που δεν µπορούν να  
καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ. και αφορούν τον κοινωνικό  
εξοπλισµό της πόλης ή την εφαρµογή έργων και προγραµµάτων ή αναπλάσεων ή  
κυκλοφοριακών παρεµβάσεων µεγάλης κλίµακας ή τεχνικής υποδοµής, καθώς και  
προκειµένου αυτό να εναρµονισθεί προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις  
εγκεκριµένων, κατά τα άρθρα 6 έως και 8 του Ν. 2742/1999, Πλαισίων  



Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Aνάπτυξης ή και κατά τα άρθρα 11 και 12  
του Ν. 2742/1999 Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων και Σχεδίων και  
Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων.» 
Με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου 
αυτού η παρούσα παράγραφος ισχύει και για ήδη εγκεκριµένα Γ.Π.Σ.  
 
*** Η περ.γ' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.19 Ν.3212/2003, 
    ΦΕΚ Α 308/31.12.2003. 
 
 
  8. Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδοµικών αδειών για την ανέγερση 
κτιρίων µη συµβιβαζοµένων προς τη χρήση που τυχόν προβλέπει το 
εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. για τη συγκεκριµένη θέση. Μετά την έγκριση του 
Γ.Π.Σ. και µέχρι την αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως της περιοχής και την 
προσαρµογή του προς το Γ.Π.Σ. δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδοµικών 
αδειών µε βάση συντελεστή δόµησης ανώτερο από το µέσο συντελεστή που 
ορίζεται στο Γ.Π.Σ. Αν ο συντελεστής δόµησης που προβλέπεται από το 
σχέδιο πόλεως της περιοχής είναι κατώτερος από τον οριζόµενο στο Γ.Π.Σ. 
µέσο συντελεστή, οι οικοδοµικές άδειες εκδίδονται µε βάση τον κατώτερο 
αυτό συντελεστή. Η προβλεπόµενη στο δεύτερο εδάφιο απαγόρευση δεν 
ισχύει, αν κατά τη δηµοσίευση της πράξης έγκρισης του Γ.Π.Σ. έχει 
υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία αίτηση για τη χορήγηση οικοδοµικής 
άδειας, συνοδευόµενη από όλα τα απαιτούµενα κατά νόµο δικαιολογητικά ή 
έχουν θεωρηθεί τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για προέλεγχο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 του από 8/13.7.1993 π.δ/τος (ΦΕΚ 795 ∆ύ), εφόσον στην τελευταία 
αυτή περίπτωση υποβληθεί πλήρης φάκελος για την έκδοση της οικοδοµικής 
άδειας µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση της πράξης έγκρισης του 
Γ.Π.Σ. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρµογή και στις περιπτώσεις 
αναθεώρησης ή τροποποίησης του Γ.Π.Σ.  
 
  "9. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο δεν 
ισχύουν στις περιοχές Γ.Π.Σ. εγκεκριµένων κατά τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου." 
 
   ***Η παρ.9 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 28 του  
      Ν.2545/1997 (Α 254). 
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.2 του άρθρου 28 του Ν.2545/1997 (Α 254) ορίζει 
      ότι:"Οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν µετά τη δηµοσίευση του ν. 
      2508/1997 χωρίς την εφαρµογή της διάταξης της παρ. 9. όπως ίσχυε  
      πριν την αντικατάστασή της µε την προηγούµενη παράγραφο Ι,  
      θεωρούνται ως νοµίµως εκδοθείσες." 
 
 "Ειδικότερα προκειµένου για ξενοδοχεία, τα οποία λειτούργησαν νόµιµα στο  
παρελθόν, έστω και αν διέκοψαν τη λειτουργία τους για οποιονδήποτε λόγο και  
τα οποία θα επαναλειτουργήσουν και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της  
ολυµπιακής φιλοξενίας, οι απαγορεύσεις αυτές δεν ισχύουν, ακόµη και αντα  
ξενοδοχεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηρισµένες από το εγκεκριµένο  
Γ.Π.Σ. ή ειδικό διάταγµα ως περιοχές "αµιγούς κατοικίας" και υπερβαίνουν σε  
δυναµικότητα τις 20 κλίνες, υπό τον όρο ότι είχαν λειτουργήσει ως ξενοδοχεία  
πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 2508/1997. Η παρούσα διάταξη έχει αναδροµική  
ισχύ." 
  
*** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.3 άρθρ.12 Ν.3207/2003, 
    ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
  10. Η έγκριση και αναθεώρηση Γ.Π.Σ. γίνεται µε απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας µετά από γνώµη του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις λειτουργίας 
των Ν.Π.∆.∆. και των αντίστοιχων επιτροπών των άρθρων 3 και 6 του 
παρόντος νόµου, γνωµοδοτεί, αντί του Σ.Χ.Ο.Π. περιφέρειας, το οικείο 
όργανο των ως άνω Ν.Π.∆.∆. ή οι επιτροπές, που µπορούν να κινήσουν τη 
διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης του Γ.Π.Σ.  Κατά τα λοιπά, για τη 
διαδικασία εκπόνησης, έγκρισης και συνέπειες του Γ.Π.Σ. εφαρµόζονται 



ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 του ν. 1337/1983. Οπου στις 
διατάξεις αυτές αναφέρεται Υπουργός Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος ή Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, 
νοείται ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ή η αρµόδια υπηρεσία της 
περιφέρειας.  
 
  Ειδικά στις περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων της ευρύτερης περιοχής 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης η έγκριση και αναθεώρηση των Γ.Π.Σ. γίνεται µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 
1515/1985 (ΦΕΚ 18 Αύ) και του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148 
Αύ), αντίστοιχα.  
 
  11. Η αναθεώρηση και τροποποίηση εγκεκριµένων κατά τη δηµοσίευση του 
νόµου αυτού Γ.Π.Σ. γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
Εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Γ.Π.Σ. συνεχίζονται και 
το Γ.Π.Σ. εγκρίνεται ή τροποποιείται µε βάση τις προϊσχύουσες 
διατάξεις, αν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου : 
 
  Για την έγκριση του Γ.Π.Σ. έχει δηµοσιευθεί η απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, για την κίνηση της 
διαδικασίας σύνταξης του Γ.Π.Σ. 
 
  Για την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. εφόσον έχει προκηρυχθεί η µελέτη του 
Γ.Π.Σ. και εφόσον ανατεθεί σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του 
παρόντος.  
 
  Σε περίπτωση δε που η µελέτη τροποποίησης Γ.Π.Σ. εκπονείται από τον 
Οργανισµό Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, εφόσον η 
Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή το Κεντρικό 
Σ.Χ.Ο.Π., αντίστοιχα, έχουν γνωµοδοτήσει για να αρχίσει η εκπόνηση της 
µελέτης τροποποίησης του Γ.Π.Σ.  
 
  Εκκρεµής διαδικασία, που κινήθηκε µε πρωτοβουλία του δήµου ή της 
κοινότητας, συνεχίζεται µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη 
δηµοσίευση του παρόντος έχει γνωµοδοτήσει το δηµοτικό ή κοινοτικό 
συµβούλιο.  
«Επίσης σύµφωνα µε τις πρσοϊσχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η τροποποίηση  
ή αναθεώρηση εγκεκριµένων Γ.Π.Σ. χωρίς επέκταση των ορίων τους, εφόσον  
συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος  
άρθρου.» 
 
*** Το άνω εντός εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρ.9 Ν.3044/2002, 
    ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
  12. Οι διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 1650/1986 και 91 του ν. 
1892/1990 δεν θίγονται. Ο χαρακτηρισµός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων 
της φύσης και του τοπίου, καθώς και ο καθορισµός ζωνών ειδικών 
περιβαλλοντικών ενισχύσεων µε βάση τα ως άνω άρθρα 21 και 23 πρέπει να 
εναρµονίζεται προς τις τυχόν υφιστάµενες κατευθύνσεις ή προτάσεις των 
χωροταξικών σχεδίων, καθώς και προς την πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης 
και τις γενικές κατευθύνσεις, που περιέχονται στα Γ.Π.Σ. και στα 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., τα οποία εγκρίνονται κατύ εφαρµογή του παρόντος νόµου. Σε 
περίπτωση που η ειδική µελέτη του άρθρου 23 του ν. 1650/1986 απαιτεί 
µέτρα ή ρυθµίσεις που µεταβάλλουν τις προτεινόµενες από τα παραπάνω 
σχέδια χρήσεις γης και ειδικότερους όρους και περιορισµούς, επιβάλλεται 
η τροποποίηση των σχεδίων αυτών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σχετικής 
ειδικής µελέτης.  
 
  13. ***Η παρ.13 καταργήθηκαν µε την περ.γ'της παρ.1 του άρθρου 18  
         του Ν.2742/1999 (Α 207) 
 
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2ε άρθρ.2 Ν.2947/2001,ορίζεται ότι: 



  "ε. Οι διατάξεις του από 5/13.2.1979 προεδρικού διατάγµατος (ΦΕΚ 707 
∆), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 14 
του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α), όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, 
και οι διατάξεις των άρθρων 4 έως και 7 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), 
όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν έχουν εφαρµογή στις περιοχές που 
οργανώνονται οικιστικά σύµφωνα µετο άρθρο αυτό". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 5 
 
                 Οικιστική οργάνωση ανοικτής πόλης      
 
  1. Ως ανοικτή πόλη νοείται σύνολο γειτονικών οικισµών του µη αστικού 
χώρου, καθένας από τους οποίους έχει πληθυσµό µέχρι 2.000 κατοίκους, 
σύµφωνα µε την εκάστοτε τελευταία απογραφή.  
 
  2. Για την οικιστική οργάνωση και ανάπτυξη κάθε ανοικτής πόλης 
εκπονείται και εγκρίνεται σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης της 
ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). Τα όρια της ανοικτής πόλης ταυτίζονται 
κατύ αρχήν µε τα όρια του αντίστοιχου συµβουλίου περιοχής στο οποίο δεν 
περιλαµβάνεται οικισµός πάνω από 2.000 κατοίκους, σύµφωνα µε την 
εκάστοτε τελευταία απογραφή. Κατύ εξαίρεση, στα διοικητικά όρια του 
συµβουλίου περιοχής µπορεί να οριοθετούνται µέχρι και τρεις ανοικτές 
πόλεις και να καταρτίζονται αντίστοιχα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κατύ ανάλογη 
εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 4.   
 
  ***Το τέταρτο εδάφιο καταργήθηκε µε την περ.γ'της παρ.2 του άρθρου  
     24 του Ν.2539/1997 (Α 244) 
 
Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του προηγούµενου 
άρθρου.  
 
  3. Η έγκριση και αναθεώρηση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. γίνεται µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας µετά από γνώµη του οικείου Περιφερειακού 
Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. Κατά τα λοιπά και 
ειδικότερα ως προς τη διαδικασία εκπόνησης, έγκρισης και συνεπειών του 
σχεδίου αυτού εφαρµόζονται ανάλογα µε τα άρθρα 3, 4 και 5 του ν. 
1337/1983. Οπου στα άρθρα αυτά αναφέρεται Υπουργός Χωροταξίας, Οικισµού 
και Περιβάλλοντος ή Υπουργείο Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος, 
νοείται ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ή η αρµόδια υπηρεσία της 
περιφέρειας.  
 
  4. Κατύ εξαίρεση της προηγούµενης παραγράφου, ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων µπορεί µε πρωτοβουλία του 
να κινήσει τη διαδικασία εκπόνησης ορισµένων Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν ως πρότυπα για τη συναγωγή συµπερασµάτων και απόκτησης 
εµπειρίας για την περαιτέρω προώθηση του θεσµού των σχεδίων αυτών. Στην 
περίπτωση αυτή, η κίνηση της διαδικασίας γνωστοποιείται στο νοµάρχη και 
το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώµη των 
οικείων πρωτοβαθµίων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και του 
Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος άρθρου.  
 
  5. Οι διατάξεις του ν. 1337/1983, που αναφέρονται στα Γ.Π.Σ. 
εφαρµόζονται ανάλογα και στα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 



 
  6.***Η παρ.6 καταργήθηκε µε την περ.γ'της παρ.1 του άρθρου 18 του  
       Ν.2742/1999 (Α 207) 
 
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2ε άρθρ.2 Ν.2947/2001,ορίζεται ότι: 
  "ε. Οι διατάξεις του από 5/13.2.1979 προεδρικού διατάγµατος (ΦΕΚ 707 
∆), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 14 
του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α), όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, 
και οι διατάξεις των άρθρων 4 έως και 7 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), 
όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν έχουν εφαρµογή στις περιοχές που 
οργανώνονται οικιστικά σύµφωνα µετο άρθρο αυτό". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 6 
 
              Οργανα εφαρµογής των γενικών πολεοδοµικών       
            σχεδίων και των σχεδίων χωρικής και οικιστικής      
                       οργάνωσης ανοικτής πόλης   
 
  1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε κάθε 
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση µπορεί να συνίσταται, µε απόφαση του 
νοµαρχιακού συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της 
εφαρµογής των Γ.Π.Σ., των Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και των Ζ.Ο.Ε. του νοµού. Με την 
απόφαση αυτή ορίζεται η έδρα του νοµικού προσώπου και η επωνυµία του, η 
οποία περιέχει τον όρο "Οργανισµός Εφαρµογής Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 
..............." ακολουθούµενο από το όνοµα του νοµού.  
 
  Κατύ εξαίρεση, επιτρέπεται η σύσταση και δεύτερου νοµικού προσώπου 
στην ίδια νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το 
νοµαρχιακό συµβούλιο για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού. Η ανάγκη 
σύστασης δεύτερου νοµικού προσώπου κρίνεται µε βάση κυρίως τον αριθµό 
Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και τις τυχόν υφιστάµενες ειδικές συνθήκες και 
ιδιαίτερες δυσχέρειες για την παρακολούθηση της εφαρµογής τους. Στην 
περίπτωση αυτή µε την απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου για τη σύσταση 
κάθε νοµικού προσώπου καθορίζονται και τα Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και 
Ζ.Ο.Ε. που ανήκουν στην αρµοδιότητά του, στη δε επωνυµία του αντί του 
ονόµατος του νοµού εµπεριέχεται ονοµασία προσδιοριστική της γεωγραφικής 
περιοχής που εµπίπτει στην αρµοδιότητα του νοµικού προσώπου. Με απόφαση 
του ίδιου οργάνου µπορεί να µεταβάλλεται η κατά το προηγούµενο εδάφιο 
κατανοµή της αρµοδιότητας.  
 
  2. Για την παρακολούθηση της εφαρµογής του γενικού πολεοδοµικού 
σχεδίου, το οποίο περιλαµβάνει πρώτης βαθµίδας οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης µε συνολικό πληθυσµό άνω των 20.000 κατοίκων, µπορεί να 
συσταθεί ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε απόφαση του 
νοµαρχιακού συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη των 
δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων των πρωτοβαθµίων αυτών Ο.Τ.Α., η 
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζεται η έδρα του νοµικού προσώπου και η επωνυµία του ως προς την 
οποία έχει εφαρµογή το προτελευταίο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου. 
Για τον καθορισµό της έδρας και της επωνυµίας απαιτείται απλή γνώµη των 
οικείων δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων. Σε κάθε νοµό επιτρέπεται 
να συσταθούν µε βάση την παρούσα παράγραφο δύο το πολύ νοµικά πρόσωπα.  
 
  3. Τα νοµικά πρόσωπα που συνιστώνται σύµφωνα µε τις προηγούµενες 



παραγράφους διοικούνται από πενταµελή εκτελεστική επιτροπή, η οποία 
συγκροτείται µε απόφαση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου. Ως µέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής, τακτικά και αναπληρωµατικά, ορίζονται µέλη του 
νοµαρχιακού συµβουλίου, δηµοτικοί και κοινοτικοί σύµβουλοι, υπάλληλοι 
του ∆ηµοσίου, των οργανισµών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
τοπικής αυτοδιοίκησης, των νοµικών προσώπων του δηµοσίου τοµέα και των 
λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων και ιδιώτες µε ειδικές γνώσεις και πείρα 
σε θέµατα συναφή προς τις αρµοδιότητες του νοµικού προσώπου.  
 
  Σε κάθε περίπτωση, στην εκτελεστική επιτροπή ορίζεται ως τακτικό 
µέλος ένα τουλάχιστον µέλος του νοµαρχιακού συµβουλίου, αν πρόκειται 
για νοµικό πρόσωπο της παρ. 1, ή ένας τουλάχιστον δηµοτικός ή 
κοινοτικός σύµβουλος πρώτης βαθµίδας Ο.Τ.Α. που περιλαµβάνεται στην 
περιοχή του νοµικού προσώπου το οποίο συστήνεται κατά την παρ. 2. Σε 
κάθε επίσης περίπτωση, δύο τουλάχιστον µέλη της εκτελεστικής επιτροπής 
πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέµατα συναφή προς τις 
αρµοδιότητες του νοµικού προσώπου.  
 
  4. Με την απόφαση συγκρότησης της εκτελεστικής επιτροπής ορίζεται 
µεταξύ των µελών της ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Οταν ο πρόεδρος 
ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Με 
την ίδια απόφαση ορίζονται και τρία αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής 
τα οποία αναπληρώνουν, κατά τη σειρά ορισµού τους, τα τακτικά µέλη όταν 
αυτά ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα µέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής ορίζονται για τριετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. 
Ανάκληση µέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του είναι δυνατή και 
γίνεται µε απόφαση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου. Η εκτελεστική 
επιτροπή µπορεί, ανάλογα µε τα συζητούµενα θέµατα, να καλεί στις 
συνεδριάσεις εκπροσώπους υπουργείων και άλλων φορέων του δηµόσιου 
τοµέα, καθώς και εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, των επιστηµονικών 
και κοινωνικών φορέων. Οι εκπρόσωποι αυτοί παρίστανται σε όλη τη 
διάρκεια της συνεδρίασης µε συµβουλευτική ψήφο.  
 
  5. Για την παρακολούθηση της εφαρµογής των Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και 
των Ζ.Ο.Ε., µπορεί, αντί των νοµικών προσώπων που προβλέπονται στις 
προηγούµενες παραγράφους, να συνιστώνται πενταµελείς επιτροπές 
πολεοδοµικού σχεδιασµού µε απόφαση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου. 
Ως προς την συγκρότηση των επιτροπών αυτών, τις ιδιότητες των µελών 
τους, τον τρόπο ορισµού τους και τη θητεία τους εφαρµόζονται αναλόγως 
οι παρ. 3 και 4.  
 
  6. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα νοµικά πρόσωπα και οι 
επιτροπές πολεοδοµικού σχεδιασµού καταρτίζουν ετήσια και µεσοπρόθεσµα 
προγράµµατα. Με τα προγράµµατα αυτά καθορίζονται τα έργα, οι εργασίες 
και κάθε είδους ενέργειες που απαιτούνται κατά περίπτωση για την 
εφαρµογή του Γ.Π.Σ., του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και της Ζ.Ο.Ε. καθώς και οι 
επιβαλλόµενες προτεραιότητες κατά την εκτέλεση των προγραµµάτων αυτών.  
 
  Τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα ή επιτροπές εισηγούνται τα προγράµµατα 
αυτά στους οικείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα 
αποστέλλουν στις ενδιαφερόµενες δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
παρακολουθούν την εφαρµογή τους, συντονίζουν τις ενέργειες των αρµόδιων 
υπηρεσιών για την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών και συνεργάζονται για 
το σκοπό αυτόν µε τους οικείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
επισηµαίνουν ενέργειες αντίθετες ή µη εναρµονιζόµενες προς τις 
ρυθµίσεις και κατευθύνσεις Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και Ζ.Ο.Ε., καθώς και 
καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των προγραµµάτων εφαρµογής των σχεδίων 
αυτών και απευθύνουν προς τις αρµόδιες υπηρεσίες και τους υπεύθυνους 
ιδιώτες σχετικές συστάσεις και συγκεκριµένες προτάσεις. Παρακολουθούν 
ειδικότερα τις ενέργειες των οικείων πολεοδοµικών υπηρεσιών κατά την 
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους που σχετίζονται µε την εφαρµογή των 
Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και Ζ.Ο.Ε. και ιδίως µε την πρόοδο των σχετικών 
διοικητικών διαδικασιών και άλλων αναγκαίων ενεργειών και απευθύνουν 
προς τις υπηρεσίες αυτές οδηγίες για γενικά ή ειδικά θέµατα που αφορούν 



την εφαρµογή των σχεδίων αυτών και προβαίνουν σε κάθε αναγκαία κατά την 
κρίση τους ενέργεια, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή και ταχεία εφαρµογή 
των Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και των αντίστοιχων Ζ.Ο.Ε.  
 
  7. Τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα και επιτροπές ασκούν, τις κατά το άρθρο  
48 παρ. 4 του ν. 2218/1994 αρµοδιότητες των τελευταίων που αφορούν την  
υλοποίηση του πολεοδοµικού σχεδιασµού.  
 
   ***Η φράση "αντί των συµβουλίων περιοχής" διαγράφηκε µε την παρ.5  
      του άρθρου 24 του Ν.2539/1997 (Α 244) 
 
 
  8. Η εκτελεστική επιτροπή των νοµικών προσώπων του παρόντος άρθρου 
και οι επιτροπές πολεοδοµικού σχεδιασµού, που συνιστώνται κατά την παρ. 
5 του άρθρου αυτού, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν το Φεβρουάριο 
κάθε έτους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, 
στο οικείο νοµαρχιακό συµβούλιο ή στα οικεία δηµοτικά και κοινοτικά 
συµβούλια αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο της παρ. 2, έκθεση, στην 
οποία περιέχεται γενική εκτίµηση της πορείας εφαρµογής των Γ.Π.Σ., 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και Ζ.Ο.Ε. κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, 
αναφέρονται οι περιπτώσεις παραβίασής τους και καθυστέρησης της 
εφαρµογής τους και οι σχετικές ενέργειες του νοµικού προσώπου ή 
επιτροπής και µέτρα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
διαπιστώθηκαν. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όλους τους δήµους και 
κοινότητες που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του νοµικού προσώπου ή της 
επιτροπής, καθώς και στην αντίστοιχη νοµαρχιακή επιτροπή χωροταξίας και 
περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και στις αρµόδιες περιφερειακές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και του Υπουργείου Ανάπτυξης (Τοµέα 
Βιοµηχανίας).  
 
  9. Ως προς τους πόρους των νοµικών προσώπων που συνιστώνται κατά τις 
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τη διάθεση και διαχείριση των πόρων 
αυτών και τα δικονοµικά προνόµια των νοµικών αυτών προσώπων, 
εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 3.  
 
  10. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και Οικονοµικών, καθορίζονται οι 
ειδικότερες αρµοδιότητες των νοµικών προσώπων που συνιστώνται κατά τις 
παρ. 1 και 2 και ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τον τρόπο άσκησης 
των αρµοδιοτήτων των νοµικών αυτών προσώπων, την οργάνωση και 
λειτουργία τους, το προσωπικό και την υπηρεσιακή κατάστασή τους, την 
οικονοµική διοίκηση και διαχείριση, τα έργα, τις µελέτες και τις 
προµήθειες, τις κάθε είδους αποδοχές των οργάνων διοίκησης και κάθε 
ζήτηµα σχετικό µε τη διοίκηση του νοµικού προσώπου. Με το διάταγµα αυτό 
επιτρέπεται να ορίζεται ότι ορισµένα θέµατα που αφορούν την οργάνωση 
και τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την εσωτερική λειτουργία του νοµικού 
προσώπου, τις κατηγορίες και κλάδους προσωπικού, τον αριθµό των 
οργανικών θέσεων, των απαιτούµενων προσόντων, ρυθµίζονται για κάθε 
νοµικό πρόσωπο µε την απόφαση του νοµαρχιακού ή του δηµοτικού 
συµβουλίου για τη σύστασή του.  
 
  11. Για την εξυπηρέτηση των επιτροπών πολεοδοµικού σχεδιασµού 
διατίθεται διοικητικό, επιστηµονικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό 
της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ή των οικείων πρωτοβαθµίων Ο.Τ.Α. Η 
διάθεση του προσωπικού αυτού γίνεται µε απόφαση του οικείου νοµαρχιακού 
συµβουλίου ή δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, αντιστοίχως. Για την 
εκπλήρωση του έργου των επιτροπών αυτών επιτρέπεται να ανατίθεται η 
εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών και σε ιδιώτες, αν, κατά την κρίση της 
επιτροπής, αυτό καθίσταται αναγκαίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
αφορούν την ανάθεση έργων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι 
δαπάνες λειτουργίας των παραπάνω επιτροπών, καθώς και οι δαπάνες για 
την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών βαρύνουν τον προϋπολογισµό της 
οικείας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του οικείου πρώτης βαθµίδας Ο.Τ.Α., 



κατά περίπτωση.  
 
  12. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ. 10 του παρόντος καθορίζονται 
και οι ειδικότερες αρµοδιότητες των επιτροπών πολεοδοµικού σχεδιασµού 
και ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τον τρόπο άσκησης των 
αρµοδιοτήτων των επιτροπών αυτών, τους όρους και τη διαδικασία διάθεσης 
προσωπικού για την εξυπηρέτησή τους, την υπηρεσιακή κατάσταση και τις 
αποδοχές του, τις αµοιβές των µελών των επιτροπών αυτών και κάθε ζήτηµα 
σχετικό µε τη λειτουργία τους.  
 
  13. Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή στις περιοχές που υπάγονται στα 
ρυθµιστικά σχέδια της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε το ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Αύ) και το ν. 
1561/1985 (ΦΕΚ 148 Αύ) αντιστοίχως και σε ρυθµιστικό σχέδιο εγκρινόµενο 
κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόµου. Με την έγκριση ρυθµιστικού σχεδίου 
κατά το τελευταίο αυτό άρθρο παύει αυτοδικαίως για την περιοχή, την 
οποία αφορά, η αρµοδιότητα του νοµικού προσώπου ή της επιτροπής 
πολεοδοµικού σχεδιασµού που είχε τυχόν συσταθεί προηγουµένως κατά τις 
προηγούµενες παραγράφους ή καταργείται αυτοδικαίως το νοµικό αυτό      
πρόσωπο ή επιτροπή, αν η αρµοδιότητά του περιορίζεται στην περιοχή 
αυτή. Για την κατάργηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου που 
συνέστησε το καταργούµενο νοµικό πρόσωπο ή επιτροπή. Με προεδρικό 
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργων ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που προκύπτουν από την αυτοδίκαιη αυτή 
κατάργηση και ιδίως τα σχετικά µε το προσωπικό και την περιουσία του 
καταργούµενου νοµικού προσώπου.   
 
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2ε άρθρ.2 Ν.2947/2001,ορίζεται ότι: 
  "ε. Οι διατάξεις του από 5/13.2.1979 προεδρικού διατάγµατος (ΦΕΚ 707 
∆), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 14 
του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α), όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, 
και οι διατάξεις των άρθρων 4 έως και 7 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), 
όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν έχουν εφαρµογή στις περιοχές που 
οργανώνονται οικιστικά σύµφωνα µετο άρθρο αυτό". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                            Αρθρο 7 
 
                       Πολεοδοµική µελέτη        
 
  1. Για την πολεοδόµηση συγκεκριµένης περιοχής απαιτείται εγκεκριµένο 
κατά τις διατάξεις του παρόντος Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Μέχρι την έγκριση 
των ανωτέρω Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., είναι επιτρεπτή η πολεοδόµηση σε 
περιοχές που προβλέπονται για το σκοπό αυτόν από εγκεκριµένο ρυθµιστικό 
σχέδιο ή Ζ.Ο.Ε. ή ειδικό χωροταξικό σχέδιο ή Γ.Π.Σ., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που τις διέπουν.  
 
  2. Για την πολεοδόµηση ορισµένης περιοχής απαιτείται πολεοδοµική 
µελέτη, η οποία πρέπει, να εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ 
ή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Πολεοδοµική µελέτη επίσης απαιτείται για την 
ανάπλαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου Βύ του παρόντος, η 
οποία εµπεριέχεται στις σχετικές ειδικές µελέτες.  
 
  3. "Η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε προεδρικό διάταγµα  
µε 



πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µετά 
από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος". 
Για την εκπόνηση και έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης εφαρµόζονται οι  
διατάξεις των άρθρων 6 (παρ.1 έως 5 και 8) και 7 (παρ.1 έως 4 και 6) 
του ν. 1337/1983. 
(Οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται Υπουργός ή Υπουργείο Χωροταξίας,  
Οικισµού και Περιβάλλοντος, νοούνται αντίστοιχα ο νοµάρχης ή η αρµόδια  
υπηρεσία της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης.) 
Η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης των 
οικισµών µε πληθυσµό µέχρι 2.000 κατοίκους γίνεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 19 του παρόντος. Για πολεοδοµική µελέτη περιοχής 
δεύτερης κατοικίας εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 16/30.8.1985 
(ΦΕΚ 416 ∆ύ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 2242/1994 
(ΦΕΚ 162 Αύ). Η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης ενεργού πολεοδοµίας 
και αστικού αναδασµού γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του 
άρθρου 10 του ν. 1337/1983. 
 
  *** Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω και το εντός ( ) 
      τρίτο εδάφιο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.1 άρθρ. 29 Ν.2831/2000, 
      ΦΕΚ Α 140/13.6.2000.     
 
  4. Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε την εκπόνηση πράξης 
εφαρµογής. Η εκπόνηση αυτή µπορεί να γίνεται ταυτόχρονα σε άµεση 
συσχέτιση µε την πολεοδοµική µελέτη. Η πράξη εφαρµογής κυρώνεται µε 
απόφαση του οικείου νοµάρχη. Κατύ εξαίρεση, οι δήµοι ή κοινότητες στους 
οποίους µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης είναι 
επίσης αρµόδιοι και για την κύρωση της πράξης εφαρµογής, η οποία 
γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1337/1983, όπως ισχύουν.  
 
  5. Μετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης απαγορεύεται η 
τροποποίησή της για µία πενταετία. Επίσης, απαγορεύεται η τροποποίησή 
της µέχρι και την κύρωση της πράξης εφαρµογής της, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες είναι απόλυτα αναγκαίες 
ειδικότερες επί µέρους τροποποιήσεις για τη διευκόλυνση και µόνο της 
εφαρµογής του σχεδιασµού στην περιοχή. Η παραπάνω πάντως απαγόρευση δεν 
πρέπει να υπερβαίνει την πενταετία.  
 
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2ε άρθρ.2 Ν.2947/2001,ορίζεται ότι: 
  "ε. Οι διατάξεις του από 5/13.2.1979 προεδρικού διατάγµατος (ΦΕΚ 707 
∆), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 14 
του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α), όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, 
και οι διατάξεις των άρθρων 4 έως και 7 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), 
όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν έχουν εφαρµογή στις περιοχές που 
οργανώνονται οικιστικά σύµφωνα µετο άρθρο αυτό". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βύ  
 
                   ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
                      ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
 
                            Αρθρο 8 
 
                  Ορισµοί - Περιοχές αναπλάσεων -    



                        Απαιτούµενα στοιχεία       
 
  1. Ανάπλαση περιοχής είναι το σύνολο των κατευθύνσεων, µέτρων, 
παρεµβάσεων και διαδικασιών πολεοδοµικού, κοινωνικού, οικονοµικού, 
οικιστικού και ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από 
σχετική µελέτη και που αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση των όρων 
διαβίωσης των κατοίκων, τη βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος, την 
προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών, µορφολογικών και 
αισθητικών στοιχείων και χαρακτηριστικών της περιοχής.  
 
  2. Περιοχές ανάπλασης είναι εκείνες οι περιοχές των εγκεκριµένων 
σχεδίων πόλεων ή οριοθετηµένων οικισµών, στις οποίες διαπιστώνονται 
προβλήµατα υποβάθµισης ή αλλοίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος που δεν 
µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µε τις συνήθεις πολεοδοµικές 
διαδικασίες της αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως και των όρων και 
περιορισµών δόµησης. Η περιοχή ανάπλασης µπορεί να περιλαµβάνει µία ή 
περισσότερες πολεοδοµικές ενότητες ή τµήµατα πολεοδοµικών ενοτήτων.  
 
  3. Για να χαρακτηρισθεί µία περιοχή ως περιοχή ανάπλασης πρέπει να 
συντρέχουν τουλάχιστον οι περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες 
προβληµάτων : 
 
  α) Μεγάλες κτιριακές πυκνότητες ή µεγάλες ελλείψεις κοινόχρηστων 
χώρων και χώρων για κοινωφελείς εγκαταστάσεις.  
 
  β) Συγκρούσεις χρήσεων γης ή ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης των χρήσεων 
της, ανάλογα µε τις δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής.  
 
  γ) Ελλειψη προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών, αρχαιολογικών και 
πολιτιστικών στοιχείων και δραστηριοτήτων της περιοχής.  
 
  δ) Εντεινόµενη υποβάθµιση της αισθητικής και εν γένει της ποιότητας 
του δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής και των φυσικών της στοιχείων.  
 
  ε) Σοβαρά προβλήµατα στο απόθεµα κατοικιών.  
 
  4. Στις περιπτώσεις που η περιοχή ανάπλασης δεν ορίζεται από το 
αντίστοιχο Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή ρυθµιστικό σχέδιο, µπορεί να 
καθορισθεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Εργων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον 
η ανάπλαση εναρµονίζεται µε τις βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου αυτού. 
 
  5. Ανάλογα µε την ένταση της πολεοδοµικής επέµβασης ιδίως στους 
οικοδοµήσιµους χώρους (Ο.Τ.) της περιοχής, οι αναπλάσεις µπορούν να 
έχουν το παρακάτω περιεχόµενο και µορφή: 
 
  α) Ανασυγκρότηση δοµηµένης περιοχής ή και µεµονωµένου οικοδοµικού 
τετραγώνου, η οποία κατά τις διαδικασίες του άρθρου 14 του παρόντος 
νόµου συνεπάγεται την αναδόµηση του µεγαλύτερου τουλάχιστον τµήµατος 
της περιοχής.  
 
  β) Βελτίωση οικοδοµήσιµων και κοινόχρηστων χώρων της περιοχής µε 
επεµβάσεις στην εσωτερική διαρρύθµιση, στις χρήσεις, στις όψεις των 
κτιρίων, σε συµπληρωµατικό εξοπλισµό τους µε τους αναγκαίους χώρους και 
δίκτυα, στη διαµόρφωση, ενοποίηση και αισθητική αναβάθµιση των 
κοινοχρήστων χώρων, και των ακάλυπτων χώρων των οικοδοµικών τετραγώνων, 
κατασκευή των αναγκαίων υποδοµών ή άλλων παρόµοιων βελτιώσεων.  
 
  γ) Βελτίωση της λειτουργία του εξοπλισµού της µορφής και αισθητικής 
των κοινοχρήστων χώρων, κοινωφελών εγκαταστάσεων και ακάλυπτων χώρων 
του οικοδοµικού τετραγώνου.  
 
  6. Στις περιπτώσεις αύ και βύ της προηγούµενης παραγράφου, για τις 
οποίες διαπιστώνεται η ανάγκη συνδυασµού έργου ανάπλασης µε την κάλυψη 



στεγαστικών αναγκών της περιοχής ή της ευρύτερης ζώνης όπου ανήκει η 
περιοχή ανάπλασης, η ανάπλαση µπορεί να έχει το χαρακτήρα "κοινωνικού 
στεγαστικού έργου ανάπλασης" (Κ.Σ.Ε.Α.).  
 
  7. Για την ανάπλαση µιας περιοχής απαιτείται : 
 
  α) προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης σύµφωνα µε το άρθρο 9 του 
παρόντος,  
 
  β) πρόγραµµα ανάπλασης σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος,  
 
  γ) πολεοδοµική µελέτη ανάπλασης ή σχετικές ειδικές µελέτες σύµφωνα µε 
την παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος.  
 
  8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι 
προδιαγραφές της προκαταρκτικής πρότασης και των µελετών, οι οποίες 
µπορεί να διαφοροποιούνται κατά κατηγορία περιοχών ή τρόπους ανάπλασης.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 9 
 
                   Προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης       
 
  1. Η κατά την περ. (α) της παρ. 7 του προηγούµενου άρθρου 
προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης περιέχει τουλάχιστον : 
 
  α) Τοπογραφικό διάγραµµα υπό κατάλληλη κλίµακα µε τα όρια της 
προτεινόµενης προς ανάπλαση περιοχής.  
 
  β) Τα συγκεκριµένα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν για 
την περιοχή αυτή οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 8.  
 
  γ) Τον τρόπο ή περισσότερους εναλλακτικώς προτεινόµενους τρόπους 
ανάπλασης και πρόβλεψη για τις συνέπειες της ανάπλασης. Εάν προταθούν 
περισσότεροι εναλλακτικοί τρόποι ανάπλασης, τα στοιχεία της επόµενης 
περίπτωσης (δ) πρέπει να αναφέρονται για κάθε έναν από τους τρόπους 
αυτούς και να συνοδεύονται από συγκριτικές εκτιµήσεις.  
 
  δ) Στοιχεία ή προκαταρκτικό σχέδιο του προγράµµατος ανάπλασης που να 
περιλαµβάνει τουλάχιστον εκτίµηση του συνολικού κόστους της ανάπλασης, 
πρόταση για τον τρόπο χρηµατοδότησης, τις υποχρεώσεις των διοικητικών 
ακινήτων της περιοχής και τυχόν άλλων ενδιαφεροµένων ιδιωτών, δηµόσιων 
υπηρεσιών και οργανισµών δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του προγράµµατος ανάπλασης.  
 
  Για τις περιπτώσεις έργων της παρ. 6 του προηγούµενου άρθρου 
απαιτούνται επιπλέον συστηµατικά απογραφικά στοιχεία για τα στεγαστικά, 
κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των οικιστών της περιοχής, 
εκτίµηση για την κατανοµή και το ύψος των απαιτουµένων επιδοτήσεων και 
εν γένει ενισχύσεων που προβλέπει το κοινωνικό στεγαστικό πρόγραµµα, 
τους όρους και προϋποθέσεις των παροχών και τις υποχρεώσεις και 
συνέπειες που απορρέουν και τέλος, προκαταρκτική µελέτη οικονοµικής 
εφικτότητας και σκοπιµότητας του έργου, όπου θα τεκµηριώνονται οι τυχόν 
προβλεπόµενες πωλήσεις και άλλα έσοδα µε κατάλληλες µελέτες 
κτηµαταγοράς.  



 
  ε) Υπόδειξη του φορέα που θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της 
εκτέλεσης του προγράµµατος ανάπλασης.  
 
  στ) Για περιπτώσεις περιοχών ανασυγκρότησης του άρθρου 14, καθώς και 
έργων ανάπλασης της παρ. 6 του άρθρου 8, συστηµατικά στοιχεία για τις 
απόψεις των οικιστών και για τα αποτελέσµατα συµµετοχικών διαδικασιών, 
αφού έχει προηγηθεί γνωστοποίηση των προτάσεων και προβλέψεων για το 
όφελος και κόστος της ανάπλασης και για τις παροχές, ενισχύσεις και τις 
υποχρεώσεις και συνέπειες που απορρέουν. Τα αποτελέσµατα τεκµηριώνονται 
µε κατάλληλες απογραφές ή άλλους µηχανισµούς καταγραφής απόψεων και µε 
έγγραφα αναγνωρισµένων αντιπροσωπευτικών συλλογικών φορέων των οικιστών 
όπου αυτό είναι δυνατόν.  
 
  2. Η διαδικασία ανάπλασης ορισµένης περιοχής γίνεται µε πρωτοβουλία: 
 
  α) του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθµίδας,  
 
  β) του οικείου συµβουλίου της περιοχής, οσάκις η περιοχή αυτή 
εµπίπτει στα όρια δύο ή περισσοτέρων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτης βαθµίδας,  
 
  γ) της οικείας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης,  
 
  δ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων,  
 
  ε) της ∆.Ε.Π.Ο.Σ.,  
 
  στ) του οικοδοµικού συνεταιρισµού προκειµένου για την έκτασή του.  
 
  Η διαδικασία αυτή κινείται είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήσεων 
ενδιαφεροµένων πολιτών ή φορέων της περιοχής.  
 
  3. Οταν η διαδικασία κινείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, η σχετική πρόταση αποστέλλεται στον 
οικείο Ο.Τ.Α.,η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, εάν εµπίπτει στα όρια  
περισσοτέρων συµβουλίων περιοχής, καθώς και στους οργανισµούς κοινής  
ωφελείας των οποίων η δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή ανάπλασης.  
Ο οικείος οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης µεριµνά για την ευρύτερη  
δηµοσιοποίηση της πρότασης µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε ανοικτές  
συγκεντρώσεις ή µε ανακοινώσεις από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, και  
αποστέλλει την πρόταση στις δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς που  
σχετίζονται µε την προτεινόµενη ανάπλαση. Οι απόψεις των παραπάνω φορέων  
και του Ο.Τ.Α. πρέπει να περιέρχονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων µέσα σε δύο (2) το πολύ µήνες από τότε που  
έλαβαν τη σχετική µελέτη. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, δεν  
εµποδίζεται η πρόοδος της σχετικής διαδικασίας.  
 
  ***Η φράση "και στο οικείο συµβούλιο περιοχής" διαγράφηκε µε την  
     παρ.6 του άρθρου 24 του Ν.2539/1997 (Α 244) 
 
  4. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, η αρµόδια υπηρεσία του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, εκτιµώντας τα 
στοιχεία του φακέλλου, διαµορφώνει την τελική προκαταρκτική πρόταση 
ανάπλασης, την οποία και αποστέλλει στον οικείο Ο.Τ.Α. ή στο οικείο 
συµβούλιο της περιοχής ή στην οικεία Ν.Α. η οποία µπορεί είτε να την 
εγκρίνει είτε να την απορρίψει µε αιτιολογηµένη απόφαση.  
 
  5. Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης εγκρίνεται µε απόφαση του 
συµβουλίου του Ο.Τ.Α. ή του συµβουλίου περιοχής, αν η περιοχή εµπίπτει 
στα όρια περισσοτέρων Ο.Τ.Α. ή της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, αν η 
περιοχή εµπίπτει στα όρια περισσοτέρων συµβουλίων περιοχής. Η απόφαση 
συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραµµα µε το όριο της περιοχής και 
περιλαµβάνει τουλάχιστον το χαρακτήρα και τους βασικούς σκοπούς της 



ανάπλασης, εκτίµηση του κόστους των προβλεποµένων παρεµβάσεων και 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων, καθώς και το φορέα 
ανάπλασης. Η απόφαση συνοδεύεται επίσης από τις τυχόν παροχές και 
ενισχύσεις που παρέχονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες οικιστών και 
ιδιοκτητών της περιοχής και τις υποχρεώσεις και συνέπειες που απορρέουν 
από αυτές ή παραπέµπει σε γενικότερο πλαίσιο ή τυχόν υπάρχοντα 
κανονισµό που ρυθµίζει τα θέµατα αυτά.  
 
  6. Αν η περιοχή ανάπλασης αποτελεί ή περιλαµβάνει παραδοσιακό οικισµό 
ή ιστορικό τόπο ή αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό κέντρο πόλης, η πρόταση 
εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Εργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του συµβουλίου του 
οικείου Ο.Τ.Α. και της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού, 
όπου συντρέχει περίπτωση, τηρουµένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της 
παρ. 3. Η γνώµη των ανωτέρω φορέων πρέπει να περιέλθει στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, το αργότερο εντός δύο (2) 
µηνών από τότε που θα λάβουν το σχετικό ερώτηµα, άλλως η διαδικασία 
συνεχίζεται και χωρίς τη γνώµη αυτή.  
 
  7. Οταν η διαδικασία κινείται µε πρωτοβουλία του Ο.Τ.Α.  ή του 
συµβουλίου περιοχής ή της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) ή της 
∆ηµόσιας Επιχείρησης Πολεοδοµίας και Στέγασης (∆.Ε.Π.Ο.Σ.), 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 3 και 4.  
 
  8. Με απόφαση του οργάνου που εγκρίνει την προκαταρκτική πρόταση και 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να αναστέλλεται η 
χορήγηση αδειών οικοδοµής στην περιοχή ή σε τµήµατά της στις 
περιπτώσεις που η χορήγηση των αδειών αυτών αντιβαίνει στα οριζόµενα 
στην προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο 
αναστολή ισχύει µέχρι την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης και πάντως 
όχι περισσότερο από ένα (1) έτος µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης. 
Η πιο πάνω προθεσµία µπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόµη έτος, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι οι εργασίες εκπόνησης της πολεοδοµικής µελέτης έχουν 
προοδεύσει σηµαντικά.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 10 
 
                    Πρόγραµµα ανάπλασης - Φορείς     
 
  1. Με το πρόγραµµα ανάπλασης συστηµατοποιείται σε συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα το σύνολο των κατευθύνσεων, µέτρων, παρεµβάσεων, µελετών 
και διαδικασιών, οι προτεραιότητες, η κατανοµή και εξεύρεση πόρων, ο 
προϋπολογισµός επί µέρους έργων και δαπανών ανά εµπλεκόµενο στο 
πρόγραµµα φορέα και κάθε άλλη σχετική µε την υλοποίηση της ανάπλασης 
πρόβλεψη. Ειδικότερα, το πρόγραµµα ανάπλασης περιλαµβάνει κυρίως τη 
χρονική και οικονοµική εκτίµηση και τους σχετικούς προϋπολογισµούς, 
ιεραρχήσεις και προτεραιότητες για τις παρακάτω δραστηριότητες: 
 
  α) κτηµατογράφηση της περιοχής, αν δεν υπάρχει,  
 
  β) σύνταξη και έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης ανάπλασης της 
περιοχής και των τυχόν ειδικοτέρων µελετών,  
 
  γ) τρόπο και µέσα πολεοδοµικής επέµβασης, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παρ. 4 και άρθρο 12,  



 
  δ) σχετικά έργα κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής,  
 
  ε) απόκτηση τυχόν απαιτουµένων ακινήτων, καθώς και διάθεση ή 
παραχώρηση ή πώληση από το φορέα τυχόν οικοδοµήσιµων χώρων ή οικοδοµών 
σε τρίτους,  
 
  στ) για τις περιπτώσεις έργων της παρ. 5 του άρθρου 8 του παρόντος, 
τις παροχές και ενισχύσεις που θα δοθούν, τον τρόπο διαχείρισης και 
χρηµατοδότησής τους και κανονισµό δικαιούχων, παροχών και υποχρεώσεων, 
σύµφωνα µε τις αρχές και όρους του κανονιστικού πλαισίου της παρ. 10 
του άρθρου 13 του παρόντος.  
 
  2. Το πρόγραµµα είναι κυλιόµενο, ετήσιο και µεσοπρόθεσµο. Τη 
διαχείρισή του έχει ο οικείος Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση λειτουργίας φορέα 
ανάπλασης πριν από την ολοκλήρωση της πολεοδοµικής µελέτης ανάπλασης, ο 
φορέας προτείνει και διαχειρίζεται το πρόγραµµα ανάπλασης υπό την 
εποπτεία του Ο.Τ.Α. Το πρόγραµµα µπορεί να εξειδικεύεται και 
αναθεωρείται και µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης ανάπλασης 
της περιοχής.  
 
  3. Ως φορέας ανάπλασης ορίζεται ο οικείος δήµος ή κοινότητα. Μετά την 
τυχόν συγκρότηση του νοµικού προσώπου εφαρµογής του Γ.Π.Σ. ή του 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του άρθρου 6 του νόµου αυτού στο οποίο περιλαµβάνεται η 
περιοχή ανάπλασης, ως φορέας ανάπλασης µπορεί να αναλάβει το ίδιο 
νοµικό πρόσωπο. Αν η περιοχή ανάπλασης εµπίπτει στην περιφέρεια 
περισσότερων από έναν δήµων ή κοινοτήτων ή αν δεν είναι για 
οποιονδήποτε λόγο εφικτή ή σκόπιµη η παρακολούθηση της εκτέλεσης του 
προγράµµατος ανάπλασης από έναν από τους παραπάνω οργανισµούς και 
επιχειρήσεις, ως φορέας ανάπλασης µπορεί να αναλάβει η οικεία νοµαρχιακή 
αυτοδιοίκηση. Ως φορέας ανάπλασης µπορεί ακόµη να οριστεί υφιστάµενη ή 
νεοϊδρυόµενη κατά τις οικείες διατάξεις δηµοτική ή κοινοτική επιχείρηση 
ή υφιστάµενη ή νεοϊδρυόµενη επιχείρηση νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ή 
σύνδεσµος δήµων και κοινοτήτων κατά το άρθρο 190 του π.δ/τος 323/1989 
(ΦΕΚ 146 Αύ) ή η ∆.Ε.Π.Ο.Σ. ή προβλεπόµενοι από τις ισχύουσες 
αντίστοιχες διατάξεις φορείς προγραµµάτων ενεργού πολεοδοµίας ή αστικού 
αναδασµού στις περιπτώσεις που επιλέγονται αυτοί οι τρόποι για 
αναπλάσεις της περίπτωσης αύ της παρ. 5 του άρθρου 8 του παρόντος ή 
οικοδοµικοί συνεταιρισµοί.  
 
   ***Η φράση "το οικείο συµβούλιο περιοχής ή µέχρι τη συγκρότησή του" 
      διαγράφηκε µε την περ.α'της παρ.7 του άρθρου 24 του Ν.2539/1997  
      (Α 244) 
 
  Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου η ανάθεση της ανάπλασης στο 
φορέα γίνεται µε σύµβαση µεταξύ του δήµου ή κοινότητας ή του νοµικού 
προσώπου των άρθρων 3 ή 6 ή της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και του 
οριζοµένου φορέα. Για τη σύµβαση αυτή εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του άρθρου 28 του ν. 947/1979. 
 
  4. Ο φορέας ανάπλασης έχει την ευθύνη για την εκπόνηση των αναγκαίων 
µελετών, την προώθηση των σχετικών διαδικασιών και την εκτέλεση των 
προβλεποµένων έργων, την εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων και τη 
διάθεσή τους σύµφωνα µε το πρόγραµµα ανάπλασης, το συντονισµό των 
φορέων που έχουν την υποχρέωση να εκτελέσουν τα σχετικά έργα, στα οποία 
περιλαµβάνονται και εκείνα που αφορούν τα δίκτυα υποδοµής, και, 
γενικώς, την ενεργοποίηση και συστηµατική παρακολούθηση της εφαρµογής 
του προγράµµατος ανάπλασης. Επίσης, ο φορέας ανάπλασης γνωµοδοτεί για 
το περιεχόµενο του προγράµµατος ανάπλασης, καθώς και για την έκδοση των 
αποφάσεων των διοικητικών οργάνων που ακολουθούν προκειµένου να 
υλοποιηθεί το πρόγραµµα. Η γνώµη του φορέα δεν απαιτείται αν αυτός δεν 
έχει ακόµη συσταθεί, κατά το χρόνο κατά τον οποίο λαµβάνει χώρα η 
αντίστοιχη διαδικασία.  
  



  5. Η δραστηριότητα του φορέα ανάπλασης εποπτεύεται και ελέγχεται από 
τον οργανισµό πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης ή του 
συµβουλίου περιοχής που ενέκρινε την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης 
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 9, εφόσον ως φορέας δεν έχει οριστεί ο 
ίδιος αυτός οργανισµός, ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Εργων, αν η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης έχει εγκριθεί 
µε υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε την ίδια παράγραφο του ίδιου άρθρου. Ο 
φορέας ανάπλασης έχει την υποχρέωση να υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε 
έτους στο όργανο που ασκεί την εποπτεία, κατά τα αναφερόµενα στο 
προηγούµενο εδάφιο, έκθεση. Στην έκθεση περιέχεται γενική εκτίµηση για 
την πορεία εφαρµογής του προγράµµατος ανάπλασης και τήρησης του 
σχετικού χρονοδιαγράµµατος κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, 
αναφέρονται τα αίτια των τυχόν καθυστερήσεων και οι ενέργειες του φορέα 
για την αντιµετώπισή τους, µνηµονεύονται κατά τρόπο συγκεκριµένο τα 
έργα που προγραµµατίζονται να εκτελεστούν κατά το νέο ηµερολογιακό έτος 
µε ειδικότερη αναφορά των σχετικών προτεραιοτήτων και προτείνεται κάθε 
αναγκαίο κατά την κρίση του φορέα µέτρο, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη 
εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων και η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος 
των έργων.  
 
  6. Αν ο φορέας ανάπλασης παύσει να υπάρχει ή περιέλθει σε αδυναµία να 
συνεχίσει την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος ανάπλασης 
για οποιονδήποτε λόγο, το έργο αυτό και οι σχετικές αρµοδιότητες 
"περιέρχονται στον οικείο Ο.Τ.Α. που προκύπτει από συνένωση άλλων δήµων  
και κοινοτήτων", στον οποίο µεταβιβάζονται αυτοδικαίως τα δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις του φορέα από την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Η 
αδυναµία συνέχισης του έργου αυτού από το φορέα διαπιστώνεται µε 
απόφαση του οικείου γενικού γραµµατέα περιφέρειας, που εκδίδεται 
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από πρόταση του οργάνου που ασκεί την εποπτεία 
κατά την προηγούµενη παράγραφο.  
 
  ***Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω µε την περ.β' της παρ.7  
     του άρθρου 24 του Ν.2539/1997 (Α 244) 
 
  7. Για τις αναπλάσεις της παρ. 6 του άρθρου 8, φορέας της ανάπλασης 
είναι η ∆.Ε.Π.Ο.Σ. ή τοπικό γραφείο της ∆.Ε.Π.Ο.Σ. ή επιχείρηση της 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης υφιστάµενη ή ιδρυόµενη. 
Στην περίπτωση που φορέας των ανωτέρω αναπλάσεων είναι νεοϊδρυόµενες 
εταιρείες της αυτοδιοίκησης, στο διοικητικό συµβούλιο αυτών συµµετέχει 
και εκπρόσωπος της ∆.Ε.Π.Ο.Σ. 
 
  8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µπορεί να καθορίζονται 
κατά τρόπο ειδικότερο αρµοδιότητες, δικαιώµατα και υποχρεώσεις του 
φορέα ανάπλασης, εγγυήσεις που παρέχονται από αυτόν για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων αυτού, διαδικασίες και αρµόδια όργανα για την άσκηση 
της εποπτείας στο φορέα από τον οικείο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης 
ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, οι 
συνέπειες της µη τήρησης από το φορέα των υποχρεώσεών του και ιδίως τα 
επιβαλλόµενα στην περίπτωση αυτή µέτρα και κυρώσεις, οι όροι και η 
διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 11 
 
                           Μελέτη ανάπλασης                      



 
  1. Η κατά την παρ. 7 του άρθρου 8 µελέτη ανάπλασης περιοχής 
περιλαµβάνει την πολεοδοµική µελέτη και τις σχετικές ειδικές µελέτες 
που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράµµατος ανάπλασης του 
προηγούµενου άρθρου, ιδίως οικονοµοτεχνική µελέτη, ειδική αρχιτεκτονική 
µελέτη και κτιριακές µελέτες.  
 
  2. Η πολεοδοµική µελέτη µπορεί να περιλαµβάνει τυχόν τροποποιήσεις ή 
αναθεώρηση του εγκεκριµένου σχεδίου της περιοχής, τον τελικό καθορισµό 
των ειδικών όρων ή περιορισµών δόµησης, των µέσων επέµβασης και τυχόν 
ζώνες επέµβασης, προσδιορισµό συγκεκριµένων τοπικών ή σηµειακών 
επεµβάσεων και κάθε άλλη επιβαλλόµενη για το σκοπό της ανάπλασης 
παρέµβαση. Η πολεοδοµική µελέτη ανάπλασης εγκρίνεται, µε απόφαση  
"του αρµόδιου οργάνου" κατά τις ισχύουσες για την τροποποίηση  
εγκεκριµένων 
σχεδίων πόλεων διαδικασίες του ν.δ/τος 17.7.1923.  
 
   *** Οι λέξεις "του οικείου νοµάρχη" αντικαταστάθηκαν µε τις λέξεις 
   "του αρµόδιου οργάνου" ως άνω µε την παρ.1 άρθρ. 29 Ν.2831/2000, 
   ΦΕΚ Α 140/13.6.2000.  
    
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 12 
 
               Μέσα πολεοδοµικής επέµβασης σε περιοχές        
                            αναπλάσεων                                
 
  1. Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης µπορεί να προβλέπει δικαίωµα 
προτίµησης υπέρ του φορέα ανάπλασης για την αγορά όλων των ακινήτων, 
δοµηµένων ή αδόµητων, που βρίσκονται στην περιοχή ανάπλασης ή σε 
τµήµατά της, ή ορισµένων κατηγοριών ακινήτων, καθώς και τµηµάτων κατύ 
όροφο ιδιοκτησίας ή ιδανικών µεριδίων. Στην περίπτωση αυτή, µε πράξη 
του αρµόδιου για την έγκριση της προκαταρκτικής πρότασης οργάνου, η 
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα όρια 
των ζωνών άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης και οι κατηγορίες 
ακινήτων, για τις οποίες ισχύει το δικαίωµα αυτό, σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις της εγκεκριµένης προκαταρκτικής πρότασης. Το δικαίωµα 
προτίµησης ασκείται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 55 του 
ν. 947/1979 "περί οικιστικών περιοχών" (ΦΕΚ 169 Αύ), από την έκδοση της 
παραπάνω πράξης έως την ολοκλήρωση του προγράµµατος ανάπλασης και 
πάντως όχι πέραν της δεκαετίας από την έκδοση της πράξης αυτής, εφόσον 
κατά την κρίση του φορέα ανάπλασης η απόκτηση συγκεκριµένου ακινήτου 
εξυπηρετεί την εφαρµογή του προγράµµατος.  
 
  2. Στις περιοχές ανάπλασης είναι δυνατόν να καθορίζονται ζώνες 
αποκατάστασης και ανανέωσης του κτιριακού πλούτου και αναβάθµισης, 
ανάδειξης και ενοποίησης των ελεύθερων χώρων. Στις ζώνες αυτές µπορεί 
να επιτρέπεται η χορήγηση ειδικών κινήτρων και ενισχύσεων που ισχύουν 
στις Ζ.Ε.Ε. και στις Ζ.Ε.Κ., σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 1337/1983 
και το άρθρο 22 του παρόντος νόµου. Για τις ζώνες αυτές µπορεί να 
προβλέπεται και αυξηµένος συντελεστής δόµησης για την κατασκευή κτιρίων 
ορισµένων χρήσεων που είναι αναγκαίες για την ανάπλαση της περιοχής, 
όπως κτιρίων αναψυχής, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στάθµευσης 
αυτοκινήτων. Ο αυξηµένος αυτός συντελεστής δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τον κατά κανόνα ισχύοντα στην περιοχή περισσότερο από 0.2 



ούτε να προσαυξάνει το συνολικό συντελεστή του ακινήτου πέραν του 2.0. 
Τα όρια των παραπάνω ζώνων τα ειδικά κίνητρα και ενισχύσεις που 
εφαρµόζονται σε αυτές και το ύψος του αυξηµένου συντελεστή καθορίζονται 
µε την πολεοδοµική µελέτη ανάπλασης της περιοχής. Ειδικότερα για τα 
έργα ανάπλασης της παρ. 6 του άρθρου 8, ο συντελεστής δόµησης µπορεί να 
υπερβαίνει το όριο του 2.0 όταν ο ήδη υφιστάµενος συντελεστής στην 
περιοχή ή στην άµεση ζώνη όπου εντάσσεται η περιοχή είναι κατά πολύ 
ανώτερος και τεκµηριώνεται ότι το έργο ανάπλασης θα καταστεί οικονοµικά 
ανέφικτο µε συντελεστή δόµησης ίσο µε 2.0. Σε καµία περίπτωση πάντως, ο 
νέος συντελεστής δεν θα πρέπει να είναι ανώτερος του ισχύοντος στην 
περιοχή ή την άµεση ζώνη ένταξης και οπωσδήποτε ο πραγµατοποιούµενος 
συντελεστής δόµησης να µην υπερβαίνει το όριο 3.0.  
 
  3. Ο κατά τα ανωτέρω αυξηµένος Σ.∆., που δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τον κατά κανόνα ισχύοντα στην περιοχή περισσότερο από 0.2 
ούτε να προσαυξάνει το συνολικό συντελεστή του ακινήτου πέραν του 2.0, 
µπορεί να ισχύσει και σε ακίνητα εκτός των ορίων της περιοχής ανάπλασης 
και εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως του ιδίου Ο.Τ.Α., µόνο για 
την εξασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων και χώρων κοινωφελών 
εγκαταστάσεων που προβλέπονται από την πολεοδοµική µελέτη ανάπλασης της 
περιοχής και δεν έχουν αποζηµιωθεί οι ιδιοκτήτες τους από τον Ο.Τ.Α. 
Απαγορεύεται η έγκριση αυξηµένου συντελεστή δόµησης πέρα από εκείνον 
που αντιστοιχεί στις απαιτούµενες δαπάνες για την εξασφάλιση των 
συγκεκριµένων χώρων του προηγούµενου εδαφίου. Προϋπόθεση για τον 
καθορισµό αυξηµένου Σ.∆. κατά την προηγούµενη παράγραφο 2 και την 
παρούσα είναι ο µέσος Σ.∆., που προκύπτει στο σύνολο των περιοχών του 
δήµου, µε εγκεκριµένο σχέδιο ή σε περίπτωση δήµου µε διαµερίσµατα στην 
περιοχή του διαµερίσµατος να µην υπερβαίνει τον αντίστοιχο 
προϋφιστάµενο µέσο Σ.∆.  
 
  4. Για την πραγµατοποίηση του αυξηµένου Σ.∆. καταβάλλεται από τον 
ιδιοκτήτη του ακινήτου στον οικείο δήµο ή κοινότητα χρηµατικό ποσό. Για 
τον υπολογισµό του ποσού πολλαπλασιάζεται το εµβαδόν του ακινήτου επί 
τον πρόσθετο Σ.∆. και το προκύπτον γινόµενο επί την αξία γης του 
ακινήτου που αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα ωφέλιµης οικοδοµικής επιφάνειας 
και καθορίζεται βάσει των ισχυουσών αντικειµενικών αξιών ή ελλείψει 
αυτών βάσει εκτίµησης του αρµοδίου οικονοµικού εφόρου. Το ποσό αυτό 
κατατίθεται εφάπαξ στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ του 
οικείου δήµου ή κοινότητας και διατίθεται στο φορέα ανάπλασης για την 
απόκτηση κοινόχρηστων χώρων και χώρων κοινωφελών εγκαταστάσεων, σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα ανάπλασης. Για την έγκριση του αυξηµένου Σ.∆. οι 
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στον οικείο δήµο ή κοινότητα. 
Η έγκριση χορηγείται µε αιτιολογηµένη πράξη του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου, µόνον εφόσον ο αυξηµένος Σ.∆. στο συγκεκριµένο ακίνητο δεν 
αποβαίνει σε βάρος της περιοχής. Το δικαίωµα υλοποίησης του αυξηµένου 
Σ.∆. υφίσταται µόνο µετά την καταβολή του ως άνω χρηµατικού ποσού, η 
οποία πάντως πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός ενός (1) έτους από την 
έκδοση της οικείας εγκριτικής πράξης του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου. Αλλως, µετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής η χορηγηθείσα 
έγκριση αυξηµένου Σ.∆. αίρεται αυτοδικαίως.  
 
  5. Το δικαίωµα χορήγησης αυξηµένου Σ.∆. εντός των ζωνών της παρ. 2 
και 3 παύει να υφίσταται, αµέσως µετά την ολοκλήρωση εφαρµογής του 
προγράµµατος ανάπλασης της περιοχής, µε έκδοση σχετικής προς τούτο 
πράξης του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Τυχόν ποσά που δεν 
απορροφήθηκαν από το φορέα ανάπλασης επιστρέφονται στον οικείο δήµο ή 
κοινότητα και διατίθενται για απαλλοτριώσεις ή για εκτέλεση έργων 
κοινωνικής υποδοµής κατά προτεραιότητα εντός της αυτής πολεοδοµικής 
ενότητας της περιοχής ανάπλασης.  
 
  6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργων καθορίζονται τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία η χορήγηση του 
αυξηµένου Σ.∆. δεν αποβαίνει σε βάρος της περιοχής. Με την ίδια απόφαση 
µπορεί να καθορίζονται σχετικοί όροι και περιορισµοί χορήγησης του 



αυξηµένου Σ.∆., τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ενδιαφεροµένων και 
κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος λεπτοµέρεια.  
 
  7. Σε περιπτώσεις αδόµητων οικοπέδων που βρίσκονται σε περιοχές 
ανάπλασης και εφόσον µε την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης ανάπλασης 
καθορίζεται σε αυτά χρήση υπαίθριου κινηµατογράφου ή υπαίθριων χώρων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων ή υπαίθριου χώρου στάθµευσης, είναι δυνατόν, 
χωρίς να µεταβάλλεται το καθεστώς κυριότητας, να χορηγείται στους 
ιδιοκτήτες, µετά σύµφωνη γνώµη του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου, δικαίωµα µεταφοράς Σ.∆. Για τον υπολογισµό του προς 
µεταφορά Σ.∆. το ακάλυπτο οικόπεδο, τα δικαιώµατα χρήσης του οποίου 
καρπούνται οι ιδιοκτήτες, θεωρούνται ως ισόγειο (όροφος) και η µεταφορά 
χορηγείται για τον εναποµείναντα Σ.∆.. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 
µεταβολής χρήσης του οικοπέδου µε τροποποίηση της πολεοδοµικής µελέτης, 
τα δικαιώµατα δόµησης σε αυτό περιορίζονται στο ποσοστό του Σ.∆. για 
τον οποίο δεν έχει πραγµατοποιηθεί η µεταφορά.  
 
  8. Ο φορέας ανάπλασης µπορεί να γίνει κύριος ακινήτου εντός της 
περιοχής ανάπλασης µετά από ελεύθερες διαπραγµατεύσεις. Το αντάλλαγµα 
µπορεί να είναι ίσης αξίας οικόπεδο ή κτίριο ή διαµέρισµα µέσα στην 
ίδια περιοχή ή εκτός αυτής. Για την ανταλλαγή αυτή µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν δηµοτικές εκτάσεις γης των περιοχών επέκτασης του ίδιου 
δήµου ή κοινότητας. Η ανταλλαγή υλοποιείται µε την πράξη εφαρµογής 
περιοχής επέκτασης, ένταξης ή αναµόρφωσης ή µε την πράξη παραχώρησης 
νέων ιδιοκτησιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του παρόντος.  
 
  9. Η ανάπλαση µιας περιοχής αποτελεί δηµόσια ωφέλεια και τα ακίνητα 
που βρίσκονται σε αυτήν µπορεί να απαλλοτριώνονται χάριν του σκοπού της 
ανάπλασης, σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη ανάπλασης ή προκαταρκτική 
πρόταση ανάπλασης υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. ή του φορέα ανάπλασης.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 13 
 
                  Χρηµατοδοτικά µέσα - Ειδικά κίνητρα      
 
  1. Το επίδοµα των οργανισµών και νοµικών προσώπων των άρθρων 3 και 6 
διατίθενται κατά προτεραιότητα για την εφαρµογή εγκεκριµένων 
προγραµµάτων αναπλάσεων περιοχών των συγκεκριµένων ρυθµιστικών ή 
γενικών πολεοδοµικών σχεδίων ή σχεδίων οργάνωσης ανοικτής πόλης. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντως όχι περισσότερο από το ένα τρίτο 
(1/3) των πιο πάνω εσόδων µπορεί να διατίθενται και για µεµονωµένες 
σηµειακές παρεµβάσεις, εφόσον αυτές περιλαµβάνονται στο ετήσιο 
πρόγραµµα εφαρµογής του συγκεκριµένου Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  
 
  2. Το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των ετησίων εσόδων του 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. διατίθενται στους φορείς ανάπλασης για µελέτες, έργα και 
διαµορφώσεις που περιέχονται σε προγράµµατα ανάπλασης του κεφαλαίου 
αυτού. Από το προηγούµενο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), το 
µεγαλύτερο µέρος, σε σχέση µε αυτό που διατίθεται για καθεµιά από τις 
άλλες µορφές ανάπλασης του άρθρου 6 παρ. 5, διατίθεται σε κοινωνικά 
στεγαστικά έργα ανάπλασης (Κ.Σ.Ε.Α.).  
 
  3. Πόροι των φορέων ανάπλασης µπορεί ακόµη να είναι : 
 
  α) πάσης φύσεως επιδοτήσεις,  



 
  β) επιχορηγήσεις ή χορηγίες από ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς,  
 
  γ) πόροι από τη συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα,  
 
  δ) χρηµατοδοτήσεις από το δηµοτικό προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό 
της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων,  
 
  ε) δανειοδοτήσεις του φορέα,  
 
  ζ) οι κρατήσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ΚΗ/1947 ψηφίσµατος, όπως ισχύει για τις περιπτώσεις αδειών στην περιοχή 
του οικείου Ο.Τ.Α.,  
 
  η) οι εισφορές του άρθρου 17 του παρόντος,  
 
  θ) τα έσοδα από τον αυξηµένο Σ.∆. της παρ. 4 του άρθρου 12,  
 
  ι) έσοδα από τα κάθε είδους πρόστιµα που επιβάλλονται για 
πολεοδοµικές παραβάσεις στην περιοχή ανάπλασης από τον οικείο Ο.Τ.Α., 
καθώς και τα πρόστιµα της παρ. 6 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του ν. 
960/1979, καθώς και οι εισφορές του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση γύ του ν. 
960/1979, που προέρχονται από τον Ο.Τ.Α. της περιοχής ανάπλασης και οι 
οποίες διατίθενται στο φορέα για την κατασκευή των έργων στάθµευσης. 
 
  4. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µετά από 
εισήγηση του φορέα ανάπλασης µπορεί οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές 
ακινήτων στην περιοχή ανάπλασης να τύχουν απαλλαγών από δηµοτικά τέλη. 
Οι απαλλαγές αυτές µπορεί να αναφέρονται και σε συγκεκριµένες χρήσεις ή 
διαρρυθµίσεις των ακινήτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα και τη µελέτη 
ανάπλασης.  
 
  5. Σε περιοχές ή οικοδοµικά τετράγωνα των περιπτώσεων βύ και γύ της 
παρ. 5 του άρθρου 8 του παρόντος µπορεί το ∆ηµόσιο ή ο Ο.Τ.Α. ή ο 
φορέας ανάπλασης να επιδοτεί τα επιτόκια ειδικών δανείων, τα οποία 
συνάπτουν οι ενδιαφερόµενοι µε τα τραπεζικά ιδρύµατα που χορηγούν 
στεγαστικά δάνεια, στις εξής περιπτώσεις : 
 
  α) για την προσθήκη χώρου δωµατίου σε ιδιοκατοικούµενες κατοικίες µε 
υψηλή πυκνότητα κατοίκησης,  
 
  β) για την προσθήκη χώρων κουζίνας ή λουτρού σε ιδιοκατοικούµενες 
κατοικίες ελλείψει τέτοιων χώρων,  
 
  γ) για την επισκευή ιδιοκατοικούµενων κατοικιών, όταν απαιτείται η 
εκτέλεση ουσιωδών εργασιών που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της αντοχής 
και της µόνωσης των κατοικιών ή και στην αντικατάσταση πεπαλαιωµένων 
στοιχείων φερόντων ή µη αυτών,  
 
  δ) για ανακαινίσεις, επισκευές, αναδιαµόρφωση εσωτερικών χώρων 
ιδιοκατοικούµενων κτιρίων µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς 
τους,  
 
  ε) για ανακαινίσεις όψεων ή αποπεράτωση ηµιτελών κατασκευών µε 
αισθητική βελτίωση, ανεξαρτήτως χρήσης,  
 
  ζ) για την εφαρµογή νέων τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας ή για 
εφαρµογή νέων υλικών κατασκευής που εντάσσονται στους στόχους του 
προγράµµατος.  
 
  6. Η δαπάνη που απαιτείται για την επιδότηση του επιτοκίου των 
δανείων της προηγούµενης παραγράφου του άρθρου αυτού διατίθεται από τον 
προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων ή τον προϋπολογισµό του Ο.Τ.Α., αύ ή 
βύ βαθµού, ή του φορέα ανάπλασης.  



 
  7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων 
καθίσταται αρµόδιο για την τεχνική εποπτεία και υποστήριξη των 
προγραµµάτων της προηγούµενης παραγράφου.  
 
  8. Το ύψος, η διάρκεια και ο τρόπος αποπληρωµής των δανείων της παρ. 
5, προκειµένου για επιδοτήσεις από το ∆ηµόσιο, το ύψος της επιδότησης 
των επιτοκίων των δανείων αυτών, οι υποχρεώσεις των πιστωτικών 
ιδρυµάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
της παρ. 6, καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων.  
 
  9. Οι όροι και περιορισµοί και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των 
δικαιούχων επιδότησης επιτοκίου των δανείων της παρ. 5 του άρθρου 
αυτού, καθώς και η διαδικασία αναγνώρισης του δικαιώµατος, τα κριτήρια 
σειράς προτεραιότητας και γενικά όλα τα θέµατα που αφορούν στην 
εφαρµογή και εποπτεία των προγραµµάτων αυτών καθορίζονται µε απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων.  
 
  10. Για τα Κ.Σ.Ε.Α. οι κάθε µορφής παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις 
που προσφέρονται πέραν των αναφεροµένων στο παρόν άρθρο σε ειδικές 
κατηγορίες, έργων και οικιστών και οι σχετικοί όροι, προϋποθέσεις και 
συνέπειες ορίζονται από τον κανονισµό δικαιούχων και παροχών της 
∆.Ε.Π.Ο.Σ. που εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, σύµφωνα µε τις περί 
∆.Ε.Π.Ο.Σ. κείµενες διατάξεις και µε ανάλογη εφαρµογή των προηγουµένων 
παραγράφων 6 έως 9 του παρόντος άρθρου.  
 
  11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργων µπορεί να καθορίζεται κάθε περαιτέρω λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
του παρόντος.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 14 
 
                 Ανασυγκρότηση υποβαθµισµένων περιοχών         
 
  1. Η κατά την παρ. 6α του άρθρου 8 του παρόντος ανασυγκρότηση µιας 
περιοχής ανάπλασης ή τµηµάτων της, που χαρακτηρίζονται από 
προβληµατικές οικιστικές συνθήκες, µπορεί να διενεργηθεί µε αντιπαροχή 
ίσης αξίας ακινήτων ή τµηµάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο, αν ο οικείος 
Ο.Τ.Α. ή άλλος φορέας που κινεί τη διαδικασία ανάπλασης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος πιθανολογεί αιτιολογηµένα στη βάση των στοιχείων 
του άρθρου 9 παρ. 1 περίπτωση στύ τη συναίνεση των ιδιοκτητών που 
καλύπτει τουλάχιστον τα εξήντα πέντε εκατοστά (65%) του συνόλου του 
εµβαδού των οικοπέδων της περιοχής και τουλάχιστον το ήµισυ (50%) των 
ξεχωριστών µονάδων οριζόντιας ιδιοκτησίας που αποτελούν καταστήµατα, 
γραφεία ή κατοικίες. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ανάπλαση 
(ανασυγκρότηση) της συγκεκριµένης περιοχής στην οποία θα εφαρµοστεί 
καθορίζεται µε την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ή µε τροποποιήσεις 
της, που εγκρίνονται όπως και η αρχική πρόταση.  
 
  2. Ο φορέας της ανάπλασης προβαίνει στην κτηµατογράφηση της περιοχής 
που πρόκειται  να αναπλαστεί κατά το παρόν άρθρο και στη σύνταξη 
σχετικού κτηµατογραφικού διαγράµµατος και κτηµατολογικού πίνακα που 
περιέχουν για κάθε ιδιοκτησία : το εµβαδόν του οικοπέδου, τις 



υφιστάµενες σε κάθε ακίνητο συνιδιοκτησίες και διαιρεµένες ιδιοκτησίες, 
τα στοιχεία των φεροµένων ιδιοκτητών και το ποσοστό συµµετοχής τους, 
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρµογή του παρόντος.  
  
  Αµέσως µετά την σύνταξη του κτηµατογραφικού διαγράµµατος και της 
πρότασης της ανάπλασης και των ωφελειών και τυχόν παροχών και 
ενισχύσεων ή συνεπειών και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή είτε 
ειδικά για τις συγκεκριµένες ιδιοκτησίες είτε γενικά για κοινές 
κατηγορίες ιδιοκτησιών, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες να 
λάβουν γνώση αυτού και να δηλώσουν µέσα σε ορισµένη προθεσµία που 
αναφέρεται στην πρόσκληση, αν η αποτύπωση των ιδιοκτησιών τους στο 
διάγραµµα αυτό, είναι ορθή ή έχουν εν τω µεταξύ µεταβληθεί είτε κατά τα 
όρια είτε κατά τα ονόµατα των ιδιοκτητών. Στην περίπτωση αυτή οι 
ιδιοκτήτες πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως τους τίτλους και τα άλλα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και να εκδηλώσουν τη συναίνεσή τους για 
την ανασυγκρότηση της περιοχής µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 που απευθύνεται προς τον οικείο δήµο ή κοινότητα. Το 
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται συναίνεση 
των ιδιοκτητών που καλύπτουν τουλάχιστον τα εξήντα πέντε εκατοστά (65%) 
του συνόλου του εµβαδού των ιδιοκτησιών της περιοχής και τουλάχιστον το 
πενήντα τοις εκατό (50%) των ξεχωριστών µονάδων οριζόντιας ιδιοκτησίας 
µε απόφασή του εγκρίνει τον κτηµατολογικό πίνακα και το διάγραµµα. Στην 
ίδια απόφαση βεβαιώνεται η συνδροµή της παραπάνω προϋπόθεσης. Η απόφαση 
αυτή, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αποτελεί και την 
πράξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της περιοχής. Για τα ακίνητα για τα 
οποία δεν είναι δυνατή η αναγνώρισή του ως φερόµενου ιδιοκτήτη ο 
οικείος Ο.Τ.Α. φέεται ως προσωρινός ιδιοκτήτης χωρίς να θίγονται  τα 
δικαιώµατα του αληθούς κυρίου.  
 
  3. Με βάση τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου ο φορέας 
καταρτίζει το ειδικό πρόγραµµα ανασυγκρότησης της περιοχής, το οποίο 
εγκρίνεται από το νοµάρχη. Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 10 παρ. 1 και επιπλέον περιλαµβάνει τη συνοπτική 
περιγραφή των έργων που θα εκτελεσθούν , το πολεοδοµικό και 
κτιριοδοµικό πρόγραµµα, τη γενική εκτίµηση για τα κτίρια ή τµήµατά τους 
που προορίζονται να δοθούν στους ιδιοκτήτες και τα οικόπεδα ή κτίρια ή 
τµήµατά τους που περιέρχονται στο φορέα, τα τυχόν έργα υποδοµής που θα 
κατασκευασθούν από το φορέα και τις γενικές κατευθύνσεις για τον 
προτεινόµενο τρόπο προσδιορισµού των αντιπαροχών. Το ειδικό πρόγραµµα 
συνοδεύεται από σχετική οικονοµοτεχνική µελέτη, η οποία περιλαµβάνει 
τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου από τη διάθεση των ακινήτων που θα 
περιέλθούν στο φορέα και από άλλες τυχόν πηγές.  
 
  4. Στα πλαίσια του εγκεκριµένου ειδικού προγράµµατος, ο φορέας 
προβαίνει στον καθορισµό των ακινήτων που θα δηµιουργηθούν από την 
ανασυγκρότηση (νέα ακίνητα) και καταρτίζει για το σκοπό αυτόν τα 
απαραίτητα έγγραφα και σχέδια µε τα οποία προσδιορίζονται οι συνενώσεις 
ή άλλες µεταβολές στη µορφή των οικοπέδων, οι διαιρεµένες ιδιοκτησίες 
στα νέα ακίνητα, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, οι ελεύθεροι χώροι των 
οικοπέδων, οι δικαιούχοι των νέων ιδιοκτησιών και σε περίπτωση 
συνιδιοκτησίας το ποσοστό συµµετοχής των συνιδιοκτητών και κάθε 
απαραίτητο στοιχείο. Προσδιορίζει τα συγκεκριµένα νέα ακίνητα που θα 
δοθούν σε αντάλλαγµα για καθένα από τα παλαιά ακίνητα, µε βάση την αξία 
των ιδιοκτησιών, όπως προσδιορίζεται αυτή κατά την παρ. 5. Κατά τη 
διαδικασία αυτή επιδιώκεται η ανταλλαγή ισάξιων κατά το δυνατόν 
ακινήτων. Τυχόν διαφορές που θα προκύπτουν καταβάλλονται σε χρήµα. Κατά 
τον προσδιορισµό αυτόν µπορεί να λαµβάνεται υπόψη και η απώλεια 
προσόδων από τα παλαιά ακίνητα κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου. 
Επίσης µπορεί να λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν προτιµήσεις των 
ιδιοκτητών. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν καταβάλλονται σε χρήµα. Για 
τους ιδιοκτήτες που κατά την παρ. 2 προσωρινός δικαιούχος των ακινήτων 
τους φέρεται ο δήµος ή δεν αποδέχονται την ανταλλαγή, γίνονται από το 
φορέα κληρώσεις µεταξύ των ίσης τουλάχιστον αξίας ιδιοκτησιών χωρίς να 
απαιτείται η σύµπραξη των ιδιοκτητών τους. Για τους ιδιοκτήτες που δεν 



έχουν αναγνωρισθεί ή δεν αποδέχονται την ανταλλαγή γίνονται από το 
φορέα κληρώσεις µεταξύ των ίσης τουλάχιστον αξίας ιδιοκτησιών χωρίς να 
απαιτείται η σύµπραξη των ιδιοκτητών τους.  
 
  5. Τα έγγραφα και σχέδια της προηγούµενης παραγράφου αποστέλλονται 
στον οικείο δήµο ή κοινότητα όπου και παραµένουν επί ένα (1) µήνα στη 
διάθεση των ενδιαφεροµένων για ενηµέρωσή τους. Σχετική ανακοίνωση 
τοιχοκολλάται στο δηµοτικό κατάστηµα και δηµοσιεύεται σε µία 
τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα και µία ηµερήσια εφηµερίδα της Αθήνας ή 
της Θεσσαλονίκης. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει στο φορέα ή 
στον οικείο δήµο ή κοινότητα τις τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις του 
µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την τελευταία ως άνω δηµοσίευση. Ο 
φορέας εξετάζει τις παρατηρήσεις - προτάσεις, προβαίνει σε τυχόν 
διορθώσεις των σχετικών εγγράφων και σχεδίων και στη συνέχεια τα 
υποβάλλει στον οικείο δήµο ή κοινότητα.  
 
  6. Με απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου που 
εκδίδεται µετά από εισήγηση του φορέα µε βάση τα στοιχεία των 
παραγράφων 4 και 5, πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των παλαιών ακινήτων 
µε νέα ακίνητα, συνιστώνται οι προβλεπόµενες οριζόντιες ιδιοκτησίες και 
προσδιορίζονται τα ακίνητα που περιέρχονται στο φορέα. Στην πρόταση για 
την έκδοση της απόφασης αυτής, ο φορέας θεωρείται ότι ενεργεί κατά 
αµάχητο τεκµήριο για λογαριασµό όλων των ιδιοκτητών. Για την κατάρτιση 
της εισήγησης ο φορέας λαµβάνει υπόψη και τη γνώµη των ιδιοκτητών. Η 
απόφαση αυτή κατατίθεται σε συµβολαιογράφο µαζί µε τα σχέδια και τα 
έγγραφα. Η ανακοίνωση της απόφασης αυτής τοιχοκολλάται στο οικείο 
δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα και δηµοσιεύεται σε µία τοπική εφηµερίδα 
και µία ηµερήσια εφηµερίδα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.  
 
  7. Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση εκδίδονται παραχωρητήρια προς τους 
δικαιούχους, τα οποία αποτελούν τίτλο που υπάγεται στην περίπτωση 2 του 
άρθρου 1192 του Αστικού Κώδικα να µεταγράφονται κατά τα νόµιµα. Η 
µεταγραφή των ιδιοκτησιών, των οποίων ο ιδιοκτήτης δεν προκύπτει από τα 
στοιχεία της παρ. 2, γίνεται στη µερίδα του οικείου Ο.Τ.Α. µε την 
ένδειξη "Ακίνητο Αγνώστων Ιδιοκτητών Περιοχής Ανασυγκρότησης ...",   
που ακολουθείται από βραχύλογη ένδειξη της συγκεκριµένης περιοχής. Σε 
περίπτωση µεταγενέστερης διαπίστωσης ιδιοκτητών από το φορέα ή 
αναγνώρισής τους µε δικαστική απόφαση, το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό 
συµβούλιο συµπληρώνει ή τροποποιεί την απόφασή του της παρ. 6 µε νέα 
πράξη, η οποία κατατίθεται και ανακοινώνεται κατά τον ίδιο τρόπο. Κατά 
την δικαστική αναγνώριση εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την 
αναγνώριση δικαιούχων µε δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Ο Ο.Τ.Α. γίνεται κύριος των ακινήτων των 
µη αναγνωρισθέντων ιδιοκτητών µετά την παρέλευση του χρόνου έκτακτης 
χρησικτησίας και µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου που εκδίδεται κατά 
την αυτή ως άνω διαδικασία. Πραγµατικές δουλείες που τυχόν υπάρχουν σε 
βάρος των παλαιών ακινήτων αποσβέννυνται. Βάρη ή διεκδικήσεις στα 
παλαιά ακίνητα µεταφέρονται στα νέα ακίνητα που δίνονται σε ανταλλαγή. 
Η µεταφορά αυτή γίνεται µε έγγραφη στα οικεία βιβλία µε µέριµνα του 
φορέα και δεν υπόκειται σε τέλη, φόρο ή κρατήσεις υπέρ οποιουδήποτε 
τρίτου.  
 
  8. Στις ανταλλαγές ακινήτων και στις σχετικές διαδικασίες που 
προβλέπει το άρθρο αυτό, έχουν ανάλογη εφαρµογή τα άρθρα 3 και 4 του 
ν.δ/τος 797/1971 (ΦΕΚ 1 Αύ). Η αξία τόσο των παλαιών ακινήτων όσο και 
των νέων ακινήτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις προηγούµενες 
παραγράφους, εκτιµάται από την εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 15 του 
ν.δ/τος 797/1971 (ΦΕΚ 1 Αύ). Η εκτίµηση των ακινήτων γίνεται µε ανάλογη 
εφαρµογή του άρθρου 13 του ίδιου ν.δ/τος 797/1971. Οπου στις διατάξεις 
αυτές αναφέρεται η δηµοσίευση της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, νοείται η δηµοσίευση της περίληψης της πρότασης της παρ. 
1 του παρόντος. Για την εκτίµηση των νέων ακινήτων λαµβάνεται υπόψη η 
αξία τους, όπως αυτή θα διαµορφωθεί µε την ανάπλαση της περιοχής.  
 



  9. Από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 6 κάθε 
νοµέας ή κάτοχος των παλαιών ακινήτων οφείλει να παραδώσει ελεύθερη τη 
χρήση του στο φορέα. Στην περίπτωση άρνησής του να παραδώσει το ακίνητο 
σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του 
φορέα, διατάσσεται η αποβολή του µε απόφαση του µονοµελούς 
πρωτοδικείου, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του φορέα κατά τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.  
 
  10. Οποιος ιδιοκτήτης παλαιού ακινήτου διαφωνεί ως προς το ισάξιο του 
παλαιού προς το νέο ακίνητο που του δίνεται ως αντάλλαγµα µπορεί να 
προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια. Η αγωγή ασκείται κατά του φορέα µέσα 
σε ανατρεπτική προθεσµία έξι (6) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση της 
ανακοίνωσης που προβλέπει η παρ. 6 για όσους έχουν αναγνωρισθεί ως 
ιδιοκτήτες ή άλλες από την αναγνώρισή τους. Σε περίπτωση µεταγενέστερης 
αναγνώρισης, η προθεσµία αυτή αρχίζει από την τελευταία δηµοσίευση της 
συµπληρωµατικής απόφασης που εκδίδεται κατά την παράγραφο 7 του 
παρόντος. Η άσκηση της αγωγής αυτής, όπως και οι προσφυγές κατά του 
κτηµατολογικού πίνακα δεν αναστέλλουν την πρόοδο της περαιτέρω 
διαδικασίας για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος και του 
προγράµµατος γενικά.  
 
  11. Και στις περιπτώσεις ανασυγκρότησης, που προβλέπει το άρθρο αυτό, 
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 947/1979 (ΦΕΚ 169 Αύ). 
   

                  Πολεοδοµική αναµόρφωση προβληµατικών     
                  περιοχών εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως  
                       ή οικισµών προ του 1923     
 
  1. Περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισµών προ του 1923, που 
είναι πολεοδοµικά προβληµατικές και συγκεκριµένα περιοχές για τις 
οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως αύ της παρ. 3 του 
άρθρου 8 ή περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο µε τις διατάξεις του 
ν.δ/τος της 17.7.1923 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος δεν έγινε 
εφαρµογή του σχεδίου στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής για οποιονδήποτε 
λόγο, µπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για την 
εφαρµογή της παραγράφου αυτής, ως εφαρµογή του σχεδίου νοείται η 
συντέλεση των σχετικών απαλλοτριώσεων.  
 
  2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο υπαγωγή προτείνεται µε το Ρ.Σ. ή 
το Γ.Π.Σ. ή το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και εγκρίνεται µε την πολεοδοµική µελέτη. Η 
πρόταση υπαγωγής µπορεί να γίνει επίσης και µετά την κατάρτιση Ρ.Σ. µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων και 
µετά την κατάρτιση Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. µε απόφαση του νοµάρχη, αν από 
υπάρχουσες µελέτες ή κατά την κατάρτιση πολεοδοµικής µελέτης ορισµένης 
περιοχής διαπιστωθεί η συνδροµή των προϋποθέσεων της προηγούµενης 
παραγράφου, εφόσον η υπαγωγή αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση προς τις 
γενικές κατευθύνσεις του Ρ.Σ. ή του Γ.Π.Σ. ή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Οι 
ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 
1337/1983 και στη συνέχεια εγκρίνεται η πολεοδοµική µελέτη της 
περιοχής, όπως ανωτέρω.  
 
  3. Από την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης της περιοχής που υπάγεται 
στο άρθρο αυτό, το ∆ηµόσιο και ο οικείος Ο.Τ.Α. ασκούν δικαίωµα 
προτίµησης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 55 του ν. 947/1979, που 
εφαρµόζεται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. Μετά την ως άνω πρόταση 
υπαγωγής µπορεί, µε απόφαση του νοµάρχη, να αναστέλλεται η χορήγηση 
οικοδοµικών αδειών και οικοδοµικών εργασιών για χρονικό διάστηµα που 
δεν µπορεί να ξεπεράσει την τριετία, για νέες οικοδοµές ή προσθήκες 
κατύ επέκταση υφισταµένων κτιρίων, µε εξαίρεση προσθήκες περιορισµένης 
επιφάνειας µέχρι 30 τ.µ. για λόγους υγιεινής.  
 
  4. Η πολεοδοµική µελέτη περιοχής αναµόρφωσης του παρόντος άρθρου 
εγκρίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος.  



 
  5. Στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε περιοχή του άρθρου αυτύ 
επιβάλλεται εισφορά σε γη. Για τον υπολογισµό της εισφοράς αυτής σε γη, 
ως εµβαδά των ιδιοκτησιών λαµβάνονται τα εµβαδά που είχαν οι 
ιδιοκτησίες κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της κατά την παράγραφο 2 
του παρόντος πράξης που προτείνεται η περιοχή προς αναµόρφωση. Ως 
ιδιοκτησία νοείται το άθροισµα γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη που 
περιλαµβάνονται στην περιοχή του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση εξ 
αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρµόζονται στο 
εµβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό µερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη, όπως 
έχει διαµορφωθεί κατά την ως άνω ηµεροµηνία.  
 
  Ο υπολογισµός των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη των ιδιοκτησιών γίνεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983. Κατά 
τον υπολογισµό αυτόν, λαµβάνονται υπόψη οι ήδη επιβαρύνσεις των 
ιδιοκτησιών από τη συµµετοχή τους σε διάνοιξη ή διεύρυνση κοινόχρηστων 
χώρων. Στην περίπτωση της εντός εγκεκριµένου σχεδίου περιοχής, από την 
εισφορά σε γη αφαιρείται το σύνολο των υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας, 
σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι 
ιδιοκτήτες προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία κατά την 
υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 
1337/1983 ή το αργότερο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
ενστάσεων κατά της πράξης εφαρµογής. Αν το σύνολο αυτό των επιβαρύνσεων 
της ιδιοκτησίας είναι ίσο ή µεγαλύτερο των υποχρεώσεων που προκύπτουν 
από την ως άνω παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983, η ιδιοκτησία 
θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, άλλως βαρύνεται µε τη 
διαφορά. Στην περίπτωση της εντός οικισµού προ του 1923 περιοχής 
αναµόρφωσης, υπολογίζεται το σύνολο εµβαδού των υφιστάµενων 
κοινόχρηστων χώρων, το οποίο και αφαιρείται από τη συνολική εισφορά 
όλων των ιδιοκτησιών. Η επιπλέον διαφορά επιµερίζεται σύµµετρα προς την 
κατά την πιο πάνω λογιζόµενη εισφορά σε γη κάθε ιδιοκτησίας και τα 
εµβαδά του επιµερισµού αυτού οφείλονται ως εισφορά της αντίστοιχης 
ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού δεν οφείλεται 
εισφορά σε χρήµα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 7-10 
και 12 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει.  
 
  6. Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης πραγµατοποιείται µε την πράξη 
εφαρµογής. Για την πράξη αυτή εφαρµόζονται αναλόγως όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 12 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει : 
 
  7. Για την αναµόρφωση της πολεοδοµικά προβληµατικής περιοχής µε 
ενεργό πολεοδοµία ή αστικό αναδασµό, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του 
άρθρου 10 του ν. 1337/1983, όπως τροποποιούνται µε το άρθρο 23 του 
παρόντος.  
 
  8. α) Περιοχές που έχουν προταθεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 13 
του ν. 1337/1983 µε εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. ή µε προεδρικό διάταγµα για την 
εφαρµογή του άρθρου 13 του ανωτέρω νόµου, αναµορφώνονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.  
 
  β) Εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης 
αναµόρφωσης των ως άνω περιοχών συνεχίζονται µε βάση τις προϋφισταµένες 
διατάξεις, εφόσον µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου έχει γνωµοδοτήσει 
το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ή έχει παρέλθει άπρακτη η 
σχετική προθεσµία. Μπορεί η πολεοδοµική µελέτη να εγκριθεί µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου µετά από απόφαση του οικείου δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 



 
 
 
                              Αρθρο 16 
 
               Εξασφάλιση σηµαντικών κοινόχρηστων χώρων            
                       σε παλιά σχέδια πόλεως                        
 
  1. Για την καταβολή των αποζηµιώσεων των απαλλοτριωµένων ακινήτων 
προς διάνοιξη βασικών οδικών αρτηρίων και άλλων σηµαντικών κοινόχρηστων 
χώρων, όπως πλατειών, αλσών ή µεγάλων χώρων πρασίνου, που προβλέπονται 
από εγκεκριµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7/16.8.1923 
σχέδια πόλεως, επιβάλλεται υπέρ του οικείου δήµου ή κοινότητας εφάπαξ 
ειδική εισφορά, η οποία κατανέµεται κατά µερίδια, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος, στα ακίνητα ολόκληρης της πολεοδοµικής ενότητας 
στην οποία βρίσκονται οι ως άνω οδικές αρτηρίες ή κοινόχρηστοι χώροι, 
όπως η πολεοδοµική αυτή ενότητα προσδιορίζεται µε τα γενικά πολεοδοµικά 
σχέδια βάσει του ν. 1337/1983. Κατύ εξαίρεση, µε την κατά την παρ. 2 
του παρόντος άρθρου απόφαση, µπορεί να ορισθεί για ορισµένες από τις ως 
άνω αρτηρίες ή κοινόχρηστους χώρους, που η ωφέλειά τους εκτείνεται και 
σε άλλες πολεοδοµικές ενότητες, ότι η εισφορά κατανέµεται και στα 
ακίνητα που βρίσκονται και σε άλλες, µία ή περισσότερες, πολεοδοµικές 
ενότητες που ορίζονται µε την ίδια απόφαση.  
 
  2. Οι ως άνω βασικές αρτηρίες και κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να 
αποτελούν σηµαντικά λειτουργικά στοιχεία της πόλης ή της πολεοδοµικής 
ενότητας και προσδιορίζονται εφάπαξ για κάθε πολεοδοµική ενότητα µε 
απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που στηρίζεται σε ειδική 
έκθεση των προεκτιµήσεων για τη δαπάνη των απαλλοτριώσεων, τον αριθµό 
των µεριδίων στα οποία θα επιµερισθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος 
και του πιθανού ποσού του κάθε µεριδίου.  
 
3. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του παρόντος, δεν εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του από 17.7/16.8.1923 ν.δ/τος και του άρθρου 6 του α.ν. 
5269/1931, όπως ισχύει για τον αναλογισµό της δαπάνης και για την 
επιβάρυνση των οικοπέδων που έχουν ή αποκτούν πρόσωπο στη διανοιγµένη 
ως άνω οδική αρτηρία ή κοινόχρηστο χώρο ούτε οι διατάξεις του άρθρου 4 
του ν. 653/1977. ∆εν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του παρόντος σε 
περιπτώσεις ανισόπεδων διαβάσεων.  
 
4. Το σύνολο της ειδικής εισφοράς είναι ίσο µε την αξία των 
απαλλοτριωµένων ακινήτων και των συστατικών τους µειωµένη κατά το 
ποσοστό συµµεοχής του οικείου δήµου ή κοινότητας το οποίο ορίζεται σε 
πέντε τοις εκατό (5%) στο σύνολο της αξίας των απαλλοτριωµένων. Η αξία 
αυτή προκύπτει για την πρώτη βεβαίωση της εισφοράς από την εκτίµηση της 
επιτροπής του άρθρου 15 του ν.δ/τος 797/1971, για τις συµπληρωµατικές 
δε βεβαιώσεις από τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις.  
 
5. Η εισφορά κατανέµεται σε µερίδια και βαρύνει, ανάλογα µε το εµβαδόν, 
τη ζώνη που βρίσκεται το ακίνητο και τη χρήση του, τους κυρίου ή νοµείς 
όλων των αυτοτελών κατοικιών ή στεγασµένων χώρων µε αυτοτελή ή αδόµητων 
αλλά άρτιων και οικοδοµήσιµων οικοπέδων της πολεοδοµικής ενότητας ή των 
τυχόν περισσότερων πολεοδοµικών ενοτήτων που έχουν οριστεί µε την 
απόφαση της παρ. 2.  
 
  6.α) Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου, η πολεοδοµική 
ενότητα ή οι ενότητες που βρίσκεται ο προς αποζηµίωση κοινόχρηστος 
χώρος, κατύ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, χωρίζεται σε τρεις 
ζώνες : 
 
  Ζώνη Α : Περιλαµβάνει τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στον προς 
αποζηµίωση κοινόχρηστο χώρο. Προκειµένου για διαµερίσµατα, αρκεί να 
έχει πρόσωπο το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονται.  
 



  Ζώνη Γ : Περιλαµβάνει ακίνητα τα οποία λόγω απόστασης ή δυσκολιών 
πρόσβασης από φυσικά ή τεχνητά εµπόδια εξυπηρετούνται λιγότερο 
ικανοποιητικά από τα ακίνητα των δύο άλλων Ζωνών.  
 
  Ζώνη Β : Περιλαµβάνει τα ακίνητα της περιοχής που βρίσκεται µεταξύ 
των Ζωνών Α και Γ.  
 
  β) Το µερίδιο κάθε ακινήτου πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή : 1 για 
ακίνητα της Ζώνης Γ, 1,5 για ακίνητα της Ζώνης Β και 3 για ακίνητα της 
Ζώνης Α.  
 
  γ) Σε περίπτωση ειδικών κτιρίων, όπως ξενοδοχείων, κλινικών, 
βιοµηχανιών, πολυκαταστηµάτων, εµπορικών κέντρων, σταθµών αυτοκινήτων, 
καθώς επίσης και των οικοπέδων ειδικής χρήσης, όπως οικοπέδων που 
χρησιµοποιούνται για µάνδρες εµπορίας ή αποθήκευσης υλικών ή 
ανταλλακτικών, το µερίδιο το οποίο έχει ήδη προκύψει από την εφαρµογή 
της προηγούµενης περίπτωσης (β) επιβαρύνεται επιπλέον πολλαπλασιαζόµενο 
µε συντελεστή 2, ανεξαρτήτως Ζώνης. Από τα ανωτέρω ειδικά κτίρια 
εξαιρούνται τα κτίρια κοινής ωφέλειας.  
 
  7. Ο υπολογισµός της επιβάρυνσης κάθε ιδιοκτησίας γίνεται ως εξής : 
 
  α) Το εµβαδόν κάθε ακινήτου πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή Ζώνης ή 
και ειδικής χρήσης της παρ. 6γ του παρόντος.  
 
  β) Τα προκύπτοντα µεγέθη αθροίζονται και προκύπτει το υπολογιστικό 
εµβαδόν (Ε). 
 
  γ) Η συνολική καταβλητέα αποζηµίωση (∆), όπως καθορίζεται σύµφωνα µε 
την παρ. 4, διαιρούµενη µε το υπολογιστικό εµβαδόν δίνει το 
υπολογιστικό µερίδιο (µ), ήτοι : 
 
         ∆ 
  µ. ---------- 
         Ε 
 
 
  δ) Η ειδική εισφορά κάθε ιδιοκτησίας ισούται µε το γινόµενο του µ επί 
το εµβαδόν της (ε), πολλαπλασιαζόµενο µε τους συντελεστές Ζώνης ή 
ειδικής χρήσης.  
 
  Ειδική εισφορά "µ. ε. σ. ρ, όπου σ" 1, 1,5, 3 ρ" 1 ή 2 αν είναι 
κατοικία ή ειδικής χρήσης.  
 
  8. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται : 
 
  α) Ως "αυτοτελής κατοικία" κάθε οικοδοµή ή τµήµα της το οποίο 
στεγάζει ή είναι από την κατασκευή του προορισµένο για να στεγάσει ένα 
νοικοκυριό, έστω και αν δεν έχει προσδιοριστεί ως αυτοτελής διηρηµένη 
ιδιοκτησία κατά τις διατάξεις του ν. 3741/1929, του ν. 1024/1971 και 
των άρθρων 1002 και 1113 του Αστικού Κώδικα. Η ύπαρξη ιδιαίτερων 
µετρητών ηλεκτροδότησης ή υδροδότησης αποτελεί τεκµήριο για την 
αυτοτέλεια της κατοικίας.  
 
  β) Ως "στεγασµένος χώρος µε αυτοτελή χρήση" κάθε στεγασµένος χώρος 
που χρησιµοποιείται ή προορίζεται από την κατασκευή του να 
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλµατος, 
όπως κατάστηµα ή εργαστήριο ή γραφείο ή για οποιαδήποτε άλλη αυτοτελή 
χρήση. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης περίπτωσης αύ 
εφαρµόζεται ανάλογα και για τους στεγασµένους χώρους µε αυτοτελή χρήση.  
 
  γ) Ως "αδόµητα οικόπεδα" όλοι οι αυτοτελείς µέσα σε οικοδοµήσιµα 
τετράγωνα χώροι, οι οποίοι δεν έχουν κτίσµατα που υπάγονται σε κάποια 
από τις προηγούµενες παραγράφους.  



 
  9. Για τον προσδιορισµό και βεβαίωση της εισφοράς ο δήµος ή η 
κοινότητα προβαίνει στην απογραφή των βαρυνοµένων κατοικιών ή χώρων ή 
αδόµητων οικοπέδων και συντάσσει σχετικό πίνακα που αναγράφει τις 
κατοικίες ή αυτοτελείς χώρους ή αδόµητα οικόπεδα, όπως της πολεοδοµικής 
ενότητας και τους κυρίους ή νοµείς τους µε τις διευθύνσεις της 
κατοικίας τους. Στις περιπτώσεις ειδικών χρήσεων µε περισσότερα µερίδια 
αναγράφεται και η ειδική χρήση. Ο πίνακας απογραφής τοιχοκολλάται στο 
κατάστηµα του δήµου ή της κοινότητας επί ένα δίµηνο. Η ανακοίνωση για 
την τοιχοκόλληση του πίνακα δηµοσιεύεται σε δύο τοπικές εφηµερίδες, 
εφόσον εκδίδονται, και σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της Αθήνας. Σχετική 
έντυπη ειδοποίηση απευθύνεται και σε όλους τους αναφεροµένους στον 
πίνακα ως κυρίους ή νοµείς των υποκείµενων στην εισφορά ακινήτων. Η 
ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στους 
ενδιαφεροµένου ιδιοκτήτες ή στους ενοίκους των κατοίκων ή χώρων, οι 
οποίοι έχουν την υποχρέωση να την παραδώσουν χωρίς καθυστέρηση στους 
κυρίους ή τους νοµείς των χώρων. Η ειδοποίηση του προηγούµενου εδαφίου 
δεν αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας.  
 
  10. Μέσα σε ανατρεπτική προθεσµά εξήντα (60) ηµερών από την τελευταία 
δηµοσίευση στον τύπο της κατά την προηγούµενη παράγραφο ανακοίνωσης, 
κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της έγγραφης, 
επισυνάπτοντας και κάθε δικαιολογητικό που συσχετίζεται µε τις 
αντιρρήσεις του κατά των εγγραφών στον πίνακα. Σε περίπτωση 
αµφισβήτησης της ιδιότητας του κυρίου ή νοµέα του ακινήτου, η ένσταση 
είναι απαράδεκτη, αν δεν κατανοµάζει τον πραγµατικό κύριο ή νοµέα, 
εφόσον την ένσταση την προβάλλει αυτός που στην κατοχή του βρίσκεται το 
ακίνητο.  
 
  11. Για τις ενστάσεις αποφασίζει το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, 
το οποίο εγκρίνει τον οριστικό πίνακα απογραφής, ο οποίος τοιχοκολλάται 
και ανακοινώνεται όπως και ο αρχικός πίνακας και αποτελεί τον τίτλο 
βεβαίωσης της εισφοράς.  
 
  12. Για την πραγµατοποίηση της κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού 
απαλλοτρίωσης των ακινήτων, αντί των προβλεποµένων από τις ισχύουσες 
διατάξεις πράξεων αναλογισµού, συντάσσεται κτηµατολόγιο και 
κτηµατολογικός πίνακας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ/τος 797/1971. 
Η διαδικασία για τη σύνταξη των στοιχείων αυτών κινείται από τον οικείο 
δήµο ή κοινότητα αµέσως µετά τον κατά την παρ. 3 προσδιορισµό των 
διανοιγόµενων, βάσει του παρόντος, αρτηριών και κοινόχρηστων χώρων. Η 
δαπάνη για τη σύνταξη των στοιχείων αυτών βαρύνει τον οικείο δήµο ή 
κοινότητα, ο οποίος αµέσως µετά την οριστικοποίηση των στοιχείων αυτών 
ζητεί την εκτίµηση της εκτιµητικής επιτροπής του άρθρου 15 του ν.δ/τος 
797/1971 και επισπεύδει την περαιτέρω διαδικασία για τη βεβαίωση της 
εισφοράς και την πραγµατοποίηση των απαλλοτριώσεων. Οι διατάξεις για 
την προσκύρωση και τακτοποίηση των οικοπέδων εφαρµόζονται και στις 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.  
 
  13. Η εισφορά βεβαιώνεται µετά την εκτίµηση της εκτιµητικής επιτροπής 
και εισπράττεται υπέρ του οικείου δήµου ή κοινότητας, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη των εσόδων δήµων και κοινοτήτων. 
Εισφορά µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχµές καταβάλλεται από τον 
υπόχρεο εφάπαξ µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ειδοποίησή του για τη 
σχετική βεβαίωση. Εισφορά µεγαλύτερη από το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 
οκτώ (8) το πολύ ίσες τριµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες όµως καµιά δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από το ποσό αυτό. Μετά το δικαστικό 
προσδιορισµό των προσωρινών τιµών µονάδας, ο δήµος ή η κοινότητα 
αναπροσδιορίζει το ποσό της εισφοράς και προβαίνει σε συµπληρωµατική 
βεβαίωση. Σε συµπληρωµατικές επίσης βεβαιώσεις προβαίνει ο δήµος ή η 
κοινότητα και σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί δικαστικά διαφορά 
προσώπων υπόχρεων. Για την καταβολή των συµπληρωµατικά βεβαιουµένων 
εισφορών σε δόσεις εφαρµόζεται το πιο πάνω εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου.  



 
  14. Η εισφορά και το ποσό της κατά την παρ. 4 συµµετοχής του οικείου 
δήµου ή κοινότητας φέρεται στον προϋπολογισµό εσόδων του δήµου µε 
ιδιαίτερο κωδικό αριθµό και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την 
καταβολή των αποζηµιώσεων απαλλοτρίωσης των κοινοχρήστων χώρων, για 
τους οποίους έγινε ο υπολογισµός και η βεβαίωση της εισφοράς. 
Χρησιµοποίηση του προϊόντος είσπραξης της εισφοράς για άλλους σκοπούς 
συνιστά, εκτός των άλλων συνεπειών, και βαριά κατά τον Ποινικό Κώδικα 
παράβαση καθήκοντος για όλα τα όργανα του δήµου, αιρετά ή όχι, που 
συµπράττουν στην ανεπίτρεπτη χρησιµοποίηση.  
 
  15. Οταν αρχίσει η πραγµατοποίηση εσόδων από την είσπραξη της 
εισφοράς, ο δήµος ή η κοινότητα ζητει από το αρµόδιο δικαστήριο τον 
προβλεπόµενο από τις σχετικές διατάξεις προσωρινό προσδιορισµό της 
τιµής µονάδας και στη συνέχεια παρακαταθέτει σταδιακά και τµηµατικά, 
ανάλογα µε το διαθέσιµο προϊόν της εισφοράς, τις οικείες αποζηµιώσεις 
για τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων και τη διάνοιξη των κοινόχρηστων 
χώρων για τους οποίους προορίζεται η εισφορά.  
 
  16. Στην περίπτωση που η εισφορά προσδιορίστηκε και βεβαιώθηκε για 
µέρος µόνο των βασικών πλατειών και οδών µιας πολεοδοµικής ενότητας, 
που έχουν προσδιοριστεί σύµφωνα µε την παρ. 2, επαναλαµβάνεται η 
διαδικασία για τις επόµενες µερικά ή ολικά.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 17 
 
                 Κατάθεση αποζηµίωσης ρυµοτοµουµένων  
                             από τρίτους        
 
  1. Επιτρέπεται ύστερα από έγκριση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου σε οποιοδήποτε πρόσωπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω, να 
προκαταβάλει για λογαριασµό των υποχρέων την αποζηµίωση για τη 
συντέλεση της απαλλοτρίωσης ακινήτων, που προβλέπονται από τα 
εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια ως κοινόχρηστοι χώροι.  
 
  2. Εάν το πρόσωπο στο οποίο επετράπη η κατάθεση της αποζηµίωσης δεν 
καταθέσει τη σχετική αποζηµίωση µέσα στην προθεσµία που τάσσεται από το 
οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο κατά την παροχή της έγκρισης της 
παρ. 1, επιβάλλεται, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, 
πρόστιµο µέχρι 2.000.000 δραχµές το οποίο εισπράττεται από το δήµο ή 
την κοινότητα.  
 
  3. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, είναι υπόχρεοι για την αποζηµίωση του ρυµοτοµουµένου 
υποχρεούνται να καταβάλουν την αποζηµίωση που τους αναλογεί στο πρόσωπο 
που κατέθεσε την αποζηµίωση για λογαριασµό τους. Με την καταβολή αυτή 
θεωρείται ότι οι παρόδιοι εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους λόγω 
ρυµοτοµίας.  
 
  4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργων ρυθµίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης προς το δηµοτικό ή 
κοινοτικό συµβούλιο και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν, ο τρόπος και η 
διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίµου, ο τρόπος και η 
διαδικασία ειδοποίησης των υποχρέων παροδίων για την καταβολή στο δήµο 
της αποζηµίωσης που τους αναλογεί, τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής 



του προσώπου το οποίο θα καταθέσει την αποζηµίωση, σε περίπτωση 
περισσοτέρων ενδιαφεροµένων, και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή του άρθρου αυτού.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γύ  
 
                  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ  
              ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
 
                              Αρθρο 18 
 
                   Ανώτατα όρια συντελεστή δόµησης     
 
  1. Στις περιοχές που πολεοδοµούνται µε τις διατάξεις του ν. 1337/1983 
και του παρόντος νόµου, ο συντελεστής δόµησης που καθορίζεται από την 
πολεοδοµική µελέτη δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 0,8.  
 
  Ο συντελεστής δόµησης για περιοχές δεύτερης κατοικίας δεν µπορεί να 
είναι µεγαλύτερος του 0,4.  
 
  Ο συντελεστής δόµησης για χρήσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 5 και 
6 του π.δ/τος της 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 ∆ύ), όπως ισχύει κάθε φορά ή 
από τα άρθρα 6 και 7 του π.δ/τος 81/1980 (ΦΕΚ 27 Αύ), δεν µπορεί να 
είναι µεγαλύτερος του 1,6 για χρήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 
του ως άνω π.δ/τος της 23.2.1987 (ΦΕΚ 166 ∆ύ) του 1,2 και για 
τουριστικές δραστηριότητες του 0,6.  
 
  2. Σε κέντρα πόλεων ή πολεοδοµικών ενοτήτων ή σε θέσεις πόλεων και 
οικισµών µε ιδιαίτερο πολεοδοµικό ενδιαφέρον, καθώς και σε ζώνες 
ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, η πολεοδοµική µελέτη βάσει 
αιτιολογίας µπορεί να προβλέπει για οικοδοµικά τετράγωνα ή τµήµατά τους 
και για κτίρια ορισµένων χρήσεων αυξηµένους ή µειωµένους σε σχέση µε 
τους προβλεποµένους από αυτή συντελεστές δόµησης. Ο καθοριζόµενος κατά 
την παράγραφο αυτή αυξηµένος συντελεστής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τα ανώτατα όρια της προηγούµενης παραγράφου. Ο ανώτατος αυτός 
συντελεστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί, εφόσον ολόκληρο το κτίριο έχει 
την προβλεπόµενη χρήση. ∆εν επιτρέπεται αλλαγή της χρήσης κτιρίων σε 
άλλη χρήση για την οποία αντιστοιχεί µικρότερος συντελεστής δόµησης. Ο 
καθοριζόµενος µειωµένος συντελεστής δόµησης εφαρµόζεται και όταν τµήµα 
µόνο του κτιρίου έχει τη χρήση για την οποία καθορίστηκε ο συντελεστής 
αυτός.  
 
  3. Σε περιοχές επεκτάσεων του ν. 1337/1983 και του παρόντος νόµου που 
προορίζονται για ανάπτυξη βιοµηχανίας, βιοτεχνίας ή χονδρεµπορίου, όπως 
σε ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΑ., παραγωγικά πάρκα, µπορεί να ορίζεται από την 
πολεοδοµική µελέτη για το σύνολο της περιοχής ή τµήµατός της ή και για 
ορισµένες χρήσεις αυξηµένο ποσοστό κάλυψης, που δεν µπορεί όµως να 
υπερβαίνει το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του οικοπέδου. Το ποσοστό αυτό 
κάλυψης καθορίζεται, εφόσον επιβάλλεται για τη λειτουργικότητα των 
χρήσεων σε συνδυασµό µε τη διαθέσιµη γη. Ο καθορισµός του αυξηµένου 
ποσοστού κάλυψης πρέπει να αιτιολογείται από την πολεοδοµική µελέτη. 
∆εν επιτρέπεται αλλαγή της χρήσης κτιρίων σε άλλη χρήση για την οποία 
ισχύει µικρότερο ποσοστό κάλυψης.  
 



  4. Σε περιοχές που πολεοδοµούνται µε τις διατάξεις του ν. 1337/1983, 
καθώς και του παρόντος νόµου, που προορίζονται για στεγαστικά 
προγράµµατα ή προγράµµατα κοινής ωφέλειας, µπορεί να καθορίζεται και 
δεύτερος αυξηµένος συντελεστής που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 
2,0. Ο αυξηµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται ύστερα από αιτιολογηµένη 
εκτίµηση των πολεοδοµικών και οικιστικών συνθηκών και των γενικοτέρων 
στεγαστικών αναγκών της περιοχής, από την πολεοδοµική µελέτη. Οι 
ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στα πιο πάνω τµήµατα µπορεί να 
χρησιµοποιήσουν τη διαφορά των δύο συντελεστών µόνον αν εκχωρήσουν στο 
∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή τους εξουσιοδοτηµένους από το ∆ηµόσιο αρµόδιους 
φορείς µέρος της επιπλέον ωφέλειας που προκύπτει από τη διαφορά αυτή 
των δύο συντελεστών δόµησης.  
 
  Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 
Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργων καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι όροι µε τους 
οποίους θα µπορεί να χρησιµοποιείται η πιο πάνω διαφορά των δύο 
συντελεστών, τα της σχετικής διαδικασίας, τα των µεταγραφοµένων 
πράξεων, τα των αµοιβών συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων ή άλλων 
συµπραττόντων προσώπων και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Στη διαδικασία 
αυτή µπορεί να προβλέπονται και ο τρόπος κατάρτισης σχετικών συµβάσεων 
µεταξύ του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. ή των παραπάνω φορέων και των 
ενδιαφεροµένων ιδιοκτητών για τον προσδιορισµό σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση των µεταβιβαζόµενων στο ∆ηµόσιο ή τους άλλους φορείς ποσοστόν 
συνιδιοκτησίας µε τα αντίστοιχα τµήµατα διαιρεµένης ιδιοκτησίας, ο 
τρόπος κατασκευής των έργων και κάθε σχετική λεπτοµέρεια, η τυχόν σε 
χρήµα εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών και όλες οι άλλες 
σχετικές υποχρεώσεις. Οι πιο πάνω συµβάσεις απαλλάσσονται από κάθε 
φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή άλλο τέλος ή εισφορά ή κράτηση υπέρ του 
∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, πλην Φ.Π.Α.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 19 
 
                  Πολεοδοµικές ρυθµίσεις για οικισµούς      
                        µέχρι 2.000 κατοίκους      
 
  1. Η οριοθέτηση των οικισµών µε πληθυσµό µέχρι 2.000 κατοίκους, οι 
οποίοι έχουν δηµιουργηθεί µέχρι την ισχύ του ν. 1337/1983, γίνεται µε 
τις διατάξεις του π.δ/τος της 24.4/3.5.1985 (ΦΕΚ 181 ∆ύ), όπως ισχύει, 
και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 
Αύ), όπως τροποποιείται µε την παρ. 9 περίπτωση αύ του άρθρου 25 του 
παρόντος. Το ανωτέρω διάταγµα δεν έχει εφαρµογή για οικισµούς που 
δηµιουργήθηκαν µετά την έναρξη εφαρµογής του παραπάνω ν. 1337/1983. Για 
τους ήδη οριοθετηµένους οικισµούς δεν είναι επιτρεπτή η διεύρυνση των 
ορίων τους µε νέα διοικητική πράξη.  
 
  2. Η πολεοδόµηση και επέκταση των οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους, που 
έχουν δηµιουργηθεί µέχρι την ισχύ του ν. 1337/1983, γίνεται σύµφωνα µε 
το προεδρικό διάταγµα της 20/30.8.1985 (ΦΕΚ 414 ∆ύ), όπως ισχύει και 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994, όπως 
τροποποιείται µε την παρ. 9 περίπτωση αύ του άρθρου 25 του παρόντος. 
Για την επέκταση των οικισµών αυτών, απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριµένου 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. καθώς και η έγκριση ενιαίας πολεοδοµικής µελέτης, µε την 
επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων, η οποία για τον υπάρχοντα οικισµό 
µπορεί να µην περιλαµβάνει ιδιαίτερες πολεοδοµικές ρυθµίσεις.  



 
  3. Στην περιοχή µέσα στα όρια του οικισµού µπορί να γίνει και 
ανεξάρτητη πολεοδοµική µελέτη που µπορεί να περιορίζεται σε τµηµατική 
πολεοδοµική ρύθµιση κατά µήκος των κυρίων οδικών αξόνων ή σε άλλα 
πολεοδοµικώς ενδιαφέροντα σηµεία. Με τη µελέτη αυτή καθορίζονται 
κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδοµήσιµοι χώροι, χρήσεις γης και όροι 
και περιορισµοί δόµησης. Για τη µελέτη αυτή εκπονείται και εγκρίνεται 
ρυµοτοµικό σχέδιο, κατά τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7.1923 µε 
απόφαση του νοµάρχη, µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος. Ο 
νοµάρχης µε απόφασή του µπορεί να µεταβιβάσει την αρµοδιότητά του του 
προηγούµενου εδαφίου στο δήµαρχο ή πρόεδρο του Ο.Τ.Α. που 
προκύπτει από συνένωση άλλων Ο.Τ.Α.", εφόσον σε αυτό υπάρχει οργανωµένη  
υπηρεσία πολεοδοµικού σχεδιασµού.  
 
  ***Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω µε την περ.α'της παρ.8 
     του άρθρου 24 του Ν.2539/1997 (Α 244) 
 
  4. Για την εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης επέκτασης εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1337/1983. Για περίπτωση 
πολεοδόµησης εντός των ορίων των οικισµών, καθώς και για περίπτωση 
έγκρισης ρυµοτοµικού σχεδίου κατά την παράγραφο 3 του παρόντος, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 32-39 του ν.δ/τος της 17.7.1923 
"περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.". 
  "Με απόφαση του αρµόδιου για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης 
οργάνου, που εκδίδεται µετά από πρόταση του οικείου δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου, µπορεί να επιβληθεί στις ιδιοκτησίες που 
περιλαµβάνονται στην περιοχή εντός των ορίων του οικισµού ή της 
τµηµατικής πολεοδοµικής ρύθµισης η υποχρέωση συµµετοχής είτε µε εισφορά 
σε γη µόνο είτε µε εισφορά σε χρήµα µόνο είτε µε εισφορά σε γη και σε 
χρήµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 20 και 21 του 
παρόντος." 
 
   ***Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω µε την περ.β'της παρ.8 
      του άρθρου 24 του Ν.2539/1997 (Α 244) 
 
  *** Το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.11 
      άρθρ. 27 Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου αυτού µπορεί να εφαρµόζονται και 
στους οικισµούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως αξιόλογοι, βάσει του άρθρου 
2 παρ. 1 του π.δ/τος της 24.4/3.5.1985 (ΦΕΚ 181 ∆ύ), ή ως παραδοσιακοί 
ή υπάγονται στην κατηγορία οικισµών που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 2242/1994, όπως τροποποιείται µε την παρ. 9 περίπτωση 
αύ του άρθρου 25 του παρόντος. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η έγκριση του 
ρυµοτοµικού σχεδίου γίνεται στους µεν αξιόλογους και παραδοσιακούς 
οικισµούς µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, στους δε λοιπούς 
οικισµούς µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας µε γνώµη του 
Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. 
 
  6. Εκκρεµείς διαδικασίες πολεοδόµησης και επέκτασης των ως άνω 
οικισµών συνεχίζονται µε βάση τις προϋφιστάµενες διατάξεις, εφόσον 
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχει υπογραφεί σύµβαση ανάθεσης 
της σχετικής µελέτης.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
    



                              Αρθρο 20 
 
                           Εισφορά σε γη      
 
  1. Οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε πολεοδοµούµενες για πρώτη 
φορά περιοχές υποχρεούνται να συµµετάσχουν µε εισφορά σε γη για τη 
δηµιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά την 
ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983, όπως συµπληρώθηκε µε την 
περίπτωση βύ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Αύ), µε 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1647/1986 
(ΦΕΚ 141 Αύ).  
 
  2. Κατύ εξαίρεση της παρ.1 του παρόντος : 
 
  α) Οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε περιοχές δεύτερης κατοικίας 
του π.δ/τος της 16.8.1985 (ΦΕΚ 416 ∆ύ), όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2242/1994, υποχρεούνται να 
συµµετάσχουν µε εισφορά σε γη, σύµφωνα µε τα ποσοστά που καθορίζονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω π.δ/τος της 16.8.1985. 
 
       "β. Οι ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πολεοδοµικό σχέδιο και 
βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισµού µε πληθυσµό µέχρι δύο χιλιάδες 
(2.000) κατοίκους κατά το άρθρο 19 του παρόντος, είτε οι οικισµοί αυτοί 
εντάσσονται σε Γ.Π.Σ. είτε σε Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., µη συµπεριλαµβανοµένων των 
οικισµών της περιπτώσεως α. της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. της 
20.8.1985 (ΦΕΚ 414 ∆') υποχρεούνται να συµµετάσχουν µε εισφορά σε γη 
ως εξής:". 
 
  Για τµήµα ιδιοκτησίας µέχρι 250 τ.µ. ποσοστό 5%. 
 
  Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 250 τ.µ. µέχρι 500 τ.µ., ποσοστό 10%.  
 
  Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.µ. µέχρι 1.000 τ.µ. ποσοστό 15%.  
 
  Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.µ. µέχρι 4.000 τ.µ. ποσοστό 
25%.  
 
  Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 τ.µ. µέχρι 10.000 τ.µ., ποσοστό 
30%.  
 
  Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.µ., ποσοστό 40%.  
 
 
  *** Το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.12 
      άρθρ.27 Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  γ) Οι ιδιοκτησίες για τις χρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 
7 του από 23.2.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 166 ∆ύ), όπως ισχύει, υποχρεούνται να 
συµµετάσχουν µε εισφορά σε γη, σύµφωνα µε τα ποσοστά που καθορίζονται 
στην περίπτωση βύ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 
Αύ).  
 
  δ) Οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε ζώνες ενεργού πολεοδοµίας 
και πολεοδοµούνται έχουν υποχρέωση εισφοράς σε γη σύµφωνα µε το άρθρο 
23 παρ. 3.  
 
 «ε) Οι ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως µε τις  
διατάξεις του Ν.∆. 17.7./16.8.1923 και στις οποίες αίρεται η ρυµοτοµική  
αναγκαστική απαλλοτρίωση, που επιβλήθηκε µε την ένταξη στο σχέδιο, σε  
συµµόρφωση αποφάσεων των αρµόδιων δικαστηρίων, υποχρεούνται σε εισφορά σε γη  
σύµφωνα µε τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά υπολογίζεται  
και επιβάλλεται µε την πράξη τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου. 
 



 Η εισφορά αποτελεί ποσοστό της επιφάνειας της ιδιοκτησίας, όπως αυτή  
υφίσταται κατά το χρόνο της πράξης τροποποίησης και διατίθεται ολόκληρη  
υποχρεωτικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων που θεσµοθετούνται µε την  
τροποποίηση αυτή. Το µέγεθος της εισφοράς µνηµονεύεται και απεικονίζεται ως  
θέση στην πράξη τροποποίησης, είναι αυτοδίκαια εισφερόµενο, τίθεται σε κοινή  
χρήση µετά τη δηµοσίευση της πράξης και δεν απαιτείται σύνταξη της πράξης  
εφαρµογής που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν. 1337/1983. Εάν µε την  
τροποποίηση του σχεδίου επιβάλλεται για λόγους πολεοδοµικούς η δηµιουργία  
κοινόχρηστου χώρου µεγαλύτερου αυτού της εισφοράς σε γη, συντάσσεται πράξη  
αναλογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 17.7.1923 και του Ν. 5269/1931  
(ΦΕΚ 274 Α) για το επιπλέον τµήµα. 
 
 Αν η ύπαρξη οικοδοµής, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.∆.  
17.7.1923, νοµίµως υφισταµένης, εµποδίζει τη διάθεση της εισφοράς για τη  
δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου, είναι δυνατόν, κατά την κρίσητης υπηρεσίας να  
µετατρέπεται σε ισάξια χρηµατική συµµετοχή. 
 
 Στην περίπτωση αυτή ο προσδιορισµός της αξίας για την πραγµατοποίηση της  
µετατροπής αυτής γίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις  
του Ν. 2882/2001." 
 
*** Η περ. ε' προστέθηκε µε την παρ.5 άρθρ.11 Ν.3212/2003, 
    ΦΕΚ Α 308/31.12.2003. 
 
  3. Κατά τα λοιπά για την εισφορά σε γη εφαρµόζονται οι παράγραφοι 5 
έως 12 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983, όπως ισχύουν, και συµπληρώνονται 
µε τις επόµενες παραγράφους και το άρθρο 25 του παρόντος.  
 
  4. Στο τέλος της παρ. 7 του αυτού άρθρου 8 του ν. 1337/1983 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : 
 
  "Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων 
µπορεί να οριστούν όροι και προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου".  
 
  5. Οι ρυθµίσεις της περίπτωσης βύ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
εφαρµόζονται σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε οικισµούς, των οποίων η 
προκήρυξη ανάθεσης της µελέτης πολεοδόµησής τους αρχίζει µετά τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.  
  "Με απόφαση του αρµόδιου για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης 
οργάνου, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οικείου δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου, µπορεί να υπάγονται στις διατάξεις περί εισφορών 
της παρ. 2β του άρθρου αυτού ή στις ρυθµίσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 1337/1983 οι ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πολεοδοµικό σχέδιο 
και βρίσκονται είτε εκτός είτε εντός των ορίων των οικισµών µε πληθυσµό 
µέχρι δύo χιλιάδες (2.000) κατοίκους." 
 
 
  *** Το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.13 
      άρθρ. 27 Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  6. Για πολεοδοµικές µελέτες χρήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 
και 7 του από 23.2.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 166 ∆ύ), για τις οποίες είχε 
γνωµοδοτήσει το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο την 12.4.1995 
(ηµεροµηνία ισχύος του άρθρου 8 παρ. 4ζ του ν. 1337/1983, όπως 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 23 παρ. 3β του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Αύ) και 
δεν έχουν εγκριθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, µπορεί για τις 
υποχρεώσεις των ιδιοκτησιών σε εισφορά σε γη να εφαρµόζονται οι 
προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον γνωµοδοτήσει σχετικά το οικείο δηµοτικό 
ή κοινοτικό συµβούλιο.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      



 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 21 
 
                          Εισφορά σε χρήµα     
 
  1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, τα οποία περιλαµβάνονται σε 
πολεοδοµούµενες για πρώτη φορά περιοχές και τα οποία διατηρούνται ή 
διαµορφώνονται σε νέα ακίνητα, συµµετέχουν µε καταβολή χρηµατικής 
εισφοράς στην αντιµετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή των βασικών 
κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων. Η εισφορά σε χρήµα ορίζεται σε ποσοστά 
επί της αξίας του ακινήτου, ως ακολούθως : 
 
  α) Για τµήµα ιδιοκτησίας εµβαδού µέχρι 500 τ.µ. ποσοστό 10% της αξίας 
των ακινήτων.  
 
  β) Για τµήµα ιδιοκτησίας εµβαδού πάνω από 500 τ.µ. µέχρι 1.000 τ.µ., 
ποσοστό 15% της αξίας των ακινήτων.  
 
  γ) Για τµήµα ιδιοκτησίας εµβαδού από 1.000 τ.µ. µέχρι 10.000 τ.µ., 
ποσοστό 20% της αξίας των ακινήτων.  
 
  δ) Για τµήµα ιδιοκτησίας εµβαδού πάνω από 10.000 τ.µ., ποσοστό 25% 
της αξίας των ακινήτων.  
 
  2. Κατύ εξαίρεση, για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων τα οποία 
περιλαµβάνονται σε περιοχές επέκτασης οικισµών µε πληθυσµό µέχρι 2.000 
κατοίκους, κατά το άρθρο 19 του παρόντος, η εισφορά σε χρήµα 
υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο : 
 
  α) Για τµήµα ιδιοκτησίας εµβαδού µέχρι 500 τ.µ., ποσοστό 5% της αξίας 
των ακινήτων.  
 
  β) Για τµήµα ιδιοκτησίας εµβαδού πάνω από 500 τ.µ. µέχρι 1.000 τ.µ., 
ποσοστό 10% της αξίας των ακινήτων.  
 
  γ) Για τµήµα ιδιοκτησίας εµβαδού από 1.000 τ.µ. µέχρι 10.000 τ.µ., 
ποσοστό 12% της αξίας των ακινήτων.  
 
  δ) Για τµήµα ιδιοκτησίας εµβαδού πάνω από 10.000 τ.µ., ποσοστό 15% 
της αξίας των ακινήτων.  
 
  3. Για την πραγµατοποίηση της εισφοράς σε χρήµα εφαρµόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, όπως 
τροποποιούνται και συµπληρώνονται µε την παρ. 4 του άρθρου 25 του 
παρόντος. Η εισφορά µπορεί να βεβαιώνεται απευθείας από τα αρµόδια 
όργανα του οικείου Ο.Τ.Α. αντί της πολεοδοµικής υπηρεσίας.  
 
  4. Για τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών σε εισφορά σε χρήµα, που οι 
ιδιοκτησίες περιλαµβάνονται σε περιοχές, των οποίων η πολεοδοµική 
µελέτη έχει εγκριθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος ή εκκρεµεί η 
διαδικασία έγκρισής της και έχει γνωµοδοτήσει το οικείο δηµοτικό ή 
κοινοτικό συµβούλιο ή έχει παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσµία, 
εφαρµόζονται οι εισφορές που ίσχυαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.  
 
  ∆ύναται να υπαχθούν στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου οι ανωτέρω 
περιοχές µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου για την έγκριση της 
πολεοδοµικής µελέτης, µετά από πρόταση του οικείου δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου.  
 



  5. Για την εισφορά σε χρήµα για τις ιδιοκτησίες που αναφέρονται στην 
παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1647/1986 δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του παρόντος.  
«6. Οι δήµοι και οι κοινότητες δύνανται, για την εκπόνηση και µόνο  
πολεοδοµικών µελετών και µελετών πράξεων εφαρµογής περιοχών που  
προβλέπεται να πολεοδοµηθούν από εγκεκριµένα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια,  
Σχέδια Χωρική ς και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ή Ζώνες  
Οικιστικού Ελέγχου, να βεβαιώνουν και εισπράττουν χρηµατικές  
προκαταβολές από τους ιδιοκτήτες των περιοχών που πρόκειται να ενταχθούν  
σε ρυµοτοµικό σχέδιο. Οι προκαταβολές αυτές για κάθε ιδιοκτησία  
υπολογίζονται κατ' αναλογία της επιφάνειας της ιδιοκτησίας προς την  
επιφάνεια της συνολικά πολεοδοµούµενης έκτασης, ανέρχονται σε ποσοστό  
10% επί της προεκτιµώµενης εισφοράς σε χρήµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις  
του παρόντος άρθρου, εγγράφονται σε ειδικό κωδικό των προϋπολογισµών των  
δήµων και κοινοτήτων και διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση  
των µελετών που απαιτούνται µέχρι και την ολοκλήρωση της έκδοσης της  
αντΙστοιχης διοικητικής πράξης έγκρισης του ρυµοτοµικού σχεδΙου και την  
κύρωση της πράξης εφαρµογής του από τον αρµόδιο φορέα. Οι χρηµατικές  
προκαταβολές συµψηφΙζονται µε την οφειλόµενη εισφορά σε χρήµα, όπως αυτή  
προκύπτει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για κάθε ιδιοκτησία µε την  
ένταξή της σε ρυµοτοµικό σχέδιο. 
 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, ΧωροταξΙας και ∆ηµόσιων  
'Εργων, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας  
και Οικονοµικών καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι όροι, η  
διαδικασία και κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας  
διάταξης.» 
 
*** Η παρ.6 προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρου 10 
    Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
                              Αρθρο 22 
 
                        Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης      
 
  1. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως κάτωθι : 
 
  "1. Ζώνες ειδικής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.) καθορίζονται σε πολεοδοµούµενες 
περιοχές που ορίζονται για τον σκοπό αυτόν από Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 
και σε περιοχές µε ήδη εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχέδιο ή περιοχές 
οριοθετηµένων οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923, µε σκοπό την 
αναµόρφωση, την ανάπλαση ή την ανάπτυξή τους. Οι ζώνες αυτές 
καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, µετά από σχετική 
ενηµέρωση ή πρόταση του οικείου δήµου ή κοινότητας. Ο καθορισµός αυτός 
µπορεί να γίνει και µε την πολεοδοµική µελέτη".  
 
  2. Με το προεδρικό διάταγµα µε το οποίο καθορίζεται Ζ.Ε.Ε. µπορεί να 
ορίζεται για τη ζώνη αυτή συντελεστής δόµησης µεγαλύτερος από τον 
προβλεπόµενο στην πολεοδοµική ενότητα, ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου, 
χωρίς όµως υπέρβαση των ανώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 18 
παρ. 1 του παρόντος νόµου. Αν η Ζ.Ε.Ε. καθορίζεται µε την πολεοδοµική  
µελέτη, ο αυξηµένος αυτός συντελεστής δόµησης ορίζεται µε τη µελέτη 
αυτήν. Σε περίπτωση αυξηµένου συντελεστή κατά την παρούσα παράγραφο, 
εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στα τέταρτο και πέµπτο εδάφια της παρ. 2 



του άρθρου 18 του παρόντος.  
 
  3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παρ. 
1, µπορεί να προβλέπονται ειδικότερα µέτρα οικονοµικής ενίσχυσης που 
ισχύουν στην καθοριζόµενη ζώνη, όπως επιδότηση στεγαστικών δανείων, 
οικονοµική ενίσχυση του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
άλλου αρµόδιου φορέα για την εκτέλεση των βασικών έργων στους 
κοινόχρηστους χώρους, καθώς και έργων ανάπλασης ή οικιστικής ανάπτυξης, 
επιδότηση συµβάσεων που συνάπτει ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
άλλος αρµόδιος φορέας µε τρίτους για την εκτέλεση των παραπάνω έργων 
και καθορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρµογής των µέτρων αυτών. Τα µέτρα 
αυτά µπορεί να προβλέπονται και µε το διάταγµα, µε το οποίο καθορίζεται 
η Ζ.Ε.Ε. Αν µεταξύ των µέτρων περιλαµβάνεται η επιδότηση δανείων, το 
διάταγµα εκδίδεται µε πρόταση και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας.  
 
  4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογή 
και για τις καθοριζόµενες κατά το άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 1337/1983 
ζώνες ειδικών κινήτρων (Ζ.Ε.Κ.). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 23 
 
                 Ρυθµίσεις σε ζώνες ενεργού πολεοδοµίας       
                        και αστικού αναδασµού     
 
  1. Οι παράγραφοι 1 - 4 του άρθρου 10 του ν. 1337/1983 αντικαθίστανται 
ως ακολούθως : 
 
  "1. Οι ζώνες ενεργού πολεοδοµίας (Ζ.Ε.Π.) και αστικού αναδασµού 
(Ζ.Α.Α.) περιλαµβάνονται πάντοτε µέσα στην περιοχή Γ.Π.Σ. ή 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και καθορίζονται µε τη διοικητική πράξη έγκρισης των 
σχεδίων αυτών. Σε περίπτωση µη καθορισµού µε την πράξη αυτή ως Ζ.Ε.Π. ή 
Ζ.Α.Α.,  ο καθορισµός αυτός µπορεί να γίνει µε προεδρικό διάταγµα, που 
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Εργων, µετά γνώµη των οικείων δηµοτικών ή κοινοτικών 
συµβουλίων ή µε το προεδρικό διάταγµα έγκρισης της πολεοδοµικής 
µελέτης.  
 
  2. Η κίνηση της διαδικασίας για τον καθορισµό περιοχής ως Ζ.Ε.Π. ή 
Ζ.Α.Α. µπορεί να γίνει είτε µε πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων είτε µε πρόταση των οικείων δήµων ή 
κοινοτήτων ή των αναδόχων φορέων της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 
947/1979, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται µε το βύ εδάφιο της 
παρ. 5 του παρόντος άρθρου.  
 
  3. Η διαδικασία αυτή καθορισµού της περιοχής ως Ζ.Ε.Π. ή Ζ.Α.Α. 
µπορεί να αρχίσει µαζί µε την εκπόνηση του Γ.Π.Σ. ή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή 
και µεταγενέστερα. Στην πρώτη περίπτωση το περίγραµµα της Ζ.Ε.Π. ή της 
Ζ.Α.Α. συµπεριλαµβάνεται στην πρόταση του Γ.Π.Σ. ή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  
 
  4. Η ανάπτυξη, ανάπλαση ή αναµόρφωση περιοχής µε ενεργό πολεοδοµία ή 
αστικό αναδασµό γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 23-24 και 35-50 αντίστοιχα 
του ν. 947/1979 "περί οικιστικών περιοχών". Οπου στις διατάξεις αυτές 
µνηµονεύεται προεδρικό διάταγµα για το χαρακτηρισµό περιοχής ως 
οικιστικής, νοείται, για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, η διοικητική 
πράξη που χαρακτηρίζει την περιοχή ως Ζ.Ε.Π. ή Ζ.Α.Α., σύµφωνα µε την 



παρ. 1 του παρόντος. Στις Ζ.Ε.Π. και Ζ.Α.Α. εφαρµόζονται επίσης και οι 
διατάξεις των άρθρων 55 και 59 του ν. 947/1979".  
 
  2.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 1337/1983 
αντικαθίσταται ως ακολούθως : 
 
  "5. Οι διατάξεις των άρθρων 23-24 και 35-50 του ν. 947/1979 µπορεί να 
εφαρµόζονται και χωρίς την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων ή 
κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται σε αυτές".  
 
  β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής καταργείται.  
 
  3. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 8 του ν. 1512/1985, αντικαθίσταται ως εξής : 
 
  "7. Το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων καθορίζεται µε 
τη σύµβαση ανάθεσης των έργων της Ζ.Ε.Π. και δεν µπορεί να είναι 
µικρότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της έκτασης. Το ως άνω 
ποσοστό εξασφαλίζει ο ανάδοχος φορέας και καλύπτει την κατά το άρθρο 8 
του παρόντος νόµου υποχρέωσή του εισφοράς σε γη. Η εισφορά σε γη για 
τις ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε Ζ.Α.Α. ορίζεται σύµφωνα µε την 
παρ. 4 του άρθρου 8".  
 
  4. Για το ύψος της εισφοράς σε χρήµα των ιδιοκτησιών που 
περιλαµβάνονται στις Ζ.Ε.Π. και Ζ.Α.Α. εφαρµόζεται το άρθρο 21 του 
νόµου αυτού. Είναι δυνατός ο συµψηφισµός των υποχρεώσεων σε χρήµα µε 
τις υποχρεώσεις του αναδόχου φορέα εκτέλεσης των έργων υποδοµής κατά 
τα οριζόµενα στη σχετική σύµβαση ανάθεσης του έργου της Ζ.Ε.Π. ή Ζ.Α.Α.  
 
  5. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του ν. 947/1979 εξακολουθούν 
να ισχύουν, όπως επανήλθαν σε ισχύ µετά την κατάργηση των παρ. 8 και 9 
του άρθρου 10 του ν. 1892/1990. Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ως άνω ν. 
947/1979, όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 10 του άρθρου 10 του ως 
άνω ν. 1337/1983 και όπως επανήλθε σε ισχύ µετά την κατάργηση της 
τελευταίας αυτής παραγράφου µε την ως άνω παρ. 6 του άρθρου 98 του ως 
άνω ν. 1892/1990, αντικαθίσταται ως ακολούθως : 
 
  "1. Η διαχείριση του προγράµµατος που προβλέπει το άρθρο 23 του 
παρόντος νόµου µπορεί να αναλαµβάνεται από το δήµο ή την κοινότητα ή 
δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις ή τη ∆.Ε.Π.Ο.Σ. µαζί ή χωριστά ή να 
ανατίθεται σε εταιρία µικτής οικονοµίας ή ανώνυµη εταιρία ή εταιρία 
περιορισµένης ευθύνης του άρθρου 25 ή 24 αντίστοιχα".  
 
  "6. Εργα υποδοµής πού κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν 
εκτελεσθεί από επιχειρήσεις µικτής οικονοµίας σε καθορισµένες ζώνες 
ενεργού πολεοδοµίας, για τις οποίες έχει ήδη εγκριθεί η σχετική  
πολεοδοµική µελέτη, οι οποίες ανήκουν στις ίδιες τις επιχειρήσεις 
µικτής οικονοµίας που εκτέλεσαν τα έργα ή στους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης που είναι µέτοχοι των επιχειρήσεων αυτών, θεωρείται ότι 
εκτλέσθηκαν νόµιµα, ακόµα και αν της εκτελέσεώς τους δεν είχε προηγηθεί 
η σύναψη συµβάσεως αναθέσεως του έργου αναµόρφωσης ή ανάπτυξης της 
ζώνης ενεργού πολεοδοµίας µεταξύ της επιχειρήσεως και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των νόµων 947/1979 (ΦΕΚ 169 Α'), 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α') και 1892/1990 
(ΦΕΚ 101 Α). Οι οικοδοµικές άδειες στις περιοχές αυτές εκδίδονται µε 
βάση την εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη και τις κτιριακές µελέτες που 
έχουν εκπονηθεί από την οικεία επιχείρηση µικτής οικονοµίας." 
 
   ***Η παρ.6 προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 28 του Ν.2742/1999  
      (Α 207) 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      



 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 24 
 
              Περιοχές ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης        
                          (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) 
 
  1. Εδαφική έκταση, που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός 
οικισµών προ του 1923, καθώς και εκτός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους 
κατά το άρθρο 19 του παρόντος, η οποία ανήκει κατά κυριότητα σε ένα ή 
περισσότερα εξ αδιαιρέτου φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου 
δικαίου και περιλαµβάνεται στα όρια Γ.Π.Σ. εγκεκριµένου µε βάση το 
άρθρο 4 του παρόντος νόµου ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., 
 "ή στα όρια Γ.Π.Σ. και Ζ.Ο.Ε. εγκεκριµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις των  
άρθρων 3 και 29 του ν. 1337/1983.» 
µπορεί να καθορίζεται ως 
περιοχή ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) προς εξυπηρέτηση 
µιας ή περισσοτέρων κατηγοριών χρήσεων γης, όπως αυτές καθορίζονται µε 
το π.δ. από 23.2.1987 (ΦΕΚ 166 ∆ύ) µε εξαίρεση τις χρήσεις του άρθρου 6 
αυτού, όπως ισχύει, ή προς εξυπηρέτηση της δεύτερης κατοικίας του 
π.δ/τος της 16.8.1985 (ΦΕΚ 416 ∆ύ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε το ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Αύ) και να πολεοδοµείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.  
 
*** Οι άνω εντός  " " λέξεις προστέθηκαν µε την παρ.1 άρθρ.9  
    Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002.   
 
"2. Η εδαφική έκταση που καθορίζεται ως ΠΕΡΠΟ πρέπει να είναι ενιαία 
και να έχει ελάχιστη επιφάνεια "πενήντα (50) στρέµµατα". ∆εν θεωρείται 
ενιαίο η έκταση που διακόπτεται από εγκεκριµένες εθνικές, επαρχιακές, 
δηµοτικές ή κοινοτικές οδούς. ∆εν συνυπολογίζονται στην επιφάνεια της 
έκτασης που καθορίζεται ως ΠΕΡΠΟ τα ρέµατα, οι εκτάσεις που 
απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς (ιδίως δασικές 
εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, βιότοποι) και οι οποίες παραµένουν εκτός 
σχεδίου και οι µη εγκεκριµένες οδοί που τυχόν περιλαµβάνονται στην 
έκταση αυτή." 
 
   ***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 19 του  
      Ν.2742/1999 (Α 207/7-10-1999) 
 
*** Οι λέξεις "εκατό (100) στρέµµατα" αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις  
    "πενήντα (50)στρέµµατα" µε την παρ.15 άρθρ.13 Ν.3212/2003, 
    ΦΕΚ Α 308/31.12.2003. 
 
  3. Για τον καθορισµό Π.Ε.Ρ.Π.Ο. µέχρι την έγκριση  «των  
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού σχεδίων» απαιτείται η προηγούµενη  
σύνταξη και έγκριση 
γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδοµικής δραστηριότητας 
ιδιοκτητών γης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του παρόντος, οι οποίες 
καλύπτουν τουλάχιστον την περιφέρεια ενός νοµού ή νοµαρχιακού 
διαµερίσµατος. Οι κατευθύνσεις αυτές εγκρίνονται µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, που εκδίδεται 
ύστερα από γνώµη του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου και του Κεντρικού 
Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.  
 
*** Οι λέξεις "του κατά τα ανωτέρω Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.»  
    αντικαταστάθηκαν µε τις λέξεις: «των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου             
αυτού σχεδίων»,µε την παρ.2 άρθρ.9 Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002.   
 
  Η γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου εκδίδεται και κοινοποιείται στο 



Υπουργείο σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τότε που περιέρχεται στο 
συµβούλιο η πρόταση γενικών κατευθύνσεων. Εάν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία αυτή, δύναται να εγκρίνονται γενικές κατευθύνσεις και χωρίς 
τη γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου.  
 
  Ειδικά για τις περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, αντί για τη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, 
Οικισµού και Περιβάλλοντος, γνωµοδοτεί η Εκτελεστική Επιτροπή του 
Οργανισµού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.  
 
  4. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο γενικές κατευθύνσεις περιέχουν 
τουλάχιστον σχεδιάγραµµα µε την οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπεται 
καταρχήν να καθοριστούν ως οικιστικά κατάλληλες για Π.Ε.Ρ.Π.Ο., το 
µέγιστο επιτρεπόµενο εµβαδόν εδαφικών εκτάσεων που, µέσα στα όρια των 
παραπάνω περιοχών, µπορούν να καθοριστούν ως Π.Ε.Ρ.Π.Ο. και να 
πολεοδοµηθούν µε βάση το παρόν άρθρο, καθώς και χρονοδιάγραµµα 
πολεοδόµησης, το οποίο καλύπτει διάστηµα δέκα (10) ετών και ορίζει το 
µέγιστο εµβαδόν εδαφικών εκτάσεων που επιτρέπεται να πολεοδοµούνται ως 
Π.Ε.Ρ.Π.Ο. ανά πενταετία. Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται, ύστερα από 
µελέτη, µε βάση τον οικιστικό ιστό του νοµού, τις προοπτικές 
δηµογραφικής εξέλιξης και γενικότερης ανάπτυξής του, τη διάταξη των 
λοιπών, παραγωγικών και µη, δραστηριοτήτων στον ευρύτερο χώρο, τις 
περιβαλλοντικές και εδαφοµορφολογικές συνθήκες, τα συστήµατα 
επικοινωνίας, την ισορροπία των χρήσεων γης και ιδίως τα ανώτατα όρια 
δυνατής ανάπτυξης των περιοχών χωρίς αλλοίωσης της φυσιογνωµίας της 
περιοχής η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής (όρια κορεσµού). Ειδικά για 
καθορισµό περιοχών δεύτερης κατοικίας έχουν ανάλογη εφαρµογή οι 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2242/1994. 
 
  5. Η πολεοδόµηση των Π.Ε.Ρ.Π.Ο. γίνεται µε βάση πολεοδοµική µελέτη, η 
οποία εκπονείται µε πρωτοβουλία των προσώπων της παρ. 1. 
 Η πολεοδοµική µελέτη εγκρίνεται και τροποποιείται "µε απόφαση"  
 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, µετά  
από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας,Οικισµού και Περιβάλλοντος  
και γνώµη του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία εκδίδεται  
και κοινοποιείται στο Υπουργείο σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τότε που  
περιέρχεται στο δήµο ή κοινότητα η σχετική µελέτη.  
 
*** Η φράση  «µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση»  
    µε την παρ.25 άρθρ.13 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003. 
 
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, δύναται να 
εγκρίνεται η πολεοδοµική µελέτη χωρίς τη γνώµη του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου. Η πολεοδοµική µελέτη συνοδεύεται από πολεοδοµικό 
σχέδιο συντασσόµενο σε οριζοντιογραφικό και υψοµετρικό τοπογραφικό 
διάγραµµα και έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις 
διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7.1923. Τροποποίηση της πολεοδοµικής 
µελέτης είναι δυνατή µετά πάροδο διετίας τουλάχιστον, χωρίς αύξηση του 
καθορισθέντα µε αυτήν συντελεστή δόµησης.  
 
  Η πολεοδοµική µελέτη συντάσσεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα 
ορισθούν µε την παρ. 12 του παρόντος και περιέχει ιδίως : α) τις 
χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, β) τα 
διαγράµµατα των δικτύων υποδοµής, γ) τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς 
χώρους που πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της 
συνολικής έκτασης της Π.Ε.Ρ.Π.Ο. και δ) τους γενικούς και ειδικούς 
όρους και περιορισµούς δόµησης, οι οποίοι µπορεί να ορίζονται ανά 
οικοδοµικό τετράγωνο ή τµήµα οικοδοµικού τετραγώνου, εφόσον αυτό 
επιβάλλεται από τη διαµόρφωση του εδάφους ή την ανάγκη προστασίας του 
φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή άλλες ειδικές πολεοδοµικές 
ανάγκες. Ο καθοριζόµενος µέσος συντελεστής δόµησης στο σύνολο των 
οικοδοµήσιµων χώρων της Π.Ε.Ρ.Π.Ο. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,6 
και ειδικά για περιοχές παραθεριστικής κατοικίας το 0,4. Εν πάση 
περιπτώσει ο συντελεστής δόµησης κάθε οικοδοµήσιµου χώρου δεν µπορεί να 



υπερβαίνει το 0,8 και ειδικά για περιοχές δεύτερης κατοικίας το 0,6.  
 
  6. Για την πολεοδόµηση των Π.Ε.Ρ.Π.Ο. απαιτείται προηγουµένως η 
χορήγηση βεβαίωσης από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων ότι η συγκεκριµένη έκταση βρίσκεται εντός 
των κατά την παρ. 1 "σχεδίων" ή του κατά την παρ. 4 σχεδίου 
γενικών κατευθύνσεων και πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 
Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της ανωτέρω βεβαίωσης και της έγκρισης της 
πολεοδοµικής µελέτης δεν δύνται να είναι µεγαλύτερο της τριετίας. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων 
δύναται να καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια.  
 *** Οι λέξεις «Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.» αντικαταστάθηκαν ως άνω µε τη  
λέξη «σχεδίων»,µε την παρ.2 άρθρ.9 Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002.   
 
 
  7. Προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης αποτελεί η 
υποχρέωση των ιδιοκτητών της εδαφικής έκτασης που πολεοδοµείται ως 
Π.Ε.Ρ.Π.Ο. να καταβάλλουν στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ειδική χρηµατική εισφορά ίση 
µε το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της προς πολεοδόµηση έκτασης και 
η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 20.000.000 δραχµών, 
αναπροσαρµοζοµένων ανά διετία µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων. Η ειδική εισφορά αποτελεί είσοδο του 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., δεν επιστρέφεται (εν όλω ή εν µέρει) σε περίπτωση µη 
εξάντλησης του καθοριζοµένου µε την πολεοδοµική µελέτη συντελεστή 
δόµησης και δεν οφείλεται εκ νέου σε περίπτωση τροποποίηση της 
πολεοδοµικής µελέτης.  
  
  8. Η ειδική χρηµατική εισφορά υπολογίζεται µε βάση την αγοραία αξία 
γης κατά το χρόνο της κατά την παρ. 6 χορήγησης βεβαίωσης. Η εκτίµηση 
της αγοραίας αξίας γης ανεξάρτητα από το ύψος αυτής γίνεται: 
 
α) για τις περιοχές που καλύπτονται από το σύστηµα αντικειµενικού 
προσδιορισµού των ακινήτων, σύµφωνα µε τον τρόπο του συστήµατος αυτού, 
της αξίας γης λαµβανοµένης από τους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 
 
β) για τις λοιπές περιοχές, από τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες 
της περιοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας µεταβιβάσεως 
ακινήτων, που επιλαµβάνονται κατόπιν αιτήσεως του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων. 
 
  Η εκτίµηση γίνεται από τον αρµόδιο ελεγτή και θεωρείται από τον 
οικονοµικό έφορο. 
 
Η κατά τα ανωτέρω εκτιµηθείσα αγοραία αξία είναι ανακοινώσιµη σε 
τρίτους, µπορεί δε να τύχει και δηµοσιότητας. Η εκτίµηση πρέπει να 
γίνει σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών προ της έγκρισης της 
πολεοδοµικής µελέτης. 
 
9. Το 20% του συνόλου της ειδικής εισφοράς χρήµατος καταβάλλεται από 
τον αιτούντα στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ προ της υπογραφής από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων του σχεδίου προεδρικού 
διατάγµατος έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης. Πµοίως προ της υπογραφής του 
ως άνω σχεδίου προεδρικού διατάγµατος κατατίθεται από τον αιτούντα στο 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. εγγυητική επιστολή µιας των αναγνωρισµένων τραπεζών της 
χώρας ίση µε το υπόλοιπο 80% της εισφοράς. Το υπόλοιπο αυτό πρέπει να 
καταβληθεί το εργότερο εντός διετίας στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., το οποίο και 
επιστρέφει την εγγυητική επιστολή. Αλλιώς µετά την πάροδο της διετίας, 
η εγγυητική επιστολή καταπίπτει οριστικά υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., χωρίς 
οποιαδήποτε οικονοµική ή άλλη διεκδίκηση του αιτούντος εκ µέρους του 
∆ηµοσίου. 
 



10. Από την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης οι κοινόχρηστοι χώροι 
θεωρούνται ότι περιέρχονται σε κοινή χρήση, είτε γίνεται παραίτηση των 
κατά την παρ. 1 προσώπων από την κυριότητα, νοµή και κατοχή των 
κοινόχρηστων χώρων είτε όχι. Η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης έχει ως 
αναγκαίο, κατ. αµάχητο τεκµήριο, επακόλουθηµα την κατά την ελεύθερη 
βούληση αυτών παραίτησή τους από την κυριότητα, νοµή και κατοχή των 
κοινόχρηστων χώρων. 
 
  11. Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε πρωτοβουλία και 
ευθύνη των προσώπων της πιο πάνω παρ. 1 του παρόντος και τον έλεγχο της 
αρµόδιας κατά τόπο πολεοδοµικής υπηρεσίας κατά τις κείµενες διατάξεις. 
Αµέσως µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, ο ιδιοκτήτης της 
έκτασης προβαίνει στην εκτέλεση των έργων διαµόρφωσης του χώρου, καθώς 
και στην εκτέλεση των έργων υποδοµής, όπως αυτά προβλέπονται από την 
πολεοδοµική µελέτη. Στη συνέχεια προβαίνει στη σύνταξη των κτιριακών 
µελετών και την εκτέλεση των οικοδοµικών έργων στους διαµορφούµενους 
οικοδοµήσιµους χώρους, σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη. ∆ιατάξεις που 
προβλέπουν την υποχρέωση εισφοράς σε γή και σε χρήµα δεν έχουν εφαρµογή 
στις περιπτώσεις πολεοδόµησης µε βάση το παρόν άρθρο. 
 
  12. Η δαπάνη της µελέτης κατασκευής και εκτέλεσης των έργων υποδοµής 
της Π.Ε.Ρ.ΠΟ. βαρύνει τα πρόσωπα της πιο πάνω παρ. 1 του άρθρου αυτού. 
Η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδοµής από τους 
ενδιαφεροµένους µπορεί: 
 
  α) να ανατεθεί µετά από συµφωνία στους αρµόδιους οργανισµούς (Ο.Τ.Ε., 
∆.Ε.Η., Ε.Υ.∆.Α.Π. κ.λ.π)., 
 
  β) να αναληφθεί από τους ενδιαφεροµένους µε βάση προδιαγραφές που θα 
παραδοθούν από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων και που έχουν συνταχθεί από τους οικείους 
οργανισµούς (Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., Ε.Υ.∆.Α.Π.), προκειµένου βάσει αυτών να 
εκτελεστούν τα αντίστοιχα έργα υποδοµής. 
 
  13. Από τη χορήγηση της κατά την παρ.6 βεβαίωσης, η προς τρίτους 
µεταβίβαση της κυριότητας οικοδοµήσιµων ή µη τµηµάτων ή κτιρίων ή 
διαιρεµένης ιδιοκτησίας µέσα στις οικείες εκτάσεις της Π.Ε.Ρ.ΠΟ. 
επιτρέπεται µόνο µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης και την 
ολοκλήρωση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδοµής (ύδρευσης, 
αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου 
πόλης, εφόσον υπάρχει στην περιοχή). 
 
 «Η ολοκλήρωση των έργων αυτών πιστοποιείται µε απόφαση του Υπουργού  
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, µετό από εισήγηση της  
αρµόδιας διεύθυνσης για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης και έκθεση  
επιτροπής τεχνικων υπαλλήλων που συγκροτείται µε απόφαση του οικείου  
νοµόρχη, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στο σχετικό συµβόλαιο  
µεταβίβασης.» 
 
  Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής και ειδικότερα 
στους διακιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους 
µεσίτες, στους συµβολαιογράφους που συντάσσουν συµβόλαια κατά παράβαση 
της διάταξης αυτής, στους δικηγόρους που παρίστανται και στους 
υποθηκοφύλακες που µεταγράφουν τέτοια συµβόλαια, εοιβάλλεται διοικητική 
ποινή προστίµου υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Το πρόστιµο αυτό ορίζεται για το 
καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα ίσο µε την αξία της συνολικής επιφάνειας 
της έκτασης της οποίας εγκρίνεται η πολεοδοµική µελέτη, υπολογίζεται 
προς 10.000 δρχ. ανά τετραγωνικό µέτρο γης και δύναται να 
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων. Με ανάλογη απόφαση καθορίζεται η 
διαδικασία και ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίµου 
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.13 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την     παρ.2  



άρθρου 9 Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
  14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι 
προδιαγραφές εκπόνησης των κατά τις παρ. 2 και 3 γενικών κατευθύνσεων, 
οι ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης της πολεοδοµικής µελέτης της 
Π.Ε.Ρ.ΠΟ. και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  15. Σε περίπτωση εκτάσεων επιφάνειας µεγαλύτερης ή ίσης των διακοσίων 
(200) στρεµµάτων, είναι δυνατόν να προβλέπεται στην οικεία πολεοδοµική 
µελέτη και να αναφέρεται στη σχετική πράξη έγκρισής της ο χρόνος 
ολοκλήρωσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδοµής κατά φάσεις, που 
αντιστοιχούν σε τµήµατα έκτασης επιφάνειας ίσης ή µεγαλύτερης των εκατό 
(100) στρεµµάτων έκαστο. Στην περίπτωση αυτήν οι διατάξεις της παρ. 13 
ισχύουν για κάθε φάση χωριστά. 
 
16. Εκκρεµείς διαδικασίες για την πολεοδόµηση εκτάσεων µε τις 
διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1947/1991 συνεχίζονται µε βλαση τις 
προϊσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχει 
υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων φάκελλος µε τα δικαιολογητκά για την 
έκδοση απόφασης οικιστικής καταλληλότητας της έκτασης, "η οποία για τις  
περιπτώσεις αυτές ισχύει για τρία (3) έτη από τη δηµοσίευσή της στην  
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως." 
 
  ***Η εντός " " φράση προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 19 του  
     Ν.2742/1999 (Α 207/7-10-1999) 
 
 
Εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης σε εκτάσεις για 
τις οποίες έχει εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος απόφαση 
οικιστικής καταλληλότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 
1947/1991, συνεχίζονται µε τις προϊσχύουσες διατάξεις για µια  
"τετραετία" 
από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
 
  ***Η λέξη "διετία" αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 του άρθρου 19  
     του Ν.2742/1999 (Α 207/7-10-1999) 
 
«Εκκρεµείς περιπτώσεις πολεοδόµησης εκτόσεων µε τις διατάξεις του άρθρου  
29 του ν. 1947/1991, για τις οποίες έχει υποβληθεί φάκελος µε τα  
δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης Οικιστικής Καταλληλότητας της  
έκτασης ή έχει εκδοθεί η απόφαση αυτή και για οποιονδήποτε λόγο δεν  
προωθήθηκε ή δεν εγκρίθηκε η πολεοδοµική µελέτη της έκτασης, δύναται να  
υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην αυτών που αφορούν στην  
επιφάνεια της έκτασης και στον υπολογισµό της ειδικής χρηµατικής  
εισφοράς, θέµατα για τις οποίες εφαρµόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις.» 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.16 προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρου 9          
Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
17. Τα άρθρα 69 µέχρι 75 του ν.1892/1990 και 28 και 29 του 
ν.1947/1991, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, 
καταργούνται. 
 
18. Για τη χωροθέτηση εκτάσεων των οικοδοµικών συνεταιρισµών έχουν 
ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των παρ.3 και 4 του παρόντος. Εκκρεµείς 
διαδικασίες χωροθέτησης εκτάσεων οικοδοµικών συνεταιρισµών συνεχίζονται 
µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος 
έχει υποβληθεί στις αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων φάκελλος για αποδοχή της κατά το άρθρο 4 
παρ. 11 του π.δ./τος 93/1987 (ΦΕΚ 52 Α') έκθεση σκοπιµότητας. Για την 
πολεοδόµηση των εκτάσεων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις που τους 
διέπουν. 



 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 περ.Γ' εδ.1 
              και 5 του Ν.2647/1998 (Α' 237/22.10.1998) ορίζεται ότι: 
   1. Οι ακόλουθες αρµοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς 
µεταβιβάζονται στις Περιφέρειες : 
..................................................................... 
   Γ. Αρµοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων  
      Εργων: 
  µεταβιβάζονται στις Περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής και µε 
εξαίρεση τις περιοχές που εµπίπτουν µέσα σε όρια Ramsar, ∆ίκτυα Νatura 
2000, εθνικούς δρυµούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα µνηµεία της 
φύσης, σε κοινοτικό ή εθνικό προγράµµατα ή σχέδια περιβαλλοντικής 
σηµασίας: 
  1) Η προέγκριοη χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑII 
(άρθρο 8 ΚΥΑ 69269/5387/1990, ΦΕΚ 678 Β'). Εξαιρούνται τα έργα που 
έχουν χαρακτήρα διεθνή, εθνικό ή διαπεριφερειακό και τα έργα που 
αφορούν ιδιωτικές πολεοδοµήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
1947/1991 και τις διατάξεις περί περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης 
πολεοδόµησης (άρθρο 24 του ν. 2508/1997, ΦΕΚ 199 Α') και ειδικότερα:  
α) έργα εθνικής οδοποιϊας, β) φράγµατα και λοιπές εγκαταστάσεις προς 
συγκρότηση ή µονιµότερη αποθήκευση υδάτων συνολικής αποθηκευτικής 
ικανότητας νερού µεγαλύτερης των 500.000 κ.µ., καθώς και µικρότερων, 
εφόσον δέχονται ή αποσκοπούν στη µεταφορά ύδατος από µια υδρολογική 
περιφέρεια σε άλλη ή κατάντη αυτών υφίστανται προοτατευόµενες περιοχές, 
γ) µετρό κοι γραµµές ειδικού τύπου, δ) γραµµές µεταφοράς ενέργειας 
τόσης µεγαλύτερης ή ίσης των 150 KV, ε) αγωγοί πετρελαίου και αερίου". 
...................................................................... 
...................................................................... 
  5) Η έγκριση χωροθέτησης και οικιστικής καταλληλότητας εκτάσεων 
οικοδοµικών συνεταιρισµών (άρθρο 17 παρ. 2 του π.δ. 93/1987, ΦΕΚ 52 Α' 
σε συνδυασµό µε το άρθρο 24 παρ.18 του ν. 2508/1997, ΦΕΚ 199 Α')". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
             
                           Αρθρο 25 
   
            Τροποποιούµενες - Καταργούµενες διατάξεις     
 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε την Εγκ.42/∆ΤΕ/β/οικ.31442/2972/23.10.97,ΥΠΕΧΩ∆Ε,  
                Γεν. ∆/νση Πολ/µίας, ∆ιεύθυνση Τοπ. Εφαρµογών, Τµήµα βύ,  
                ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινίσεις στο ν. 2508/97 επί θεµάτων εισφορών  
                σε γη και σε χρήµα.  
  
  1. Η παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.1337/1983, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν.1512/1983, καταργείται. 
 
  "µε την επιφύλαξη εφαρµογής της σε περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνες 
Κοινωνικού Συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.) από Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια που έχουν 
εγκριθεί ή εγκρίνονται κατά τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 4 παρ. 11 του νόµου αυτού." 
 
    *** Το άνω εντός εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.8 άρθρ.10 
        Ν.2947/2001,ΦΕΚ α 228/9.10.2001. 
 
2. Η παρ. 7 του του άρθρου 7 του ν.1337/1983, όπως συµπληρώθηκε µε 
την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), καταργείται. 



 
3. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν.1337/1983 προστίθεται παράγραφος 13 
ως εξής: 
 
"13. Στις περιπτώσεις κατάτµησης οικοπέδων µετά την έγκριση της 
πολεοδοµικής µελέτης και πριν την κύρωση της πράξης εφαρµογής, 
επιβάλλεται, πέρα από τα ελάχιστα όρια εµβαδού και διαστάσεων, η 
εξασφάλιση στη µεταβιβαζόµενη και στην εναποµένουσα έκταση του 
αναλογούντος σε κάθε τµήµα ποσοστού της εισφοράς σε γη που προκύπτει 
βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού. Κάθε δικαιοπραξία (εν ζωή ή αιτία 
θανάτου) που έχει αντικείµενο µεταβίβαση κυριότητας κατά παράβαση των 
ανωτέρω είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής άκυρη. 
 
4. α) Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν.1337/1983 και η 
παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αριθµείται ως 3. Το πρώτο εδάφιο της νέας 
παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
"3. Η εισφορά σε χρήµα υπολογίζεται στο εµβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως 
αυτή διαµορφώνεται µε την πράξη εφαρµογής και στην οικοπεδική αξία που 
έχει κάθε ιδιοκτησία κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρµογής. 
 
β) Οι παρ. 5 και 6 του ίδιου άρθρου 9 του ν.137/1983 αριθµούνται ως 4 
και 5 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: 
 
"6. Οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσονται της εισφοράς σε χρήµα για 
τους προβλεπόµενους από την πολεοδοµική µελέτη κοινωφελείς χώρους 
αρµοδιότητάς τους. Η καταβολή της εισφοράς αυτής γίνεται µετά την 
απόκτηση του χώρου από το φορέα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις". 
 
  5. Μέχρι την έγκριση Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κατά τον παρόντα νόµο, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1337/1983. 
 
 6. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.δ. 17.7/16.8.1923 έχουν εφαρµογή:  
α) σε συγκροτηµένους οικισµούς προϋφιστάµενους του ν.δ/τος της 17.7.1923  
που στερούνται εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, β) σε ρυµοτοµικό σχέδια  
εγκεκριµένα µε τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923 ή µε τις  
προγενέστερες του ν.δ/τος αυτού διατάξεις, γ) σε ρυµοτοµικά σχέδια  
διανοµών για αστική αποκατάσταση δικαιούχων του Υπουργείου Γεωργίας, τα  
οποία έχουν κυρωθεί κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νοµοθεσίας, πριν  
από τη δηµοσίευση του ν. 1337/1983, δ) σε ρυµοτοµικά σχέδια του άρθρου  
37 του ν. 1337/1983, ε) και σε ρυµοτοµικά σχέδια εκτάσεων οικοδοµικών  
συνεταιρισµών, τα οποία έχουν ενσωµατωθεί σε ευρύτερες περιοχές µε  
ρυµοτοµικό σχέδιο εγκεκριµένο πριν από την έναρξη ισχύος του ν.  
1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α'). 
 
Ως όριο του οικισµού για τον υπολογισµό της ζώνης λαµβάνεται το όριο του  
οικισµού του προϋφιστάµενου του ν.δ/τος 17.7.1923 ή το όριο του  
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου. Σε περίπτωση που η ζωνη επικαλύπτεται  
κατά τµήµα της µε επέκταση ρυµοτοµικού σχεδίου κατά τις διατάξεις του ν.  
1337/1983 ή µε οικισµό οριοθετηµένο κατ' εφαρµογή του από 24.4/3.5.1985  
π.δ/τος (ΦΕΚ 181 ∆'), οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.δ.17.7/16.8.1923  
έχουν εφαρµογή µόνο στο υπόλοιπο τµήµα της ζώνης.» 
 
*** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρου 9 
    Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
  7. Η παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.1337/1983 αντικαθίστατια ως 
ακολούθως: 
 
  "3. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, µπορεί να µεταβιβαστούν στους δήµους και 
τις κοινότητες που αποδεδειγµένα διαθέτουν οργανωµένη υπηρεσία 



πολεοδοµικού σχεδιασµού όλες οι αρµοδιότητες που αφορούν την υλοποίηση 
και εξειδίκευση των στόχων και κατευθύνσεων του γενικού πολεοδοµικού 
σχεδίου και κυρίως η εκπόνηση και έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης και 
ο καθορισµός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισµών δόµησης. Η 
έγκριση και ο καθορισµός αυτός γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
µαζί µε τις σµικρύνσεις των σχετικών διαγραµµάτων µε παραγγελία του 
δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη διαπίστωση, σε κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση, της ύπαρξης της οργανωµένης υπηρεσίας 
πολεοδοµικού σχεδιασµού". 
 
  8. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 43 του ν.1337/1983, όπως 
ισχύει, καθώς και όλες οι διατάξεις του ν.1337/1983 που αναφέρονται σε 
διάκριση πυκνοδοµηµένων, αραιοδοµηµένων και αδόµητων περιοχών, 
εφαρµόζονται µόνο σε εκκρεµείς διαδικασίες πολεοδόµησης, που διέπονται 
από τον παραπάνω νόµο 1337/11983. Επίσης, εφαρµόζονται µόνο σε 
εκκρεµείς διαδικασίες πολεοδόµησης οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της 
παρ.7 του άρθρου 6, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8, των παρ.1 και 2 του 
άρθρου 9 και του άρθρου 13 του ν.1337/1983, όπως ισχύουν. 
 
  9.α. Οι ρυθµίσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 
2242/1994 γίνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, µετά 
από γνώµη του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π.. 
 
  Εκκρεµείς διαδικασίες για ρυθµίσεις κατά τα ανωτέρω συνεχίζονται µε 
τις προίσχύουσες διατάξεις, εφόσον κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχει 
γνωµοδοτήσει γι'αυτές το Κεντρικό Σ.Χ.Ο.Π.. 
 
  β. Ειδικά ο καθορισµός των ορίων και των όρων και περιορισµών 
δόµησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και 
πολεοδοµικών µελετών χαρακτηρισµένων ως παραδοσιακών, γίνεται µε 
προεδρικό διάταγµα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, µετά από γνωµοδότηση του Κεντρικού 
Σ.Χ.Ο.Π.. Προκειµένου για παραδοσιακούς οικισµούς περιοχών αρµοδιότητας 
Υπουργών Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου, οι ανωτέρω ρυθµίσεις 
ασκούνται από τους Υπουργούς αυτούς, αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις.  
   
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
           
                          Αρθρο 26 
               Κωδικοποίηση πολεοδοµικής νοµοθεσίας                         
 
  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µπορεί να συσταθεί στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων ειδική 
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή της οποίας τα µέλη δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν τα εννέα, για τη σύνταξη κώδικα "περιβάλλονοτος" 
χωροταξίας και πολεοδοµίας. 
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ποσό και ο τρόπος καταβολής της 
αποζηµίωσης των µελών της επιτροπής, των ειδικών εισηγητών που τυχόν 
ορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 2 και των γραµµατέων και ρυθµίζεται κάθε 
σχετική λεπτοµέρεια. 
 
** Η λέξη περιβάλλοντος προστέθηκε  µε την παρ.1 άρθρου 11 



    Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
  2. Η επιτροπή που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο συγκροτείται 
από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
και δηµοσίους υπαλλήλους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και από 
ιδιώτες επιστήµονες ειδικευµένους σε θέµατα της πολεοδοµίας. Ο πρόεδρος 
και τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, µε την οποία και τάσσεται 
ο χρόνος περάτωσης του έργου της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται έως 
τρεις υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργων, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα γραµµατέα της επιτροπής. Με την 
απόφαση αυτή µπορεί επίσης να ορίστούν ως ειδικοί εισηγητές έως τρεις 
υπάλληλοι του παραπάνω Υπουργείου κατηγορίας ΠΕ. 
 
  3. Ο κατά την παρ.1 κώδικας θα περιλαµβάνει τις ισχύουσες διατάξεις 
νόµων και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν «την προστασία του  
περιβάλλοντος»,τα ρυθµιστικά σχέδια, τον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό, την ανάπτυξη, επέκταση, ανάπλαση και διαµόρφωση 
των οικισµών, την εφαρµογή των ρυµοτοµικών σχεδίων και πολεοδοµικών 
µελετών, τους γενικούς κανόνες δόµησης εντός και εκτός σχεδίου και 
οικισµών, τη διαδικασία απαλλοτρίωσης, τακτοποίησης και προσκύρωσης 
ακινήτων και έκδοσης οικοδοµικών αδειών, την αυθαίρετη δόµηση, τη 
µεταφορά συντελεστή και κάθε άλλη διάταξη που εντάσσεται στη βασική 
πολεοδοµική νοµοθεσία. 
 
  Κατά τη σύνταξη του κώδικα, επιτρέπεται η κατάργηση διατάξεων που 
κρίνονται ατελέσφορες για την επίτευξη πρακτικών αποτελεσµάτων, η 
απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί σιωπηρώς, καθώς και των 
µεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρµογής, η προσαρµογή 
διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγµα, η αναδιατύπωση διατάξεων χάριν 
απλουστεύσεως ή άρσεως ερµηνευτικών αµφιβολιών ή συσχετισµού προς 
παρεµφερείς διατάξεις, ο καθορισµός των αρµόδιων οργάνων σε συνάρτηση 
µε το υφιστάµενο οργανωτικό σχήµα των κεντρικών και αποκεντρωµένων 
υπηρεσιών και των οργάνων της αυτοδιοίκησης, η ενοποίηση και η 
αναδιάρθρωση νοµοθετηµάτων, η µεταγλώττιση του κειµένου στη δηµοτική 
και κάθε άλλη µεταβολή απαραίτητη για την ενότητα της ρυθµίσεως. 
 
  Ο κώδικας επιτρέπεται να περιέχει εξουσιοδοτήσεις για τη 
µεταγενέστερη τροποποίηση συγκεκριµένων τµηµάτων αυτού µε προεδρικό 
διάταγµα ή άλλη κανονιστική πράξη. 
 
** Οι λέξεις "προστασία περιβάλλοντος" προστέθηκαν  µε την παρ.1 άρθρου  
11 Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
 «4, Με απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και  
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων µπορεί να συσταθεί στη  
Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιων 'Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για τη  
σύνταξη Κώδικα ∆ηµόσιων 'Εργων, Ο Κώδικας θα περιλαµβάνει τις ισχύουσες  
διατάξεις των νόµων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τη µελέτη,  
την κατασκευή και τη συντήρηση των δηµόσιων έργων, Για τη συγκρότηση της  
Επιτροπής, τη σύνταξη του Κώδικα και την αποζηµίωση των µελών της  
Επιτροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και το  
δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3. 
 
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων  
και µετά από εισήγηση της οικείας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, µπορεί  
να ανατίθεται, µε απευθείας ανάθεση, η εκτέλεση συγκεκριµένων  
προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης ή η σύνταξη ειδικών  
µελετών και ερευνών που ανάγονται στο τµήµα της νοµοθεσίας που πρόκειται  
να κωδικοποιηθεί, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας ή σε  
επιστηµονικά ιδρύµατα ή ινστιτούτα ή Ν.Π.∆.∆, κατά παρέκκλιση κάθε  
γενικής ή ειδικής διάταξης. 
 



6. Οι Κώδικες που θα καταρτισθούν κατά τις προηγούµενες παραγράφους θα  
υποβληθούν στην Ολοµέλεια της Βουλής προς κύρωση, µε τη διαδικασία του  
άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγµατος.» 
 
  *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε από τις παρ.4-6 ως άνω µε την παρ.1 άρθρου  
      11 Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                          Αρθρο 27 
 
  Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου, από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα 
της κυβερνήσεως, το τµήµα της Σύµβασης, αποτελούµενο από τα τέσσερα 
πρώτα άρθρα αυτής, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16.4.1989 µεταξύ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου αφ'ενός και της Ανώνυµης Εταιρείας Μικτής Οικονοµίας 
µε την επωνυµία "∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - 
∆.ΕΠ.Ε.Π.Ο.Κ." αφ'ετέρου, για το έργο "Ανάπτυξη της Ζώνης Ενεργού 
Πολεοδοµίας Κοζάνης". 
 
  το τµήµα της Σύµβασης, που κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου, έχει ως 
εξής: 
 
         "Σύµβαση ανάθσης του έργου Ανάπτυξης 
        της Ζώνης Ενεργού Πολεοδοµίας Κοζάνης 
 
  Σήµερα, 16 Απριλίου 1989, µεταξύ: 
 
  1. Της Ανώνυµης Εταιρείας Μικτής Οικονοµίας υπό την επωνυµία 
"∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ∆.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. ΑΕ.", 
που έχει συσταθεί µε την 965/9.6.1988 πράξη της συµβολαιογράφου Κοζάνης 
Βασιλικής ∆. Τσιτσέλη και εγκρίθηκε µε την 1766/20.6.1988 απόφαση του 
Νοµάρχη Κοζάνης, περίληψη του καταστατικού της οποίας δηµοσιεύθηκε στο 
2309/4.7.1988 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), καλούµενη ως εξής ως 
"∆.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε.", εκπροσωπόυµενη από τον πρόεδρο του διοικητικού 
συµβουλίου Ιωάννη Ν. Παγούνη, ∆ήµαρχο Κοζάνης, σύµφωνα µε την απόφαση 
του δηµοτικού συµβουλίου που περιλαµβάνεται στο υπ'αρ. 1 πρακτικό, 
αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα Σύµβαση,  
συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής: 
 
                          Αρθρο 1 
                     Πλαίσιο διατάξεων    
  
  Η Σύµβαση αυτή καταρτίζεται σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 
του άρθρου 27 του ν.947/1979 και αφού έλαβαν υπόψη: 
 
  1. Το ν.947/1979, όπως αυτός τροποποιήθηκε, ισχύει από τους νόµους 
1337/1983 και 1512/1985, 
 
  2. Την 7179/423/12.2.1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων "Εγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 
∆ήµου Κοζάνης (Ν. Κοζάνης)" (ΦΕΚ 68 ∆'). 
 
  3. Το από 16.2.1989 προεδρικό διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
138/1989 Τ.∆. µε το οποίο καθορίσθηκε ζώνη ενεργού πολεοδοµίας (Ζ.Ε.Π.) 
στην περιοχή "Παϊάµπορο" του ∆ήµου Κοζάνης (Ν. Κοζάνης) εγκρίθηκε η 
πολεοδοµική µελέτη αυτής. 
 
                           Αρθρο 2 



                    Αντικείµενο της Σύµβασης 
 
  1. Με τις διατάξεις της παρούσας Συµβάσεως και σύµφωνα µε το πλαίσιο 
του προηγούµενου άρθρου, το ∆ηµόσιο αναθέτει και η ∆.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε. 
αναλαµβάνει τη µελέτη και κατασκευή των εργων τεχνικής και κοινωνικής 
υποδοµής και διαµόρφωσης του περιβάλλοντος, την κατασκευή έτοιµων 
καοικιών, τη διάθεση οικοπέδων σε τρίτους για ανοικοδόµηση και την 
κατασκευή των προβλεπόµενων κτιρίων επαγγελµατικής χρήσης-αναψυχής 
κ.λ.π., όπως προσδιορίζονται στα επόµενα άρθρα, του οικιστικού 
προγράµαµατος στην περιοχή της Ζ.Ε.Π. Παϊάµπορο ∆ήµου Κοζάνης, 
συνολικής εκτάσεως 500 περίπου στρεµµάτων, όπως περιγράφονται στην 
πολεοδοµική µελέτη που εγκρίθηκε. 
 
  Για την εφαρµογή της Ζ.Ε.Π. εκπονήθηκε σχετική µελέτη από την 
"Αναπτυξιακή Κοζάνης Α.Ε.", την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν υπόψη 
τους και θα αποτελεί παράρτηµα της Σύµβασης αυτής. 
 
  Η ανάπτυξη της Ζ.Ε.Π. θα έχει σαν σκοπούς: 
 
  α) την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος της περιοχής του ∆ήµου 
Κοζάνης µε την υλοποίηση ολοκληρωµένου οικιστικού προγράµµατος που θα 
περιλαµβάνει τη µελέτη και κατασκευή των κοινόχρηστων και κοινωφελών 
έργων, τη µελέτη και κατασκευή των έτοιµων κατοικιών και τη διάθεσή 
τους σε τρίτους, τη διάθεση οικοπέδων για ανοικοδόµηση, τη µελέτη και 
κατασκευή χώρων αναψυχής, άθλησης, εµπορικών κέντρων κ.λ.π.. 
 
  β) Την αυτόνοµη ανάπτυξη της περιοχής µε βασικούς οικονοµικούς πόρους 
που θα εξασφαλιστούν µε τη διαδικασία της εφαρµογής της Ζ.Ε.Π. και µε 
διάθεση έτοιµης κατοικίας υψηλού επιπέδου και οικοπέδου σε προσιτές και 
ανταγωνιστικές τιµές σε τρίτους. 
 
  γ) Την ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης που µέσα από τη 
δηµοτική επιχείρηση και µε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα Ζ.Ε.Π. θα 
αποτελέσει πρότυπο οικιστικής και επιχειρηµατικής ανάπτυξης για 
ολόκληρη τη χώρα. 
 
2. Η ∆.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. αναλαµβάνει να κατασκευάσει όλα τα έργα υποδοµής 
(εκτός από τα έργα της ∆.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε.) και τα έργα των περιοχών 
αµιγούς κατοικίας, πολεοδοµικού κέντρου, ελεύθερων χώρων αστικού 
πρασίνου και τα έργα τουρισµού αναψυχής. Αναλυτικότερα: 
 
α) Τα έργα υποδοµής, δηλαδή το οδικό δίκτυο πεζοδρόµων, τη διαµόρφωση 
των κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων (κεντρική πλατεία, χώροι στάσης και 
παιχνιδιού), τη διαµόρφωση των χώρων στάθµευσης, τη φύτευση πρασίνου, 
τα δίκτυα ύδρευσης - πυρόσβεσης και αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, 
τη σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης της πόλης της Κοζάνης, το δίκτυο 
διανοµής ζεστού νερού θέρµανσης και οικιακής χρήσης (δίκτυο 
τηλεθέρµανσης), το δίκτυο κεντρικής κεραίας λήψης τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών προγραµµάτων και της εγκατάστασης απαγωγής απορριµάτων. Τα 
κοινόχρηστα (χώροι και έργα) µετά την ολοκλήρωσή τους θα παραδίδονται 
στο ∆ήµο Κοζάνης, στο οποίο θα ανήκουν σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
 
  Σηµειώνεται ότι τµήµα των έργων υποδοµής δύναται να επεκταθεί και 
εκτός των ορίων του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, εφόσον αυτό 
επιβάλλεται από λόγους τεχνικής αρτιότητας, οικονοµικότητας και 
ολοκλήρωσης αυτών, µε την προϋπόθεση ότι η επέκταση αυτή θα εξυπηρετεί 
µελλοντική επέκταση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου. 
 
  β) Τα κτιριακά και άλλα έργα της περιοχής αµιγούς κατοικίας 
(οικοδοµικά τετράγωνα 21, 22, 17, 12, 28, 29, 30, 32, 33, 46, 42, 39) 
και ειδικότερα κτίρια κατοικιών και εµπορικών καταστηµάτων και 
πολιτιστικά κτίρια, καθώς και των περιοχών πολεοδοµικού κέντρου, 
ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου και τουρισµού - αναψυχής (οικοδοµικά 



τετράγωνα 9, 10, 11, 7, 8, 1, 5, 3, 4) και ειδικότερα κτίρια κατοικιών, 
γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, κοινωφελών οργανισµών, διοίκησης, 
συνάθροισης κοινού, εµπορικών καταστηµάτων, εστιατορίων και 
αναψυκτηρίων, πολιτιστικά κτίρια, επαγγελµατικά εργαστήρια, κτίρια 
τουριστικών εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων και στάθµευσης. 
 
  γ) Τα οικόπεδα που θα µεταβιβαστούν σε τρίτους για ανέγερση κατοικίας 
θα βρίσκονται στα οικοδοµικά τετράγωνα 23, 24, 25 και 26. 
 
  3. Η εκτέλεση του οικιστικού προγράµµατος της Σύµβασης αυτής θα 
πραγµατοποιηθεί σε τέσσερα στάδια, όπως προβλέπεται και περιγράφεται 
παρακάτω και θα περιλαµβάνουν τις αντίστοιχες εργασίες. Η συνολική 
διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος θα είναι συνολικά οκτώ (8) χρόνια 
από σήµερα. 
 
                          Αρθρο 3  
 
  1. Η ισχύς της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της. 
 
  2. Το ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση να δηµοσιεύσει τη Σύµβαση 
αυτή στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 30 παρ. 2 του 
ν. 947/1979. 
 
  3. Αν παρέλθει τρίµηνο χωρίς να εκπληρωθεί η κατά την προηγούµενη 
παράγραφο υποχρέωση του ∆ηµοσίου, η ∆.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε. δικαιούται να 
παρατείνει ανάλογα τις συµβατικές προθεσµίες. 
 
                          Αρθρο 4 
 
  1. Η έκταση που περιλαµβάνεται στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, εκτάσεως 500 
περίπου στρεµµάτων, όπως αυτή περιγράφεται και αποτυπώνεται στο 
προεδρικό διάταγµα εγκρίσεως της πολεοδοµικής µελέτης, αποτελεί 
ιδιοκτησία του ∆ήµου Κοζάνης που θα µεταβιβαστεί κατά πλήρη κυριότητα 
στη "∆.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ.  Α.Ε.". 
 
  2. Το ∆ηµόσιο - πέρα από τα κτίρια εκπαίδευσης - τα Ν.Π.∆.∆. και οι 
κοινωφελείς οργανισµοί δύναται να αποκτήσουν χώρους (αδόµητους ή 
δοµηµένους) στην περιοχή του πολεοδοµικού κέντρου για τη στέγαση των 
υπηρεσιών που πιθανόν θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση της Ζ.Ε.Π., 
όπως π.χ. ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΛ-ΤΑ, Ελληνική Αστυνοµία, Πυροσβεστικό Σώµα 
κ.λπ.. 
 
  Για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. 
και τους κοινωφελείς οργανισµούς, ώστε να κατασκευάσουν σε αυτές κτίρια 
και έργα που θα καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες τους, πρέπει να 
ειδοποιηθεί η ∆.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση της 
Σύµβασης αυτής. 
 
  Στην ειδοποίηση θα καθορίζονται η χρήση, οι απαιτούµενες επιφάνειες 
σε τετραγωνικά µέτρα και οι πιθανές ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, 
καθώς και το χρονοδιάγραµµα κατασκευής των κτιρίων και έργων, ενταγµένο 
µέσα στα χρονικά όρια κατασκευής της Ζ.Ε.Π., που προβλέπονται στο άρθρο 
Η ∆.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. θα προσδιορίσει την ακριβή θέση των εκτάσεων που θα 
πωληθούν στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στους κοινωφελείς οργανισµούς 
στην περιοχή πολεοδοµικού κέντρου, αφού λάβει υπόψη τις αναφερόµενες 
στην ειδοποίηση απαιτήσεις τους και την πολεοδοµική µελέτη της Ζ.Ε.Π.. 
 
  Το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας οφείλουν να 
ακολουθήσουν στην κατασκευή των κτιρίων και των έργων τις ειδικές 
προδιαγραφές και τον πολεοδοµικό κανονισµό της Ζ.Ε.Π. (µορφωλογία 
κτιρίων, εξωτερικά υλικά κ.λ.π). 
 
  Η ∆.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. υποχρεούται να παραχωρήσει δωρεάν τις αναγκαίες 
εκτάσεις στον Ο.Σ.Κ., Γ.Γ.Α, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Υπουργείο 



∆ικαιοσύνης για την κατασκευή κτιρίων νοµαρχιακής και περιφερειακής 
διοίκησης. Η παραχώρηση των εκτάσεων θα γίνει µε τον όρο της ανέγερσης 
κτιρίων σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της Σύµβασης αυτής (άρθρο 5) και, 
όπου δεν προβλέπεται, µε την προϋπόθεση να ολοκληρωθούν τα κτιριακά 
έργα εντός πενταετίας." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                          Αρθρο 28 
 
  1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων µπορεί 
να επιχορηγεί, από τις πιστώσεις του, το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία 
"Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας" (Μ.Γ.Φ.Ι.), για την εκτέλεση 
συγκεκριµένου έργου ή προγράµµατος που συµβάλλει στην περιβαλλοντική, 
οικολογική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και εντάσσεται στο 
πλαίσιο της πολιτικής και των προτεραιοτήτων του Υπουργείου αυτού, 
εφαρµοζοµένης κατά τα λοιπά της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 26 του 
ν.1262/1982.            
 
  Με απόφαση των Υπουργείων Εθνικής οικονοµίας, Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων ορίζεται το συγκεκριµένο 
έργο ή πρόγραµµα που πληροί τις προϋποθέσεις για την εφαρµογή της 
παρούσας διάταξης. 
 
  2. Επίσης από τις πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Εργων µπορεί να επιχορηγούνται ιδρύµατα και λοιπά 
Ν.Π.Ι.∆., µε κοινωφελή ή µε µη κερδοσκοπικό σκοπό για την εκτέλεση 
συγκεκριµένου έργου ή προγράµµατος, που συµβάλλει στην περιβαλλοντική, 
οικολογική, πολιτιστική, πολεοδοµική και χωροταξική ανάπτυξη της χώρας 
και εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής και των προτεραιοτήτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων εφαρµοζοµένης 
κατά τα λοιπά της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.1262/1982. Με 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, καθορίζονται κάθε φορά το νοµικό πρόσωπο 
και το συγκεκριµένο έργο ή πρόγραµµα, που πληρούν τις προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή της παρούσας διάταξης. 
 
 «∆εν απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης αν πρόκειται για έργα  
ενταγµένα σε κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ή σε κοινοτική πρωτοβουλία και το  
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου περιλαµβάνεται στους φορείς υλοποίησης, που  
αναφέρονται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ή στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού." 
 
 
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.16 άρθρ.13 Ν.3212/2003, 
    ΦΕΚ Α 308/31.12.2003. 
 
  3. Η παρ.4 του άρθρου 16 του ν.2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α') καταργείται και 
η παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 του άρθρου 3 του ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162 
Α'), συµπληρώνεται ως εξής: 
 
  Στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω παραγράφου 1 στην τρίτη σειρά µετά τις 
λέξεις "και διατίθεται" προστίθενται οι λέξεις "σύµφωνα µε τις οικείες 
κατά περίπτωση διατάξεις" και στην πέµπτη σειρά µετά τις λέξεις "την 
εκπόνηση µελετών" προστίθεται η λέξη "διεξαγωγή". 
 
  Στη δέκατη τρίτη σειρά του ως άνω εδαφίου, µετά τη λέξη "εκπαίδευση", 
προστίθεται η φράση "τη λειτουργία φορέων διαχείρησης βιοτόπων, καθώς 



και µέτρων που συµβάλλουν στην προστασία και διαχείρηση των περιοχών 
αυτών". 
 
  Στην δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σειρά του ίδιου ως άνω εδαφίου 
διαγράφονται οι λέξεις "καθώς και". 
 
  Στο τέλος του εδαφίου αυτού η τελεία γίνεται κόµµα και προστίθεται τα 
κάτωθι: 
 
  " τη µελέτη και εκτέλεση έργων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, την 
απαλλοτρίωση ελεύθερων χώρων και τη µετατροπή τους σε χώρους αστικού 
και περιαστικού πρασίνου, καθώς και την απόκτηση και αποκατάσταση 
διατηρητέων κτιρίων και σπηλαίων και τη διαµόρφωση των ελεύθερων χώρων 
τους. 
 
  Επίσης, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Εργων, από το ως άνω ποσοστό 50% που αποδίδεται απευθείας στο 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., µπορεί να διατίθενται µε τη µορφή επιχορήγησης χρηµατικά 
ποσά σε Ο.Τ.Α., λοιπά Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. µε κοινωφελείς σκοπούς ή µε 
χαρακτήτα µη κερδοσκοπικό, για συγκεκριµένες δράσεις που συµβάλλουν 
στην εξυπηρέτηση ή πραγµατοποίηση των αναφερόµενων στο προηγούµενο 
εδάφιο σκοπών. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                          Αρθρο 29 
 
  1.α. Με απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου, µετά από γνώµη του 
οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, δύναται να µειώνεται η 
απόσταση των ιδρυόµενων ή επεκτεινόµενων κοιµητηρίων που ορίσθηκε µε 
την παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 1128/1980 (ΦΕΚ 284 Α'), εφόσον η 
µείωση αυτή δεν επιφέρει επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και στην 
προστασία της δηµόσιας υγείας και πάντως σε καµία περίπτωση η απόσταση 
αυτή να µην είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) µέτρων από το άκρο 
του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης και εβδοµήντα πέντε (75) µέτρων από 
µεµονωµένες νοµίµως υφιστάµενες κατοικίες. 
 
  Οι αποστάσεις των κοιµητηρίων από τα φρέατα ή τις πηγές πόσιµου 
ύδατος, όπως ορίζονται στην αυτή ως άνω παράγραφο του π.δ/τος 1128/1980 
εφαρµόζονται εφόσον αποδεικνύεται από υδρογεωτεχνική µελέτη που 
εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
ότι δεν δηµιουργούνται κίνδυνοι ρύπανσης ή µόλυνσης του υδροφόρου 
ορίζοντα που τροφοδοτούν τα εν λόγω φρέατα ή πηγές. 
 
  β. Οι ρυθµίσεις της ανωτέρω περίπτωσης εφαρµόζονται και για 
αποστάσεις έγκρισης νέου ή επέκτασης υφιστάµενου σχεδίου πόλεως και 
ανόρυξης φρέατος πόσιµου ύδατος από τα υφιστάµενα κοιµητήρια. 
 
  Κατ'εξαίρεση, προκειµένου για πολεοδόµηση βιοµηχανικών περιοχών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4458/1965 (ΦΕΚ 27 Α'), όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν.742/1977 (ΦΕΚ 319 Α'), καθώς και 
βιοµηχανικών - βιοτεχνικών πάρκων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.1337/1983 (ΦΕΚ 3 Α'), απαγορεύεται η απόσταση των εγκεκριµένων 
σχεδίων αυτών εκ των υφιστάµενων κοιµητηρίων να είναι µικρότερη των 
πενήντα (50) µέτρων. 
 
  γ. Η κατά το ανωτέρω π.δ. 1128/1980 απόσταση των διακοσίων πενήντα 
(250) µέτρων για την έγκριση νέου ή επέκταση σχεδίου πόλεως από 



υφιστάµενα µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος κοιµητήρια, δύναται να 
µειωθεί µέχρι πενήντα (50) µέτρα, µε την προϋπόθεση ότι µεταξύ του προς 
επέκταση σχεδίου πόλεως και του κοιµητηρίου υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι 
ή χώροι πρασίνου και επιπλέον δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή 
µόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώµατος, αποδεικνυοµένου από 
υδρογεωτεχνική µελέτη, που εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 
 
  Η ανωτέρω απόσταση των πενήντα (50) µέτρων δύναται να µειωθεί στα 
είκοσι (20) µέτρα µε απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου, µετά από γνώµη 
του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 
 
  Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες των ανωτέρω. 
 
  2. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α') 
προστίθενται τα κάτωθι εδάφια: 
 
  "Εκκρεµείς διαδικασίες καθορισµού των ορίων και των όρων και 
περιορισµών δόµησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων 
και πολεοδοµικών µελετών των ανωτέρω οικισµών, συνεχίζονται µε βάση τις 
προϋφιστάµενες του παρόντος διατάξεις, εφόσον µέχρι τις 3.10.1994, 
ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, είχε γνωµοδοτήσει το οικείο 
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ή είχε παρέλθει άπρακτη η σχετική 
προθεσµία. 
 
  Σχετικές αποφάσεις νοµαρχών που δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, θεωρούνται έγκυρες 
εφόσον συντρέχει η κατά την τήρηση της σχετικής διαδικασίας ανωτέρω 
προϋπόθεση." 
 
  3.α. Η παρ.2 του άρθρου 1 του ν.2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α') αντικαθίσταται 
ως εξής: 
 
  "2. Η απόφαση για την κήρυξη περιοχής υπό κτηµατογράφηση δηµοσιεύεται 
σε µια ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δυο 
εφηµερίδες του νοµού ή της περιφέρειας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 
στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους οικείους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, νοµαρχίες, συµβολαιογραφικούς συλλόγους, καθώς και στο 
Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και 
∆ωδεκανήσου". 
 
  β. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου 
προστίθενται τα κάτωθι εδάφια: 
 
  "Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται σε µια ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής 
κυκλοφορίας και σε δύο του νοµού ή της περιφέρειας. Κοινοποιείται 
επίσης στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους οικείους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και στη νοµαρχία." 
 
  γ. Η παρ.2 του ως άνω άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "2. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν έχει υποχρέωση υποβολής της κατά την 
προηγούµενη οαρλαγραφο δήλωσης". 
 
  δ. Η  παρ. 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "4. Η δήλωση υποβάλλεται στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατολογίου ή στο 
οικείο κοινοτικό ή δηµοτικό κατάστηµα ή όπου αλλού ορίζεται στην 
απόφαση της παρ. 1".  
 
ε.ι. Η παρ. 5 του ίδιου άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής : 
 
"5. Οι δηλώσεις υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών, η 



έναρξη της οποίας ορίζεται µε την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου. Η αντίστοιχη προθεσµία για τους κατοίκους της αλλοδαπής είναι 
έξι (6) µήνες. Οι προθεσµίες αυτές µπορεί να παρατείνονται για χρόνο 
συνολικά έως τρεις (3) µήνες µε αποφάσεις του Ο.Κ.Χ.Ε., που 
δηµοσιεύονται κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου".  
 
ιι. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του ίδιου άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής : 
 
"Υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα δικαιώµατα της παρ. 3 έχουν και 
όσοι αποκτούν τέτοιο δικαίωµα µέσα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα. Οι 
δηλώσεις αυτές, για τις οποίες ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθµίσεις του 
παρόντος άρθρου, υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από την 
κτήση ή τη µεταβολή του εγγραπτέου δικαιώµατος, εκτός αν δεν έχει λήξει 
ακόµα η προθεσµία της παρ. 5, οπότε η δήλωση υποβάλλεται εντός αυτής".  
 
στ. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 του ανωτέρω ν. 2308/1995 η φράση 
"και σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών και κοινοποιείται στο 
Υπουργείο Εξωτερικών" αντικαθίσταται µε τη φράση : 
 
"σε µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο 
εφηµερίδες του νοµού ή της περιφέρειας, κοινοποιείται δε στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, στους οικείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στις 
νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις...".  
 
ζ. Στο τέλος τους άρθρου 4 προστίθενται τα εξής : 
 
"Στις περιπτώσεις που ο Ο.Κ.Χ.Ε. κρίνει ότι υπάρχουν ή µπορούν να 
συµπληρωθούν κτηµατολογικά διαγράµµατα και πίνακες για τµήµα δήµου ή 
κοινότητας, τότε η διαδικασία δύναται να συνεχιστεί µετά την κήρυξη της 
περιοχής υπό κτηµατογράφηση, µε την πρώτη ανάρτηση, όπως αυτή 
προβλέπεται στην παρ. 1".  
 
4.α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 
162 Αύ) προστίθενται τα εξής : 
 
"Οι χώροι που προορίζονται από την πολεοδοµική µελέτη των ανωτέρω ΒΚ 
2115 και ΒΚ 2116 κτηµάτων που εγκρίθηκε µε το π.δ. 4.8.1993 (ΦΕΚ 1062 
∆ύ) για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, θεωρούνται αυτοδίκαια 
εισφερόµενοι για τους σκοπούς της αρµοδιότητας του φορέα για τον οποίο 
προορίζονται από το χρόνο παραχώρησης των εκτάσεων αυτών στο δήµο και 
δεν υπόκεινται σε απαλλοτρίωση. Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 12 του 
ν. 1337/1983, όπως ισχύουν, δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα ρύθµιση. 
Στις παραχωρούµενες εκτάσεις επιβάλλεται χρηµατική εισφορά, η οποία 
βεβαιώνεται από το δήµο και ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) της 
αντικειµενικής αξίας που έχει η παραχωρούµενη έκταση κατά το χρόνο της 
παραχώρησης. Τα χρήµατα αυτά διατίθενται από το δήµο για την κατασκευή 
των βασικών κοινοχρήστων πολεοδοµικών έργων".  
 
β. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Αύ) αντικαθίσταται 
ως κάτωθι : 
 
"2. Ο ∆ήµος Περάµατος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει για 
έγκριση στον Υπουργό Οικονοµικών ειδικό κτηµατολογικό διάγραµµα και 
πίνακα, στα οποία θα αναφέρονται τα ονόµατα των φερόµενων ως δικαιούχων 
και θα αποτυπούνται οι προς παραχώρηση εκτάσεις κατά θέση, εµβαδόν και 
διαστάσεις, καθώς και πρόγραµµα πραγµατοποίησης της παραχώρησης. Τυχόν 
τροποποίηση του ανωτέρω κτηµατολογικού διαγράµµατος και του πίνακα θα 
υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών για νέα έγκριση".  
 
γ.ι. Οι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος κυρωθείσες πράξεις εφαρµογής 
της πολεοδοµικής µελέτης Περάµατος, περιοχής "κάτω των γραµµών", που 
εγκρίθηκε µε το π.δ. 24.5.1585 (ΦΕΚ 255 ∆ύ) και τροποποιήθηκε µε το 
π.δ. 4.5.1987 (ΦΕΚ 497 ∆ύ), παύουν να ισχύουν.  



 
ιι. Για την ανωτέρω περιοχή συντάσσεται νέα πράξη εφαρµογής στην 
οποία για τον υπολογισµό της εισφοράς σε γη και χρήµα, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 8 και 9 του ν. 1337/1983, ως εµβαδά των ιδιοκτησιών λαµβάνονται 
τα εµβαδά που έχουν οι ιδιοκτησίες κατά την ηµεροµηνία κύρωσης της 
προαναφεροµένης νέας πράξης εφαρµογής.  
 
ιιι. Τυχόν καταβληθείσες υποχρεώσεις, που προέκυψαν από τις πράξεις 
εφαρµογής που αναφέρονται στην περίπτωση γ.ι. της παρούσας παραγράφου, 
συµψηφίζονται αναλόγως µε τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τη 
σύνταξη της νέας πράξης εφαρµογής.  
 
5. Η µε αριθµό 73254/5655/δ/30.5.1994 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων για απευθείας ανάθεση 
εκτύπωσης εντύπων για τον εορτασµό της Ηµέρας του Περιβάλλοντος και η 
σε εκτέλεση αυτής συναφθείσα µε αριθµό 89/1994 σύµβασης είναι έγκυρες, 
νόµιµες και σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 
1797/1988.  
 
Είναι νόµιµη επίσης η εντελλόµενη µε το µε αριθµό 649/1994 ένταλµα 
Είναι νόµιµη επίσης η εντελλόµενη µε το µε αριθµό 649/1994 ένταλµα 

 
  6. Επιτρέπεται η εκτέλεση επείγοντος στεγαστικού προγράµµατος της 
∆ηµόσιας Επιχείρησης Πολεοδοµίας και Στέγασης (∆.Ε.Π.Ο.Σ.) προς 
δηµιουργία οικισµού "Ηλειακό Χωριό", σε έκταση 950 στρεµµάτων που 
βρίσκεται στις Θίνες Βαρθολοµιού Νοµού Ηλείας, η οποία αποτελεί το µη 
δασικό κτήµα ευρύτερης περιοχής, όπως η έκταση αυτή ορίζεται και 
φαίνεται µε στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΑ στο τοπογραφικό διάγραµµα που 
συνοδεύει την 2701/1994 (ΦΕΚ 1229 ∆ύ) απόφαση του Νοµάρχη Ηλίας.  
 
Η έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου και των όρων και περιορισµών 
δόµησης της έκτασης για την εκτέλεση του επείγοντος στεγαστικού 
προγράµµατος της ∆.Ε.Π.Ο.Σ. γίνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
ν. 1337/1983, όπως ισχύει.  
 
7. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργων, µε την οποία προσδιορίζονται οι οδικοί άξονες του Βασικού Οδικού 
∆ικτύου Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 99 
του ν. 1892/1990, δύναται να τροποποιείται ανά πενταετία µε την ίδια 
διαδικασία.  
 
8.α. Εκτάσεις κυριότητας του ∆ήµου Πολίχνης (Θεσσαλονίκης), που 
βρίσκονται εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και κατέχονται 
αυθαίρετα από δηµότες ή κατοίκους του δήµου αυτού την τελευταία 
επταετία και στις οποίες έχει ανεγερθεί από αυτούς κτίσµα µέχρι και τις 
31.12.1990 για χρήση αποκλειστικά κύριας κατοικίας, µπορεί, µε απόφαση 
του δηµοτικού συµβουλίου, να παραχωρηθεί σε αυτού έκταση ενός αρτίου 
οικοπέδου, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο δήµο µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Για τα οικόπεδα στα οποία δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρµογής 
σχεδίου, η ανωτέρω ετήσια προθεσµία υποβολής της αίτησης άρχεται από 
την κύρωση από το νοµάρχη της πράξης εφαρµογής του σχεδίου.  
 
Το τίµηµα των εκτάσεων αυτών καθορίζεται από την επιτροπής της παρ. 6 
του άρθρου 248 του ∆.Κ.Κ. και υπολογίζεται από αυτή ως εξής : 
 
Για οικόπεδα µε Σ.∆. 0,8 το τίµηµα ορίζεται για τα πρώτα 200 τ.µ. στο 
1/3 της τρέχουσας αξίας, για τα επιπλέον τ.µ. και µέχρι τα 300 τ.µ.  
στα 3/4 της αξίας. Εφόσον το οικόπεδο είναι µεγαλύτερο των 300 τ.µ., 
για τα πέραν τούτων τ.µ. το τίµηµα ορίζεται στην τρέχουσα τιµή.  
 
Για οικόπεδα µε Σ.∆. 1,6 και άνω το τίµηµα ορίζεται στο 1/3 της 
τρέχουσας αξίας τους για τα πρώτα 100 τ.µ. τα υπόλοιπα τ.µ. 



υπολογίζονται µε την τρέχουσα αξία.  
 
Στο ανωτέρω τίµηµα δεν υπολογίζεται η αξία των κτισµάτων.  
 
Η εισφορά σε χρήµα, όπου είναι επιβεβληµένη, καταβάλλεται από το 
δικαιούχο αγοραστή.  
 
Το ανωτέρω τίµηµα καταβάλλεται σε έξι (6) άτοκες ετήσιες δόσεις και 
διατίθεται από το δήµο κυρίως και κατά προτεραιότητα για την εκτέλεση 
έργων εφαρµογής του σχεδίου στην περιοχή που παραχωρούνται τα οικόπεδα. 
Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός µηνός από την απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου για την παραχώρηση. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του 
τιµήµατος µέχρι τη λήξη της πρώτης δόσης, παρέχεται στον καταβάλλοντα 
έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%). Εφόσον πληρωθεί η πρώτη δόση και 
καταβληθεί εφάπαξ το υπόλοιπο τίµηµα µέχρι τη λήξη της δεύτερης δόσης, 
παρέχεται έκπτωση στον καταβάλλοντα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και εάν 
πληρωθούν οι δύο δόσεις και το υπόλοιπο τµήµα καταβληθεί εφάπαξ µέχρι 
τη λήξη της τρίτης δόσης, η έκπτωση ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%).  
 
Κατύ εξαίρεση, όσοι εκ των ανωτέρω δικαιούχων είναι πολύτεκνοι ή 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, δύναται το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του 
να ορίσει ότι το ανωτέρω τίµηµα καταβάλλεται σε δέκα (10) άτοκες 
ετήσιες δόσεις.  
 
Αν οι κάτοχοι των ως άνω εκτάσεων έχουν στην ιδιοκτησία τους άλλο 
ακίνητο της ίδιας προς το κατεχόµενο χρήσης στα όρια του πολεοδοµικού 
συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης ή στον τόπο γέννησής τους και εφόσον αυτός 
βρίσκεται σε δήµο ή κοινότητα που υπερβαίνει τους πέντε χιλιάδες 
(5.000) κατοίκους, το τίµηµα της παραχωρούµενης έκτασης υπολογίζεται 
από την ανωτέρω επιτροπή στο σύνολο της τρέχουσας αξίας και 
καταβάλλεται σε έξι (6) άτοκες ετήσιες δόσεις.  
 
β. Ο κάτοχος έκτασης µεγαλύτερης του ενός αρτίου οικοπέδου οφείλει 
πριν την παραχώρηση να αποδώσει στο δήµο την επιπλέον έκταση, εφόσον 
είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί και άλλο οικόπεδο έστω και κατά 
παρέκκλιση άρτιο.  
 
Το δηµοτικό συµβούλιο υποχρεούται να αρνηθεί την παραχώρηση και του 
ενός οικοπέδου πριν την τακτοποίηση της πιο πάνω εκκρεµότητας, που 
διαπιστούται µε πράξη παραδόσεως και παραλαβής του επιπλέον οικοπέδου.  
 
Αν οι κάτοχοι είναι περισσότεροι από έναν ή άν πρόκειται για 
περισσότερους κληρονόµους των αρχικών κατόχων, η µεταβίβαση γίνεται 
προς όλους συµµέτρως ή, εφόσον πρόκειται για κληρονόµους, κατά το λόγο 
της κληρονοµικής τους µερίδας.  
 
Το οριστικό συµβόλαιο µεταβίβασης των ως άνω εκτάσεων καταρτίζεται 
µετά την εξόφληση του τιµήµατος.  
 
γ. Η παραχώρηση των ανωτέρω εκτάσεων γίνεται αφού προηγουµένως οι 
κάτοχοι αυτών δηλώσουν µε δήλωση του ν. 1599/1986 ότι αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα την εφαρµογή του ρυµοτοµικού σχεδίου.  
 
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται τα δικαιολογητικά ή 
άλλα στοιχεία που απαιτούνται να υποβληθούν στο δήµο µε την αίτηση 
παραχώρησης, η διαδικασία παραχώρησης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.  
 
δ. Εκτάσεις της παρ. 1 που µένουν στο δήµο µετά την παραχώρηση, 
εφόσον µπορούν να αποτελέσουν άρτια και οικοδοµήσιµα οικόπεδα, µπορεί 
να παραχωρηθούν από το δήµο µε την ίδια ως άνω διαδικασία στους 
κατόχους εκτάσεων που µε το εγκεκριµένο σχέδιο χαρακτηρίζονται 
κοινόχρηστοι χώροι ή ρυµοτοµούνται καθύ οιονδήποτε τρόπο, εξίσου µε 
τους παλαιούς δικαιούχους. Επίσης, µπορεί να παραχωρηθούν για 
στεγαστικές ανάγκες σε άπορους και οικονοµικά αδύνατους δηµότες του 



κατά τη διαδικασία του άρθρου 249 του ∆.Κ.Κ. ή να εκποιηθούν σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 248 παρ. 6 του ∆.Κ.Κ. 

 
Η παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 "Για την προστασία του 
περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160 Αύ) αντικαθίσταται ως εξής : 
 
"6. Προκειµένου για εγκαταστάσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 
περίπτωση στύ του ν. 743/1977, που ρυπαίνουν τη θάλασσα, η επιβολή 
προστίµου που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του άρθρου 13 παρ. 1 κατηγορία 
γύ περίπτωση ιύ του ίδιου παραπάνω νόµου, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, 
και µέχρι είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) δρχ., γίνεται από τον οικείο 
νοµάρχη.  
 
Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθµισης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος από τις ως άνω εγκαταστάσεις και ιδίως σε περίπτωση που 
από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σηµασία 
της υποβάθµισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή 
βαριάς σωµατικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, 
ο νοµάρχης παραπέµπει την υπόθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, ο οποίος από κοινού µε τον Υπουργό 
Εµπορικής Ναυτιλίας επιβάλλει πρόστιµο µέχρι διακόσια πενήντα 
εκατοµµύρια (250.000.000) δραχµές".  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                            Αρθρο 31 
 
 "1. Στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου  
ρυµοτοµικού σχεδίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τα δηµόσια κτήµατα  
ΒΚ 2493, ΒΚ 168, ΒΚ 25 και ΒΚ 22, καθορίζεται περίγραµµα του κτιρίου  
θεάτρου (τ. Βασιλικό Θέατρο), του περιβάλλοντος χώρου και αντλιοστασίου  
Ο.Α.Θ., καταργείται πεζόδροµος και καθορίζεται χώρος πρασίνου, όπως  
φαίνεται µε τα στοιχεία Ρ' Σ' Φ' Φ' Ρ' στο διάγραµµα υπό κλίµακα 1 :200,  
που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου  
Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε το  
νόµο αυτόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως." 
    
 
Οι όροι και περιορισµοί δόµησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως 
εξής : 
 
"ο. Συντελεστής δόµησης: 3,1 υπολογιζόµενος στην επιφάνεια του  
καθοριζόµενου κόκκινου περιγράµµατος µε τα στοιχεία Α -Β -Γ -∆' -Ε' -Α." 
    
 
β. Ποσοστό κάλυψης : 100% του κόκκινου περιγράµµατος.  
 
γ. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος του ανεγερθησοµένου κτιρίου : δεκαπέντε 
µέτρα και πενήντα εκατοστά (15,50µ.). 
 
*** Η παρ.1 και η περ.α αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.80 
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
  2. Εντός του κοινόχρηστου χώρου που περικλείεται από τις οδούς 
Ανδρονίκου, Νικολάου Γερµανού και Βασιλέως Γεωργίου του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Θεσσαλονίκης καταργείται ο προβλεπόµενος 



χώρος θερινού θεάτρου και καθορίζεται χώρος υπαίθριου θεάτρου, όπως 
φαίνεται µε στοιχεία ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΕ στο συνδηµοσιευόµενο διάγραµµα σε 
κλίµακα 1:500. 
 
  Εντός του παραπάνω χώρου καθορίζεται θέση και διάταξη των παρακάτω 
κτιρίων : 
 
  α. Γραφεία - καµαρίνια, όπως φαίνεται µε στοιχεία ΗΘΩΝΙΘΗΖΕΩΗ στο 
ίδιο διάγραµµα, µε µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος τρία µέτρα και σαράντα 
εκατοστά (3,40µ.). 
 
  β. Γραφεία - ταµείο, όπως φαίνεται µε στοιχεία ΚΛΜΚΚ και ΡΡ ΠΣΡ στο 
ίδιο διάγραµµα, µε µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος τρία µέτρα και ογδόντα 
πέντε εκατοστά (3,85µ.).  
 
  γ. Χώροι υγιεινής, όπως φαίνεται µε στοιχεία ΦΧΨΤ Υ στο ίδιο 
διάγραµµα, µε µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος τρία µέτρα και ογδόντα πέντε 
εκατοστά (3,85µ.).  
 
  δ. Κυλικείο, όπως φαίνεται µε στοιχεία ΖΞΤΨΖ στο ίδιο διάγραµµα, µε 
µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος τρία µέτρα και ογδόντα πέντε εκατοστά 
(3,85µ.).  
 
ε. Θάλαµοι φωτισµού και κινηµατογραφικών προβολών, όπως φαίνεται µε  
στοιχεία γύ φύ χύ ψύ γύ στο ίδιο διάγραµµα, µε µέγιστο επιτρεπόµενο 
ύψος οκτώ (8µ.) µέτρα.  
 
Σε περίπτωση κατασκευής πέργκολας το ύψος της δεν θα υπερβαίνει τα 
τρία µέτρα και ογδόντα πέντε εκατοστά (3,85µ.).  
 
3. Στην εκτός σχεδίου περιοχή του ∆ήµου Αγ. Παύλου (Ν. Θεσσαλονίκης) 
και ειδικότερα στη µη αναδασωτέα περιοχή του ∆άσους-Πάρκου που έχει 
παραχωρηθεί στον Οργανισµό Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 
καθορίζεται χώρος υπαίθριου θεάτρου ∆άσους, όπως φαίνεται 
περικλειόµενος µε πράσινη γραµµή στο συνδηµοσιευόµενο διάγραµµα σε 
κλίµακα 1:200. 
 
Εντός του παραπάνω χώρου καθορίζεται θέση και διάταξη των 
εγκαταστάσεων θεάτρου και των βοηθητικών του κτισµάτων, όπως φαίνεται 
µε κόκκινη γραµµή στο ίδιο διάγραµµα.  
 
Οι όροι και περιορισµοί δόµησης των παραπάνω κατασκευών και κτισµάτων 
καθορίζονται ως εξής : 
 
α. Συντελεστής ∆όµησης : πέντε δέκατα (0,5) υπολογιζόµενος στην 
επιφάνεια του καθοριζόµενου χώρου.  
 
β. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτισµάτων : δέκα (10) µέτρα και του 
εντευκτηρίου πέντε (5) µέτρα.  
 
4. Στον κοινόχρηστο χώρου πρασίνου που βρίσκεται εντός του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Καλαµαριάς (Ν. Θεσσαλονίκης) και 
ειδικότερα στην περιοχή Μικρού Εµβόλου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου 
Κόδρα, καθορίζονται χώρος Μουσείου Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και 
πεζόδροµοι γύρω από αυτόν, όπως οι ρυθµίσεις αυτές φαίνονται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000.  
 
  Οι όροι και περιορισµοί δόµησης του παραπάνω χώρου καθορίζονται ως 
εξής : 
 
α. Συντελεστής ∆όµησης : Τέσσερα δέκατα (0,4).  
 
β. Ποσοστό κάλυψης : σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του 
χώρου.  



 
γ. Αριθµός ορόφων των ανεγερθησοµένων κτιρίων : δύο (2).  
 
Τα κτίσµατα του Μουσείου τοποθετούνται ελεύθερα στον παραπάνω 
καθοριζόµενο χώρο.  
 
5. Στην εκτός σχεδίου περιοχή του ∆ήµου Τριανδρίας (Ν. Θεσσαλονίκης) 
και ειδικότερα στην περιοχή των παλαιών λατοµείων (Νταµάρι), 
καθορίζεται χώρος για την ανέγερση εγκαταστάσεων υπαίθριων µουσικών και 
θεατρικών εκδηλώσεων µε τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους και 
δασαρχείου, όπως φαίνεται µε στοιχεία ΑΒΓ∆... ΧΨΩ στο συνδηµοσιευόµενο 
διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 και 
"χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων όπως φαίνεται µε στοιχεία Α' Β' Γ' ∆ Ε' Ζ' Η' Θ  
Ί' ΚΛ' Α' στο ίδιο διάγραµµα". 
 
*** Η φράση "χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων όπως φαίνεται µε στοιχεία  
    Α'Β'Γ'∆'Ε'Ζ'Α' στο ίδιο διάγραµµα" αντικαταστάθηκε ως άνω µε την       
    παρ.1 άρθρ.10 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
  
  Εντός του παραπάνω χώρου καθορίζεται θέση και διάταξη υπαίθριου 
θεάτρου - καµαρινίων - γραφείων - αποθηκών, 
"εργαστηρίων διασκευής και συντήρησης θεατρικού εξοπλισµού" 
 
κτιρίων, χώρων υγιεινής, αναψυκτηρίου, εκδοτηρίου εισιτηρίων και  
δασαρχείου - παρατηρητηρίου,βιολογικού καθαρισµού και υποσταθµού ∆.Ε.Η.  
- γεννήτριας, όπως φαίνετα µε κόκκινες γραµµές και την ένδειξη 1 και 
8, 4, 3, 9, 14, 10, 11 αντίστοιχα στο ίδιο διάγραµµα.  
 
Οι όροι και περιορισµοί δόµησης των παραπάνω κτιρίων καθορίζονται ως 
εξής : 
 
α. Θέατρο - καµαρίνια - γραφεία - αποθήκες  
 
α.α. "Συνολική δοµηµένη    επιφάνεια 4.800 τ.µ.". 
 
α.β. Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος καθορίζεται ως εξής : η ανώτατη στάθµη 
οποιουδήποτε σηµείου θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) µέτρα χαµηλότερη 
από το υψηλότερο σηµείο του παρακείµενου πρανούς του βράχου 
(νταµαριού) και οπωσδήποτε χαµηλότερο από το απόλυτο υψόµετρο +125.  
 
β. Χώροι υγιεινής, αναψυκτήριο, εκδοτήριο εισιτηρίων 
 
 
β.α.   "Συνολική επιτρεπόµενη δοµηµένη επιφάνεια του συνόλου των 
κτιρίων 1.500 τ.µ.". 
 
β.β. "Μέγιστο επιτρεπόµενο  ύψος επτά µέτρα και πενήντα εκατοστά (7.50  
µ.)". 
 
γ. ∆ασαρχείο  
 
γ.α. Συνολική επιτρεπόµενη δοµηµένη επιφάνεια 1.000 τ.µ.  
 
γ.β. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος του κτιρίου επτά µέτρα και µισό (7,5 
µ.) και του πύργου παρατηρητηρίου δεκατέσσερα (14) µέτρα.  
 
    *** Η παρ.5 τροποποιήθηκε ως άνω µε την παρ.34 άρθρ.19 
        Ν.2947/2001,ΦΕΚ α 228/9.10.2001. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 β άρθρ.10 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003, 
    ορίζεται ότι: 
"β. Το διάγραµµα που συνοδεύει την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Ν.  
2508/1997, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 34 του άρθρου 19 του Ν.  
2947/2001, αντικαθίσταται µε νέο διάγραµµα κλίµακας 1:500, που θεωρήθηκε από  



τον Προϊστάµενο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, και του  
οποίου το αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο στην  
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως". 
 
6. Στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου που βρίσκεται εντός του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Καλαµαριάς (Ν. Θεσσαλονίκης) και 
ειδικότερα στην περιοχή Μικρού Εµβόλου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου 
Κόδρα, καθορίζεται χώρος ανοικτού θεάτρου και αίθουσας πολιτιστικών 
εγκαταστάσεων, όπως ο χώρος φαίνεται µε στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖΗΑ στο συνηµµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:1.000.  
 
Οι όροι και περιορισµοί δόµησης του παραπάνω χώρου καθορίζονται ως 
εξής : 
 
α. Συντελεστής ∆όµησης : ∆ύο δέκατα (0,2).  
 
β. Ποσοστό κάλυψης : τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφάνειας του 
χώρου.  
 
γ. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτισµάτων επτά (7 µ.) µέτρα από το 
πέριξ διαµορφωµένο έδαφος µη συµπεριλαµβανοµένης της στέγης.  
 
δ. Πάνω από το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων επιτρέπονται οι 
κατασκευές του άρθρου 16 του ν. 1577/1985 και οι κατασκευές για 
ηλιοπραστασία και ηχοπροστασία.  
 
ε. Τα κτίσµατα και οι κατασκευές εντός του παραπάνω καθοριζόµενου 
χώρου τοποθετούνται µετά από σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής 
Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), ελεύθερα σε 
ελάχιστη απόσταση πέντε (5µ.) µέτρα από τα όρια του χώρου και τη 
ρυµοτοµική γραµµή της οδού Πλαστήρα.  
 
 
                         (Ακολουθεί σχήµα)  
                       (Σελίδες 4948 - 4953) 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 32 
 
1. Το προσωπικό που υπηρετεί στους πρωτοβάθµιους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή 
µε σύµβαση έργου που αποδεδειγµένα υποκρύπτει σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου και εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εφόσον 
έχει προσληφθεί µέχρι 16 Σεπτεµβρίου 1994 µε έγκριση του Υπουργού 
Εσωτερικών, ύστερα από εγκριτική πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, 
δύναται να κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, που συνιστώνται µε την απόφαση κατάταξης. Τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών βεβαιώνει το οικείο συµβούλιο και την 
ύπαρξη των απαιτούµενων εγκρίσεων, καθώς και τον αληθή χαρακτήρα των 
µετατρεποµένων συµβάσεων έργου δύναται να ελέγξει το Α.Σ.Ε.Π. 
αυτεπαγγέλτως η κατόπιν ερωτήµατος του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.  
 
2. Προσωπικό πρωτοβάθµιων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε 
συνολικό χρόνο υπηρεσίας, έως τη δηµοσίευση του παρόντος, δώδεκα (12) 
µηνών, το οποίο προσελήφθη µετά από έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, 



∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ύστερα από εγκριτική πράξη του 
Υπουργικού Συµβουλίου ή της τριµελούς εξ Υπουργών επιτροπής µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου που 
υποκύπτει σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου και αποδεδειγµένα 
απασχολείται σε αδιάκριτη συνέχεια µε τη συλλογή, διαλογή και µεταφορά 
απορριµµάτων και προϊόντων της επεξεργασίας αυτών, περιλαµβανοµένων και 
των οδηγών και συνοδών απορριµατοφόρων οχηµάτων, καθώς και µε εργασίες 
καθαριότητας δηµοτικών χώρων και κτιρίων, ανάπτυξης και συντήρησης 
πρασίνου σε κοιµητήρια και δηµοτικούς χώρους και σε εργασίες καθαρισµού 
οδών, πλατειών και υπονόµων, µπορεί να καταταγεί σε προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται 
µε την απόφαση της κατάταξης.  
 
  3. Προσωπικό πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. απασχολούµενο σε έργα αυτεπιστασίας 
που έχει συµπληρώσει κατά τη µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος τριετία 
συνολικό χρόνο εργασίας είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, κατατάσσεται σε 
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µε 
απόφαση του οικείου συµβουλίου που βεβαιώνει τη συνδροµή των σχετικών 
προϋποθέσεων, εφόσον απασχολείται αποδεδειγµένα και σε αδιάκοπη 
συνέχεια στα έργα που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος.  
 
  4. Η συνδροµή των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος 
βεβαιώνεται αιτιολογηµένα από το οικείο συµβούλιο και η σχετική απόφαση 
επικυρώνεται και κηρύσσεται εκτελεστή από το Γενικό Γραµµατέα 
Περιφέρειας, ή επιστρέφεται µε την υπόδειξη των κατά το νόµο αναγκαίων 
τροποποιήσεων.  
 
  5. Προσωπικό πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. κατατασσόµενο σε οργανικές θέσεις 
κατά τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ούτε αποσπάται ούτε 
µετατάσσεται ούτε διατίθεται σε άλλα έργα επί µία πενταετία από την 
έκδοση της απόφασης της παρ. 4. Απασχόληση προσωπικού των παρ. 2 και 3 
σε εργασία γραφείου αποκλείεται. Παράβαση της παρούσας παραγράφου έχει 
τις συνέπειες της παρ. 6 εις βάρος των υπηρεσιακώς αρµοδίων υπαλλήλων.  
 
  6. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου απαγορεύεται και είναι άκυρη 
η σύσταση συνεργείου για έργα αυτεπιστασίας της παρ. 3 και τυχόν 
αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισµού ή παρανόµως καταβληθείσες αµοιβές 
βαρύνουν τον, κατά περίπτωση, υπηρεσιακώς αρµόδιο υπάλληλο.  
 
  7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος προσλήψεις προσωπικού Ο.Τ.Α. κατά 
παράβαση των διατάξεων του ν. 2190/1994, ως αυτός ισχύει, εκτός από την 
ακυρότητα, η οποία διαπιστώνεται και κηρύσσεται από το Α.Σ.Ε.Π., 
συνεπάγονται βεβαίωση και είσπραξη του ποσού, τυχόν καταβληθείσας 
αµοιβής ή αποζηµίωσης, εις βάρος του, κατά περίπτωση, υπηρεσιακώς 
αρµοδίου υπαλλήλου.  
 
  8. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει οποτεδήποτε την τήρηση των προϋποθέσεων των 
παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και κινεί τη διαδικασία 
επιβολής των προβλεποµένων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων από τα 
αρµόδια όργανα και υπηρεσίες του Κράτους.  
 
  9. Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. δεν εφαρµόζουν αποφάσεις των αιρετών οργάνων της 
αυτοδιοίκησης παντός βαθµού, εφόσον πρόδηλα παραβιάζουν το ν. 2190/1994 
και απευθύνουν σχετικό ερώτηµα στο Α.Σ.Ε.Π., η γνώµη του οποίου είναι 
δεσµευτική, εκτός εάν υπάρξει διάφορη απόφαση αρµόδιου δικαστηρίου.   
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 



 
                              Αρθρο 33 
 
                            Εναρξη ισχύος      
 
  Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί 
µέρους διατάξεις του.  
 
  Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.  
 
 
                          Αθήνα, 11 Ιουνίου 1997 
 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
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  Θεωρήθηκε και τέθηκ η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους  
 
 
                          Αθήνα, 13 Ιουνίου 1997 
 
                       Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                             ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 


