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ΘΕΜΑ:   ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  

Με την εγκύκλιο αυτή, επιχειρείται µια συστηµατική καταγραφή των ισχυουσών 
διατάξεων που αφορούν στις εισφορές σε χρήµα, όσον αφορά:  

• α. στα ποσοστά που εφαρµόζονται και  

• β. στη διαδικασία υπολογισµού και είσπραξης  

Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς σε χρήµα, είναι οι ιδιοκτήτες που τα ακίνητά 
τους βρίσκονται σε περιοχές που πολεοδοµούνται για πρώτη φορά, είτε διατηρούν τα 
αρχικά τους ακίνητα, είτε τους αποδίδονται νέα. 

Α .  Ποσοστά  για  τον  υπολογισµό  της  εισφοράς  σε  χρήµα  

Μετά την ισχύ του Ν. 2508/1997, η υποχρέωση για εισφορά σε χρήµα των ιδιοκτησιών 
(άρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 2508/97), ορίζεται σε ποσοστά όπως παρακάτω:  

1. Για τις περιοχές Α’ κατοικίας (ζώνες πυκνοδοµηµένες ή αραιοδοµηµένες), τις 
περιοχές ειδικά για τις κατηγορίες χρήσεων των άρθρων 5, 6 και 7 του 
από 23.02.1987 Π. ∆/τος, (ΦΕΚ 166∆/1987), και Β’ κατοικίας, η εισφορά σε 
χρήµα ορίζεται σε ποσοστά επί της αξίας του ακινήτου, ως εξής:  

α. τµήµα ιδιοκτησίας:  µέχρι 500 τ.µ. ποσοστό 10% 

β. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 500 τ.µ. µέχρι 1.000 τ.µ. ποσοστό 15% 

γ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 1.000 τ.µ. µέχρι 10.000 τ.µ. ποσοστό 20% 

δ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από10.000 τ.µ.   ποσοστό 25% 
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2. Για τις περιοχές επέκτασης οικισµών µέχρι 2000 κατοίκους (άρθρο 21, 
παρ. 2 του Ν. 2508/1997), η εισφορά σε χρήµα ορίζεται ως εξής:  

α. τµήµα ιδιοκτησίας:  µέχρι 500 τ.µ. ποσοστό 5% 

β. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 500 τ.µ. µέχρι 1.000 τ.µ. ποσοστό 10% 

γ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 1.000 τ.µ. µέχρι 10.000 τ.µ. ποσοστό 12% 

δ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από10.000 τ.µ..   ποσοστό 15% 

3. Οι εισφορές σε χρήµα που ίσχυαν µέχρι την 13.06.1997 (ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του Ν. 2508/1997) εξακολουθούν να εφαρµόζονται εάν µέχρι την 
ηµεροµηνία αυτή είχε εγκριθεί η οικεία πολεοδοµική µελέτη ή δεν είχε εγκριθεί 
αλλά είχε γνωµοδοτήσει το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ή είχε 
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία εντός της οποίας είχε κληθεί να γνωµοδοτήσει 
και είναι οι παρακάτω: 

3α. Για ιδιοκτησίες σε περιοχές Α’ κατοικίας η εισφορά σε χρήµα ορίζεται σε 
ποσοστά επί της αξίας του ακινήτου (άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 1337/1983), ως 
ακολούθως: 

α. τµήµα ιδιοκτησίας:   µέχρι 200 τ.µ. ποσοστό 1% 

β. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 200 τ.µ. µέχρι 1.000 τ.µ. ποσοστό 15% 

γ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 1.000 τ.µ. µέχρι 5.000 τ.µ. ποσοστό 20% 

δ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 5.000 τ.µ.   ποσοστό 25% 

3β. Για ιδιοκτησίες σε περιοχές Β’ κατοικίας (ΦΕΚ 416/∆/85) η εισφορά σε 
χρήµα ορίζεται σε ποσοστά επί της αξίας του ακινήτου (άρθρο 7 παρ. 1 του Π. 
∆/τος της 16.08.1985 - ΦΕΚ 416∆/1985), ως ακολούθως: 

α. τµήµα ιδιοκτησίας:   µέχρι 250 τ.µ. ποσοστό 1% 

β. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 250 τ.µ. µέχρι 500 τ.µ. ποσοστό 5% 

γ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 500 τ.µ. µέχρι 1.000 τ.µ. ποσοστό 10% 

δ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 1.000 τ.µ. µέχρι 4.000 τ.µ. ποσοστό 15% 

ε. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 4.000 τ.µ. µέχρι 10.000 τ.µ. ποσοστό 20% 

στ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από10.000 τ.µ.   ποσοστό 25% 

3γ. Για ιδιοκτησίες σε περιοχές εκτός των ορίων οικισµών, η εισφορά σε χρήµα 
ορίζεται σε ποσοστά επί της αξίας του ακινήτου (άρθρο 6 του Π. ∆/τος της 
20.08.85 – ΦΕΚ 414∆/1985), ως ακολούθως: 

α. τµήµα ιδιοκτησίας:   µέχρι 250 τ.µ. ποσοστό 1% 

β. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 250 τ.µ. µέχρι 500 τ.µ. ποσοστό 2% 

γ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 500 τ.µ. µέχρι 1.000 τ.µ. ποσοστό 4% 

δ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 1.000 τ.µ. µέχρι 2.000 τ.µ. ποσοστό 6% 

ε. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 2.000 τ.µ. µέχρι 4.000 τ.µ. ποσοστό 8% 

στ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 4.000 τ.µ. µέχρι 10.000 τ.µ. ποσοστό 10% 

στ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από10.000 τ.µ.   ποσοστό 12% 
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Με απόφαση του οργάνου που είναι αρµόδιο για την έγκριση της πολεοδοµικής 
µελέτης µπορούν να εφαρµοσθούν και στις περιπτώσεις 3α, 3β, 3γ της παρούσης 
παρ.3, οι εισφορές των παρ. 1 και 2 αντίστοιχα, δηλαδή στις 3α και 3β η παρ. 1 και 
στην 3γ η παρ. 2, εάν το προτείνει το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. 

3δ1. Οι ιδιοκτησίες σε περιοχές εντός ορίων οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκων, 
εφόσον υπαχθούν στις εισφορές σε γη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 
του Π.∆/τος της 20.08.1985, υπάγονται και στις εισφορές σε χρήµα της 
περίπτωσης 3γ της παρούσας εγκυκλίου.  

 

3δ2.  Οι ιδιοκτησίες σε περιοχές εντός ορίων οικισµών µέχρι 2000 κατοίκους, 
δύνανται να υπαχθούν στις εισφορές σε χρήµα της παρ. 2 της παρούσας 
εγκυκλίου (δηλ. στις εισφορές σε χρήµα του άρθρου 21 του ν. 2508/97) 
ανεξάρτητα εάν θα υπαχθούν στις εισφορές σε γη του άρθρου 20 του ν. 
2508/97.  

4. Για τις ιδιοκτησίες που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες (άρθρο 12, παρ.4 του 
Ν.1647/1986 - ΦΕΚ 141Α/1986) ισχύουν οι οριζόµενες από την παρ. 3α 
εισφορές, µειωµένες κατά το ήµισυ και µέχρι τµήµατος ιδιοκτησίας 2.000 τ.µ. 
∆ηλαδή:  

α. τµήµα ιδιοκτησίας:   µέχρι 200 τ.µ. ποσοστό 0,5% 

β. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 200 τ.µ. µέχρι 1.000 τ.µ. ποσοστό 7,5% 

γ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 1.000 τ.µ. µέχρι 2.000 τ.µ. ποσοστό 10% 

δ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 2.000 τ.µ. µέχρι 5.000 τ.µ. ποσοστό 20% 

ε. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 5.000 τ.µ.   ποσοστό 25% 

Β .  ∆ιαδικασία  Υπολογισµού  και  Είσπραξης  
της  Εισφοράς  σε  Χρήµα  

1. Η εισφορά σε χρήµα υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 
3212/03. ∆ηλαδή, υπολογίζεται  µε βάση το εµβαδόν της ιδιοκτησίας όπως 
διαµορφώνεται µε την πράξη εφαρµογής και την τιµή ζώνης του 
οικοπέδου κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρµογής.  

∆ιευκρινίζεται ότι ως τιµή ζώνης, λαµβάνεται η τιµή όπως ορίζεται στους πίνακες 
των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών. Αναλυτικά λαµβάνεται η 
τιµή ζώνης (που αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσµατος και οικοπέδου κτλ) η 
οποία συνδυαζόµενη µε τον Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), δίνει, 
βάσει του σχετικού πίνακα, τη γενική τιµή οικοπέδου (Τ.Ο.) η οποία και 
λαµβάνεται ως αξία για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
Ν.3212/2003. Υπογραµµίζεται, ότι στον υπολογισµό αυτό, δεν 
χρησιµοποιούνται τα φύλλα υπολογισµού αξίας ακινήτων. Η τιµή αυτή, 
υπολογίζεται πάντα κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρµογής, και 
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εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο, ισχύει στην περιοχή το παραπάνω σύστηµα 
αντικειµενικού προσδιορισµού.  

1α. Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία του άρθρου 11, παρ. 2 του 
Ν.3212/2003, εφαρµόζεται για τον υπολογισµό της εισφοράς σε χρήµα, τόσο στις 
πράξεις εφαρµογής που κυρώνονται µετά την 31.12.2003, όσο και για τις µέχρι 
τότε κυρωµένες πράξεις, για τις οποίες όµως δεν έχει συνταχθεί µέχρι την 
31.12.2003 το πρακτικό που προβλέπεται στο άρθρο 1 του Π. ∆/τος 5/1986. 

Εφόσον µέχρι την 31.12.2003 δεν έχει συνταχθεί πρακτικό, και υπήρχε κατά την 
ηµεροµηνία κύρωσης της πράξης αντικειµενική αξία στην περιοχή, η εισφορά θα 
υπολογισθεί µε αυτήν. Εάν κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης δεν υπήρχε 
αντικειµενική αξία, θα συνταχθεί πρακτικό από την επιτροπή, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π. ∆/τος 5/1986.  

Είναι σαφές, ότι όπου από τις αντικειµενικές συνθήκες δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
η νέα διάταξη, είτε γιατί δεν έχει οριστεί το αντικειµενικό σύστηµα υπολογισµού 
της αξίας µέχρι σήµερα, είτε γιατί κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης 
εφαρµογής δεν εφαρµοζόταν το σύστηµα αυτό, τότε, και στις περιπτώσεις αυτές, 
εφαρµόζονται οι προγενέστερες διατάξεις. 

Εξυπακούεται, ότι η πρόθεση του νοµοθέτη δεν ήταν να απενεργοποιήσει κάποιες 
από τις πράξεις εφαρµογής, ούτε να επιβάλει προσκόµµατα στον υπολογισµό και 
την είσπραξη των εισφορών, αλλά να διευκολύνει και να αντικειµενοποιήσει τις 
αξίες των ακινήτων. Γι’ αυτό, όπου δεν είναι δυνατή η εφαρµογή της διάταξης του 
άρθρου 11, παρ. 2 του Ν. 3212/2003 για αντικειµενικούς µόνον λόγους, τότε θα 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π. ∆/τος 5/1986 

1β. Αντίθετα, όπου µέχρι την 31.12.2003 έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό, 
δηλαδή η επιτροπή έχει καταλήξει στο προσδιορισµό τιµών της περιοχής 
τότε εφαρµόζονται οι τιµές αυτές και ολοκληρώνεται η διαδικασία µε τις 
προϊσχύουσες διατάξεις. 

Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή σε όλες τις περιοχές (Α’ κατοικίας, Β’ 
κατοικίας, οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους).  

2. Η εισφορά µπορεί να βεβαιώνεται απευθείας από τα αρµόδια όργανα του οικείου 
Ο.Τ.Α. (αντί της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας) στο αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο, ενώ για 
τους δήµους που έχουν δική τους Ταµειακή Υπηρεσία, η εισφορά βεβαιώνεται 
απ’ ευθείας στην υπηρεσία αυτή, µετά την κύρωση της πράξης.  

3. Για ιδιοκτησίες που στην πράξη εφαρµογής, οι ιδιοκτήτες αναγράφονται ως 
«Άγνωστος» ή µε ελλιπή στοιχεία, για τον υπολογισµό της εισφοράς αυτής, 
λαµβάνεται ο χρόνος κύρωσης της διορθωτικής πράξης του οικείου Νοµάρχη.  

4. Η εισφορά σε χρήµα, εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως 
δηµόσιων εσόδων, ως έσοδο του οικείου δήµου ή κοινότητας και αποδίδεται σε 
αυτούς κατά µήνα. 
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5. Η δυνατότητα καταβολής της εισφοράς αυτής σε δόσεις, ο χρόνος έναρξης 
καταβολής των δόσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, έχουν οριστεί µε το 
Π. ∆/γµα 5/1986.  

6. Το ποσό που εισπράττεται από την εισφοράς αυτή από τους οικείους ΟΤΑ 
διατίθεται αποκλειστικά για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδοµικών έργων, είτε από τον ίδιο είτε από εξουσιοδοτηµένο από αυτόν 
φορέα καθώς και για την εκπόνηση πολεοδοµικών µελετών και µελετών πράξεων 
εφαρµογής. Κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη, 
σύµφωνα µε το νόµο.  

7. Είναι δυνατόν, αντί της καταβολής σε χρήµα, να διατεθεί τµήµα της ιδιοκτησίας 
ίσης αξίας. Για τον προσδιορισµό της αξίας της γης για την µετατροπή, 
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο Β1.  

8. Οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται σε εισφορά 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. 

Από την υποχρέωση εισφοράς σε χρήµα, όπως προβλέπεται από το νόµο, 
απαλλάσσεται ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας.  

Επίσης, δεν υποχρεούνται σε καταβολή χρηµατικής εισφοράς : 

(α) οι δηµόσιοι και δηµοτικοί φορείς και τα κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου 
ή ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν µε δαπάνες τους τα βασικά κοινόχρηστα 
πολεοδοµικά έργα σε περιοχές εφαρµογής στεγαστικών προγραµµάτων τους. 

β) το ∆ηµόσιο, για τα ακίνητα ιδιοκτησίας του σύµφωνα µε παρ. 15 του άρθρου 
19 του Ν. 2386/1996 - ΦΕΚ 43Α, και η 403/02 Γνωµοδότηση. του Ν.Σ.Κ. 
που έγινε αποδεκτή µε την απόφαση 14075/26.08.2002 Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (εγκ. ∆ΤΕ/β/24177/893/2003). 

9α. Σε κάθε συµβολαιογραφική πράξη που αφορά δικαιοπραξία εν ζωή και έχει ως 
αντικείµενο µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου που οφείλει εισφορά σε 
χρήµα, σύµφωνα µε κυρωµένη πράξη εφαρµογής, επισυνάπτεται βεβαίωση του 
οικείου δήµου ή κοινότητας, ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσόν των 
δόσεων, που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις, που αναλογούν στο µεταβιβαζόµενο 
ακίνητο κατά το χρόνο κατάρτισης της δικαιοπραξίας. Είναι σαφές, ότι εφόσον 
η µεταβίβαση γίνεται πριν τη βεβαίωση των υποχρεώσεων αυτών, δεν 
απαιτείται η παραπάνω διαδικασία.  

9β. Για την έκδοση οικοδοµικών αδειών: 

• Πριν την κύρωση της πράξης εφαρµογής (και εφόσον συντρέχουν και οι 
λοιπές προϋποθέσεις που επιτρέπουν την έκδοσή οικοδοµικών αδειών) 
προκαταβάλλεται ποσόν, όπως προβλέπεται αναλυτικά και κατά περίπτωση στην 
παρ. 10, του άρθρου 43 του Ν. 1337/19 83 (Α’ κατοικία), στην παρ.3, του 
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άρθρου 9 του Π. ∆/τος της 16.08.1985 (ΦΕΚ 416/1985 - Β κατοικία) και στην 
παρ. 3, του άρθρου 8 του Π. ∆/τος της 20.08.1985 (ΦΕΚ 414/1985 – Οικισµοί 
µέχρι 2.000 κατοίκους). 

Τα ποσοστά της προκαταβολής (20% της εισφοράς σε χρήµα για Α’ κατοικία, 10% 
εισφοράς γης και χρήµατος για Β’ κατοικία και οικισµούς ή 20% της εισφοράς 
χρήµατος για Β’ κατοικία και οικισµούς, όπως προβλέπεται από τις κείµενες 
διατάξεις που προαναφέρθηκαν) υπολογίζονται µε βάση υπεύθυνη δήλωση για το 
εµβαδόν και την αξία του ακινήτου. Είναι σκόπιµο να υποδεικνύεται στην 
περίπτωση αυτή, η δηλούµενη αξία του ακινήτου να προσεγγίζει την ισχύουσα 
αντικειµενική.  

• Μετά την κύρωση της πράξης εφαρµογής και σύµφωνα µε το άρθρο 9, παρ. 
7 του Ν. 1512/1985, δεν επιτρέπεται η χορήγηση οικοδοµικής άδειας στον 
υπόχρεο ιδιοκτήτη, πριν να βεβαιωθεί από την αρµόδια υπηρεσία η οφειλή του 
υπόχρεου για εισφορά σε χρήµα και πριν να έχει καταβάλει τουλάχιστον τις 
µέχρι το χρόνο χορήγησης  της αδείας οφειλόµενες δόσεις.  

10. Τέλος, επισηµαίνεται ότι για την εφαρµογή του άρθρου 10, παρ. 2α του 
Ν.3044/2002 (ΦΕΚ 197Α/2002), µε το οποίο παρέχεται στους δήµους και τις  
κοινότητες η δυνατότητα είσπραξης χρηµατικών προκαταβολών µε αποκλειστικό 
σκοπό την εκπόνηση πολεοδοµικών µελετών και µελετών πράξεων εφαρµογής, 
έχει εκδοθεί η µε αρ. 5494/04.02.2004 (ΦΕΚ 204Β/2004) κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

 

  Ο ∆ιευθυντής 

Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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