
Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που εντάσσονται σε εγκεκριµένο σχέδιο µε τις 
διατάξεις του Ν.1337/1983 δεν επιτρέπεται η χορήγηση οικοδοµικής άδειας στον υπόχρεο ιδιοκτήτη πριν να βεβαιωθεί από την αρµόδια 
πολεοδοµική υπηρεσία στο δηµόσιο ταµείο η οφειλή του για Εισφορά σε χρήµα και πριν να έχει καταβάλει τουλάχιστον  τις µέχρι το χρόνο 
χορήγησης της άδειας οφειλόµενες δόσεις". 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν.1512/1985 (Α 4): "Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει οριστικώς η ποινική δίωξη ως προς τους 
αυτουργούς και συµµετόχους των αξιόποινων πράξεων που αφορούν  αυθαίρετα κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί µέχρι τις 14 Μαρτίου 1983, ηµέρα 
δηµοσίευσης του Ν. 1337/1983 και δηλώθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 αυτού".                    
***ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 12 παρ. 5 του Ν. 1647/1986 (Α 141):"Θέµατα εγκρίσεως τοπικών ρυµοτοµικών σχεδίων, καθορισµού 
ζωνών οικιστικού ελέγχου κατά τις διατάξεις του ν.1337/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 1512/85, τροποποιήσεων σχεδίων  πόλεων, 
τροποποιήσεως και καθορισµού όρων  και περιορισµών δόµησης και αναστολής οικοδοµικών εργασιών, για τη ρύθµιση των οποίων απαιτείται 
έκδοση π.δ/των, ρυθµίζονται εφεξής µε αποφάσεις του Υπουργού Περ/λοντος, Χωροταξίας και Δηµόσ. Έργων που δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της  παρ. αυτής αρχίζει δύο µήνες από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως". Για τα 
συνοδευτικά των ως άνω ΥΑ διαγράµµατα, βλ. άρθρο 22 παρ. 7 του Ν. 1735/1987, Α 195.
***Παρατήρηση: Για τον κατά τοµείς καθορισµό των  ελαχίστων  ορίων εµβαδού και προσώπου και των λοιπών όρων και περιορισµών δόµησης 
των οικοπέδων των κειµένων εντός πολεοδοµικών ενοτήτων "Δυτική" (Βιζυηνού) "Κεντρική" και "Ανατολική" Δήµου Αλεξάνδρειας (Ν. Ηµαθίας), βλ. 
Π.Δ. 7/30.1.91, ΦΕΚ Δ 35.   
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε και Εγκύκλιο 61917/1355/37 18.7.94, "Αποδοχή της 204/94 γνωµοδότησης του Γ' Τµήµατος του Νοµ. Συµβουλίου του 
Κράτους όσον αφορά την οφειλή εισφοράς σε χρήµα πάνω από 1.000.000 δρχ.".
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΛ. και Ν.2508/1997 "Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας κλπ"              
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την  παρ.5 άρθρ.5 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι: "5.Οι διατάξεις του ν.1337/1983,που αναφέρονται στα Γ.Π.Σ. εφαρµόζονται 
ανάλογα και στα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το άρθρο 2 παρ. 2 εδ. ε Ν.2947/2001, ΦΕΚ Α  ́ 228/9-10-2001 ορίζει: "Οι διατάξεις του από 5/13.2.1979 προεδρικού 
διατάγµατος (ΦΕΚ 707Δ), 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 µε το άρθρο αυτό."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 33 του παρόντος νόµου κρίθηκε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ µε τις υπ' αριθµ. 889/2004, 2306/2000 
αποφάσεις ΣτΕ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 41 του παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθµ. 4597/2009 
απόφαση ΣΤΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
Επεκτάσεις σχεδίων πόλεων - Περιοχές επεκτάσεων - Πολεοδοµικές ενότητες
Άρθρο 1
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 37,99 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1.  Επιτρέπεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου: α) Η επέκταση εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, καθώς και οικισµών που υπάρχουν 
πριν από το έτος 1923, β) η ένταξη σε πολεοδοµικό σχέδιο και η επέκταση οικισµών µεταγενέστερων  του  1923 που στερούνται εγκεκριµένου 
σχεδίου, "γ) Η ένταξη σε πολεοδοµικό σχέδιο περιοχών για την εξυπηρέτηση άλλων χρήσεων πλην της κατοικίας".
***Η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (Α` 101).
2. Οι επεκτάσεις και εντάξεις των περιπτώσεων α και β της προηγουµένης παραγράφου αναφέρονται σε περιοχές κύριας κατοικίας σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 αυτού του νόµου. Οι επεκτάσεις και εντάξεις δεν καλύπτουν περιοχές δεύτερης κατοικίας ή 
περιοχές για προβλέψεις δεύτερης κατοικίας.
3. Οι εντάξεις και επεκτάσεις των  περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 γίνονται κατά  οργανικές πολεοδοµικές ενότητες (γειτονιές) σύµφωνα 
µε τις αρχές της πολεοδοµικής επιστήµης και κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 αυτού του νόµου. Οι επεκτάσεις γίνονται 
κυρίως σε πυκνοδοµηµένες περιοχές καθώς και στις αραιοδοµηµένες ή αδόµητες που µαζί µε τις  πυκνοδοµηµένες ενότητες (γειτονιές) οργανικά 
συνδεδεµένες µε τον υπάρχοντα πολεοδοµικό ιστό της πόλης ή του οικισµού. "Επίσης οι επεκτάσεις γίνονται και σε αδόµητες περιοχές πόλεων ή 
οικισµών για να καλύψουν τις ανάγκες ανάπτυξης τους".
*** Το εντός " " τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1685/1987 (Α 27).
4. Στις πολεοδοµικές ενότητες της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου µπορεί να υπάγονται και τµήµατα εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων  ή οικισµών 
προ του 1923, οι ρυθµίσεις όµως αυτού του νόµου εφαρµόζονται µόνο στο µέρος εκείνο των πολεοδοµικών αυτών ενοτήτων που αποµένει µετά 
την εξαίρεση των πυκνοδοµηµένων περιοχών των οικισµών  προ του 1923 καθώς και τµηµάτων µε εγκεκριµένο σχέδιο πόλης, µε την  επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 13.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε επιτρεπτές παρεκκλίσεις ως άνω παραγράφου στο άρθρο 13 παρόντος
5. Οι παραπάνω  επεκτάσεις δεν επιτρέπονται εφόσον είναι αντίθετες 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 ψηλής παραγωγικότητας.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.8 άρθρ.25 Ν.2508/1997, Α 124,ορίζεται ότι:"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".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 37,99 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 2
Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 38 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση ένταξης ή επέκτασης πόλης ή οικισµού κατά το προηγούµενο άρθρο καταρτίζεται γενικό πολεοδοµικό 
σχέδιο. Το σχέδιο καλύπτει όλες τις πολεοδοµηµένες ή προς πολεοδόµηση περιοχές ενός τουλάχιστον Δήµου ή Κοινότητας.
2. Το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο περιλαµβάνει τους απαραίτητους χάρτες, σχέδια, διαγράµµατα και κείµενα ώστε να περιέχει όλα τα απαιτούµενα 
κατά το νόµο αυτόν  στοιχεία και ιδιαίτερα τα όρια της κάθε πολεοδοµικής ενότητας, της περιοχής επέκτασης, την υποδιαίρεση της περιοχής 
επέκτασης σε ζώνες πυκνοδοµηµένες, αραιοδοµηµένες ή αδόµητες, τη γενική εκτίµηση των αναγκών των πολεοδοµικών ενοτήτων σε 
κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και δηµόσιες παρεµβάσεις ή ενισχύσεις στον  τοµέα της στέγης, τη γενική πρόταση 



πολεοδοµικής οργάνωσης των πολεοδοµικών  ενοτήτων σε συνάρτηση µε τις παραπάνω ανάγκες, που αναφέρεται στις χρήσεις γης, τα κέντρα, το 
κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, την πυκνότητα και το µέσο συντελεστή δόµησης και περιλαµβάνει τις τυχόν απαγορεύσεις δόµησης και χρήσης, την 
επιλογή των τρόπων ανάπτυξης ή αναµόρφωσης µε τον καθορισµό των αντίστοιχων ζωνών και την εκτίµηση των  αναφαινοµένων επιπτώσεων 
στο περιβάλλον. Επίσης είναι δυνατό να προσδιορίζει και συγκεκριµένες περιοχές στις οποίες κατά προτεραιότητα διοχετεύονται στεγαστικά 
δάνεια και ενισχύσεις (Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης - ΖΕΕ), καθώς και πόροι για την εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης.
3. Ο καθορισµός του µεγέθους και των ορίων των πολεοδοµικών ενοτήτων γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλέον ενδεδειγµένη οργάνωση 
των περιοχών  κατοικίας µε την πρόβλεψη των  απαραίτητων  εξυπηρετήσεων των κατοίκων τους, η ένταξη στο σχέδιο και προτεραιότητα των 
πυκνοδοµηµένων  περιοχών σε συνδυασµό µε την µεγαλύτερη δυνατή οικονοµία των επεκτάσεων, η αντιµετώπιση στεγαστικών αναγκών 
προβληµατικών περιοχών κατοικίας, η απόκτηση γης για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και η εκτέλεση προγραµµάτων  οργανωµένης 
οικιστικής ανάπτυξης. Ο καθορισµός των  πολεοδοµικών  ενοτήτων γίνεται και στην  περιοχή του εγκεκριµένου σχεδίου ή οικισµού προ του 1923, 
δηµιουργώντας το πλαίσιο για πιθανές τροποποιήσεις του.
4. Στο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο γίνεται ο προσδιορισµός των  πυκνοδοµηµένων περιοχών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το τρίτο εδάφιο 
του άρθρου 10 του Ν. 1221/1981 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 960/1979 "περί επιβολής υποχρεώσεων προς δηµιουργία 
χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθµίσεως
συναφών θεµάτων και άλλων τινών διατάξεων".
5. Μέσα στα πλαίσια του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου καθορίζεται η ενδεχόµενη χωροθέτηση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών περιοχών και 
περιοχών άλλων  ειδικών χρήσεων στην έκταση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)περί την πόλη ή τον οικισµό που κατά τα λοιπά διέπονται 
από τις κείµενες διατάξεις.
6. Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος καθορίζονται ειδικές προδιαγραφές µε βάση τις οποίες εκπονούνται οι 
µελέτες του απαραίτητου χαρτογραφικού  και τοπογραφικού υπόβαθρου καθώς και το Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.8 άρθρ.25 Ν.2508/1997, Α 124,ορίζεται ότι: "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".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 38 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 3     
Εκπόνηση και έγκριση του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου        
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 39 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου γίνεται µε πρωτοβουλία του οικείου Δήµου ή Κοινότητας ή 
περισσότερων Δήµων ή Κοινοτήτων από κοινού. Μπορεί να κινηθεί η διαδικασία και από το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος, µετά από σχετική ενηµέρωση του  Δήµου ή της Κοινότητας. Για την κίνηση της διαδικασίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, που προσδιορίζει και τα όρια της περιοχής του γενικού 
πολεοδοµικού σχεδίου.
2. Όταν η διαδικασία κινείται από το Δήµο ή την Κοινότητα ή από περισσότερους Δήµους ή Κοινότητες από κοινού πρέπει να επιδιώκεται η 
συµµετοχή των ενδιαφερόµενων πολιτών στη σύνταξη του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. ανοικτές 
συγκεντρώσεις ή ενηµέρωση µε τον  τύπο. Για τη συµµετοχή αυτή πρέπει να γίνεται ρητή µνεία στη σχετική απόφαση του οικείου Δηµοτικού ή 
Κοινοτικού Συµβουλίου. Επίσης ο σχετικός φάκελος πρέπει να συµπληρώνεται µε την γνώµη των αρµοδίων Νοµαρχιακών ή Περιφερειακών 
Υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Γεωργίας, Πολιτισµού και Επιστηµών, Δηµοσίων Έργων, Ενεργείας και Φυσικών 
Πόρων, ΕΟΤ και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών ή οργανισµών  κοινής ωφέλειας, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην περιοχή του 
γενικού πολεοδοµικού σχεδίου. Οι απόψεις των  παραπάνω φορέων πρέπει να περιέρχονται στους οικείους Δήµους ή Κοινότητες µέσα σε δύο το 
πολύ µήνες από τη λήψη των σχετικών ερωτηµάτων. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή δεν εµποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.
3. Όταν η διαδικασία κινείται από το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, η σχετική µελέτη, που εκπονείται µε τις συµµετοχικές 
διαδικασίες της παραγράφου 2, αποστέλλεται στον  οικείο Δήµο ή Κοινότητα για γνωµοδότηση. Αποστέλλεται επίσης και στις κατά την 
προηγούµενη παράγραφο υπηρεσίες και οργανισµούς. Η γνωµοδότηση του Δηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου µε τις απόψεις των πολιτών, 
όπως στην  προηγούµενη παράγραφο 2, καθώς και οι απόψεις των  δηµοσίων υπηρεσιών και οργανισµών πρέπει να περιέλθουν στο Υπουργείο 
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος µέσα σε δύο το πολύ µήνες από τη λήψη της µελέτης. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή δεν 
εµποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.
4. Ο  σχετικός φάκελος µε τη γνωµοδότηση του Δηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου και τις απόψεις των κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού 
υπηρεσιών και οργανισµών εισάγεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος το πολύ µέσα σε 
προθεσµία ενός µηνός στο Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του Νοµού. Το αρµόδιο Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος του Νοµού µπορεί να γνωµοδοτήσει θετικά ή αρνητικά, ιδιαίτερα ως προς το αν συντρέχουν  όλες οι κατά το νόµο αυτόν 
προϋποθέσεις ένταξης της περιοχής στο σχέδιο ή να προτείνει τροποποιήσεις. Ο Υπουργός µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να ζητήσει τη 
γνώµη του αρµοδίου  Περιφερειακού ή Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του Νοµού.
5. Ο Υπουργός, εκτιµώντας τα στοιχεία του φακέλου, µπορεί είτε να εγκρίνει το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο είτε να απορρίψει µε αιτιολογηµένη 
απόφαση την πρόταση του Δήµου ή της Κοινότητας είτε να τροποποιήσει την πρόταση εφόσον κρίνεται ότι θα προκαλέσει δυσανάλογα µεγάλες 
δαπάνες για το Δηµόσιο ή το Δήµο ή την Κοινότητα ή επιβλαβείς συνέπειες για την εθνική οικονοµία ή την  προστασία του φυσικού ή πολιτιστικού 
περιβάλλοντος ή τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους.
6. Το Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος που περιλαµβάνει την πρόταση 
της µελέτης και συνοδεύεται από τους σχετικούς χάρτες. Η απόφαση µε σµίκρυνση των  χαρτών δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
και αποτελεί την πράξη αναγνώρισης της περιοχής ως οικιστικής.
7. Όλες οι υπηρεσίες και λοιποί φορείς που αναφέρονται στην παρ. 2 πρέπει, κατά τη διάρκεια εκπόνησης του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου και 
µέχρι την έγκρισή του, να συµπράττουν για την εναρµόνιση των  ενεργειών τους και των προγραµµάτων τους προς κατευθύνσεις του σχεδίου, 
όπως αυτό θα διαµορφώνεται σταδιακά κατά την  κατάρτισή του. Το συντονισµό της δράσης των φορέων αυτών έχουν οι υπηρεσίες του 
Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. Οι διάφοροι φορείς οφείλουν  να θέσουν υπόψη της Υπηρεσίας  που κινεί τη διαδικασία 
του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου τα προγράµµατά τους µέσα σ` ένα µήνα από τη δηµοσίευση της απόφασης κίνησης της διαδικασίας που 
προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.5 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι: "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. Όπου 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". 



***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 39 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 4      
Αναστολή οικοδοµικών εργασιών      
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 40 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Μετά την κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της µελέτης του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος, µε απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να αναστείλει τη χορήγηση αδειών οικοδοµής και τις 
οικοδοµικές εργασίες στην  περιοχή ή σε τµήµατά της και να απαγορεύσει τις κατατµήσεις των ιδιοκτησιών, πέρα από το οριζόµενο στην ίδια 
απόφαση όριο εµβαδού. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο αναστολή και απαγόρευση ισχύει µέχρι την έγκριση του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου 
και πάντως όχι περισσότερο από ένα εξάµηνο µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η πιο πάνω προθεσµία µπορεί να παραταθεί κατά τον 
ίδιο τρόπο για ένα ακόµη εξάµηνο, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι εργασίες εκπόνησης του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου προόδευσαν σηµαντικά.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.5 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι: "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. Όπου 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". 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 40 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 5
Συνέπειες του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 41,225,285 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Μετά την  έγκριση του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, κάθε δόµηση στην περιοχή επεκτάσεων που περιλαµβάνονται σ` αυτό επιτρέπεται κατά 
τους όρους της, εκτός πολεοδοµικού σχεδίου δόµησης, µόνο εφόσον δεν αντίκειται σε σχετικές απαγορεύσεις του σχεδίου αυτού.
2. Οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας είναι υποχρεωµένες να προσαρµόσουν τα στεγαστικά 
προγράµµατα και τα προγράµµατα και σχέδια ανάπτυξης των  δικτύων υποδοµής ή παροχής υπηρεσιών για την  ικανοποίηση των αναγκών της 
περιοχής, σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου.
3. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων µέσα στην περιοχή του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου  για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 του  Ν. 947/1979 "περί οικιστικών περιοχών" µε ανάλογη εφαρµογή και των λοιπών διατάξεων του άρθρου αυτού.
4. Από τη δηµοσίευση της αποφάσεως που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόµου αυτού για την κίνηση της διαδικασίας σύνταξης 
του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου και µέχρι την έγκριση της πράξεως εφαρµογής, το Δηµόσιο ασκεί δικαίωµα προτίµησης σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στο άρθρο 55 του Ν. 947/1979 "περί οικιστικών περιοχών" που εφαρµόζονται ανάλογα στην περίπτωση αυτή. Το δικαίωµα προτίµησης 
δεν ασκείται στο τµήµα της πολεοδοµικής ενότητας που έχει εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή βρίσκεται µέσα στα όρια οικισµού προ του 1923, µε την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13.
Το δικαίωµα προτίµησης έχει παράλληλα µε το Δηµόσιο και ο οικείος Δήµος ή Κοινότητα, που µπορούν να το ασκούν και για λογαριασµό 
δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπεται άσκηση δικαιώµατος 
προτίµησης από το νόµο αυτόν ή τις διατάξεις στις οποίες αυτός παραπέµπει. Με κοινή απόφαση των  Υπουργών  Οικονοµικών και Χωροταξίας, 
Οικισµού και Περιβάλλοντος, µπορεί να οριστεί ότι παύει το δικαίωµα προτίµησης και σε προγενέστερο της έγκρισης της πράξεως εφαρµογής 
χρόνο.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.5 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι: "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. Όπου 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". 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 41,225,285 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 6 
Πολεοδοµική µελέτη
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 43,215 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται από τον οικείο  Δήµο ή Κοινότητα ή από τους ενδιαφερόµενους Δήµους ή 
Κοινότητες από κοινού. Η διαδικασία µπορεί επίσης να κινηθεί και από το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος µετά από σχετική 
ενηµέρωση του Δήµου ή της Κοινότητας.
2. Η µελέτη εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου και εξειδικεύει τις προτάσεις και τα σχετικά προγράµµατά του.
3. Η πολεοδοµική µελέτη εκπονείται βάσει οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού τοπογραφικού και κτηµατογραφικού διαγράµµατος.
4. Η πολεοδοµική µελέτη περιέχει: α) την  οριστικοποίηση των  ορίων των προς πολεοδόµηση ζωνών του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, β) τις 
χρήσεις γης και τους σχετικούς περιορισµούς, απαγορεύσεις, ή υποχρεώσεις, γ) τα διαγράµµατα δικτύων υποδοµής, δ) τους προβλεπόµενους, 
κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, βάσει των  σχετικών γενικών εκτιµήσεων αναγκών όπως αυτές προκύπτουν από το γενικό πολεοδοµικό 
σχέδιο, ε) τους οικοδοµήσιµους χώρους, στ) τα συστήµατα, τους όρους και περιορισµούς δόµησης, ζ) τυχόν όρους που αφορούν τα δοµικά υλικά, 
τον τρόπο διαµόρφωσης, χρήσης και σύνδεσης των ακάλυπτων χώρων µε τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, η) την κατά προσέγγιση 
έκταση γης που προκύπτει από τις εισφορές κατά το άρθρο 8 του νόµου αυτού, υπολογισµένη µε τις ενδείξεις του κτηµατογραφικού διαγράµµατος 
και την πρόταση κατανοµής της σε κοινόχρηστα και κοινωφελή, θ) τα τυχόν οικονοµικά και οργανωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν και  τα 
έργα που πρέπει να εκτελεσθούν, το κόστος και τη χρηµατοδότηση των έργων (εισφορές, πόροι, δάνεια κλπ.) καθώς και την προτεραιότητα 
εκτέλεσής τους, ι) την ιεράρχηση εφαρµογής κατά φάσεις, ια) τους φορείς και τους τρόπους παρέµβασης, ιβ) τυχόν ειδικά µέτρα προς 
αντιµετώπιση ιδιαίτερων πολεοδοµικών ή κοινωνικών προβληµάτων, ιγ) κάθε άλλη ρύθµιση επιβαλλόµενη από πολεοδοµικούς λόγους.
5. Η  Πολεοδοµική µελέτη αποτελείται από α) το πολεοδοµικό σχέδιο που συντάσσεται µε βάση τα διαγράµµατα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, β) τον πολεοδοµικό  κανονισµό, γ) έκθεση που να περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόµενες από τη µελέτη 
ρυθµίσεις.
(6)*** Η παρ.6, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ.2 Ν.1512/1985, καταργήθηκε µε την παρ.1 άρθρ.25 Ν.2508/1997 Α 124
"7. Δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 1.6 ο συντελεστής δόµησης στις περιοχές επεκτάσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του 
παρόντος, όπως ισχύει, στις οποίες προβλέπονται χρήσεις γης σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 του π.δ./τος της 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και 
περιεχόµενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166 Δ`), όπως ισχύει κάθε φορά και του 1.2 για τη χρήση του άρθρου 7 του ίδιου π.δ./τος. Το αυτό ισχύει και για 
τα άρθρα 6 και 7 του π.δ./τος 81/1980 "Περί ειδικών χρήσεων γης και ανωτάτων µεγεθών  επιτρεποµένης εκµετάλλευσης οικοδοµήσιµων 
χώρων" (ΦΕΚ27 Α`)."
*** Η παράγραφος 7,όπως προστέθηκε µε την παρ.14 άρθρ.98 ν.1892/1990, αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3  άρθρ.23 Ν.2300/1995 (Α 69).
"Για τις περιοχές αυτές δύναται να καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δηµόσιων Έργων εισφορές σε γη και χρήµα διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στα άρθρα 8 και 9 του νόµου αυτού").



*** Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ.7 προστέθηκε µε το άρθρο 5 παρ.1 Ν.2052/1992 (Α94),
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.8 άρθρ.25  Ν.2508/1997, Α 124,ορίζεται ότι: "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".
"8". Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος καθορίζονται οι ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης των τοπογραφικών 
κτηµατολογικών διαγραµµάτων, θεµατικών  χαρτών συλλογής των λοιπών  απαραίτητων σχετικών στοιχείων καθώς επίσης και της πολεοδοµικής 
µελέτης.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικό το Π.Δ. της 23.11.90/18.1.91, περί εγκρίσεως πολεοδοµικής µελέτης τµηµάτων των πολεοδοµικών ενοτήτων 2 "Κέντρο" 
και 1 "Σταυρός" της κοινότητας Γέρακα (Ν. Αττικής) και τροποποιήσεως ρυµοτοµικού σχεδίου σε συνεχόµενη περιοχή της ίδιας κοινότητας (Δ`12), 
ορίζει στο άρθρο 2 αυτού, ότι, η περιοχή της οποίας το πολεοδοµικό σχέδιο εγκρίνεται µε το άρθρο 1 παρ. 1 αυτού, υπάγεται στις εισφορές σε γη 
των παρ. 4 και επόµενες του άρθρου 8 του Ν.1337/1983.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικό και το Π.Δ. της 7/30.1.91 (Δ  ̀ 35), περί εγκρίσεως πολεοδοµικής µελέτης τµηµάτων των πολεοδοµικών  ενοτήτων 
"Δυτική" (Βιζυηνού) "Κεντρική" και "Ανατολική" του Δήµου Αλεξάνδρειας (Ν. Ηµαθίας).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικό το Π.Δ. της 11/14.2.91 (Δ  ̀ 74), περί εγκρίσεως πολεοδοµικής µελέτης των Δήµων  Αθηναίων, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, 
Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα) (Ν. Αττικής) και τροποποίηση των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων  στα όρια σύνδεσής 
τους (Δ` 74).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5 άρθρ.5 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι: "5. Οι διατάξεις του ν. 1337/1983, που αναφέρονται στα Γ.Π.Σ. εφαρµόζονται 
ανάλογα και στα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.7 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι: 3. Η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε απόφαση του οικείου 
νοµάρχη, µετά από γνώµη του Σ.Χ.Ο.Π. του νοµού και των οικείων δηµοτικών  και κοινοτικών συµβουλίων. 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. Όπου 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 416Δ’), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α’). 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.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 43,215 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 7     
Έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 44 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Η πολεοδοµική µελέτη εγκρίνεται µε Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος 
ύστερα από γνωµοδότηση του Νοµαρχιακού  Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος και του οικείου Δηµοτικού ή Κοινοτικού 
Συµβουλίου κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 του Ν.Δ. της 17/7/1923 "περί σχεδίων πόλεων κλπ."Το Συµβούλιο Χωροταξίας Οικισµού και 
Περιβάλλοντος του Νοµού γνωµοδοτεί αντί του Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων που προβλέπει το άρθρο 34 του Ν.Δ. της 17.7.1923, ο Υπουργός 
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος µπορεί όµως να ζητήσει και τη γνώµη του Περιφερειακού ή Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, 
Οικισµού και Περιβάλλοντος. Το Π.Δ/γµα περιλαµβάνει τα στοιχεία α  ̀και β  ̀ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 αυτού του νόµου. Ενστάσεις, που 
τυχόν ανατρέπουν βασικά σηµεία του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου και γίνονται αποδεκτές, συνεπάγονται την αναµόρφωση και νέα έγκριση του 
γενικού πολεοδοµικού σχεδίου κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.
2. Η έγκριση της  πολεοδοµικής µελέτης έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7/16.8.1923. Για την 
εισφορά σε γη και την Εισφορά σε χρήµα εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του νόµου αυτού. Για τις περιπτώσεις ζωνών αστικού 
αναδασµού και ενεργού πολεοδοµίας εφαρµόζονται επίσης  αντίστοιχα και οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόµου αυτού.
3. Η Πολεοδοµική µελέτη είναι δυνατό, σε ειδικές περιπτώσεις και µε ευθύνη του οικείου Δήµου ή Κοινότητας, να υποβάλλεται ταυτόχρονα µε τη 
µελέτη του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου.
4. Η πολεοδοµική µελέτη είναι δυνατό να αναφέρεται στο σύνολο των  περιοχών του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου ή και σε τµήµα του, το οποίο 
πρέπει πάντως να αποτελεί πολεοδοµική ενότητα ή ζώνη άλλων χρήσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν προβλέπονται υπερβολικές 
καθυστερήσεις για τη σύνταξη του κτηµατογραφικού διαγράµµατος ολόκληρης της πολεοδοµικής ενότητας κατά την κρίση της κατά περίπτωση 
αρµόδιας αρχής, είναι δυνατό να  γίνει η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης σε τµήµα πολεοδοµικής ενότητας. Στην περίπτωση  αυτή επιβάλλεται 
η σύνταξη πολεοδοµικής προµελέτης σε ολόκληρη τη συγκεκριµένη πολεοδοµική ενότητα. Η πολεοδοµική προµελέτη εγκρίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. Στα τµήµατα πολεοδοµικής ενότητας, που από το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο προβλέπονται 
για στεγαστικά προγράµµατα δηµόσιων φορέων, µπορεί πάντα να γίνει έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης χωριστά για τα τµήµατα αυτά,  χωρίς 
να απαιτείται στην περίπτωση αυτή προµελέτη για την υπόλοιπη πολεοδοµική ενότητα.
5. Με τα Π.Δ/γµατα που εγκρίνεται η  Πολεοδοµική µελέτη µπορεί να καθορίζονται  συστήµατα δόµησης, αρτιότητες οικοπέδων και λοιποί όροι και 
περιορισµοί δόµησης κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού.
"6. Για τον  προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων προκειµένου να εφαρµοσθεί σχέδιο που εγκρίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος, αντί της 
κατά το άρθρο 15 του ν.δ.797/1971  (ΦΕΚ 1/Α/1971) έκθεσης προεκτίµησης, λαµβάνεται υπόψη η κατά το άρθρο 1 του π. δ/τος 5/1986 (ΦΕΚ 2/Α) 
έκθεσης προσδιορισµού αξίας ακινήτων".
***Η εντός " " παρ. 6 προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 12, παρ. 1 του Ν.1647/1986 (Α 141).
(7).***Η παρ.7 που προστέθηκε µε το άρθρο 5 παρ.2 Ν.2052/1992 καταργήθηκε µε την παρ.2  άρθρ.25 Ν.2508/1997 Α 124
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.7 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι: 3. Η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε απόφαση του οικείου 
νοµάρχη, µετά από γνώµη του Σ.Χ.Ο.Π. του νοµού και των οικείων δηµοτικών  και κοινοτικών συµβουλίων. 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. Όπου 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 416Δ’), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162Α’). 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.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 44 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 8
Εισφορά σε γη
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 45 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.



1. Οι ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε ζώνες πυκνοδοµηµένες και οι οποίες εντάσσονται σε πολεοδοµικό σχέδιο ή στις οποίες επεκτείνεται το 
πολεοδοµικό σχέδιο µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, υποχρεούνται να συµµετάσχουν στη δηµιουργία των κοινοχρήστων χώρων  που 
προβλέπονται από την πολεοδοµική µελέτη. Για το ποσοστό της συµµετοχής, τη διαδικασία προσδιορισµού και τον τρόπο βεβαίωσης 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 32-39 του  Ν.Δ/τος της  17.7.1923 "περί σχεδίων πόλεων κλπ."  του άρθρου 6 του Ν.5269/1931 και των 
εκτελεστικών τους διαταγµάτων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.
2. Στις ίδιες πυκνοδοµηµένες ζώνες, αν ιδιοκτησία εµβαδού 500 τ.µ. και πάνω βαρύνεται λόγω  της εφαρµογής των κατά την προηγούµενη 
παράγραφο διατάξεων µε εισφορά σε γη για αυταποζηµίωση ή λόγω υποχρέωσης αποζηµίωσης τρίτων, µε εµβαδόν λιγότερο από το εµβαδόν 
που προκύπτει από την  εφαρµογή των  ποσοστών που καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον  έκταση 
µέχρι να συµπληρωθεί το ποσοστό αυτή της παρ. 4. Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται για όλες τις πυκνοδοµηµένες ζώνες στις οποίες  
περιλαµβάνονται και οι αναφερόµενες στο άρθρο 10 του  Ν. 1221/1981 περιοχές.
"Στην περίπτωση αυτήν, η επιπλέον έκταση που οφείλει να εισφέρει µειώνεται κατά τµήµατα γης, για τα οποία θα αποζηµιώνονταν  από τους κατά 
νόµο υπόχρεους ιδιοκτήτες βάσει των διατάξεων  του ν.δ/τος της 17.7.1923 (ΦΕΚ 228 Α) και η αποζηµίωση που αντιστοιχεί στο τµήµα αυτό 
καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α. Για το υπόλοιπο της υποχρέωσης έχει εφαρµογή η παρ. 7 του άρθρου αυτού.
Σε περίπτωση που ιδιοκτησία εµπίπτει στις ζώνες των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού και ρυµοτοµείται, αντί δε της καταβολής αποζηµίωσης 
δίδεται µε την πράξη εφαρµογής άλλο ακίνητο, τότε ο οικείος ο.τ.α. υποκαθιστά τον ιδιοκτήτη στα δικαιώµατα που αυτός έχει έναντι τρίτων 
υποχρέων για την αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµίας.
Τα ποσά που εισπράττονται από τους  ο.τ.α. διατίθενται αποκλειστικώς για τη δηµιουργία  κοινόχρηστων χώρων και χώρων κοινωφελών 
χρήσεων και σκοπών".
***Τα εντός "" εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 8 προστέθηκαν µε το άρθρο 98 παρ.2 του Ν. 1892/1990 (Α` 101).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε σχετικές µε την παρούσα παράγραφο ρυθµίσεις στο άρθρο 43 παρ. 10 και επόµενα.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.8 άρθρ.25  Ν.2508/1997, Α 124,ορίζεται ότι: "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".
3. Οι ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πολεοδοµικό σχέδιο ή στις οποίες επεκτείνεται το πολεοδοµικό σχέδιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
αυτού και βρίσκονται σε ζώνες αραιοδοµηµένες ή αδόµητες, υποχρεούνται να συµµετάσχουν µε εισφορά γης στη δηµιουργία των απαραίτητων 
κοινόχρηστων χώρων και γενικά στην ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών κατά τις επόµενες διατάξεις.
"4. Η Εισφορά σε γη κατά την  προηγούµενη παράγραφο αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της, 
το οποίο υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο.
   α. Για τµήµα ιδιοκτησίας µέχρι 250 τ.µ. ποσοστό 10%.
   β. Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 250 τ.µ. µέχρι 500 τ.µ. ποσοστό 20%.
   γ. Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.µ. µέχρι 1000 τ.µ. ποσοστό 30%.
   δ. Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 τ.µ. µέχρι 2000 τ.µ. ποσοστό 40%.
   ε. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως (στ), για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 2000 τ.µ. ποσοστό 50%.
   στ. Για αυτοτελείς ιδιοκτησίες µεγαλύτερες των 10.000 τ.µ. που ανήκουν σ` έναν  ιδιοκτήτη, για το τµήµα τους πάνω από 10.000 τ.µ. σε ποσοστό 
60%. Tα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε έκταση γης µεγαλύτερη 
από 10.000 τ.µ.
   "ζ. Η Εισφορά σε γη ειδικά για τις χρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του από 23.2.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ`), όπως ισχύει, 
ορίζεται: 

  α. Για τµήµα ιδιοκτησίας µέχρι 1.000 τ.µ. ποσοστό 20%. 
  β. Γιο τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.µ. µέχρι 4.000 τ.µ. ποσοστό 30%, 
  γ. Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 τ.µ. ποσοστό 40%. 

*** Το εδάφιο ζ` προστέθηκε από την περ. β  ̀της παρ.3 άρθρ.23 Ν.2300/1995 (Α 69),κατά την περ. γ` δε της ιδίας παραγράφου και άρθρου: "γ. Οι 
ως άνω  εισφορές σε γη εφαρµόζονται και στις ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων που προορίζονται για βιοµηχανικές και 
χονδρεµπορικές δραστηριότητες του άρθρου 24 του ν.1650/1986, όπως ισχύει και τροποποιείται δια της προηγούµενης παραγράφου". 
***Η παρ.4 που είχε αντικατασταθεί µε την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88), επανήλθε σε ισχύ όπως ίσχυε πριν από την 
αντικατάστασή της µε την παρ.14 του άρθρου 2 του Ν.2242/1994 (Α162).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το Π.Δ. της 23.11.90/18.1.91 περί εγκρίσεως πολεοδοµικής µελέτης τµηµάτων των πολεοδοµικών  ενοτήτων  2 "Κέντρο"  και 1 
"Σταυρός" της κοινότητας Γέρακα (Ν. Αττικής) και τροποποιήσεως ρυµοτοµικού σχεδίου σε συνεχόµενη περιοχή της ίδιας κοινότητας (Δ` 12), 
ορίζει στο άρθρο 2 αυτού, ότι, η περιοχή της οποίας το πολεοδοµικό σχέδιο εγκρίνεται µε το άρθρο 1 παρ. 1 αυτού, υπάγεται στις εισφορές σε γη 
των παρ. 4 και επόµενες του άρθρου 8 του Ν. 1337/1983.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικό και το Π.Δ. της 7/30.1.91 (Δ  ̀ 35), περί εγκρίσεως πολεοδοµικής µελέτης τµηµάτων των πολεοδοµικών  ενοτήτων 
"Δυτική" (Βιζυηνού) "Κεντρική" και "Ανατολική" του Δήµου Αλεξάνδρειας (Ν. Ηµαθίας).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικό και το Π.Δ. της 15.2/21.3.91, περί εγκρίσεως πολεοδοµικής µελέτης τµηµάτων πολεοδοµικών ενοτήτων 2 "Τρένου 
Καρυές", 3 "Φούσκαρη", 6 "Αετοφωλιά", 7 "Κλεπαϊτικών", 8 "Αγ. Χριστοφόρου", 9 "Γκένοβας", 12 "Ηρώων - Αϊ Γιάννη", 13 "Ελευθερίας", 14 
"Αετογέφυρας"  και 16 "Δύο ρεµάτων"  του δήµου Αγρινίου (Ν. Αιτωλ/νίας) και τροποποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου του ίδιου δήµου στα σηµεία 
σύνδεσης (Δ` 125).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικό και το Π.Δ. της 27.2/27.3.91, περί εγκρίσεως πολεοδοµικής µελέτης τµήµατος της πολεοδοµικής ενότητας "Χαµόµηλο-
Λυκότρυπα" του δήµου Αχαρνών (Ν. Αττικής) (Δ`132).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 12 παρ.4 του Ν.1647/1986 (Α 141): "Ιδιοκτησίες που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες για αγροτική 
αποκατάσταση από την Επιτροπή Αποκαταστάσεων  Προσφύγων ή σύµφωνα µε τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας, όταν εντάσσονται στο 
σχέδιο πόλης µε τις διαδικασίες του κεφαλαίου Α του Ν.1337/1983, υπόκεινται σε υποχρέωση εισφοράς σε γη µειωµένη κατά το ήµισυ των 
εισφορών που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ.4 και επόµενες του ν.1337/1983 και µέχρι τµήµατος ιδιοκτησίας 2.000 τ.µ. Η εισφορά σε χρήµα 
ορίζεται στο ήµισυ της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ.2 του ν.1337/1983 και µέχρι τµήµατος ιδιοκτησίας 2.000 τ.µ. εφαρµοζοµένων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων του ίδιου άρθρου 9. Η παραπάνω ρύθµιση αφορά µόνο τις ιδιοκτησίες ή τµήµατά τους που κατά την σύνταξη της 
πράξης εφαρµογής του σχεδίου ανήκουν κατά κυριότητα στον αρχικό δικαιούχο, το σύζυγό του, τους κατιόντες και τους συζύγους τους και τους 
αδελφούς τους, µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο και αν απεκτήθη ή έκταση από αυτούς".
5. Ως εµβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισµό της συµµετοχής σε γη λαµβάνονται τα εµβαδά που είχαν οι ιδιοκτησίες στις 10.3.1982. Για την 
εφαρµογή της παρ. 4, ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισµα των ιδιοκτησιών  γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη που περιλαµβάνονται στα όρια της 
προς ένταξη  περιοχής, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη της πολεοδοµικής ενότητας. "Κατ  ̀ εξαίρεση, όταν τµήµατα της πολεοδοµικής 



ενότητας υπάγονται σε καθεστώς διαφορετικών υποχρεώσεων εισφορών, το παραπάνω άθροισµα µπορεί να αναφέρεται στα τµήµατα της 
πολεοδοµικής ενότητας µε το ίδιο καθεστώς εισφορών."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 7 π.1 Ν.3127/2003, ΦΕΚ Α 67/19.3.2003.
"Ειδικότερα για την περιοχή του "Ελαιώνα" ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισµα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη που 
περιλαµβάνονται στα διοικητικά όρια του κάθε δήµου."
Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας τα ποσοστά εισφοράς γης εφαρµόζονται στο εµβαδόν  που αντιστοιχεί στο ιδανικό µερίδιο κάθε 
συνιδιοκτήτη όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι την 10.3.1982.
"Κατ` εξαίρεση τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρµόζονται στο εµβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό µερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη ή σε αυτοτελές 
οικόπεδο που δηµιουργήθηκε µετά τη 10η Μαρτίου 1982 αν η κτήση τους επήλθε από επαγωγή κληρονοµιάς µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
σε ΦΕΚ της πολεοδοµικής µελέτης."
*** Τα τρίτο και τελευταίο εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.6 και 7 άρθρ.27 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000.
6. Η εισφορά γης πραγµατοποιείται µε την πράξη εφαρµογής του άρθρου 12 του νόµου αυτού,  εκτός αν πρόκειται για αστικό αναδασµό ή ενεργό 
πολεοδοµία, οπότε γίνεται µε τις διατάξεις του  Ν. 947/1979 (άρθρο 20 παρ. 1 περιπτώσεις α και β). Ως προς τα ποσοστά  της εισφοράς γης στις 
προηγούµενες περιπτώσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου αυτού.
7. Σε περίπτωση που η συµµετοχή σε γη πρέπει να ληφθεί από µη ρυµοτοµούµενο τµήµα ιδιοκτησίας, πλην όµως κατά την κρίση της αρχής το 
τµήµα γης που πρόκειται να αποτελέσει αντικείµενο εισφοράς δεν είναι αξιοποιήσιµο πολεοδοµικά ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήµια για 
την ιδιοκτησία, µπορεί να µετατρέπεται σε ισάξια χρηµατική συµµετοχή που διατίθεται αποκλειστικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων  χώρων και 
κοινωφελών χρήσεων και σκοπών.
Για την πραγµατοποίηση της µετατροπής εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 για την Εισφορά σε χρήµα.
8. Τα εδαφικά τµήµατα που προέρχονται από εισφορά γης διατίθενται κατά σειρά προτεραιότητας:
α. Για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων µέσα στην ίδια πολεοδοµική ενότητα.
β. Για την  παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες της ίδιας πολεοδοµικής ενότητας των οποίων τα οικόπεδα ρυµοτοµούνται εξ ολοκλήρου ή κατά 
ποσοστό περισσότερο από το καθοριζόµενο στην  παρ. 4 και εφόσον δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση τους, σύµφωνα µε τους κατά το άρθρο 12 
τρόπους.
γ. Για  κοινωφελείς χώρους και σκοπούς µέσα στην ίδια πολεοδοµική ενότητα.
δ. Για την δηµιουργία χώρων κοινόχρηστων  και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών για τις γενικότερες ανάγκες της παροχής, "καθώς και για 
παραχώρηση οικοπέδων  σε ιδιοκτήτες άλλων πολεοδοµικών ενοτήτων του ίδιου δήµου ή κοινότητας µέσα στα όρια του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου, των  οποίων τα οικόπεδα ρυµοτοµούνται εξ ολοκλήρου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο, για τη δηµιουργία κοινόχρηστων ή 
κοινωφελών  χώρων, ή κατά ποσοστό  περισσότερο από την προκύπτουσα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, υποχρέωση τους. Τα ανωτέρω 
εφαρµόζονται και για ρυµοτοµούµενα οικόπεδα εντός σχεδίου εγκεκριµένου κατά τη διαδικασία του ν.δ/τος της 17.7.1923 "περί σχεδίων πόλεων" 
που περιλαµβάνονται ή  αποτελούν πολεοδοµική ενότητα του ίδιου δήµου ή κοινότητας εφόσον το επιθυµούν οι ιδιοκτήτες τους".
"Με τη σχετική πράξη εφαρµογής, µε την οποία πραγµατοποιείται η παραχώρηση του νέου οικοπέδου, το παλαιό εντός σχεδίου πόλεως 
ρυµοτοµούµενο οικόπεδο περιέρχεται αυτοδικαίως στην  κυριότητα του οικείου Ο.Τ.Α., ο οποίος υποκαθιστά επίσης τον ιδιοκτήτη  στα δικαιώµατα 
έναντι τρίτων  υποχρέων για την αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµίας. Στην  περίπτωση αυτήν, καθώς και στην  περίπτωση της παρ. 2, όπως 
συµπληρώνεται ανωτέρω, εάν  ο οικείος Ο.Τ.Α. εντός τριών (3) ετών από την ως άνω παραχώρηση του νέου οικοπέδου δεν εισπράξει από τους 
τρίτους την οφειλόµενη αποζηµίωση, τότε το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. υποκαθιστά τον Ο.Τ.Α. στα δικαιώµατα έναντι των τρίτων, δυνάµενο να συνεχίσει τη 
σχετική διαδικασία.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται 
η διαδικασία και ο τρόπος παρέµβασης του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.  για την άσκηση των  δικαιωµάτων αυτών και κάθε αναγκαία για την  εφαρµογή του 
παρόντος λεπτοµέρεια".
***Οι εντός "" διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. δ  ̀ της παρ. 8 του άρθρου 8, προστέθηκαν ως άνω µε το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 1647/1986 
(Α 141).
***Τα εντός " " τελευταία εδάφια της περ. δ` της παρ. 8 του άρθρου 8 προστέθηκαν µε το άρθρο 98 παρ. 3 του Ν. 1892/1990 (Α` 101).
9. Οι ιδιοκτήτες  που ανήκουν  στο  Δηµόσιο, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου κατά το µέρος που από την Πολεοδοµική µελέτη προορίζονται για τη δηµιουργία κοινωφελών χώρων της αρµοδιότητας του δηµόσιου 
φορέα στον οποίο ανήκουν ή διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς µε ανταλλαγή, παραχώρηση ή άλλο τρόπο µεταξύ των αντίστοιχων φορέων, 
θεωρούνται αυτοδίκαια εισφερόµενες για το σκοπό που προορίζονται και δεν υπόκεινται κατά το µέρος αυτό σε άλλη εισφορά γης.
"10. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στεγαστικών προγραµµάτων µέσα στις ιδιοκτησίες των δηµοσίων φορέων  της προηγούµενης παρ., 
που το ποσοστό που καταλαµβάνουν µνηµονεύεται  στο διάταγµα έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης θεωρούνται αυτοδίκαια συνεισφερόµενοι, 
περιέρχονται αυτοδικαίως στους οικείους κατά τον προορισµόν τους φορείς και συµψηφίζονται στην εισφορά σε γη της αντίστοιχης ιδιοκτησίας, 
όπως η εισφορά αυτή προκύπτει µε την εφαρµογή των ποσοστών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,  υπολογιζοµένων µόνο για το εµβαδόν της 
ιδιοκτησίας αυτής.
Τ` ανωτέρω  εφαρµόζονται και σε εγκεκριµένες µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος πολεοδοµικές µελέτες έστω  και αν στην πράξη έγκρισής τους 
δεν αναφέρεται το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών  χώρων. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του οικείου 
Νοµάρχη που προσδιορίζει το ποσοστό αυτό βάσει των ενδείξεων της µελέτης.
Για ιδιοκτησίες που ανήκουν στη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον  ΟΕΚ και τη ΔΕΠΟΣ και 
προορίζονται για εφαρµογή  στεγαστικών  προγραµµάτων  αυτών, για το τµήµα τους άνω των 2.000 τ.µ. ορίζεται ποσοστό εισφοράς γης 4Ο%, 
κατ` εξαίρεση των περιπτώσεων (ε) και (στ) της παρ. 4 του άρθρου αυτού".
***Η εντός " " παρ. 10 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την 82929/4797/1988 (ΦΕΚ Β 903), απόφ. Αναπληρ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που κυρώθηκε από το εδάφιο 
β) παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1849/1989, ΦΕΚ Α113.
11. Οι οπωσδήποτε σχηµατισµένοι µέσα στην  περιοχή επέκτασης κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται ως νόµιµα υπάρχοντες κοινόχρηστοι χώροι 
και δεν λαµβάνονται υπόψη υπέρ των ιδιοκτητών για τον υπολογισµό της εισφοράς σε γη.
"12. Κοινόχρηστοι χώροι της προηγούµενης παραγράφου και του άρθρου 28 του νόµου αυτού, που καταργούνται µε την ένταξη της περιοχής στο 
σχέδιο ή την  αναµόρφωσή της λόγω υπαγωγής της περιοχής στις διατάξεις του άρθρου 13, µπορεί µετά την εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρ. 3 του 
ν.δ/τος 690/1948, µε την πράξη εφαρµογής να διατίθενται περαιτέρω σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου αυτού".
***Η παρ. 12 του άρθρου 8 προστέθηκε µε το άρθρο 98 παρ. 4 του Ν.1892/1990 (Α` 101).
***Μετά την απόδοση των εσόδων στους ΟΤΑ καταργήθηκε ο κωδικός εσόδου υπέρ ΕΤΕΡΠΣ 3518 µε την ΑΥΟ 2045038/8-7-94 και µε την  Εγκ. 
Υπ. Οικον. 1085770/6783/Πολ. 1183/22-7-94 δόθηκαν σχετικές οδηγίες.
"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.



*** H παρ.13 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.25 Ν.2508/1997 Α 124
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 45 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 9
Εισφορά σε χρήµα
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 46 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Οι ιδιοκτήτες των  ακινήτων  που περιλαµβάνονται σε περιοχές ένταξης και επέκτασης κατά το άρθρο 1 του νόµου αυτού και διατηρούνται ή 
διαµορφώνονται σε νέα ακίνητα, συµµετέχουν µε καταβολή χρηµατικής εισφοράς στην αντιµετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή των 
βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων.
"Δεν υποχρεούνται στην καταβολή χρηµατικής εισφοράς 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".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την ΥΑ 82929/4797/1988 (ΦΕΚ Β 903), Αναπλ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
2. Η εισφορά ορίζεται για τις ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε ζώνες πυκνοδοµηµένες, αραιοδοµηµένες ή αδόµητες, ίση µε την αναφερόµενη 
στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου 10 του Ν.1221/1981.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 12, παρ. 4 του Ν. 1647/1986 (Α 141):"Ιδιοκτησίες που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες για αγροτική 
αποκατάσταση από την  Επιτροπή Αποκαταστάσεων  Προσφύγων ή σύµφωνα µε τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας, όταν  εντάσσονται στο 
σχέδιο πόλης µε τις διαδικασίες του κεφαλαίου Α του ν.1337/1983, υπόκεινται σε υποχρέωση εισφοράς σε γη µειωµένη κατά το ήµισυ των 
εισφορών που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ. 4 και επόµενες του ν.1337/1983 και µέχρι τµήµατος ιδιοκτησίας 2.000 τ.µ. Η Εισφορά σε 
χρήµα ορίζεται στο ήµισυ της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 1337/1983 και µέχρι τµήµατος ιδιοκτησίας 2.000 τ.µ. 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ίδιου άρθρου 9. Η παραπάνω  ρύθµιση αφορά µόνο τις ιδιοκτησίες ή τµήµατά τους που κατά τη 
σύνταξη της πράξης εφαρµογής του σχεδίου ανήκουν κατά κυριότητα στον αρχικό δικαιούχο, το σύζυγό του, τους κατιόντες και τους συζύγους 
τους και τους αδελφούς τους, µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο και αν απεκτήθη η έκταση από αυτούς".       
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.8 άρθρ.25  Ν.2508/1997, Α 124,ορίζεται ότι: "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".
(3. Για την Εισφορά σε χρήµα εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του νόµου αυτού).
*** H παρ.3 καταργήθηκε και η παρ.4 αριθµήθηκε ως 3 µε την παρ.4 άρθρ.25 Ν.2508/1997 Α 124.
"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.
"3. Η Εισφορά σε χρήµα υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαµορφώνεται µε την πράξη εφαρµογής και την τιµή 
ζώνης του οικοπέδου κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρµογής."
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.3,όπως αυτό είχε αντικατασταθεί µε την  παρ.4 άρθρ.25 Ν.2508/1997 Α124,αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 
άρθρ.11 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
"Για ιδιοκτησίες που στην πράξη εφαρµογής οι ιδιοκτήτες αναγράφονται µε ελλιπή στοιχεία ή µε την ένδειξη "άγνωστος" ώστε να καθίσταται 
αδύνατη η βεβαίωση και είσπραξη του ποσού της εισφοράς του άρθρου αυτού, για τον υπολογισµό της εισφοράς, λαµβάνεται υπόψη η 
οικοπεδική αξία κατά το χρόνο κύρωσης της διορθωτικής πράξης του οικείου νοµάρχη".
*** Το εντός " " δεύτερο εδάφιο προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2052/1992 (Α 94).
"Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία στο αρµόδιο Δηµόσιο Ταµείο (Γραφείο Παρακαταθηκών) που εξυπηρετεί 
το δήµο ή την κοινότητα, ενώ για τους δήµους που έχουν δική τους ταµειακή υπηρεσία η παραπάνω εισφορά βεβαιώνεται απ  ̀ ευθείας στην 
υπηρεσία αυτή, µετά την κύρωση της πράξης εφαρµογής.
Η εισφορά αυτή εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµόσιων εσόδων,  ως έσοδο του οικείου δήµου ή κοινότητας και 
αποδίδεται σ` αυτούς κατά µήνα.
Το ποσό της εισφοράς αυτής διατίθεται από τους οικείους Ο.Τ.Α. 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».
*** Οι εντός " " λέξεις προστέθηκαν µε την παρ.3 άρθρ.10 Ν.3044/2002, ΦΕΚ Α 197/27.8.2002.
Κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη.
Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, όπως αντικαθίστανται, εφαρµόζονται ανάλογα και στις  περιπτώσεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 8".
***Τα εντός " " εδάφια αντικατεστάθησαν ως άνω δια του άρθρ. 1 παρ.1 του Ν. 1772/1988, ΦΕΚ Α 91.
"Με προεδρικό διάταγµα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, µπορεί να 
ορίζονται η καταβολή της εισφοράς αυτής σε δόσεις, ο χρόνος έναρξης καταβολής των δόσεων και κάθε σχετική λεπτοµέρεια".
***Το εντός " " άνω εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 προστέθηκε µε το άρθρο 98 παρ. 5 του Ν. 1892/1990 (Α` 101).
*** H παρ.3 καταργήθηκε και η παρ.4 αριθµήθηκε ως 3 µε την παρ.4 άρθρ.25 Ν.2508/1997 Α 124.
(4. Ο προσδιορισµός της αξίας των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήµα γίνεται κατά το παραπάνω άρθρο 10 του Ν.1221/1981. Κάθε 
διαφορά µεταξύ του υπόχρεου για καταβολή εισφοράς και του Δηµοσίου ή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιλύεται σύµφωνα  µε τις 
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 Ν.947/1979 και του Π.Δ/τος 59/1980).
*** Η παρ. 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 αναριθµήθηκαν σε 4, 5, και 6 µε την παρ.13 άρθρ.23 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 
308/31.12.2003.
4 (5). Μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και έγκριση της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής, είναι δυνατό αντί της καταβολής εισφοράς σε 
χρήµα, να προσφέρεται τµήµα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Η µετατροπή γίνεται µέχρι την πραγµατοποίηση  της εισφοράς σε γη. 
Για το προσδιορισµό της αξίας της γης εφαρµόζεται η προηγούµενη παρ.
5 "(6). Οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσονται 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".
*** Οι παρ.5 και 6 αριθµήθηκαν ως 4 και 5 και η άνω νέα παράγραφος 6 προστέθηκε µε την παρ.4 άρθρ.25 Ν.2508/1997 Α 124
"Από την προβλεπόµενη µε την παρούσα παράγραφο υποχρέωση εισφοράς σε χρήµα απαλλάσσεται ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας."
***Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.12 Ν.2736/1999,ΦΕΚ Α 172/26.8.1999.
6."(7).α. 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.



β. Η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2 Α`) υποθήκη απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήµου και εισφορά υπέρ 
οποιουδήποτε ταµείου ή υπέρ τρίτου".
*** Η παρ.7 προστέθηκε µε το άρθρο 5 παρ.4 Ν. 2052/1992 (Α 94).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 1772/1988 (Α 91): "Η συµµετοχή για την καταβολή χρηµατικών εισφορών κατά το άρθρο 9 του 
ν. 1337/1983 ιδιοκτητών ακινήτων, που βρίσκονται εντός των ορίων των σεισµοπλήκτων  περιοχών του νοµού Μεσσηνίας, όπως αυτά ορίζονται 
στην υπ` αριθ. 131/1.10.1986 πράξη Υπουργικού Συµβουλίου και τα οποία έχουν ενταχθεί ή εντάσσονται στο σχέδιο πόλης µε τις διαδικασίες του 
κεφαλαίου Α του ν.1337/1983, ορίζεται στο 1/4 της εισφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου 9".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 72 του Ν. 1892/1990 (Α  ̀ 101) ορίζεται ότι οι εταιρείες που συνιστώνται σύµφωνα µε το άρθρο 69 αυτού 
εξαιρούνται των διατάξεων περί πράξεων εφαρµογής του Ν. 1337/1983 καθώς και της εισφοράς του άρθρου 9 του Ν. 1337/ 1983, εφόσον 
εκτελούν τα βασικά κοινόχρηστα πολεοδοµικά έργα.
*** Μετά την απόδοση των εσόδων στους ΟΤΑ καταργήθηκε ο κωδικός εσόδου υπέρ ΕΤΕΡΠΣ 3518 µε την  ΑΥΟ  2045038/8-7-94 και µε την  Εγκ. 
Υπ. Οικον. 1085770/6783/Πολ. 1183/22-7-94 δόθηκαν σχετικές οδηγίες.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 46 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 10
Ζώνες Ενεργού Πολεοδοµίας και Αστικού Αναδασµού
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 52,56,63 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
"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 Δηµοσίων 
Έργων, 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 Δηµόσιων Έργων 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 β’ 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". Όπου 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". 
*** Οι παρ.1-4 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.23 Ν.2508/1997 ΦΕΚ Α 124.              
"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". 
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.23 Ν.2508/1997,ΦΕΚ Α 124.
Ειδικότερα: α) αντί των ειδικών βιβλίων  Ζ.Ε.Π. και  Ζ.Α.Α. που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 37 και της προβλεπόµενης από τα άρθρα αυτά 
εγγραφής σε ειδικό βιβλίο των υποθηκοφυλακείων, µεταγράφεται το σχετικό Π.Δ/γµα καταχωρουµένο σε ειδικές µερίδες µε τίτλο "Ζώνες Ενεργού 
Πολεοδοµίας" ή "Ζώνες Αστικού Αναδασµού" και β) αντί των διαδικασιών εγκρίσεως των πολεοδοµικών  µελετών  Ζ.Ε.Π. και Ζ.Α.Α., για τον 
καθορισµό των οποίων προβλέπουν τα άρθρα 32 παρ. 6 και 44 παρ. 5 του παραπάνω νόµου, εφαρµόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 7 του 
νόµου αυτού. (Η σχετική σύµβαση µε τον ανάδοχο φορέα µπορεί να προβλέπει το συµψηφισµό της εισφοράς σε χρήµα ή µέρους της µε τις 
δαπάνες των  κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων που κατασκευάζει ο ανάδοχος).
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.5 καταργήθηκε µε την παρ.2 άρθρ.23 Ν.2508/1997 ΦΕΚ Α 124.                                                       
6. Για την έκδοση του κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού Π. Δ/τος καθορισµού Ζ.Ε.Π. ή Ζ.Α.Α. εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 3 του Ν.Δ. 
της 17.7/16.8.1923. Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται και για την έκδοση των Π.Δ/των εγκρίσεως των πολεοδοµικών µελετών Ζ.Ε.Π. και Ζ.Α.Α. που 
προβλέπονται από τα άρθρα 32 και 44 του Ν. 947/1979, αν οι µελέτες αυτές εγκρίνονται χωριστά και δεν έχουν  εγκριθεί µαζί µε την  Πολεοδοµική 
µελέτη του άρθρου 6 του νόµου αυτού.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.7 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι:
3. Η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε απόφαση του οικείου νοµάρχη, µετά από γνώµη του Σ.Χ.Ο.Π. του νοµού και των  οικείων 
δηµοτικών  και κοινοτικών συµβουλίων. 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. Όπου 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 Δ’), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 
2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α’). 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.
"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". 
***Η παρ.7,που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 8 παρ.3 ν.1512/1985 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.23 Ν.2508/1997 ΦΕΚ Α 124.                    
***Οι παρ.8,9 και 10 του άρθρ.10 καταργήθηκαν µε το άρθρο 98 παρ.6 του Ν.1892/1990 (Α` 101).
11.***Καταργήθηκε από το άρθρο 47 εδάφ. στ) του Ν. 1473/1984, Α 127.
12. Η  παράγραφος 5 του άρθρου 7 εφαρµόζεται και στις µελέτες Ζ.Ε.Π. και Ζ.Α.Α.
13. Οι εταιρίες ενεργού πολεοδοµίας, Ν.Π.Δ.Δ. και Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα µπορούν να συνεχίσουν την εκτέλεση προγραµµάτων  ενεργού 
πολεοδοµίας που έχουν αρχίσει µε το ίδιο νοµικό καθεστώς που τα διέπει κατά την  έναρξή τους. Μπορούν επίσης µέσα σε έξη µήνες από την 
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού να αρχίσουν νέα προγράµµατα ενεργού πολεοδοµίας πάνω  σε ιδιοκτησίες που έχουν αποκτήσει πριν από την 
31.1.1983,τηρώντας τις διατάξεις  του νόµου αυτού πλην εκείνων που αναφέρονται στη νοµική φυσιογνωµία των φορέων που µπορούν να 
διαχειριστούν τέτοια προγράµµατα κατά την  παράγ. 10 του άρθρου αυτού. Για την  ανάληψη νέων προγραµµάτων  µετά την παραπάνω προθεσµία 
οι πιο πάνω φορείς οφείλουν  να µετατραπούν σε εταιρείες µικτής οικονοµίας κατά το παρόν άρθρο.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την  παρ.7 άρθρ.15  Ν.25080/1997 ορίζεται ότι:
"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". 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 52,56,63 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 11



Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης και Ζώνες Ειδικών Κινήτρων
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 221,222 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
"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 Δηµοσίων Έργων, µετά από σχετική ενηµέρωση ή πρόταση του οικείου δήµου ή κοινότητας. Ο καθορισµός αυτός 
µπορεί να γίνει και µε την Πολεοδοµική µελέτη". 
*** Η παρ.1,όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 34 παρ.1 Ν.1577/1985, αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.22 Ν.2508/1997 ΦΕΚ Α 
124.              
2. Η εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής ανάπτυξης στις Ζ.Ε.Ε. η τµήµατά τους συνιστά δηµόσια ωφέλεια και επιτρέπεται για το σκοπό αυτόν η 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων.  Η εκτέλεση των προγραµµάτων αυτών αναλαµβάνεται σε συνεργασία από τη ΔΕΠΟΣ, από το Δηµόσιο ή 
Δηµόσιο Οργανισµό ή Δηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης ή ανατίθεται σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή δηµοτικές 
επιχειρήσεις ή εταιρείες µικτής  οικονοµίας κατά το άρθρο 25 του Ν. 947/1979 όπως τροποποιείται µε το νόµο αυτόν.
3. Με το Π.Δ/γµα της παρ. 1 του άρθρου αυτού, µπορεί να προβλέπεται ανάλογη εφαρµογή στις Ζ.Ε.Ε. των  άρθρων 55 και 58 του Ν. 947/1979. Οι 
διατάξεις αυτές µπορεί να εφαρµόζονται χωρίς την έκδοση των  Π.Δ/των που προβλέπονται σ  ̀αυτές. Οι διατάξεις του  άρθρου 59 του ίδιου νόµου 
947/1979 εφαρµόζονται και στην περίπτωση των Ζ.Ε.Ε.
"4. Για την ανάπτυξη των Ζ.Ε.Ε. χορηγείται από το Δηµόσιο κρατική ενίσχυση στον αντίστοιχο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης, στη ΔΕΠΟΣ και 
στον ΟΕΚ για συµµετοχή στην εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων".
***Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω διά του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1512/1985 (Α4).
5. Με Π.Δ/γµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος µπορεί να καθορίζονται µέσα στις 
πολεοδοµικές ενότητες Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) µέσα στις οποίες παρέχονται ειδικά χρηµατοδοτικά και πολεοδοµικά κίνητρα για να 
κατασκευάζονται ή διαµορφώνονται κτίρια ή τµήµατά τους που είναι αναγκαία για τα κέντρα των πολεοδοµικών ενοτήτων, όπως κτίρια αναψυχής, 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στάθµευσης αυτοκινήτων κλπ.
Με  Π.Δ/γµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος µπορεί να κανονίζονται το 
ειδικότερο περιεχόµενο των κινήτρων, οι όροι που πρέπει να πληρούν τα κτίρια, οι διαδικασίες και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2 άρθρ.12 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι:
"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 ζωνών 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." 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τις παρ.2-4 άρθρ.22 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι:
"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.).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 221,222 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 12
Εφαρµογή πολεοδοµικής µελέτης
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 48 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης πραγµατοποιείται µε τη σύνταξη πράξεων εφαρµογής και µε επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 8 του νόµου αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι πράξεις αναλογισµού που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές 
µπορεί να περιλαµβάνονται σε πράξη εφαρµογής.
2. Η πράξη εφαρµογής περιλαµβάνει ολόκληρη την έκταση στην  οποία αναφέρεται η Πολεοδοµική µελέτη ή τµήµα της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
η πράξη εφαρµογής µπορεί να συντάσσεται και για µεµονωµένη ιδιοκτησία, πάντως δε σε ολόκληρη την πλευρά του οικοδοµικού τετραγώνου.
3. Η πράξη εφαρµογής  καθορίζει τα τµήµατα που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία για εισφορά γης, τα τµήµατα που µετατρέπονται σε 
χρηµατική εισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του νόµου αυτού και προσδιορίζει τα τµήµατα που ρυµοτοµούνται για 
κοινόχρηστους χώρους η καταλαµβάνονται από κοινωφελείς χώρους. Με την πράξη εφαρµογής τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά το εµβαδόν 
τους και δεν µπορούν να τακτοποιηθούν κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.Δ. 690/1948 "περί συµπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων" 
προσκυρώνονται στα γειτονικά οικόπεδα ή συνενώνονται για τη δηµιουργία ενιαίων εξ αδιαιρέτου οικοπέδων ή ανταλλάσσονται υποχρεωτικά µε 
ίσης αξίας οικόπεδα ή ιδανικά µερίδια οικοπέδων ή τµήµατα διαιρεµένης ιδιοκτησίας κατά το Ν. 3741/1929 και το Ν.Δ. 1024/1971, µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 25 του νόµου αυτού. Τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά τις διαστάσεις τακτοποιούνται και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, 
εφαρµόζεται και σ  ̀ αυτά το προηγούµενο εδάφιο. Με την πράξη εφαρµογής πραγµατοποιείται επίσης η τακτοποίηση ή η εφαρµογή του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου αυτής για τα τµήµατα των ιδιοκτησιών που προβλέπονται από την πολεοδοµική µελέτη για κοινόχρηστους και 
κοινωφελείς χώρους και που είναι µεγαλύτερα της οφειλόµενης εισφοράς γης ή τα τµήµατα της εισφοράς σε γη εφόσον δεν είναι πολεοδοµικά 



αξιοποιήσιµα στην αρχική τους θέση. Κατά την παραπάνω τακτοποίηση των  οικοπέδων επιτρέπεται να µεταβληθεί το σχήµα και η θέση τους 
ώστε να γίνονται άρτια και οικοδοµήσιµα.
"Για την εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου επιτρέπεται µέσα στην περιοχή επέκτασης ή ένταξης, που περιλαµβάνεται κάθε 
φορά στην πολεοδοµική µελέτη, η συνένωση των τµηµάτων που αποτελούν  την εισφορά γης, η µετακίνηση σε άλλη θέση και η µεταβολή κατά το 
σχήµα, το µέγεθος και τις διαστάσεις τους. Επιτρέπεται επίσης για τον ίδιο λόγο και η µετακίνηση σε άλλη θέση των λοιπών ιδιοκτησιών  της ίδιας 
περιοχής και η µεταβολή τους κατά το σχήµα".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε στο τέλος της παρούσης παραγράφου 3 δια του άρθρου 8 παρ. 5 εδ. α` του Ν. 1512/1985 (Α 4).
"Όποιος ιδιοκτήτης διαφωνεί ως προς το ισάξιον του παλαιού προς το νέο ακίνητο, που του  δίνεται µε την πράξη εφαρµογής, µπορεί να 
προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια, όπως προβλέπεται από το ν.δ. 797/ 1971, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 6 µηνών  από την κύρωση της 
πράξης εφαρµογής, για να καθορισθεί δικαστικώς η αξία των  ακινήτων, χωρίς στο διάστηµα αυτό να αναστέλλεται η εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος".
***Το εντός " " άνω εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 12 προστέθηκε µε το άρθρο 98 παρ. 7 του Ν. 1892/1990 (Α` 101).
4. Η πράξη εφαρµογής συνοδεύεται από κτηµατογραφικό διάγραµµα εφαρµογής και κτηµατολογικό πίνακα εφαρµογής. Το κτηµατογραφικό 
διάγραµµα και ο πίνακας εφαρµογής περιλαµβάνουν για κάθε ιδιοκτησία το εµβαδόν της, τα στοιχεία των ιδιοκτητών της και το ποσοστό 
συµµετοχής τους στην ιδιοκτησία, το ρυµοτοµούµενο τµήµα και το αποµένον εµβαδόν, τον όγκο κτισµάτων  ή άλλων συστατικών των 
ρυµοτοµούµενων τµηµάτων, τα στοιχεία του τµήµατος που αφαιρείται ως εισφορά γης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρµογή του 
νόµου αυτού.
"5. Η πράξη εφαρµογής συντάσσεται µε την ακόλουθη διαδικασία που προωθείται παράλληλα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 του νόµου αυτού 
για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης.
α. Κατά τη σύνταξη του κτηµατογραφικού διαγράµµατος της πολεοδοµικής µελέτης οι κύριοι ή νοµείς ακινήτων  υποχρεούνται, κατόπιν 
προσκλήσεως, να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήµο ή κοινότητα προσκοµίζοντας συγχρόνως τίτλους κτήσεως, πιστοποιητικό 
µεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και τοπογραφικό διάγραµµα. Η παράλειψη υποβολής της ως άνω δήλωσης 
συνεπάγεται τα εξής:
α1. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή 
κοινότητας µε το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας.
β1. Δεν  χορηγείται άδεια οικοδοµής στο ακίνητο χωρίς την  υποβολή κυρωµένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού του 
ανωτέρω εδαφίου (α1).
β. Με βάση τα στοιχεία της προηγούµενης περίπτωσης α, συντάσσεται το κτηµατογραφικό διάγραµµα εφαρµογής και ο πίνακας εφαρµογής.
γ. Μετά τη σύνταξη της πράξης εφαρµογής καλούνται οι φερόµενοι ιδιοκτήτες, µέσα σε προθεσµία που αναφέρεται σε σχετική πρόκληση, να 
λάβουν γνώση της πράξης εφαρµογής και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, που δηµοσιεύονται στην  Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος δηµοσιότητας της πρόκλησης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, το περιεχόµενο αυτών, οι προθεσµίες 
υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια".
*** Οι παρ.5 και 6 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.4 του άρθρου 6 Ν.2242/1994 (Α 162)
7."α) Η πράξη εφαρµογής κυρώνεται µε απόφαση του νοµάρχη, αποτελεί ταυτόχρονα και πράξη  βεβαίωσης για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων εισφοράς σε γη, όπως και κάθε µεταβολής που  επέρχεται στα ακίνητα σύµφωνα µε την παράγραφο 3, όπως αυτή συµπληρώθηκε 
µε την παρ. 5α του ν. 1512/1985 και µεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο.
"Για τα ακίνητα αυτά δεν ισχύουν οι διατάξεις περί χρησικτησίας".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.2242/1994 (Α 162)
Η µορφή και το σχήµα των υπόλοιπων  στοιχείων της πράξης (κτηµατογραφικοί πίνακες και διαγράµµατα) είναι τα καθοριζόµενα µε την απόφαση 
της παρ. 10 του άρθρου αυτού. Ο τρόπος τήρησης των στοιχείων αυτών στα υποθηκοφυλακεία και λοιπές σχετικές λεπτοµέρειες καθορίζονται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων.
Για ιδιοκτησίες, που στις πράξεις εφαρµογής αναγράφονται µε ελλιπή στοιχεία ή µε την ένδειξη "άγνωστος", η καταχώριση στη µερίδα των 
ιδιοκτητών γίνεται µετά από έκδοση διορθωτικής πράξης του οικείου νοµάρχη.
Με τη µεταγραφή επέρχονται όλες οι αναφερόµενες στην πράξη εφαρµογής µεταβολές στις ιδιοκτησίες, εκτός από αυτές που οφείλεται 
αποζηµίωση και για τη συντέλεση των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ν.δ/τος από 17.7.1923 και του ν.δ/τος  797/1971.
β) Αµέσως µετά την κύρωση και µεταγραφή των πράξεων εφαρµογής ο οικείος Ο.Τ.Α., το Δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 
καθώς και κάθε ενδιαφερόµενος, µπορούν να  καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαµορφώθηκαν  µε την  πράξη εφαρµογής και περιέρχονται σ` 
αυτούς µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αποζηµιώσεις της προηγούµενης περίπτωσης (α). Δικαιώµατα της επόµενης περίπτωσης (δ) 
µετατρέπονται σε ενοχική αξίωση για αποζηµίωση.
Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου ή νοµέως να παραδώσει το  ακίνητο που του αφαιρείται σύµφωνα µε την πράξη εφαρµογής εντός 15 ηµερών 
από της εις αυτόν εγγράφου προσκλήσεως,  διατάσσεται η αποβολή του µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου, που εκδίδεται µετά από 
αίτηση των παραπάνω ενδιαφεροµένων, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
"Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για τυχόν νέα ακίνητα από εισφορές γης που διαµορφώθηκαν  µε την πράξη εφαρµογής και δεν  διατέθηκαν 
σύµφωνα µε αυτήν. Τα ακίνητα αυτά καταλαµβάνονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., ο οποίος νοµιµοποιείται να ασκήσει τα πιο πάνω δικαιώµατα, 
φυλάσσονται από αυτόν και απαγορεύεται κάθε χρήση τους µέχρι την οριστική τους διάθεση για τους σκοπούς του άρθρου 8".
***Το εντός " " άνω εδάφιο της περ. β` της παρ. 7 του άρθρου 12 προστέθηκε µε το άρθρο 98 παρ. 8 του Ν.1892/1990 (Α` 101).
γ) Η µεταβολή ακινήτων σύµφωνα µε την παρ. 3 και την πράξη εφαρµογής συνεπάγεται την άµεση απόσβεση κάθε εµπραγµάτου δικαιώµατος 
τρίτου και που υφίσταται στα µεταβαλλόµενα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτήν, ως προς την τύχη των παραπάνω δικαιωµάτων, εφαρµόζεται 
αναλογικά το άρθρο  49 παρ. 2 έως και 7 του ν. 947/1979.      
δ) Δένδρα, φυτείες, µαντρότοιχοι, συρµατοπλέγµατα, φρέατα και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές νοµίµως υφιστάµενες σε ιδιοκτησίες που 
µε την πράξη εφαρµογής µεταβάλλουν ιδιοκτήτη αποζηµιώνονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. Το ποσό της αποζηµίωσης καθορίζεται από την  επιτροπή 
του π.δ/τος 5/86 (ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται στο δικαιούχο. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την αξία των ανωτέρω 
αποφαίνεται το καθ`   ύλην αρµόδιο δικαστήριο µε τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.
«ε) Η πράξη εφαρµογής µετά την κύρωσή της γίνεται οριστική και, µε την  επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, αµετάκλητη. Η Διοίκηση κατ` εξαίρεση 
µόνο επιτρέπεται να ανακαλεί εν όλω ή εν µέρει την  πράξη εφαρµογής, για λόγους νοµιµότητας ή για πλάνη περί τα πράγµατα που αποδεικνύεται 
από στοιχεία που δεν ήταν γνωστά κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η ανάκληση γίνεται αυτεπάγγελτα 
ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Η πράξη ανακαλείται µόνο κατά το µέρος που διαπιστώνεται η παράβαση ή η πλάνη, µέσα σε εύλογο 
χρόνο από την κύρωση της πράξης εφαρµογής και συντάσσεται διορθωτική πράξη. Κατά τη σύνταξη της διορθωτικής πράξης λαµβάνεται υπόψη 
η πραγµατική και νοµική κατάσταση που είχαν  οι ιδιοκτησίες κατά το χρόνο σύνταξης της αρχικής πράξης. Αν  κατά την  αιτιολογηµένη κρίση της 
Διοίκησης η αυτούσια διόρθωση δεν  είναι δυνατή για λόγους που επιβάλλονται από τις αρχές της καλής πίστης και της ασφάλειας του δικαίου, οι 
διαφορές που προκύπτουν κατά τη σύνταξη της διορθωτικής πράξης µετατρέπονται σε χρηµατική αποζηµίωση. Με τη διορθωτική πράξη 



καθορίζεται ο υπόχρεος και ο δικαιούχος της αποζηµίωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 
Α)."
*** Η περ. ε’ αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.11 Ν.3212/2003, ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
στ) Σε περιπτώσεις ακινήτων που ανταλλάσσονται µε την πράξη εφαρµογής και η αξία του τελικώς αποδιδοµένου ακινήτου, όπως αυτή 
προσδιορίζεται µε το π.δ/γµα 5/1986, προκύψει µικρότερη από την αντίστοιχη στην αρχική του θέση, υποχρεούται ο δήµος ή η κοινότητα να 
καταθέσει τη διαφορά, κατά την ισχύουσα διαδικασία, στο Ταµείο Παρακαταθηκών.
Σε περίπτωση που η αξία του τελικώς αποδιδοµένου ακινήτου είναι µεγαλύτερη, τότε η επιπλέον  διαφορά επιβάλλεται στον υπόχρεο κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 2 του π.δ/τος 5/1986, καταβάλλεται σε δόσεις κατά το άρθρο 4 του ίδιου δ/τος και εισπράττεται ως έσοδο του οικείου 
δήµου ή κοινότητας".
***Η παρ. 7 όπως συµπληρώθηκε δια του άρθρ. 8 παρ.5 εδ. β` του Ν.1512/1985 (Α4),  αντικαταστάθηκε ως άνω δια του άρθρ. 4 του Ν.1772/1988, 
ΦΕΚ Α 91.
***Παρατήρηση: Σύµφωνα µε την Υ.Α. 48166/2586/1986(ΠΕΧΩΔΕ), Β 453:
"1. Η µεταγραφή των  πράξεων εφαρµογής, του άρθρ. 12 του ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του ν.1772/1988 και των αποφάσεων 
που τις κυρώνουν διενεργείται από τους οικείους υποθηκοφύλακες συνολικά και καταχωρείται στις µερίδες των ιδιοκτητών που αναφέρονται στον 
πίνακα της πράξεως εφαρµογής.
 2. Τα υπόλοιπα έγγραφα που απαρτίζουν την πράξη εφαρµογής (πίνακας και διαγράµµατα της  πράξης εφαρµογής) φυλάσσονται ιδιαιτέρως και 
φέρουν τον ίδιο τόµο και αριθµό µε την παραπάνω µεταγραφόµενη  πράξη. Για τη φύλαξη αυτή γίνεται ιδιαιτέρα µνεία στους οικείους τόµους 
µεταγραφής των πράξεων.
3. Καµιά καταχώρηση δεν θα γίνεται στις µερίδες των ιδιοκτητών οι οποίοι αναφέρονται  στην πράξη εφαρµογής µε ελλιπή στοιχεία, εφόσον  από 
το λόγο αυτό δηµιουργείται σύγχυση ως προς την ταυτότητά τους ή όταν αναφέρονται ιδιοκτησίες αγνώστων ιδιοκτητών. Στις περιπτώσεις αυτές 
η καταχώρηση γίνεται µετά την έκδοση διορθωτικής πράξης του οικείου  Νοµάρχη η οποία και µεταγράφεται µε αίτηση του ενδιαφεροµένου.
4. Εάν δεν υφίσταται µερίδα για ορισµένους  από τους αναφερόµενους στις πράξεις εφαρµογής, ανοίγεται νέα µερίδα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
και καταχωρείται σ` αυτήν η πράξη εφαρµογής.
5. Η περιγραφή του ακινήτου γίνεται µε την αναγραφή του κτηµατολογικού αριθµού που έχει λάβει στη πράξη εφαρµογής και των στοιχείων που 
περιέχονται στο κεφάλαιο τελικής ιδιοκτησίας του πίνακα πράξης εφαρµογής και στο διάγραµµα πράξης εφαρµογής της προηγούµενης 
παραγράφου 2 της παρούσης.
6. Οι άµισθοι υποθηκοφύλακες εισπράττουν για δικαιώµατα µεταγραφής των πράξεων εφαρµογής τα ανώτατα όρια από τα οριζόµενα στο άρθρο 
8 του  Ν.325/1976. Όταν  όµως την µεταγραφή ζητά ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης, µετά από την έκδοση διορθωτικής απόφασης του  Νοµάρχη, τότε 
εισπράττονται για δικαιώµατα µεταγραφής τα υπό του άρθρου 2 του παραπάνω Νόµου 325/1976 οριζόµενα.
7. Όταν εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της περ. α του άρθρου 4 του Ν. 1772/88, εισπράττονται αµοιβή και τέλη σύµφωνα µε τα ισχύοντα µετά 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Ν.Δ. 17.7.23 και Ν.Δ. 797/1971. Στις περιπτώσεις αυτές θα εκπληρούνται επίσης οι κατά τις οικείες 
διατάξεις φορολογικές υποχρεώσεις".
8. Αν οι ιδιοκτήτες όλων των  ιδιοκτησιών  µιας πολεοδοµικής ενότητας ή ενός τµήµατός της  συµφωνήσουν µεταξύ τους για την εφαρµογή της ως 
προς τον τρόπο που θα γίνουν αι απαιτούµενες εκχωρήσεις γης για την πραγµατοποίηση της εισφοράς σε γη και τις αντίστοιχες τακτοποιήσεις 
οικοπέδων, τότε η πράξη εφαρµογής εγκρίνεται κατά προτίµηση και όπως συµφωνήθηκε για την ενότητα ή το τµήµα αυτό, εφόσον δεν  αντίκειται 
στις κείµενες διατάξεις.
9. Για την εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης στις Ζώνες Ενεργού Πολεοδοµίας και Αστικού Αναδασµού εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 10 
του νόµου αυτού.
10. Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες και ο τρόπος σύνταξης της 
πράξεως εφαρµογής, του κτηµατογραφικού διαγράµµατος και του πίνακα εφαρµογής και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια και εγκρίνονται οι 
σχετικές προδιαγραφές.
"Όταν πρόκειται για στεγαστικά προγράµµατα δηµόσιων φορέων της παραγράφου 10 του άρθρου  8, εφόσον το αναγραφόµενο στο διάταγµα 
έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης ή τη σχετική απόφαση Νοµάρχη ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων δεν υπολείπεται του 
ποσοστού εισφοράς γης του άρθρου 8, όπως τροποποιείται µε την παρ. 1 του παρόντος, δεν απαιτείται η σύνταξη της πράξης εφαρµογής του 
άρθρου αυτού".
***Το εντός τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την ΥΑ82929/4797/1988 (ΦΕΚ Β 903)
"11. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων  Έργων, κανονίζονται όλα τα 
θέµατα που αναφέρονται στον  υπολογισµό της εισφοράς σε γη του ν.1337/1983 ή της επιβάρυνσης για τη δηµιουργία κοινόχρηστων  χώρων κατά 
τις προϊσχύουσες διατάξεις στα κοινά όρια περιοχών µε τα πιο πάνω διαφορετικά συστήµατα υπολογισµού των υποχρεώσεων αυτών, όπως και 
τα θέµατα που αναφέρονται στο συνυπολογισµό στην εισφορά σε γη των επιβαρύνσεων των ιδιοκτησιών στις οποίες τυχόν έχουν υποβληθεί 
σύµφωνα µε το ν.653/1977 (ΦΕΚ 214 Α`) για τη διάνοιξη οδών εκτός σχεδίου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα µπορεί να ορίζεται η υποκατάσταση 
των Ο.Τ.Α. στα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις από πράξεις αναλογισµού ή την πράξη εφαρµογής, να κανονίζεται ο τρόπος συµµετοχής στη 
συνεισφορά σε γη τµηµάτων καταλαµβανόµενων από κοινόχρηστους χώρους ανάλογα µε το αν κατεβλήθη γι αυτά ή όχι η σχετική αποζηµίωση 
και  γενικά κάθε λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για το συνδυασµό εφαρµογής των διαφόρων συστηµάτων επιβαρύνσεων σε γη".
***Η παρ. 11 του άρθρου 12 προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 98 παρ. 9 του Ν. 1892/1990 (Α` 101).
"12 α. Τροποποιήσεις εγκεκριµένου µε το παρόντα νόµο ρυµοτοµικού σχεδίου, οι οποίες διενεργούνται µετά τη µεταγραφή της πράξης εφαρµογής 
δεν συνεπάγονται άλλη επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών. Οι ρυµοτοµούµενες ιδιοκτησίες αποκαθίστανται σε αδιάθετα οικόπεδα, που 
προέκυψαν από την κυρωθείσα πράξη εφαρµογής ή αποζηµιώνονται από τον  οικείο ο.τ.α. Μετά την κατά τα ανωτέρω  τροποποίηση του σχεδίου 
συντάσσεται πράξη εφαρµογής. Στην περίπτωση αυτήν, εφόσον οι ιδιοκτήτες, των οποίων οι ιδιοκτησίες ρυµοτοµούνται, οφείλουν σύµφωνα µε 
την κυρωθείσα πριν από την τροποποίηση του σχεδίου πράξη εφαρµογής χρηµατική εισφορά, επέρχεται συµψηφισµός σε όσο µέρος καλύπτεται 
από την οφειλόµενη αποζηµίωση λόγω της νέας ρυµοτοµίας.
β. Κατά την ένταξη στο σχέδιο εκτάσεων για τις οποίες είχαν καθορισθεί όροι δόµησης µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.δ. 17.7.1923 
(ΦΖΕΚ 228 Α`) όπως αντικαταστάθηκε µε τον α.ν. 625/1968 (ΦΕΚ 266 Α`), για τον υπολογισµό της εισφοράς σε γη συµψηφίζεται το ποσοστό της 
ιδιοκτησίας, που παραχωρήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη, στους οικείους δήµους ή κοινότητες.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία συµψηφισµού και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής".
***Η εντός " " παρ. 12 προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 5, παρ. 5 του Ν. 2052/1992 (Α94).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την  υπ  ̀ αριθµ. 5813/1129/1993 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚΒ`134), καθορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία 
συµψηφισµού χρηµατικής εισφοράς σε περίπτωση τροποποίησης εγκεκριµένου µε το Ν.1337/83 ρυµοτοµικού σχεδίου και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 
για την εφαρµογή της παρ.12 του άρθρου 12 του Ν.1337/1983.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε σχετικά µε διαδικασία και τρόπο σύνταξης της πράξης εφαρµογής της Πολεοδοµικής µελέτης τις υπ` αριθµ. 
79881/3445/84 και 5813/1129/93 ΥΑ



*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.4 άρθρ.7 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι:
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. Κατά 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. 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 48 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
"13. Ο προσδιορισµός της αξίας των τµηµάτων που µετατρέπονται σε χρηµατική εισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του 
άρθρου 8 γίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2882/2001.
Τα ποσά από τη µετατροπή διατίθενται αποκλειστικά για την αποζηµίωση ρυµοτοµούµενων τµηµάτων ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής."
*** Η παρ.13 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.11 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
Άρθρο 13
Υπαγωγή στις διατάξεις του νόµου αυτού τµηµάτων σχεδίων πόλεων ή οικισµών προ του 1923
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 50 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Κατά παρέκκλιση από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 µπορεί να υπάγονται στις διατάξεις των προηγούµενων  άρθρων 
του νόµου αυτού και πολεοδοµικά προβληµατικές περιοχές εντός σχεδίων  πόλεων ή οικισµών  προ του 1923 που απαιτούν αναµόρφωση. Οι 
περιοχές αυτές µπορεί να είναι τµήµατα πολεοδοµικών ενοτήτων που περιλαµβάνουν και επεκτάσεις του νόµου αυτού ή που βρίσκονται στο 
σύνολό τους µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων ή οικισµούς προ του 1923.
2. Η κατά την  προηγούµενη παράγραφο υπαγωγή προτείνεται µε το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο και γίνεται µε το Π. Διάταγµα που εγκρίνει τη 
σχετική Πολεοδοµική µελέτη. Η υπαγωγή τέτοιων περιοχών µπορεί να γίνει και µε Π. Διάταγµα ανεξάρτητα από το Π. Διάταγµα έγκρισης της 
πολεοδοµικής µελέτης και την τυχόν  ολοκλήρωση της διαδικασίας για το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο της περιοχής, αν από υπάρχουσες µελέτες 
προκύπτει η αναγκαιότητα για την ανάπλαση της περιοχής. Το Π. Διάταγµα υπαγωγής και στην περίπτωση  αυτή εκδίδεται µε ανάλογη εφαρµογή 
του άρθρου 7 παρ. 1 του νόµου αυτού.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.8 άρθρ.15 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι:
" 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 προϋφιστάµενες 
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". 
3.Για την Εισφορά σε γη στις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού υπολογίζεται πρώτα  για κάθε ιδιοκτησία η υποχρέωση εισφοράς σε γη 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφοι 4 και 5  του νόµου αυτού και στην συνέχεια, αντί της εφαρµογής της παραγράφου 11 του άρθρου 8, 
υπολογίζεται το συνολικό εµβαδόν των  κοινόχρηστων χώρων του εντός σχεδίου πόλεως ή οικισµού προ του 1923 τµήµατος της πολεοδοµικής 
ενότητας για τους οποίους έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους οι παρόδιες ιδιοκτησίες, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Η τυχόν επιπλέον διαφορά επιµερίζεται σύµµετρα προς την κατά τα παραπάνω λογιζόµενη εισφορά σε γη της κάθε ιδιοκτησίας και τα εµβαδά του 
επιµερισµού αυτού οφείλονται ως εισφορά της αντίστοιχης ιδιοκτησίας.
"Ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισµα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη, που βρίσκεται στα όρια της περιοχής του άρθρου αυτού, 
κατά την  ηµεροµηνία έκδοσης του κατά το δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου 2 προεδρικού διατάγµατος, εφ  ̀όσον αυτό προηγείται, 
ή του προεδρικού διατάγµατος έγκρισης της σχετικής πολεοδοµικής µελέτης".
***Το εντός "" άνω εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 προστέθηκε µε το άρθρο 98 παρ. 10 του Ν. 1892/1990 (Α` 101).
4. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού δεν οφείλεται εισφορά σε χρήµα. Το δικαίωµα προτίµησης µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 
55 του Ν. 947/1979 ισχύει και για τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.8 άρθρ.25 Ν.2508/1997, Α 124,ορίζεται ότι:
"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".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 50 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 14
Πόροι - Οικονοµική ενίσχυση
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 51 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Για τις επεκτάσεις του νόµου αυτού ο Δήµος ή Κοινότητα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσει τους πόρους που καλύπτουν το 30%  τουλάχιστον 
της δαπάνης για την εκτέλεση  των  βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων υποδοµής των  περιοχών επεκτάσεων (δρόµοι, δίκτυα ύδρευσης 
και αποχέτευσης κλπ.). Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαµβάνεται η εισφορά σε χρήµα που προβλέπει το άρθρο 9 του νόµου αυτού.
2. Μετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης το Δηµόσιο θα εξασφαλίσει στον  αντίστοιχο Δήµο ή Κοινότητα τη χρηµατοδότηση του 30%  της 
δαπάνης των έργων  της προηγούµενης παραγράφου µέσα στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής και  χρηµατοδοτικής ικανότητας του κάθε έτους. Ο 
τρόπος και οι όροι της χρηµατοδότησης εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Με όµοια απόφαση και µέσα στα πλαίσια των 
παραπάνω δυνατοτήτων, µπορεί να εγκριθεί η ανάληψη από µέρους του Δηµοσίου της καταβολής του χρηµατοδοτικού κόστους και η παροχή 
εγγύησης του Δηµοσίου, σε περίπτωση που η χρηµατοδότηση θα γίνει µε µορφή δανεισµού.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 51 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β`
Αυθαίρετες κατασκευές
Άρθρο 15
Αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 386 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Αναστέλλεται η κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισµάτων που έχουν ανεγερθεί µέχρι 31.1.1983 και που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός 
σχεδίου πόλης ή εντός οικισµών που υπάρχουν πριν  από το έτος 1923, αν οι ιδιοκτήτες τους υποβάλλουν εµπρόθεσµα τις δηλώσεις που 
προβλέπονται από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου αυτού.  
"Η αναστολή ισχύει µέχρις ότου κριθεί η οριστική διατήρηση ή µη κάθε συγκεκριµένου αυθαιρέτου".
***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρούσης παρ. αφού αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 8  παρ. 6 του Ν.1512/1985 (Α 4), αντικαταστάθηκε ως 
ανωτέρω δια του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 1772/1988, ΦΕΚ Α 91.



"Επίσης αναστέλλεται η κατεδάφιση των κτισµάτων που ανεγείρονται µε άδεια που εκδόθηκε µετά από έλεγχο της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής 
και που µεταγενέστερα ανακαλείται για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν η ανάκληση οφείλεται σε υποβληθέντα αναληθή στοιχεία ή σε ανακριβείς 
αποτυπώσεις της υπάρχουσας πραγµατικής κατάστασης.
Η αναστολή από την  κατεδάφιση ισχύει µέχρις ότου κριθεί η οριστική διατήρηση ή όχι του κτίσµατος, που γίνεται µε απόφαση του νοµάρχη, µε 
σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού το οποίο λαµβάνει υπόψη του και τις περιπτώσεις α, β και 
γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του νόµου αυτού.
Για τα αυθαίρετα αυτά έχουν εφαρµογή µόνο οι παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου 15".
***Τα ανωτέρω εντός " " εδάφια προστέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 1, δια του άρθρου 8 παρ. 7 του  Ν. 1512/1985 (Α 4).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την απόφ.Γ.64957/2677/1983, ΦΕΚ 682 Δ  ̀ της 21.11.1983, "ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του Ν.1337/1983 οι αυθαίρετες κατασκευές της περιοχής της Πλάκας του ρυµοτοµικού σχεδίου Αθήνας και ειδικότερα οι αυθαίρετες 
κατασκευές της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Λεωφ. Αµαλίας, Σιµωνίδου, Φιλελλήνων, Ναυάρχου 
Νικοδήµου, Βουλής, Μητροπόλεως, Πλατεία Μοναστ/ίου, Ερµού, Αγ. Ασωµάτων, Αδριανού, Βρυσακίου, τα όρια του           αρχαιολογικού χώρου, 
Στράτωνος, Θρασύλου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου".
***Επίσης, σύµφωνα µε την απόφ. Γ.64958/2678/1983, ΦΕΚ 682Δ  ̀ της 21.11.1983, ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ... οι αυθαίρετες κατασκευές της Άνω Πόλης 
Θεσ/νίκης και ειδικότερα οι αυθαίρετες κατασκευές της περιοχής που περικλείεται από: τα Βυζαντινά τείχη, τις οδούς Ολυµπιάδος Τσαµαδού 
(πεζόδροµος), Οιδίποδος(πεζόδροµος) Ρακτιβάν, Ολυµπιάδος, Άθωνας (πεζόδροµος), Ελευσίνας, Νέας Αθήνας, Αγ. Σοφίας, Χρυσοστόµου 
(πεζόδροµος)Αργυροπούλου (πεζόδροµος), Αθηνάς, Αγ. Παύλου, Νέας Αθήνας (πεζόδροµος), Βυζαντινά τείχη".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 17, παρ. 1 του Ν. 1849/1989 (Α 113): "Οι κύριοι ή συγκύριοι των αυθαίρετων  κτισµάτων του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.1337/1983 "Επέκταση των πολεοδοµικών  σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις"  (Α`33/1983), που 
υπέβαλαν τη δήλωση της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου 15 και δεν υπέβαλαν εµπρόθεσµα τη συµπληρωµατική δήλωση και τα δικαιολογητικά 
της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, δύνανται να υποβάλουν τη δήλωση αυτή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 3 µηνών από την ισχύ του παρόντος 
νόµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται και οι άλλες διατάξεις του αυτού άρθρου 15".
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και κατεδαφίζονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις τα κτίσµατα που βρίσκονται α) 
σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης οδούς, πλατείες, κλπ), β) µέσα στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών και δηµοτικών ή 
κοινοτικών οδών κατά το από 23.10.1959 Δ/γµα "περί µέτρων τινών δια την  ασφάλειαν  της υπεραστικής συγκοινωνίας" όπως αυτό ισχύει 
σήµερα, γ) µέσα στον αιγιαλό και τη Ζώνη Παραλίας κατά το Ν. Διάταγµα 393/1974 "περί συµπληρώσεως των  διατάξεων  του Α.Ν. 2344/1940 
"περί αιγιαλού και παραλίας" όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει µε µεταγενέστερες διατάξεις, δ) σε δηµόσια κτήµατα, ε) σε δασικές 
ή αναδασωτέες εκτάσεις, στ) σε αρχαιολογικούς χώρους και ζ) σε ρέµατα.
3. Με απόφαση του Υπουργού  Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, είναι δυνατό να εξαιρεθούν από την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 
αυτού περιοχές ή κτίσµατα για λόγους ασφαλείας ή που αποβαίνουν σε βάρος του πολιτιστικού ή φυσικού περιβάλλοντος ή,  προκειµένου περί 
περιοχών σχεδίων  πόλεων ή οικισµών προ του έτους 1923, που αποβαίνουν υπέρµετρα σε βάρος της πόλης ή του οικισµού, ή στοιχείου της 
πόλης ή του οικισµού που έχει ιδιάζουσα σηµασία. Η απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη του οικείου Δηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου ή και 
χωρίς αυτή, αν περάσει άπρακτη η προθεσµία που τάσσει ο Υπουργός στο σχετικό έγγραφο παραποµπής της υπόθεσης. Η προθεσµία αυτή δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από τον ένα µήνα. Η παραπάνω αρµοδιότητα του Υπουργού µπορεί να µεταβιβάζεται κατά περιοχές στον οικείο 
Νοµάρχη µε Π.Δ/γµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. τις υπουργικές αποφάσεις υπ` αριθµ. Γ. 64957/2677 και Γ.64958/2678 (ΠΕΧΩΔΕ) της 3/21.11.1984, ΦΕΚ Δ 682 για 
εξαιρέσεις από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15.
4. Μέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 3 µηνών  από την ισχύ του νόµου αυτού υποβάλλεται από τους κυρίους ή συγκυρίους της αυθαίρετης 
κατασκευής στην  αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή δήλωση σε έντυπο του Ν.Δ. 105/1969 "περί ατοµικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" εις 
διπλούν. Η δήλωση περιλαµβάνει εκτός από τα ατοµικά στοιχεία του δηλούντος, το αστυνοµικό τµήµα της περιοχής µόνιµης διαµονής του και την 
οικονοµική εφορία στην οποία υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, τη γενική περιγραφή και τον τρόπο κατασκευής του κτίσµατος και 
ότι αυτό δεν  υπάγεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Η δήλωση είναι απαράδεκτη αν  δεν συνοδεύεται από φωτογραφίες όλων 
των όψεων  του αυθαιρέτου, υπογεγραµµένες από το δηλούντα και απόδειξη Τράπεζας για καταβολή υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ποσού δραχµών δέκα 
χιλιάδων (10.000) σύµφωνα µε την περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 18.
5. Συµπληρωµατική υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/1969 αρµόδιου τεχνικού που έχει δικαίωµα υπογραφής ανάλογης µελέτης και που θα 
βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που συντάσσονται από αυτόν και συνοδεύουν τη δήλωση υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
τριών µηνών που αρχίζει: α) για αυθαίρετα που βρίσκονται µέσα σε περιοχή επεκτάσεων του νόµου αυτού από τη δηµοσίευση της απόφασης 
που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρ. 3 του νόµου  αυτού ότι για την  περιοχή έχει κινηθεί η διαδικασία εκπόνησης του γενικού πολεοδοµικού 
σχεδίου, β) για αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές των Ζ.Ο.Ε. του άρθρου 29 του νόµου αυτού από τη δηµοσίευση του Π.Δ/τος καθορισµού 
των ορίων της Ζ.Ο.Ε. κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου 29 και γ) για τις υπόλοιπες εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές από τη δηµοσίευση 
ανακοίνωσης του πιο πάνω Υπουργού, ότι  άρχισε η µελέτη καθορισµού των χρήσεων  γης της περιοχής, δ) για αυθαίρετα που βρίσκονται σε 
περιοχές εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή ορίων οικισµών προ του 1923 από τη λήξη της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου 4.
Η δήλωση αυτή είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται και από απόδειξη Τράπεζας για καταβολή υπέρ του  Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ποσού ίση προς το 10% 
της αξίας του αυθαιρέτου, όπως η αξία αυτή αναφέρεται στη δήλωση µε αφαίρεση των 10.000 δραχµών, που καταβλήθηκαν µε την  αρχική 
δήλωση σύµφωνα µε την περ. β  ̀ της παρ. 2 του άρθρου 18. Όπου στην  παρ. αυτή προβλέπονται ανακοινώσεις, γίνονται µε ανάλογη εφαρµογή 
της παρ. 6 του άρθρου 12 του νόµου αυτού. Τα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν  τη δήλωση είναι: Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:200 
ή  1:500 ή  1:1000 εφόσον πρόκειται για µεγάλες ιδιοκτησίες,  µε υπολογισµό κάλυψης και πραγµατοποιηθέντα συντελεστή δόµησης, σχέδια 
κάτοψης και τοµής σε κλίµακα 1:100 σύντοµη τεχνική έκθεση για τον τρόπο κατασκευής του αυθαιρέτου του φέροντος οργανισµού και δήλωση 
αντοχής του αυθαιρέτου, τη χρήση του αυθαιρέτου, τον υπολογισµό της αξίας του και λοιπά στοιχεία σύµφωνα µε όσα θα ορίσουν τα διατάγµατα 
της παρ.8 του άρθρ.18.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. ΥΑ 62297/13247/83 για τις αµοιβές των παρ.5 & 6 παρόντος άρθρου.
6. Για όσους κατοικούν  ή διαµένουν στο εξωτερικό η προθεσµία υποβολής δήλωσης της παρ. 4 ορίζεται σε 4 µήνες και η προθεσµία της παρ. 5 
και 6 µήνες. Με τη δήλωση της παρ. 4 γίνεται και διορισµός αντίκλητου που να κατοικεί στο νοµό που βρίσκεται το αυθαίρετο. Οι δηλώσεις στην 
περίπτωση της παραγράφου αυτής µπορεί να κατατεθούν και στην οικεία
Ελληνική Προξενική Αρχή.
7. Οι παραπάνω δηλώσεις δεν απαιτούνται για τα αυθαίρετα κτίσµατα που ήδη έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 410/1968 "περί 
αυθαιρέτων οικοδοµικών  κατασκευών  ή του Ν.720/1977 "περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισµάτων, επιβολής ειδικών τελών 
επί οικοδοµικών εργασιών εκτελουµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ.  8/1973 και του άρθρου 1 του Α.Ν. 395/1968 και ρυθµίσεις 
ετέρων πολεοδοµικών θεµάτων" ή έχουν  ανεγερθεί πριν από την ισχύ του Β.Δ. από 1.8.1955 "περί Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού του 
Κράτους". Για τις επιπλέον προσθήκες στα παραπάνω ακίνητα εφαρµόζονται  οι διατάξεις του νόµου αυτού.
8. Οι προθεσµίες του άρθρου αυτού για την  υποβολή των  δηλώσεων µπορεί να παραταθούν µέχρι τρείς (3) µήνες µε απόφαση του Υπουργού 
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.



***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 386 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 16
Ένταξη αυθαιρέτων σε πολεοδοµικά σχέδια
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 387 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Τα εκτός σχεδίου πόλεων ή οικισµών προ του 1923 αυθαίρετα κτίσµατα της παρ. 1 του άρθρου 15 που εντάσσονται σε πολεοδοµικό σχέδιο 
που βρίσκονται οριστικά της κατεδάφισης, έστω και αν αντιβαίνουν στους όρους και περιορισµούς δόµησης της περιοχής εφόσον ταυτόχρονα:
α) δεν παραβλάπτουν υπέρµετρα την πόλη ή τον  οικισµό ή στοιχείο αυτών που έχει ιδιάζουσα σηµασία, µε σηµαντική υπέρβαση του συντελεστή 
δόµησης και των ακάλυπτων χώρων ή µε αύξηση του ύψους.
β) δεν παραβλάπτουν το άµεσο ή πλατύτερο περιβάλλον γενικά ή µε την ειδική χρήση που έχουν και
γ) δεν είναι επικίνδυνα από στατική άποψη.
2. Δεν περιλαµβάνονται στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και κατεδαφίζονται τα αυθαίρετα κτίσµατα που αναφέρονται στην παρ. 2 
του άρθρου 15.
"3. Η απόφαση για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση εκδίδεται από το νοµάρχη µε  σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας. 
Με την παραπάνω  απόφαση και µε σύµφωνη γνώµη της ως άνω  πολεοδοµικής υπηρεσίας και µόνο για τα κτίρια, που εξαιρούνται από την 
κατεδάφιση, µπορεί να επιτρέπεται η αποπεράτωση του κτίσµατος του οποίου έχει περατωθεί ο φέρων οργανισµός, αν  συντρέχουν κοινωνικοί 
λόγοι, και να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες πρόσθετοι όροι, που να αποβλέπουν στην  προστασία του περιβάλλοντος, τη στατική επάρκεια του 
κτίσµατος ή και την αποφυγή αρχιτεκτονικής δυσαρµονίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων 
εξειδικεύονται οι κοινωνικοί λόγοι (στεγαστικές ανάγκες, οικονοµική κατάσταση, αριθµός µελών  οικογένειας κ.λπ.) και ρυθµίζονται ο τρόπος, οι 
προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου".
*** Η παρ.3, όπως είχε συµπληρωθεί µε το άρθρο 1, παρ.5 Ν.1772/1988 (Α91), αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθ. 5 παρ.6 εδ. α` του Ν. 
2052/1992 (Α 94).
4. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται η οριστική εξαίρεση από την  κατεδάφιση κτισµάτων κειµένων εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων ή 
εντός ορίων οικισµών  πριν από το έτος 1923 που αντιβαίνουν στους όρους δόµησης της περιοχής και κατά το µέρος της υπέρβασης των όρων και 
περιορισµών  αυτών επιβάλλεται το κάθε χρόνο επιβαλλόµενο πρόστιµο που αναφέρεται στην παρ. 2 περίπτωση (β) του άρθρου 17 του νόµου 
αυτού εκτός από την ειδική εισφορά αυθαιρέτων. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιµο οφείλεται από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις µε την  απόφαση της οριστικής εξαίρεσης, το πρόστιµο διατήρησης µπορεί να µετατρέπεται σε πρόστιµο που 
καταβάλλεται εφάπαξ. Το ύψος του εφάπαξ αυτού προστίµου καθορίζεται µε την πιο πάνω απόφαση ανάλογα µε το ποσοστό υπέρβασης των 
όρων και περιορισµών δόµησης και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το τριπλάσιο της ειδικής εισφοράς.
Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια µετατροπής του 
προστίµου διατήρησης σε πρόστιµο εφάπαξ, η κλιµάκωσή του και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
5. Ειδικά τα αυθαίρετα κτίσµατα ή κατασκευές που βρίσκονται εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών  σχεδίων ή εντός ορίων οικισµών  πριν από το 
1923, που έχουν ανεγερθεί µέχρι τις 31.1.1983 και που δεν έχουν δηλωθεί σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόµου, εάν δεν 
αντιβαίνουν  στους όρους και περιορισµούς δόµησης της περιοχής που βρίσκονται, µπορεί να εξαιρούνται από την υποχρεωτική κατεδάφιση, 
επιφυλασσοµένων  των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15. Η εξαίρεση από την κατεδάφιση γίνεται µε απόφαση του νοµάρχη µε τη 
διαδικασία και "µετά από σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας". Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας για τα κτίσµατα αυτά, η καταβολή 
ειδικής εισφοράς, το ύψος της οποίας µπορεί να είναι διαφορετικό από τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του Ν. 1337/1983, ο τρόπος καταβολής της και 
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
***Η εντός " " φράση στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 5, παρ. 6, εδ. β` του Ν. 2052/1992 (Α 94).
6. Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις κτίσµα δεν εξαιρείται από την κατεδάφιση δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παρ. 
3,4 και 7 του άρθρου 101 ΓΟΚ/1973.  Σε περίπτωση που κτίσµα εξαιρείται από την κατεδάφιση το µεν  τµήµα που δεν αντιβαίνει στους 
περιορισµούς και όρους δόµησης της περιοχής θεωρείται νοµίµως υφιστάµενο και έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 101 
ΓΟΚ/1973, ενώ για το τµήµα που αντιβαίνει έχουν εφαρµογή µόνον οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 101 ΓΟΚ/1973".
***  Οι ως άνω παράγραφοι "3, 4, 5 και 6" αντικατέστησαν τις πρώην παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, ενώ η προηγουµένη 
παράγραφος υπ` αριθµ.6 έλαβε τον αριθµό "7", σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 8 του Ν. 1512/1985 (Α 4).
"7". Οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται ανάλογα και για τα αυθαίρετα κτίσµατα της παραγρ. 1 του άρθρου 15 που 
βρίσκονται σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων ή µέσα στα όρια οικισµών προ του 1923.
***Η παρούσα παρ. υπ` αριθµ. "7" συνιστά την προηγουµένη παρ. 6 του παρόντος άρθρου, αναριθµήθηκε δε σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 8 του 
Ν. 1512/1985 (Α4).
"8. Στις περιπτώσεις κτισµάτων για τα οποία έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 του 
νόµου αυτού, µπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, τη χρήση και τη συνήθη συντήρησή τους, 
ύστερα από τη χορήγηση σχετικής άδειας από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία. Η παραπάνω  άδεια µπορεί να χορηγείται σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και πριν από την έκδοση της απόφασης για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η 
εκτέλεσή τους δεν επαυξάνουν  το κτίσµα σε ύψος ή επιφάνεια, δεν το ανακαινίζουν ριζικά ή δεν ενισχύουν ή αντικαθιστούν στοιχεία του φέροντος 
οργανισµού. Για την  έκδοση των αδειών αυτών υποβάλλονται στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος".
***Η ως άνω παράγραφος υπ` αριθµ. "8" προστέθηκε στο παρόν άρθρο δια του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 1512/1985 (Α 4).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 387 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 17
Νέα αυθαίρετα                          
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 328,382 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 36 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 23/6/2000          
1. Τα αυθαίρετα κτίσµατα ή κατασκευές εν γένει που ανεγείρονται µετά την 31.1.1983 εντός ή εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων  ή οικισµών 
που υπάρχουν πριν από το έτος 1923 καθώς και όσα δεν εξαιρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου αυτού κατεδαφίζονται υποχρεωτικά 
από τους κυρίους η συγκυρίους τους, έστω και αν έχει αποπερατωθεί η κατασκευή ή αν το κτίσµα κατοικείται ή χρησιµοποιείται µε οποιοδήποτε 
τρόπο.
2. Εκτός από την κατεδάφιση επιβάλλεται:
α) πρόστιµο ανέγερσης αυθαιρέτου.
β) πρόστιµο διατήρησης αυθαιρέτου.
"Τα πρόστιµα της παραγράφου αυτής, καθώς και οι λοιπές συνέπειες των επόµενων παραγράφων, δεν εφαρµόζονται σε κτίσµατα ή κατασκευές, 
οι οποίες ανεγείρονται µε οικοδοµικές άδειες, που εκδίδονται, σύµφωνα µε διατάξεις, οι οποίες κρίνονται αντισυνταγµατικές µε δικαστικές 
αποφάσεις και για το λόγο αυτόν ακυρώνονται".



***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, που προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1772/88 (ΦΕΚ Α 91) αντικαταστάθηκε ως άνω µε το 
άρθρο 5 παρ. 7 εδ. α` του Ν. 2052/1992 (Α 94).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την καταβολή προστίµων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων µε έκπτωση και την δυνατότητα καταβολής µε δόσεις, 
βλέπε άρθρο 1 της ΥΑ 55472/21.1-28.2.2002 (ΦΕΚ Β΄240).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.6 άρθρου 23 Ν.2300/1995 (Α 69):"6.α. Τα πρόστιµα της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν.1337/1983 
µειώνονται κατά 30%  στις παρακάτω περιπτώσεις: αα. Για αυθαίρετα που η κοινοποίηση της έκθεσης αυθαιρέτου γίνεται µετά τη δηµοσίευση του 
νόµου αυτού, εφόσον ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει µέσα στην προθεσµία υποβολής της ένστασης, κατά το άρθρο 2 του από 5-12.7.1983 π.δ/τος 
(ΦΕΚ 291 Δ`), αντί ένστασης αίτηση µε υπολογισµό του ύψους των  προστίµων ανέγερσης και διατήρησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 
δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση και τις τυχόν διορθώσεις που θα επιφέρει η υπηρεσία στον υπολογισµό του ύψους των 
προστίµων.     αβ. Για αυθαίρετα που η κοινοποίηση της έκθεσης αυθαιρέτου έγινε πριν  από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και δεν  έχουν 
ακόµα βεβαιωθεί τα πρόστιµα στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον η αίτηση και η δήλωση της υποπερίπτωσης αα` υποβληθούν  µέσα σε προθεσµία έξι 
(6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης α  ̀ εφαρµόζονται ανάλογα και σε αυθαίρετα για τα οποία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν. 1337/1983. 
3. Το κατά την περίπτωση (α) της προηγούµενης παραγράφου πρόστιµο επιβάλλεται εφάπαξ.
"Το πρόστιµο αυτό, για µεν το πρώτο έτος κατά το οποίο λαµβάνει γνώση η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία για την ύπαρξη αυθαιρέτου, καθώς 
και για τα τυχόν προηγούµενα έτη ύπαρξής του, υπολογίζεται και βεβαιώνεται µε βάση την  αξία του αυθαιρέτου, «όπως αυτή προσδιορίζεται µε 
την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 6.» ενώ για καθένα από τα επόµενα έτη επαναβεβαιώνεται, αφού αναπροσδιοριστεί µε προσαύξηση 
του προστίµου του εκάστοτε προηγούµενου έτους κατά 20%. Το ποσοστό της προσαύξησης αυτής µπορεί να µεταβάλλεται ανά διετία µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων.
"Δεν µπορεί όµως σε καµία περίπτωση να ορισθεί µικρότερο του 2%".
***  Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε ως άνω µε το άρθρο 5 παρ. 7 εδ. β` του Ν. 2052/1992 (Α 94).
*** Το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.8 άρθρ.27 Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α 140/13.6.2000.
*** Αντί των λέξεων «όπως αυτή προσδιορίζεται µε τα προεδρικά διατάγµατα της παρ. 8 του άρθρου 18 του νόµου αυτού" τέθηκαν  οι εντός " " 
λέξεις «όπως αυτή ... στην παρ.6" µε την παρ. 1 άρθρ.9 Ν.3212/2003, ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
4. Υπόχρεοι για την καταβολή των προστίµων είναι οι κύριοι ή συγκύριοι του αυθαιρέτου που ευθύνονται ο καθένας για την καταβολή ολόκληρου 
του προστίµου. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών µε το σύστηµα της οικοδόµησης "επί αντιπαροχή" τα πρόστιµα επιβάλλονται σε βάρος των 
"επί αντιπαροχή" κατασκευαστών που ευθύνεται ο καθένας για την καταβολή ολόκληρου του προστίµου.
"Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από νοµέα, κάτοχο, ή επικαρπωτή τα πρόστιµα  επιβάλλονται σε όλους και ο καθένας είναι υπεύθυνος για 
την καταβολή ολόκληρου του προστίµου".
***Το ως άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην παρούσα παράγραφο δια του άρθρου 8 παρ. 10 του Ν. 1512/1985 (Α 4).
5. Η αρµόδια πολεοδοµική αρχή µπορεί και αυτεπάγγελτα να προβαίνει στην  κατεδάφιση του αυθαιρέτου. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα 
κατεδάφισης που µπορεί να προσδιορίζονται και κατ  ̀ αποκοπή, µε απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, 
καταλογίζονται σε βάρος των κατά την προηγούµενη παράγραφο υποχρέων.
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και Οικονοµίας και Οικονοµικών  ορίζεται για τα 
αυθαίρετα που ανεγείρονται µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης ο τρόπος και η διαδικασία εκτίµησης της αξίας του αυθαιρέτου µε 
βάση: α) το εµβαδόν, β) τη χρήση, γ) το είδος της κατασκευής και δ) την τιµή ζώνης των ακινήτων της περιοχής ή άλλη βάση, εφόσον στην 
περιοχή δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το ύψος των προστίµων, ο τρόπος βεβαίωσής τους από την πολεοδοµική 
υπηρεσία, ο τρόπος ταµειακής βεβαίωσής τους που µπορεί να γίνεται σε δόσεις και µηχανογραφικά, η είσπραξή τους, η απόδοσή τους στο 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., τα θέµατα αναπροσαρµογής της αξίας και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η βεβαίωση του προστίµου διατήρησης µπορεί να γίνεται µία 
φορά και η βεβαίωση να ισχύει µέχρις ότου προσκοµισθεί βεβαίωση κατεδάφισης ή νοµιµοποίησης του αυθαιρέτου. Με όµοια απόφαση 
καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εκτίµησης της αξίας των αυθαιρέτων που έχουν ανεγερθεί µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας 
διάταξης, µε βάση το εµβαδόν, τη χρήση και το είδος κατασκευής, καθώς και τα θέµατα του προηγούµενου εδαφίου, όσον αφορά τα αυθαίρετα 
αυτά."
*** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 2 άρθρ.9 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α308/31.12.2003.
7. Με Π.Δ/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η 
διαδικασία διαπίστωσης και ο χαρακτηρισµός του αυθαιρέτου, ο τρόπος κατεδάφισης, η διαδικασία εκκένωσης του αυθαιρέτου, η τύχη των 
υλικών, των  παραρτηµάτων, των κινητών πραγµάτων που υπάρχουν µέσα στο αυθαίρετο, για τα οποία δεν δηµιουργείται καµία ευθύνη του 
Δηµοσίου, των οργάνων ή των οπωσδήποτε προστηθέντων προσώπων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
«8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών 
και µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα µε την αξία του αυθαίρετου έργου και το 
βαθµό υποβάθµισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Με την  ίδια ποινή τιµωρούνται και οι µηχανικοί που εκπόνησαν  τις µελέτες ή 
έχουν την επίβλεψη του έργου, αν διαπιστωθεί ότι οι µελέτες δεν εκπονήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την εκπόνησή τους ή 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος κάλυψης ή αν διαπιστωθεί ότι οι εργασίες δόµησης 
δεν εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις µελέτες που υποβλήθηκαν  ή σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του 
διαγράµµατος κάλυψης. Αν η πιο πάνω πράξη έχει γίνει από αµέλεια, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι ένα (1) έτος και µε χρηµατική ποινή 
από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Για απλές υπερβάσεις άδειας κατασκευής µπορεί να επιβληθεί ποινή 
µειωµένη.
Για την εκτέλεση εργασιών δόµησης, χωρίς οικοδοµική άδεια ή κατά παράβαση αυτής, στα ρέµατα, στους βιότοπους, σε παραλιακά δηµόσια 
κτήµατα, στους αρχαιολογικούς χώρους και σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις εκτός από την κατά τις προηγούµενες παραγράφους επιβολή των 
προστίµων και της κατεδάφισης των  αυθαιρέτων, τα πρόσωπα του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιµωρούνται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Μετατροπή 
της ποινής της φυλάκισης σε χρηµατική, καθώς και αναστολή της εκτέλεσής της δεν επιτρέπεται. Η άσκηση της έφεσης δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της απόφασης. Ειδικότερα η πιο πάνω ευθύνη καταλογίζεται µε τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Στον  κύριο, στο νοµέα ή επικαρπωτή του ακινήτου. Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου µε το σύστηµα της αντιπαροχής, υπεύθυνο πρόσωπο για 
την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού είναι ο κατασκευαστής.
β) Στο γενικό εργολάβο του έργου ή στους ειδικούς εργολάβους που εκτελούν τις διάφορες εργασίες, εφόσον δεν εφαρµόζουν τις σχετικές µελέτες 
που έχουν  εγκριθεί ή υποβληθεί ή δεν ακολουθούν  τις γραπτές οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού ή εκτελούν εργασίες χωρίς να υπάρχουν 
άδειες ή οι απαιτούµενες µελέτες.
γ) Στους µηχανικούς ή τεχνικούς που αναλαµβάνουν την  εκπόνηση µελέτης που απαιτείται για την έκδοση της άδειας, εφόσον περιέχονται σε 
αυτή στοιχεία ή σχέδια απεικόνισης της υπάρχουσας κατάστασης που παραπλανούν την αρµόδια για τη χορήγηση αδειών πολεοδοµική 



υπηρεσία ή εφόσον αυτή δε συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την εκπόνησή της ή εφόσον η µελέτη είναι αντίθετη µε τα 
εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος κάλυψης.
δ) Στους µηχανικούς ή τεχνικούς που αναλαµβάνουν την επίβλεψη των εργασιών, εφόσον δεν εφαρµόζουν τις σχετικές µελέτες που έχουν εγκριθεί 
ή έχουν υποβληθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες ή εφόσον αναλαµβάνουν την  επίβλεψή τους χωρίς να υπάρχουν  οι απαραίτητες άδειες και οι 
απαιτούµενες µελέτες. Η ευθύνη του επιβλέποντα υπάρχει για όλο το χρονικό διάστηµα της ανέγερσης του κτιρίου µέχρι τον  τελικό έλεγχο από την 
αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, εφόσον δεν υποβλήθηκε στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ανάκληση της δήλωσης 
επίβλεψης.
9. α) Στους µηχανικούς και εργολάβους του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου ανεξάρτητα από την ποινική τους 
δίωξη:
αα) Επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατός τους από την αρµόδια διοικητική αρχή. Η πράξη της 
αρχής για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση εκδίδεται µέσα σε προθεσµία οκτώ µηνών  από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης σε αυτήν της 
παράβασης εκ  µέρους της υπηρεσίας που τη διαπίστωσε. Αν υπερβούν  την προθεσµία τα υπεύθυνα για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της 
άδειας πρόσωπα της διοικητικής αρχής τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 259τ ου Π.Κ.
ββ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του προϊσταµένου της 
υπηρεσίας ή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. που διενήργησε τον έλεγχο, απαγορεύεται έως τρία έτη, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, η υποβολή 
σχετικής δήλωσης και η εκπόνηση µελέτης ή η επίβλεψη εργασιών δόµησης και ο µηχανικός ή ο εργολάβος διαγράφεται για το ίδιο χρονικό 
διάστηµα από το Μητρώο Μελετητών που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176 Α) ή από τα Μητρώα που προβλέπονται στα 
άρθρα 16 και 17 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α). Σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πέµπτο εδάφιο της 
προηγούµενης παραγράφου η απαγόρευση µπορεί να επιβληθεί για χρονικό διάστηµα έως έξι έτη. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλες τις 
Πολεοδοµικές Υπηρεσίες.
γγ) Ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου της πολεοδοµικής υπηρεσίας ή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., που διενήργησε τον έλεγχο, επιβάλλεται, µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) µέχρι εκατόν  πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανάλογα 
µε τη βαρύτητα της παράβασης. Οι πράξεις επιβολής προστίµου κοινοποιούνται και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων 
Έργων.
β) Αν  κατά τους ελέγχους που διενεργούνται από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διαπιστωθεί η ανέγερση αυθαιρέτου χωρίς άδεια, κοινοποιείται σχετική πράξη στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων 
Έργων  και Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του Ο.Τ.Α. α` 
ή β  ̀ βαθµού, στον οποίο υπάγεται η πολεοδοµική υπηρεσία του αυθαιρέτου, ποσό ίσο µε το τριπλάσιο του προστίµου ανέγερσης. Με κοινή 
απόφαση των  Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος παρακράτησης και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της διάταξης του 
προηγούµενου εδαφίου.»
***  Οι παρ.8 και 9 αντικαταστάθηκαν ως άνω  µε την  παρ. 4 άρθρ.5 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003. Με το άρθρο 24 του αυτού νόµου, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 Ν.3242/2004,ορίζεται ότι η ισχύς της παρ.4 άρθρ.5 αναστέλλεται µέχρι 31.12.2004.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 23 Ν.3301/2004 ορίζεται ότι:
"1. Αναστέλλεται µέχρι τις 31 Μαρτίου 2005 η ισχύς του Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176Α΄) µε εξαίρεση τα άρθρα 31 έως και 35 αυτού και παρατείνεται 
αντίστοιχα η ισχύς του Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295 Α΄) και των λοιπών σχετικών µε την ανάθεση και εκπόνηση των µελετών διατάξεων. 
2. Αναστέλλεται µέχρι 30 Απριλίου 2005 η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4, παρ. 4 του άρθρου 5, 8 και παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 
3212/2003 (ΦΕΚ308 Α΄) και παρατείνεται αντίστοιχα η ισχύς του από 8/13.7.1993 προεδρικού διατάγµατος (ΦΕΚ 795 Δ΄) και των  λοιπών 
διατάξεων που σχετίζονται µε τη διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών".
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 35 Ν.3340/2005,ΦΕΚ Α 112/10.5.2005,ορίζεται ότι: "Αναστέλλεται µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2005 η ισχύς των διατάξεων 
των άρθρων 1, 2, 3, 4, παράγραφος 4 του άρθρου 5, 8 και παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α΄) και παρατείνεται 
αντίστοιχα η ισχύς του από 8/13.7.1993 προεδρικού διατάγµατος (ΦΕΚ 795 Δ΄) και των λοιπών  διατάξεων που σχετίζονται µε τη διαδικασία 
έκδοσης οικοδοµικών αδειών".
10. Πριν από την κατεδάφιση των  κατεδαφιστέων αυθαιρέτων του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται: α) η µεταβίβασή τους ή η σύσταση 
εµπράγµατων  δικαιωµάτων σ` αυτά ή στο οικόπεδο, πάνω στο οποίο κατασκευάστηκαν. Κάθε µεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των 
ανωτέρω θεωρείται αυτοδίκαια και εξαρχής άκυρη, β) η σύνδεσή τους µε τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, αποχέτευσης και 
τηλεπικοινωνιών.
11. Ειδικά για την  περίπτωση αυθαιρέτων   που υπάγονται στις διατάξεις του  άρθρου 15  του νόµου αυτού ,  αλλά  έχουν  ανεγερθεί  µετά την 10η 
Δεκεµβρίου 1981, επιβάλλεται και το πρόστιµο της παραγράφου 2 περίπτ. β του άρθρου αυτού επιπλέον από την ειδική εισφορά, αυθαιρέτων του 
άρθρου 18. Το πρόστιµο στην  περίπτωση αυτή υπολογίζεται µέχρι την κρίση για το συγκεκριµένο αυθαίρετο, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 16 για τα εντασσόµενα σε πολεοδοµικά σχέδια ή  µέχρι την οριστική κρίση τους κατά το άρθρο 15,  παράγ. 1 για τα λοιπά. Το πρόστιµο 
αυτό είναι ανεξάρτητο από την ειδική εισφορά αυθαιρέτων  και τις καταβολές που γίνονται κατά την υποβολή των δηλώσεων.
12. Σε κάθε δικαιοπραξία, που συντάσσεται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και έχει ως αντικείµενο µεταβίβαση κτίσµατος, 
αναφέρεται στο πωλητήριο συµβόλαιο ο αριθµός της άδειας οικοδόµησης του κτίσµατος αυτού και επισυνάπτεται κυρωµένο αντίγραφό της, 
εφόσον το κτίσµα οικοδοµήθηκε µετά την  έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Αν το µεταβιβαζόµενο κτίσµα έχει ανεγερθεί πριν από την έναρξη 
ισχύος του νόµου, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των δικαιοπρακτούντων που συντάσσεται κατά το Ν.Δ. 105/1969 "περί ατοµικής ευθύνης του 
δηλούντος ή βεβαιούντος" ότι το µεταβιβαζόµενο έχει ανεγερθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
Εάν οι δικαιοπρακτούντες δηλώνουν ή βεβαιώνουν εν γνώσει τους ψευδή γεγονότα ως προς τα ανωτέρω, τιµωρούνται µε την ποινή του άρθρου 2 
του Ν.Δ. 105/1969. "Οι συµβολαιογράφοι που συντάσσουν συµβόλαια, κατά παράβαση των  διατάξεων της παραγράφου αυτής, οι 
δικαιοπρακτούντες, οι µεσίτες που µεσολαβούν, οι υποθηκοφύλακες που µεταγράφουν, οι δικηγόροι που παρίστανται σε τέτοια συµβόλαια, 
τιµωρούνται µε τις ποινές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ή µε τις ποινές του δευτέρου εδαφίου, εάν  η πράξη 
τελέσθηκε από αµέλεια. Σε κάθε συµβόλαιο µεταβίβασης ακινήτου µε κτίσµατα ή άλλες εγκαταστάσεις επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των 
δικαιοπρακτούντων σύµφωνα µε το ν.1599/1986, ότι το µεταβιβαζόµενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέµα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε 
βιότοπο, σε δηµόσιο κτήµα και σε αρχαιολογικό  χώρο. Εάν από τη δήλωση προκύπτει ότι το µεταβιβαζόµενο ακίνητο βρίσκεται στις ανωτέρω 
περιοχές, απαγορεύεται η σύνταξη του σχετικού συµβολαίου. Οι συµβολαιογράφοι, που συντάσσουν  συµβόλαια κατά παράβαση της διάταξης 
αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι µεσίτες που µεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται σε τέτοια συµβόλαια και οι υποθηκοφύλακες που 
µεταγράφουν αυτά τιµωρούνται µε τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 8, όπως συµπληρώθηκε".
*** Το εντός " " τέταρτο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.15 άρθρ.3 Ν.2242/1994 (Α 162)
"Με π.δ/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία 
έκδοσης των οικοδοµικών  αδειών και ελέγχου των ανεγειρόµενων οικοδοµών, οι υποχρεώσεις του επιβλέποντος και του µελετητή καθώς και όσων 
συµπράττουν στην εκτέλεση του έργου.



Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, που δηµοσιεύεται στην   Εφηµερίδα  της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι 
προδιαγραφές για τη σύνταξη των µελετών, τα απαραίτητα σχέδια κλπ. για την έκδοση οικοδοµικών αδειών".
*** Τα ως άνω εντός " " νέα εδάφια αντικατέστησαν  το προηγούµενο τελευταίο εδάφιο της παρούσης παραγράφου, δια του άρθρου 8 παρ.12 του 
Ν. 1512/1985 9Α 4).
"13."Κάθε φορά που κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών διαπιστώνεται ότι δεν έχει τοποθετηθεί στο εργοτάξιο η πινακίδα που προβλέπεται 
από την  παρ. 1 του άρθρου 7 του από 3.9.1983 Π.Δ/τος (ΦΕΚ Δ` 394), επιβάλλεται πρόστιµο στον ιδιοκτήτη 58 ευρώ, που εισπράττεται και 
αποδίδεται στο Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων  (ΕΤΕΡΠΣ) ή στο Δήµο εφόσον ασκεί αρµοδιότητες 
πολεοδοµικών εφαρµογών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 947/1979 (ΦΕΚΑ  ̀169). Με απόφαση των Υπουργών  Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων  δύναται να αναπροσαρµόζεται το πρόστιµο των 58 ευρώ. Με ανάλογη απόφαση καθορίζεται 
επίσης η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής είσπραξης και απόδοσης του προστίµου και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια".
 (Β 1587) Έναρξη ισχύος 1.1.2002.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 12 παρ. 6 του Ν. 1647/1986 (Α 141):
"Σε όσους δήµους ή κοινότητες έχουν µεταβιβαστεί ή πρόκειται να µεταβιβαστούν  αρµοδιότητες πολεοδοµικών εφαρµογών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν µε το ν.1337/1983, τα εισπραττόµενα έσοδα 
από επιβολή προστίµων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 παρ.  7 του ν. 1337/1983, του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985 και του 
άρθρου 22 του ν. 1577/1985 αποδίδονται απευθείας σ` αυτούς".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 328,382 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
«14. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 15, όπως προστέθηκαν µε την παρ.7 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ4 Α`), 
εφαρµόζονται και για τα αυθαίρετα του παρόντος άρθρου.»
*** Η παρ.14 προστέθηκε µε την παρ.5 άρθρ.8  Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002.
«15. Τα έσοδα από την επιβολή προστίµων σε αυθαίρετα που αποδίδονται στους δήµους, σύµφωνα µε την  παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 
1647/1986 ή στις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001, διατίθενται αποκλειστικά για την 
κατεδάφιση αυθαιρέτων, την εφαρµογή των σχεδίων πόλης και την ανάπλαση περιοχών.
*** Η παρ.15 προστέθηκε µε την παρ. 3 άρθρ.9 Ν.3212/2003, ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
Άρθρο 18
Ειδική εισφορά αυθαιρέτου
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 328,383 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Για τα αυθαίρετα κτίσµατα ή κατασκευές που έχουν κατασκευασθεί πριν  από την   31.1.1983 και για τα οποία θα υποβληθούν εµπρόθεσµα οι 
δηλώσεις του άρθρου 15, επιβάλλεται Ειδική εισφορά αυθαιρέτου που δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός δεκάτου ή µεγαλύτερη του 
πενταπλάσιου της συµβατικής αξίας του κτίσµατος κατά το χρόνο υποβολής της δηλώσεως και κλιµακώνεται ανάλογα µε τη χρήση, το µέγεθος, 
την ποιότητα κατασκευής και την  εκµετάλλευση του κτίσµατος, την κατάσταση του ιδιοκτήτη του αυθαίρετου κτίσµατος από πλευράς ιδιόκτητων 
κτιρίων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα µε το Π.Δ/γµα της παρ. 8 του άρθρ. αυτού.
2. "Η ειδική εισφορά καταβάλλεται κατά τα ακόλουθα µέρη:
α. Ποσό ευρώ είκοσι εννέα (29) ανεξάρτητα από το µέγεθος του αυθαιρέτου, καταβάλλεται µε τη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 15 του νόµου 
αυτού".
***Η περ.2α αντικαταστάθηκε ως άνω µε την ΥΑ(ΚΟΙΝΗ)ΓΔΔ 1801/2002(Β 1587) Έναρξη ισχύος 1.1.2002
β. συµπληρωµατικό ποσό για την  κάλυψη του 10%  της αξίας του αυθαιρέτου, όπως η αξία αυτή προκύπτει από τη δήλωση της παρ. 5 του 
παραπάνω άρθρου 15, καταβάλλεται µε τη δήλωση αυτή.
Η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ελέγχει οποτεδήποτε την ακρίβεια των στοιχείων των υπεύθυνων  δηλώσεων. Σε περίπτωση διαφοράς στο 
εµβαδόν µεγαλύτερης του 5%  η υπόθεση παραπέµπεται οπωσδήποτε στον  Εισαγγελέα για ψευδή δήλωση, οι δε επιπλέον κατασκευές δεν 
υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 15 και κατεδαφίζονται οπωσδήποτε.
γ. Το υπόλοιπο της ειδικής εισφοράς βεβαιώνεται στο αρµόδιο Δηµόσιο Ταµείο, εισπράττεται σαν δηµόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκληρο στο 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.
3. Η ειδική εισφορά επιβάλλεται κατά τις εξής διακρίσεις:
α. αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης του νόµου αυτού και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης κατά το άρθρο 
15. Για τα αυθαίρετα αυτά καταβάλλονται και τα τρία µέρη της εισφοράς (α, β και γ) όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
β. αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης του νόµου αυτού αλλά δεν εξαιρούνται της κατεδάφισης. Για τα αυθαίρετα 
αυτά καταβάλλονται από την ειδική εισφορά µόνο τα µέρη (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
γ. αυθαίρετα τα οποία παραµένουν εκτός σχεδίου. Για τα αυθαίρετα αυτά καταβάλλονται από την ειδική εισφορά µόνο τα µέρη (α) και (β) της 
παραγράφου 2 µέχρι την οριστική τους ρύθµιση.
δ. αυθαίρετα τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισµών  προ του 1923 και τα οποία εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης κατά 
την παράγραφο 5 του άρθρου 16. Για τα αυθαίρετα αυτά καταβάλλονται και τα τρία µέρη της εισφοράς (α, β και γ) όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
ε. αυθαίρετα, τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός ορίων  οικισµών πριν από το έτος 1923, αλλά δεν εξαιρούνται της κατεδάφισης. Για τα 
αυθαίρετα αυτά καταβάλλονται από την ειδική εισφορά µόνο τα µέρη (α) και (β) της παραγράφου 2.
4. Αυθαίρετα για την εφαρµογή των άρθρων του κεφαλαίου Β` του νόµου αυτού νοούνται όσα εµπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 118 του 
Ν.Δ.8/1973 "περί Γ.Ο.Κ."  όπως ισχύει και η ειδική εισφορά επιβάλλεται στους υπόχρεους όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 120 του ίδιου Ν.Δ. 
8/1973.
5. Ειδική εισφορά δεν οφείλεται εφόσον το κτίσµα έχει εξαιρεθεί νόµιµα από την κατεδάφιση, βάσει άλλων  διατάξεων και έχει γενικά εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του για την εξαίρεση αυτή.
6. Η ειδική εισφορά επιβάλλεται εκτός από την Εισφορά σε χρήµα που προβλέπεται από το άρθρο 9 του νόµου αυτού.
7. Για τα αυθαίρετα του άρθρου 15, για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα οι σχετικές δηλώσεις, εκτός από την κατεδάφισή τους 
επιβάλλεται ως διοικητική ποινή το διπλάσιο του συνολικού ποσού της ειδικής εισφοράς που αντιστοιχεί σ` αυτό. Ο διπλασιασµός εφαρµόζεται 
για ολόκληρο το αυθαίρετο έστω και αν  µόνο µέρος των εργασιών  έχει γίνει πριν από την 31.1.1983. Αν ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου το 
κατεδαφίσει οικειοθελώς, η εισφορά στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο απλούν. "Η πιο πάνω  εισφορά  είναι απαιτητή από τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής της δηλώσεως και εισπράττεται µε τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων". Σε περίπτωση µεταβιβάσεως του 
αυθαίρετου λόγω πωλήσεως, δωρεάς η κληρονοµίας οφείλεται η πιο πάνω εισφορά και καταβάλλεται από τον αγοραστή ή τον δωρεολήπτη ή τον 
αποδεχόµενο την κληρονοµιά.                       
***Το εντός " " τέταρτο εδάφ. της παρ.7 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 1577/1985, ΦΕΚ Α 210.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 12 παρ. 6 του Ν. 1647/1986 (Α 141):



"Σε όσους δήµους ή κοινότητες έχουν µεταβιβαστεί ή πρόκειται να µεταβιβαστούν  αρµοδιότητες πολεοδοµικών εφαρµογών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν µε το ν. 1337/1983, τα εισπραττόµενα 
έσοδα από επιβολή προστίµων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 παρ. 7 του ν. 1337/1983, του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985 και του 
άρθρου 22 του ν. 1577/1985 αποδίδονται απευθείας σ` αυτούς".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.6 άρθρου 23 Ν.2300/1995 (Α 69):
"6.α. Τα πρόστιµα της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν.1337/1983 µειώνονται κατά 30% στις παρακάτω περιπτώσεις: 
αα. Για αυθαίρετα που η κοινοποίηση της έκθεσης αυθαιρέτου γίνεται µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, εφόσον ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει 
µέσα στην  προθεσµία υποβολής της ένστασης, κατά το άρθρο 2 του από 5-12.7.1983 π.δ/τος (ΦΕΚ 291 Δ`), αντί ένστασης αίτηση µε υπολογισµό 
του ύψους των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την  έκθεση 
και τις τυχόν διορθώσεις που θα επιφέρει η υπηρεσία στον υπολογισµό του ύψους των προστίµων. 
αβ. Για αυθαίρετα που η κοινοποίηση της έκθεσης αυθαιρέτου έγινε πριν από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και δεν έχουν  ακόµα βεβαιωθεί τα 
πρόστιµα στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον η αίτηση και η δήλωση της υποπερίπτωσης αα` υποβληθούν µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης α  ̀ εφαρµόζονται ανάλογα και σε αυθαίρετα για τα οποία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν. 1337/1983." 
8. Με Π. Διατάγµατα που εκδίδονται µια φορά µε πρόταση των Υπουργών  Οικονοµικών και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, 
καθορίζεται η κλιµάκωση των ποσοστών  της ειδικής εισφοράς, ο τρόπος και η διαδικασία εκτίµησης της αξίας του κτίσµατος, ο τρόπος 
βεβαίωσης και είσπραξης της εισφοράς, ο τρόπος  βεβαίωσης και  είσπραξης της εισφοράς, ο τρόπος ελέγχου των  σχετικών δηλώσεων, τα της 
κατεδάφισης αυτών που κρίνονται ως κατεδαφιστέα και του καταλογισµού των εξόδων για τα οποία µπορεί να προβλέπεται ο  κατ  ̀ αποκοπή 
προσδιορισµός τους µε απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, ο τρόπος και η διαδικασία χαρακτηρισµού των 
αυθαιρέτων που δεν θα δηλωθούν, τα της συγκρότησης και λειτουργίας της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 16, τα των τυχόν 
ενστάσεων και της εκδίκασής τους και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Με Π. Διάταγµα, που εκδίδεται µια φορά µε πρόταση του Υπουργού 
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, καθορίζεται το ύψος τη ειδικής εισφοράς αυθαιρέτων και το ύψος των προστίµων.
9. Με τα διατάγµατα της παρ. 7 του άρθρου 17 µπορεί να καθοριστεί ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται σ  ̀ αυτά εφαρµόζονται για όλα τα 
αυθαίρετα κτίσµατα ή κατασκευές άσχετα από το χρόνο της ανέγερσης τους. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να γίνει η προσαρµογή των  σχετικών 
διαδικασιών στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες αυτές έχουν αρχίσει.
10. Η ποινή στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος της παραγράφου 9 του άρθρου 17  επιβάλλεται από τα αντίστοιχα  σε κάθε περίπτωση  
πειθαρχικά όργανα  και  µπορεί  να µη επιβάλλεται στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου 17, για τις 
απλές υπερβάσεις της σχετικής άδειας.
11. Το Π. Διάταγµα, που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 17 του παρόντος νόµου και κατά το µέρος που αυτό ρυθµίζει 
τις υποχρεώσεις του επιβλέποντος  τις οικοδοµικές εργασίες  και του µελετητή, καθώς και τις υποχρεώσεις όσων συµπράττουν στην εκτέλεση του 
έργου, εκδίδεται µια φορά.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 328,383 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 19
Αναπροσδιορισµός προστίµων
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 384 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Τα πρόστιµα των  άρθρων 119 και επόµενα του Ν.Δ. 8/1973, που έχουν επιβληθεί µέχρι σήµερα και δεν  έχουν  καταβληθεί στο σύνολό τους από 
τους υπόχρεους, αναπροσδιορίζονται βάσει των συντελεστών  που θα ισχύουν και για τις ειδικές εισφορές αυθαιρέτων που θα επιβληθούν στο 
µέλλον, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται τιµή µονάδας του όγκου του κτιρίου που έχει 
εφαρµοστεί κατά το χρόνο της αρχικής επιβολής του προστίµου. Τυχόν καταβληθέντα επί πλέον ποσά δεν επιστρέφονται.
2. Η διαδικασία αναπροσδιορισµού των προστίµων που γίνεται µε αίτηση του ενδιαφεροµένου και κάθε σχετική λεπτοµέρεια κανονίζεται µε 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 384 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 20
Αυθαίρετα του Ν. 720/1977
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 385 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Τα αυθαίρετα κτίσµατα που έχουν υπαχθεί στο Ν. 720/1977 "περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισµάτων, επιβολής ειδικών 
τελών επί οικοδοµικών εργασιών εκτελουµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 8/1973 και του άρθρου 1 του Α.Ν. 395/1968 και 
ρυθµίσεως ετέρων πολεοδοµικών  θεµάτων" και που βρίσκονται σε περιοχή εκτός σχεδίων  πόλεων ή εκτός οικισµών προ του 1923 ακολουθούν τις 
ρυθµίσεις του παρόντος νόµου που εφαρµόζονται για τα λοιπά αυθαίρετα των αυτών περιοχών. Οι βεβαιωµένες εισφορές του Ν.720/1977 
εξακολουθούν να οφείλονται. Αν δεν έχουν  βεβαιωθεί εισφορές, βεβαιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 720/1977. Στις περιπτώσεις αυτές 
δεν οφείλεται η Ειδική εισφορά αυθαιρέτου του άρθρου 18.
2. Τα αυθαίρετα κτίσµατα που έχουν υπαχθεί στο Ν. 720/1977 και που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίων κρίνονται το καθένα χωριστά και 
µπορεί να χαρακτηριστούν ως εξαιρούµενα της κατεδάφισης, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 16. Για την κρίση αυτή εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 και οι διαδικασίες που θα καθοριστούν 
βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 18. Αν το αυθαίρετο κτίσµα, κατά την κρίση αυτή, δεν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση οι εισφορές του Ν. 
720/1977 συµψηφίζονται στα έξοδα κατεδάφισης,  εκτός αν την  κατεδάφιση κάνει οικειοθελώς ο ενδιαφερόµενος, οπότε η εισφορά αυτή 
επιστρέφεται άτοκα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Χωροταξίας,  Οικισµού και Περιβάλλοντος κανονίζεται ο τρόπος επιστροφής 
της εισφοράς στην παραπάνω περίπτωση.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 385 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 21
Εξαίρεση στάσιµων οικισµών
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 385 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Μπορεί να εξαιρεθούν από την υποβολή δηλώσεων κατά το άρθρο 15 του νόµου αυτού οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί πριν 
από την 31.1.1983 και βρίσκονται σε οικισµούς που παρουσιάζουν στασιµότητα ανάπτυξης και οι οποίοι προσδιορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της προηγούµενης παρ. 
δεν εφαρµόζονται σε παραδοσιακούς οικισµούς.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 385 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 22
Κύρωση αποφάσεων
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην  Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η µε αριθµ. 15256/111-2/111-1/6.3.1982 απόφαση των 
Υπουργών  Οικονοµικών και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος "ρύθµιση οφειλών  από πρόστιµα αυθαιρέτων κατασκευών άρθρ. 120 



Γ.Ο.Κ.", που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 145/2.4.1982 (τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε  από τις µε αριθµ. Γ.27320/1760/7.7.1982, Γ. 45752 /
2551/1982 και Γ.58486/3146/1982 όµοιες αποφάσεις που δηµοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 470/1982, 25/1983 (Τεύχος Β).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
Διάφορες άλλες πολεοδοµικές  ρυθµίσεις  
Άρθρο 23
Προστασία ακτών      
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 187 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων  σχεδίων πόλεων ή οικισµών προ του 1923 και σε ζώνη πλάτους 
500 µ. από την ακτή ή την  όχθη δηµόσιων  λιµνών  (εκτός αν έχει οριστεί µεγαλύτερο πλάτος Ζ.Ο.Ε. κατά το άρθρο 29 του νόµου αυτού) δεν 
επιτρέπονται οι περιφράξεις.
[***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί εξαιρέσεων από τις διατάξεις του εδαφίου α  ̀ της παρ. 1 του άρθρου 23 του παρόντος νόµου, βλ. άρθρο 1 του ΠΔ 
236/18.5/22.8.1984 (Α 95)].
Κατ’ εξαίρεση περιφράξεις επιτρέπονται σε  περίπτωση  που  είναι αναγκαίες για την προστασία καλλιεργειών ή άλλων ειδικών χρήσεων  που 
προσδιορίζονται µε Π.Δ/γµα που εκδίδεται µια φορά  µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού  και Περιβάλλοντος. Με το Δ/γµα αυτό 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης αυτής που επιτρέπει την  κατ’  εξαίρεση περίφραξη, ως και ο τρόπος, το είδος και η έκταση 
της περίφραξης αυτής.
Επίσης από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού στις πιο πάνω περιοχές είναι δυνατό µε απόφαση της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας να 
επιβληθεί η διακοπή των εργασιών κάθε είδους περίφραξης, καθώς και η κατεδάφιση περιφράξεων που έχουν τελειώσει, εφόσον οι περιφράξεις 
αυτές παρεµποδίζουν  την πρόσβαση προς την ακτή ή την όχθη δηµόσιας λίµνης και στο µέτρο που η διακοπή ή η κατεδάφιση εξυπηρετεί την 
πρόσβαση αυτή ή που συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι περιφράξεις κατά παράβαση, των διατάξεων  του άρθρου αυτού 
θεωρούνται αυθαίρετες και εφαρµόζονται για την κατεδάφισή τους οι διαδικασίες του άρθρου 17 του παρόντος.
2. Ως ακτή για την  εφαρµογή της παραπάνω  διάταξης νοείται το προς την ξηρά όριο του αιγιαλού και, αν η οριογραµµή αυτή δεν έχει 
προσδιορισθεί κατά τις κείµενες διατάξεις, νοείται η διαχωριστική γραµµή ξηράς - θάλασσας.
3. Οι κάτοχοι ή οι οπωσδήποτε χρησιµοποιούντες κτίσµατα η άλλες εγκαταστάσεις, που έχουν ανεγερθεί στον αιγιαλό κατά παράβαση του 
άρθρου 11 του Α.Ν. 2344/1940 "Περί αιγιαλού και παραλίας" ως ισχύει ή του Ν.Δ. 2687/1953 "Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων 
εξωτερικού" ως ισχύει, αποβάλλονται εντός 6 µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος χωρίς καµιά αξίωση αποζηµίωσης.
4. Τα κτίσµατα αυτά µπορεί να διατεθούν στους ΟΤΑ ή σε κοινωφελή ιδρύµατα ή οργανισµούς  για την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών, µέχρι 
την κατεδάφισή τους.
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 2344/1940 "Περί αιγιαλού και παραλίας" αντικαθίσταται ως εξής :   
"1. Όπου ο αιγιαλός δεν µπορεί λόγω  της φύσεως της συνεχόµενης ξηράς να εξυπηρετήσει  το σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 7 του νόµου 
αυτού, επιτρέπεται στο άρθρο 7 του νόµου αυτού, επιτρέπεται η διαπλάτυνσή του µε την πρόσθεση λωρίδας γης που δεν επιτρέπεται να 
οικοδοµηθεί από την παρακείµενη ξηρά µέχρι πλάτους 50 µέτρων, αρχίζει από το προς την ξηρά όριο του αιγιαλού".
6. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 11 του Α.Ν. 2344/1940 καταργούνται. Δικαιώµατα εγκαταστάσεων, χρήσεων και κατασκευή που ενδεχοµένως 
έχουν παραχωρηθεί µε τις  καταργούµενες διατάξεις, καταργούνται από την 1η Οκτωβρίου 1983. Από την κατάργηση µπορεί εξαιρούνται 
συγκεκριµένες περιπτώσεις που δικαιολογούνται αποκλειστικά και µόνον για την εξυπηρέτηση δηµόσιου συµφέροντος, µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών  Οικονοµικών  και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. Η παραπάνω παρ. 4 εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις της παραγράφου 
αυτής.
7. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού µπορεί να ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε 121/87, 4617/86, 3122/88, 738/89 κλπ ΣτΕ για θέµατα κατεδάφισης περιφράξεων στις ακτές.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 187 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 24
Δρόµοι προς τις ακτές
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 187 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Επιτρέπεται για δηµόσια ωφέλεια η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη δηµιουργία οδών προσπέλασης προς την παραλία και τον  αιγιαλό 
καθώς και των αναγκαίων χώρων στάθµευσης οχηµάτων. Οι οδοί είναι δηµοτικές ή κοινοτικές κατά περίπτωση και δεν  υπάγονται στις κατηγορίες 
των οδών  που παρέχουν  ειδικές δυνατότητες κατάτµησης και ανοικοδόµησης. Για την  απαλλοτρίωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου 
1065/1980 "περί κυρώσεως δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος".
2. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο οδοί προσπέλασης δηµιουργούνται σύµφωνα µε γενικότερο σχεδιασµό που καταρτίζεται από τις 
αρµόδιες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου  Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος και διαµορφώνονται ως πεζόδροµοι χωρίς να 
αποκλείεται σε ορισµένες πρόσφορες θέσεις η διαµόρφωση οδών και χώρων στάθµευσης για τροχοφόρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε την πράξη 
κήρυξη της απαλλοτρίωσης, µέσα στα πλαίσια του παραπάνω σχεδιασµού.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 187 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 25
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 245 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Οικόπεδα εντός εγκεκριµένων  σχεδίων πόλεων, που δεν καλύπτουν  όλες τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της 
περιοχής και που έχουν δηµιουργηθεί πριν από την  ισχύ του ν. 651/1977 περί καταργήσεως του ν.δ/τος 349/1974 κλπ.", µπορεί κατ  ̀εξαίρεση να 
οικοδοµηθούν εφόσον:
α. Έχουν µια πλευρά τους τουλάχιστον 5 µ. σε κοινόχρηστο χώρο,
β. Μέσα σε αυτό, βάσει του ισχύοντος Σ.Δ. της περιοχής και µετά την αφαίρεση των υποχρεωτικό ακάλυπτων  χώρων, εγγράφεται κτίριο εµβαδού 
τουλάχιστον 50 τ.µ. και ελάχιστης πλευράς 5 µ.
Αν δύο ή περισσότερα γειτονικά οικόπεδα της παραγράφου αυτής συνενωθούν, το οικόπεδο που θα προκύψει από τη συνένωση εµπίπτει στις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής. Το ίδιο ισχύει και για τα οικόπεδα που καθίστανται µη άρτια λόγω ρυµοτοµίας, ανεξάρτητα από το χρόνο 
ρυµοτόµησής τους.
 «Τα οικόπεδα της παραγράφου αυτής, για τα οποία οφείλεται Εισφορά σε γη, όταν αποµειώνονται µετά την αφαίρεση αυτής σύµφωνα µε την 
πράξη εφαρµογής, εξακολουθούν να εµπίπτουν στις διατάξεις του νόµου αυτού εφόσον το εναποµένον οικόπεδο πληροί τις προϋποθέσεις των 
εδαφίων α` και β`."
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε µε την παρ.4 άρθρ.11 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
2.α. Ο συντελεστής δόµησης των οικοπέδων της παραγράφου 1 καθορίζεται µε βάση το εµβαδόν της κατά παρέκκλιση αρτιότητας οικοπέδων ή 
του κανόνα όπου δεν ορίζεται παρέκκλιση, ως εξής:
- Για οικόπεδα που υπολείπονται της παραπάνω αρτιότητας σε ποσοστό µέχρι 20%, ο συντελεστής δόµησης µειώνεται κατά 10%
- Για οικόπεδα που υπολείπονται µέχρι 40%, ο συντελεστής δόµησης µειώνεται κατά 20%.



- Για οικόπεδα που υπολείπονται άνω του 40%, ο συντελεστής δόµησης µειώνεται κατά 30%.
β. Η οικοδοµική άδεια στα οικόπεδα της παραγράφου 1 χορηγείται µόνο ύστερα από έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Πολεοδοµικού και 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, που µπορεί να επιβάλλει περιορισµούς στον αριθµό των ορόφων ή στον όγκο και γενικό στη διαµόρφωση του κτιρίου σε 
περίπτωση που βλάπτεται εµφανώς το περιβάλλον.
γ. Η δόµηση στα παραπάνω οικόπεδα γίνεται κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς δόµησης που ισχύουν στην περιοχή.."
***Το άρθρο 25 όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 5 παρ.8 του Ν.2052/1992, αντικαταστάθηκε στην συνέχεια ως άνω µε το άρθρο 27 του Ν.
2742/1999 (Α 207/7-10-1999). Σύµφωνα δε µε την παρ.2 του ιδίου άρθρου του Ν.2742/1999 ορίζεται ότι "Οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν µέχρι 
την ισχύ του παρόντος νόµου µέσα στο χρόνο ισχύος τους εκτελούνται όπως εκδόθηκαν και αναθεωρούνται µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, 
εφόσον δεν αυξάνεται η επιφάνεια και ο όγκος του κτιρίου."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 245 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 30
Πολεοδοµική  Επιτροπή  Γειτονιάς
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 228 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Για την παρακολούθηση των πολεοδοµικών µελετών σε κάθε γειτονιά αναδεικνύεται από τους κατοίκους της, µε ευθύνη του αντίστοιχου 
Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολεοδοµική  Επιτροπή της Γειτονιάς (ΠΕΓ). Η ΠΕΓ διατυπώνει είτε προς το συνοικιακό συµβούλιο είτε 
προς το συµβούλιο δηµοτικού διαµερίσµατος είτε προς το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο γνώµη και προτάσεις σχετικά µε όλα τα πολεοδοµικά 
και λειτουργικά προβλήµατα της γειτονιάς και ειδικότερα σχετικά µε τις τροποποιήσεις και την  εφαρµογή των πολεοδοµικών γενικά διατάξεων, τον 
καθορισµό χρήσεων γης, το χαρακτηρισµό και τους κανονισµούς  λειτουργίας πεζόδροµων, τον καθορισµό θέσεων κτιρίων ή χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων, θέσεων κτιρίων ειδικών και κοινωφελών  χρήσεων, τη συντήρηση και χρήση παραδοσιακών  κτιρίων η και άλλων στοιχείων, την 
αποµάκρυνση ή την απαγόρευση χρήσεων που δηµιουργούν προβλήµατα περιβάλλοντος κλπ. Η σύνθεση, ο τρόπος και ο χρόνος ανάδειξης των 
ΠΕΓ, οι αρµοδιότητές του και η σχέση τους µε τον αντίστοιχο δήµο ή κοινότητα, κανονίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 228 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 31
Ειδικές  αµοιβές  τεχνικών
Οι αµοιβές των  τεχνικών για τις µελέτες και ενέργειες που απαιτούνται για την  εφαρµογή  των άρθρων 15 έως 22 του παρόντος νόµου 
κανονίζονται γενικά ή κατά περιοχές της χώρας µε απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος ύστερα από γνώµη του 
Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 32
Απαλλοτριώσεις και διαµορφώσεις παραδοσιακών κτιρίων
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 269,286 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του Ν.Δ. 8/1973, όπως ισχύει, κτίρια ή µέρη 
αυτών που βλάπτουν υπέρµετρα το περιβάλλον, µπορεί να απαλλοτριωθούν κατά τις κείµενες διατάξεις χάριν  δηµόσιας ωφέλειας. Η 
απαλλοτρίωση γίνεται υπέρ και µε δαπάνες του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. επίσης µπορεί να καταβάλλονται και δαπάνες συντήρησης 
κτιρίων και διαµόρφωσης εσωτερικών χώρων  παραδοσιακών κτιρίων για να ανταποκριθούν στις επιβαλλόµενες κατά περίπτωση χρήσεις τους 
κατά την κρίση της αρχής. Το ίδιο εφαρµόζεται και για την  εξωτερική διαµόρφωση κτιρίων που η θέση τους επηρεάζει  σηµαντικά το άµεσο ή 
πλατύτερο περιβάλλον.
2. Η κατά το άρθρο αυτό διάθεση πόρων του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. εγκρίνεται από τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.
3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του Ν.Δ. 8/1973 "περί ΓΟΚ". όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του 
άρθρου 4 του Ν.622/1977 "περί εισπράξεως  υπό του Δηµοσίου Ταµείου των δια την έκδοσιν οικοδοµικών αδειών καταβαλλοµένων  φόρων 
κ.λ.π." (ΦΕΚ 171 Α`/20.6.77), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια : 
"Με τα πιο πάνω Π. Διατάγµατα µπορεί να επιβάλλεται σε όλο ή σε µέρος του παραδοσιακού  οικισµού ή του τµήµατος που χαρακτηρίζεται ως 
παραδοσιακό και η άσκηση του δικαιώµατος  προτιµήσεως του Δηµοσίου για την αγορά  ακινήτων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 55 του Ν.
947/1979 που έχει ανάλογη εφαρµογή και στην  περίπτωση αυτή. Η επιβολή του δικαιώµατος προτιµήσεως µπορεί να γίνει στις περιπτώσεις της 
παραγράφου αυτής και µε µεταγενέστερα  Π. Διατάγµατα, χωρίς να αποκλείεται και η τµηµατική επιβολή του στα διάφορα µέρη του 
παραδοσιακού οικισµού ή παραδοσιακού τµήµατος οικισµού. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής το δικαίωµα προτίµησης του Δηµοσίου 
αρχίζει από τη δηµοσίευση των πιο πάνω Π. Διαταγµάτων, τα οποία µπορεί να ορίσουν  και χρόνο ισχύος των µικρότερο από αυτόν που ορίζει η 
παράγραφος 2 του άρθρου 55 του Ν.947/1979".
4. Οι ιδιοκτήτες ή νοµείς των κτιρίων της παραγράφου 6 οφείλουν να διατηρούν τα αρχιτεκτονικά, καλλιτεχνικά και στατικά στοιχεία αυτών  και σε 
οποιαδήποτε περίπτωση καταστροφής τους να τα ανακατασκευάζουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Επιτροπής Ενάσκησης 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου έστω κι αν η καταστροφή οφείλεται σε ανώτερη βία. Αν οι ιδιοκτήτες ή νοµείς παραλείπουν την υποχρέωσή τους αυτή 
µπορεί να επεµβαίνει το δηµόσιο ή ο οικείος Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να εκτελεί τις εργασίες καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη 
σε βάρος των υποχρέων.
Αυτοί που µε όποιο τρόπο κατέχουν τα ακίνητα έχουν την υποχρέωση να δέχονται τις πιο πάνω  παρεµβάσεις. Μπορεί το σύνολο ή µέρος της 
δαπάνης επισκευών ή ανακατασκευών να αναληφθεί από το Δηµόσιο ή τον  οικείο Ο.Τ.Α., αν οι υπόχρεοι βρίσκονται σε αδυναµία να 
αντιµετωπίσουν τις δαπάνες αυτές σε σχέση µε την απόδοση από την εκµετάλλευση του κτιρίου και αν  ταυτόχρονα η βλάβη δεν έγινε από 
σκόπιµη ενέργειά τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε Π.Δ/γµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος. Με όµοια Π.Δ./τα µπορεί να ρυθµιστούν  οι διαδικασίες για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, τα αρµόδια για κάθε 
περίπτωση όργανα, οι διοικητικές κυρώσεις για  πράξεις ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στις πιο πάνω διατάξεις και κάθε σχετική ή 
συµπληρωµατική λεπτοµέρεια.
5. Τα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 52 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 5351/1932 "περί  Αρχαιοτήτων" (Π.Δ. της 9.24.8.32 ΦΕΚ 275/24.8.32) 
αντικαθίστανται ως εξής : 
"Οι επισκευές, όσες κατόπιν γνωµοδοτήσεως του Αρχαιολογικού Συµβουλίου επιβάλλεται να γίνουν σε αρχαία ή ιστορικά κτίρια που ανήκουν σε 
ιδιώτες η νοµικά πρόσωπα, πρέπει να εκτελούνται από τους ίδιους απροφασίστως και χωρίς αναβολή, µε δική τους δαπάνη.
Σε περίπτωση αρνήσεως των ενδιαφεροµένων να εκτελέσουν  τα υποδεικνυόµενα έργα, το Δηµόσιο εκτελεί τις επισκευές µε δική του δαπάνη. Σε 
αυτή όµως την περίπτωση µπορεί να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος των υποχρέων.
Οι ιδιοκτήτες ή νοµείς των κτιρίων αυτών έχουν την υποχρέωση να δέχονται τις πιο πάνω παρεµβάσεις.
Σε περίπτωση όµως που οι υπόχρεοι βρίσκονται σε αδυναµία να αντιµετωπίσουν αυτή τη δαπάνη, µπορεί το σύνολο ή µέρος της δαπάνης 
επισκευών να αναληφθεί από το Δηµόσιο.
Με Π.Δ/γµα του εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού και Επιστηµών, µπορεί να ρυθµιστούν  οι διαδικασίες για την εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής, τα αρµόδια για κάθε  περίπτωση  όργανα, οι διοικητικές κυρώσεις για πράξεις ή παραλείψεις του αντιβαίνουν στις πιο πάνω 
διατάξεις και κάθε σχετική ή συµπληρωµατική  λεπτοµέρεια".



***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 269,286 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 33
Μεταβίβαση  αρµοδιοτήτων
1. Με Προεδρικά  Διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας,  Οικισµού και Περιβάλλοντος µπορεί να καθορίζονται κατά 
περιοχές της χώρας, µέγεθος οικισµών ή κατηγορίες αυτών  οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το γενικό πολεοδοµικό    σχέδιο και η πολεοδοµική 
µελέτη εγκρίνονται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη.
"2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47), όπως ισχύει σήµερα, προστίθενται τα ακόλουθα: "Η έγκριση όµοιων 
τροποποιήσεων χωρίς µεταβολή των όρων δόµησης, µε εξαίρεση την επιβολή προκηπίων (πρασιών), µπορεί να γίνει και για οικισµούς µε 
πληθυσµό πάνω από 20.000 κατοίκους στις περιπτώσεις που ορίζονται µε π.δ/γµα, που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. Με π. δ/γµα που εκδίδεται µε τον ίδιο τρόπο µπορεί να 
εγκρίνονται εξαιρέσεις από τις περιπτώσεις της επόµενης παρ. 3 του άρθρου αυτού. Ο καθορισµός και η τροποποίηση όρων  και περιορισµών 
δόµησης µπορεί να γίνεται µε την απόφαση του νοµάρχη και για οικισµούς µε πληθυσµό µικρότερο από 20.000 κατοίκους.
Όπου ο νοµάρχης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχει αρµοδιότητα να εγκρίνει τροποποιήσεις σχεδίων ή τροποποιήσεις και καθορισµό όρων  και 
περιορισµών  δόµησης ή και να επιβάλλει προκήπια έχει και την αρµοδιότητα να επιβάλλει ή να παρατείνει την  αναστολή των οικοδοµικών 
εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.Δ. από 17.7.23 (ΦΕΚ 228) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 551/1977 (ΦΕΚ 68 
Α)".
***Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω δια του άρθρου 8 παρ. 15 του Ν.1512/1985(Α4).
"3. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, 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 Δηµοσίων Έργων καθορίζονται οι προϋποθέσεις που 
πρέπει να συντρέχουν για τη διαπίστωση, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, της ύπαρξης της οργανωµένης υπηρεσίας πολεοδοµικού 
σχεδιασµού".
*** Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.7 άρθρ.25 Ν.2508/1997 Α 124
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 33 του παρόντος νόµου κρίθηκε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ µε τις υπ  ̀ αριθµ. 889/2004, 2306/2000 
αποφάσεις ΣτΕ.
Άρθρο 34
Μεταβίβαση της εισφοράς του ΚΗ` Ψηφίσµατος
1. Κατ’  εξαίρεση από την  παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.478/1976 "περί παρατάσεως της ισχύος της διατάξεως της παραγράφου 3 του 
άρθρου 2 του ΚΗ`/1947 Ψηφίσµατος", σ` όσους Δήµους ή Κοινότητες έχουν µεταβιβαστεί ή µεταβιβάζονται αρµοδιότητες πολεοδοµικών   
εφαρµογών µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Ν. 947/1979, αποδίδονται τα σαράντα εκατοστά του προϊόντος της κρατήσεως 
που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ΚΗ`/1947 Ψηφίσµατος, όπως ισχύει. Σ` όσους Δήµους ή Κοινότητες µεταβιβάζεται και 
η αρµοδιότητα έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης ή τροποποιήσεων  κλπ. κατά την  παράγραφο 3 του άρθρου 33 του νόµου αυτού, αποδίδονται στον 
οικείο Δήµο ή  Κοινότητα και άλλα τριανταπέντε εκατοστά του προϊόντος της πιο πάνω κρατήσεως.
2. Το προϊόν της κρατήσεως αυτής εισπράττεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 1041/1980 "περί αυξήσεως των αποδοχών των 
Δηµοσίων εν γένει υπαλλήλων, Πολιτικών, Στρατιωτικών  και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ρυθµίσεως συναφών θεµάτων, τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων και καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" και το µέρος που περιέρχεται στο 
Δήµο ή Κοινότητα διατίθεται αποκλειστικά για την εφαρµογή ρυµοτοµικών σχεδίων τους.
Άρθρο 35
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Για την ανέγερση του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ" στο 327 οικοδοµικό τετράγωνο του ρυµοτοµικού σχεδίου του 
Δήµου Καλλιθέας Αττικής, επιτρέπεται σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη παρέκκλιση από τις κείµενες σχετικές διατάξεις. Η παρέκκλιση µπορεί να 
αφορά το ύψος, το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου, το συντελεστή δόµησης και τη λειτουργία χώρων  κύριας χρήσεως µε τεχνητό φωτισµό και 
αερισµό και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 102 του Ν.Δ. 8/1973 "περί ΓΟΚ".
Άρθρο 36
Ανάκληση αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 247 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ.797/1971 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων", όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 του Ν.212/1975 "περί τροποποιήσεως του Ν.Δ. 797/1871 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων", αντικαθίσταται ως εξής : 
"Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για τη συντήρηση ή ανεύρεση αρχαιοτήτων και γενικά για αρχαιολογικούς σκοπούς θεωρείται ωσαύτως 
αυτοδικαίως ανακληθείσα, εφόσον εντός οκταετίας από την κήρυξη αυτής δεν ήθελε καθορισθεί, δικαστικώς ή εξωδίκως, η ένεκα ταύτης 
προσωρινή ή οριστική αποζηµίωση. Εξαιρούνται από τη ρύθµιση της παραγράφου αυτής οι απαλλοτριώσεις για εφαρµογή σχεδίων πόλεων 
γενικά". 
2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου 11 του Ν.Δ. 797/1971, όπως ισχύει, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο.
"Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται µε τις διατάξεις για τα σχέδια πόλεων γενικά".
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται και στις απαλλοτριώσεις που δεν έχουν  αυτοδίκαια ανακληθεί κατά τις 
κείµενες διατάξεις µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
4. Στις επεκτάσεις και εντάξεις µε τις διατάξεις του νόµου αυτού δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.5269/1931 "περί αδειών οικοδοµής, κλπ. επί 
ρυµοτοµούµενων ακινήτων" όπως ισχύει σήµερα.
Για τα ήδη υπάρχοντα εγκεκριµένα σχέδια πόλεων οι διατάξεις των άρθρων 1 µέχρι και 5 του Ν.5269/1931 εφαρµόζονται µόνο για επισκευές 
κτιρίων που βρίσκονται σε ρυµοτοµούµενα οικόπεδα και όχι για προσθήκες σε υπάρχοντα κτίρια ή ανέγερση νέων στα οικόπεδα αυτά.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 247 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
"Άρθρο 37"
Παλιά ρυµοτοµικά σχέδια στεγαστικής αποκατάστασης  
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 113 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
"Ρυµοτοµικά σχέδια που µελετηθήκαν  και εφαρµόστηκαν από το Υφυπουργείο Ανοικοδοµήσεως, Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Δηµοσίων  Έργων, υπηρεσία οικισµού του Υπουργείου Δηµοσίων Έργων και Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µέσα στα πλαίσια των προγραµµάτων  για την αποκατάσταση δικαιούχων των 
παραπάνω φορέων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής τους, θεωρούνται εγκεκριµένα όπως έχουν. Το ίδιο ισχύει και στην 



περίπτωση που δεν  έχει ολοκληρωθεί ακόµα η εφαρµογή της ρυµοτοµικής µελέτης τέτοιων  σχεδίων. Για την τροποποίηση ή επέκταση των 
σχεδίων αυτών εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά".
"Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ρυµοτοµικά σχέδια οικισµών εργατικών κατοικιών που µελετήθηκαν και εφαρµόσθηκαν από τον Οργανισµό 
Εργατικής Κατοικίας."
***Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρ.12 Ν.2736/1999,ΦΕΚ Α 172/26.8.1999.
***Το άρθρο 37 αντικαταστάθηκε ως άνω δια του άρθρου 8 παρ. 16 του Ν.1512/1985 (Α4).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 113 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 38 
Ρυµοτοµικά σχέδια αγροτικών οικισµών
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 111 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Η έγκριση των ρυµοτοµικών σχεδίων και των όρων και περιορισµών  δόµησης των  οικισµών που εµπίπτουν  στις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3958/1959 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων  διατάξεων της 
Εποικιστικής Νοµοθεσίας, κυρώσεως πράξεών τινών  του Υπουργικού Συµβουλίου και άλλων  τινών διατάξεων", ως ισχύει, που έχουν 
δηµιουργηθεί µέχρι σήµερα βάσει προσωρινών διανοµών και για τους οποίους δεν έχουν κυρωθεί τα οριστικά σχέδια, γίνεται µε Π.Δ/µα που 
εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος της 
17.7.1923 "περί σχεδίων  πόλεων κλπ.", όπως ισχύει και µετά γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού, στο 
οποίο µετέχει µε ψήφο υπάλληλος της νοµαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας που ορίζεται από το νοµάρχη, όταν το Συµβούλιο 
πρόκειται να γνωµοδοτήσει για θέµατα αυτά. Η µεταβίβαση της κυριότητας των οικοπέδων στους δικαιούχους  γίνεται από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας µετά την πιο πάνω  έγκριση των σχεδίων. Στις περιπτώσεις αυτές η υποχρέωση εισφοράς σε γη εξαντλείται 
µε τη διάθεση των κοινόχρηστων  χώρων που προβλέπονται στα σχέδια αυτά, η δε υποχρέωση εισφοράς σε χρήµα ορίζεται σε 3%  της αξίας των 
οικοπέδων, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 9 του νόµου αυτού.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται ανάλογα και για οικισµούς που στην περιοχή τους έχει γίνει µέχρι σήµερα αναδασµός µε την αγροτική 
νοµοθεσία, εφόσον στον αναδασµό αυτόν περιλαµβάνονται εκτάσεις που χαρακτηρίζονται σαν οικόπεδα.
3. Για εγκρίσεις σχεδίων και όρων και περιορισµών  δόµησης νέων οικισµών  που εµπίπτουν στο άρθρο 19 του Ν.Δ.3958/1959 ή επεκτάσεις 
σχεδίων τέτοιων οικισµών εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου αυτού.
Με Π.Δ/γµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών  Γεωργίας και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, καθορίζονται η διαδικασία και 
τα κριτήρια προσδιορισµού των δικαιούχων οικοπέδων του προηγούµενου εδαφίου.
4. Τροποποιήσεις σχεδίων  οικισµών που έχουν κυρωθεί κατά την  αγροτική νοµοθεσία γίνονται εφεξής µε Π.Δ/γµατα που εκδίδονται µε πρόταση 
του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος της 17/7/1923 "περί σχεδίων πόλεων 
κ.λπ.".
5. Με Π.Δ/γµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, µπορεί να οριστεί κατά 
περιοχές της χώρας ότι η κατά τις προηγούµενες παραγράφους έγκριση, επέκταση η τροποποίηση των σχεδίων γίνεται µε απόφαση του οικείου 
νοµάρχη που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού. Με όµοια Π. Διατάγµατα, που 
εκδίδονται στην  περίπτωση αυτή και µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, µπορεί να ορισθεί ότι η ανωτέρω  έγκριση, επέκταση, η 
τροποποίηση των σχεδίων γίνεται αντί µε απόφαση του νοµάρχη µε απόφαση του δηµοτικού η κοινοτικού συµβουλίου µε ανάλογη εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του παρόντος.
6. Η εφαρµογή των σχεδίων  οικισµών που εγκρίθηκαν κατά την αγροτική νοµοθεσία γίνεται, όπου συντρέχει περίπτωση µε τις ισχύουσες προ του 
Ν.947/1979 σχετικές πολεοδοµικές διατάξεις.
7. Τα σχέδια οικισµών ή τµηµάτων  οικισµών που δηµιουργήθηκαν µέχρι σήµερα από διανοµές του Υπουργείου Γεωργίας και που η αρµοδιότητα 
έγκρισης του ρυµοτοµικού τους σχεδίου ανήκει στην αρµοδιότητα είτε του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος είτε του νοµάρχη, 
εγκρίνονται κατά τη διαδικασία του Ν.Δ/τος της 17/7/1923 και υπό τους περιορισµούς, όρους και υποχρεώσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά 
την έναρξη της ισχύος του Ν.947/1979. 
8. Οικόπεδα, που βρίσκονται εντός εγκεκριµένου σχεδίου και που παραχωρήθηκαν από το κράτος σε δικαιούχους µετά τη δηµοσίευση του Ν.Δ. 
8/1973 "περί ΓΟΚ" µετά διαστάσεις και εµβαδόν µικρότερα των καθοριζοµένων σ` αυτόν, θεωρούνται άρτια όπως παραχωρήθηκαν.
9. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 10 του Ν.1221/1981 παύουν να ισχύουν.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.4 άρθρ.5 Ν.2790/2000,ΦΕΚ Α 24/16.2.2000 όρισε ότι:
"Σε περίπτωση ρυµοτοµικού σχεδίου αγροτικού οικισµού του άρθρου 38 του ν.1337/1983 οι οµογενείς υπάγονται στους δικαιούχους της παρ. 1α 
του άρθρου 1 του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (ΦΕΚ 239 Δ)".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 111 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 39 
Απαλλαγή από εισφορά αυθαίρετου κτιρίου Δηµοσίου, κλπ.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 386 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Η αναστολή από την  κατεδάφιση κτιρίων του Δηµοσίου ή Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου καθώς και κοινωφελών κτιρίων  που 
κατασκευάσθηκαν χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής γίνεται µε την υποβολή των δηλώσεων των παραγ.5 και 6 του άρθρου 15 του παρόντος, 
χωρίς την καταβολή των προβλεπόµενων εισφορών.
Άρθρο 40
Επιχώσεις και αστικό πράσινο
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 329 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Μέσα στα σχέδια πόλεων και οικισµών προ του 1923 και στις Ζ.Ο.Ε. απαγορεύονται οι εκσκαφές και επιχώσεις χωρίς άδεια της οικείας 
πολεοδοµικής αρχής, εκτός αν η επερχόµενη µεταβολή περιλαµβάνεται σε εγκεκριµένες µελέτες. Αν εκτελούνται τέτοιες εργασίες χωρίς άδεια, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αυθαίρετες κατασκευές.
2. Για την κοπή δένδρων, µέσα σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των 
δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας από την οικεία πολεοδοµική αρχή. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 329 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 41
Οικογενειακή στέγη
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 265 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Στις περιπτώσεις οικοδοµήσιµων οικοπέδων  µπορεί, ύστερα από απόφαση της αρµοδίας Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, να εγκρίνεται, κατά 
παρέκκλιση από τους όρους και περιορισµούς δόµησης της περιοχής, η χορήγηση ειδικής άδειας (άδεια οικογενειακής στέγης) αποκλειστικά για 
την κατασκευή κύριας κατοικίας του κυρίου του οικοπέδου, ανιόντων µέχρι 1ου βαθµού αυτού και της συζύγου του και κατιόντων του, εφόσον 
όλοι αυτοί κατοικούν µόνιµα στην πόλη ή τον οικισµό και δεν έχουν σ` αυτόν άλλο οικοδοµήσιµο οικόπεδο.



2. Η συνολική επιφάνεια των κτισµάτων του άρθρου αυτού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 240 µ2 και το κτίσµα δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τους τρεις ορόφους ή να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης που ισχύει στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δοµούµενη 
επιφάνεια δε µπορεί να αντιστοιχεί σε συντελεστή δόµησης µεγαλύτερο του 2,40.
3. Η Αρχιτεκτονική Επιτροπή στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού µπορεί να µην  εξαντλήσει το όριο των 240 µ2 της προηγούµενης παραγράφου ή 
τον αριθµό ορόφων και γενικά µπορεί να διαµορφώσει, κατά τον  προσφορότερο δυνατό τρόπο σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση την τοποθέτηση 
του κτιρίου και τους όγκους του, την εµφάνιση του και γενικά την εναρµόνισή του προς το άµεσο περιβάλλον, επιβάλλοντας κάθε απαιτούµενο 
κατά την κρίση της σχετικό  περιορισµό.
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται στα ήδη εγκεκριµένα σχέδια πόλεων, στους οικισµούς προ του 1923 και στις επεκτάσεις του 
νόµου αυτού.
5. Η κρίση σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση για την πλήρωση των προϋποθέσεων χαρακτηρισµού της οικογενειακής στέγης κατά την παρ.1 του 
άρθρου αυτού ανήκει στην Αρχή που χορηγεί την οικοδοµική άδεια.
6. Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος µπορεί να κανονισθεί κάθε συµπληρωµατικός όρος των προϋποθέσεων 
χαρακτηρισµού της οικογενειακής στέγης, κάθε λεπτοµέρεια σχετιζόµενη στη διαδικασία εφαρµογής του άρθρου αυτού.
7. Εάν µέσα σε µια πενταετία από την έκδοση της άδειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνουν µεταβιβάσεις εν ζωή του ακινήτου ή 
µέρους αυτού που καλύπτουν τον επιπλέον συντελεστή, εφαρµόζονται υποχρεωτικά και ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 3 του 880/1979.
Με Π.Δ/γµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος  µπορεί να καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή του άρθρου αυτού.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τη χορήγηση άδειας οικογενειακής στέγης κατά το άρθρο 41 του Ν. 1337/1983, ορίζονται συµπληρωµατικά από την Υ.Α. Γ.
622/61 (Χωροταξίας) της 11/13.1.84.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την  υπ`αριθµ.30441 απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ της 8.4./8.5.92 (ΦΕΚ Β`304) ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1337/83 
για την οικογενειακή στέγη, δεν έχουν εφαρµογή στις περιοχές δεύτερης κατοικίας.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το Π.Δ. της 30.9/20.11.91 (Δ` 852), περί εγκρίσεως πολεοδοµικής µελέτης του οικισµού Θήρας (Φηρών) της κοινότητας Θήρας 
(Ν. Κυκλάδων), ορίζει στο άρθρο του 7, ότι δεν έχουν ισχύσει οι διατάξεις των άρθρων 9, 14 και 16 του ΓΟΚ 1985 καθώς και του άρθρου 41 του 
Ν. 1337/1983.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε ΠΔ 27-3-84 για τις συνέπειες µεταβίβασης ακινήτου ανεγερθέντος µε άδεια οικογενειακής στέγης.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρο 265 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 41 του παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ  ̀αριθµ. 4597/2009 
απόφαση ΣΤΕ.
Άρθρο 42
Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Δεύτερη κατοικία µέσα στις Ζ.Ο.Ε.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 80,124 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
1. Με Π.Δ/γµατα, που εκδίδονται µέσα σε 4 µήνες µια και µόνη φορά προτάσει του Υπουργού  Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, µπορεί 
να καθορίζονται οι όροι και περιορισµοί και οι διαδικασίες µε τις οποίες θα εγκρίνεται η πολεοδόµηση εκτάσεων που ανήκουν  σε οικοδοµικούς 
συνεταιρισµούς και οικοδοµικούς οργανισµούς που λειτουργούν ως Νοµικά πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, µε ανάλογη εφαρµογή των διαδικασιών 
που προβλέπονται στο κεφάλαιο Α` του νόµου αυτού.
"Η πολεοδόµηση αυτή γίνεται µε τις προϋποθέσεις ότι ο  συνεταιρισµός ή ο οργανισµός":
α) Θα παραχωρήσει στον οικείο Ο.Τ.Α. χωρίς αντάλλαγµα µέρος της ιδιοκτησίας του όπως και τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και ειδικού 
προορισµού χώρους µέσα στο πολεοδοµούµενο τµήµα και 
β) Θα κατασκευάσει και θα συντηρεί τα έργα υποδοµής και γενικά τα κοινόχρηστα έργα.
Τα Π.Δ/γµατα της παραγράφου αυτής προβλέπουν επίσης τα κριτήρια για τον προσδιορισµό του µέρους της ιδιοκτησίας του συνεταιρισµού η του 
οργανισµού που θα πολεοδοµηθεί, τα κριτήρια για τον προσδιορισµό της εισφοράς σε χρήµα, τα θέµατα που αναφέρονται στις εγγυήσεις που θα 
δίνει ο συνεταιρισµός ή τους οργανισµούς για την  πραγµατοποίηση των υποχρεώσεών του και γενικά για τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων 
και κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 98 παρ. 11 του Ν. 1892/1990 (Α` 101).
2. Με Π.Δ/γµα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Γεωργίας, Υγείας και Πρόνοιας και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, 
µέσα σε προθεσµία έξη µηνών από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού, αναµορφώνεται και ενοποιείται η νοµοθεσία για τους οικοδοµικούς 
συνεταιρισµούς για την προσαρµογή αυτής στις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγµατος, και του παρόντος νόµου και τον εκσυγχρονισµό, τον 
τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτών µέσα στο πλαίσιο της γενικότερης οικιστικής πολιτικής και ανάπτυξης και κανονίζονται τα 
θέµατα που αναφέρονται στην αναγκαστική συνένωση συνεταιρισµών  ή αναγκαστική συµµετοχή σ  ̀ αυτούς και των ιδιοκτητών  άλλων 
ιδιοκτησιών   της περιοχής στις ενώσεις οικοδοµικών συνεταιρισµών, στην εποπτεία και τον  έλεγχο,  στις κατηγορίες των οικοδοµικών 
συνεταιρισµών, στα κίνητρα κατά κατηγορία συνεταιρισµών, κλπ., "στο δικαίωµα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων 
Έργων  να κηρύσσει έκπτωτα µερικά ή όλα τα µέλη  του διοικητικού συµβουλίου και του εποπτικού συµβουλίου των  οικοδοµικών συνεταιρισµών, 
όταν µετά από έλεγχο προκύπτουν λόγοι έκπτωσης αυτών".
***Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ.2 προστέθηκε µε το άρθρο 5, παρ.9 του Ν.2052/1992 (Α94).
3. Από την έκδοση του Δ/τος της παρ.2 η εποπτεία των οικοδοµικών  συνεταιρισµών περιέρχεται στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος.
"4.***Η παράγραφος 4 που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 35 του Ν. 1545/1985 (Α 91) και µε την παρ.3 του άρθρου 43 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 
88), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ στην συνέχεια µε την περ. α` του άρθρου 7 του Ν.2242/1994 (Α 162).
"5. Με π.δ/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες 
µε τις οποίες µπορεί να εγκρίνεται η πολεοδόµηση και επέκταση οικισµών µε πληθυσµό µέχρι 2.000 κατοίκους, να καθορίζονται οι ειδικότεροι 
όροι και περιορισµοί δόµησης και τα ποσοστά εισφοράς σε γη και σε χρήµα τα οποία µπορεί και να αποκλίνουν από τα ποσοστά που 
προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του νόµου αυτού.
Επίσης µε π. δ/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, ορίζεται ο τρόπος καθορισµού των 
ορίων και των όρων δόµησης των οικισµών πληθυσµού µέχρι 2.000 κατοίκους, προβλέπονται τα στοιχεία εκτίµησης κατά τον  καθορισµό των 
ορίων, η διαδικασία που τηρείται για τον καθορισµό αυτόν, κατηγορίες οικισµών καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Τα όρια των οικισµών 
αυτών καθορίζονται µε απόφαση του νοµάρχη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως".
***Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν. 1512/1985 (Α 4).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 80,124 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 43
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 37,44,45,48,114,271,447 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.



1. Οι διατάξεις του Ν.947/1979 δεν εφαρµόζονται στις περιοχές επεκτάσεων πολεοδοµικών σχεδίων  στις προβλεπόµενες από το νόµο αυτόν, 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά γίνεται παραποµπή σ` αυτές.
2. Περιοχές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 1 του παρόντος νόµου και που θα µπορούσαν  να ενταχθούν  σε ρυµοτοµικό σχέδιο κατά το άρθρο 
62 παράγραφο 2 του Ν.947/1979, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 10 του Ν.1221/1981 υπάγονται εφεξής στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, η έγκριση ή επέκταση σχεδίων  πόλεων για την εκτέλεση στεγαστικών προγραµµάτων του Οργανισµού Εργατικής 
Κατοικίας, που µελέτες τους έχουν   υποβληθεί στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και περιβάλλοντος µέχρι την 30.6.1980, γίνεται µε τις 
διατάξεις του άρθρου 62 παρ.2 του Ν.947/1979.
"3. Για τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων  σε πυκνοδοµηµένες περιοχές και σε όσες υπάγονται στο άρθρο 10 του Ν.1221/1981 όπως ισχύει µετά το 
νόµο αυτόν, το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο µπορεί να ζητήσει την υπαγωγή τους στην Εισφορά σε γη των παρ. 4 και επόµενες του άρθρου 8 
του νόµου αυτού αντί των  παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου. Η υπαγωγή γίνεται µε την πράξη εγκρίσεως της πολεοδοµικής µελέτης του σχετικού 
σχεδίου πόλεως κατά περίπτωση".
***Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω διά του άρθρου 8 παρ.18 εδ. α` του Ν. 1512/1985 (Α 4).
4. Στις διατάξεις του κεφαλαίου Α  ̀ του νόµου αυτού µπορεί να υπαχθούν και περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί σαν οικιστικές βάσει του Ν.
947/1979, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις  του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Στις περιπτώσεις αυτές ανακαλείται το σχετικό Π. Διάταγµα ή η 
απόφαση του Νοµάρχη.
Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος η του οικείου Νοµάρχη αντίστοιχα, που εκδίδεται  ύστερα από πρόταση 
του Δηµοτικού ή Κοινοτικού συµβουλίου µπορεί, σε περιπτώσεις που έχουν εγκριθεί ρυµοτοµικά σχέδια κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 62 του Ν.947/1979, να ορισθεί ότι αντί των άρθρων 17 έως 21 και 54 του Ν.947/1979 εφαρµόζονται ανάλογα τα άρθρα 8, 9 και 12 
του παρόντος νόµου.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.1080/1980 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των  προσόδων των 
Οργανισµών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων"  ισχύουν και για επεκτάσεις πολεοδοµικών σχεδίων του 
νόµου αυτού.
6. Διαδικασίες για την κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων ενεργού πολεοδοµίας που έχουν  αρχίσει πριν από την  ισχύ του νόµου αυτού 
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν όταν άρχισαν οι συγκεκριµένες για κάθε περίπτωση διαδικασίες.
7. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.720/1977 "περί εξαιρέσεως από της καταδαφίσεως αυθαιρέτων  κτισµάτων, 
επιβολής ειδικών τελών επί οικοδοµικών εργασιών εκτελουµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 8/1983 και του άρθρου 1 του Α.Ν. 
395/1968 και ρυθµίσεως ετέρων πολεοδοµικών θεµάτων" (ΦΕΚ 297 Α` /7.10.1977) καταργούνται.
"8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων  Έργων, κατά τις διατάξεις του 
ν.δ. από 17.7/16.8.1923 "περί σχεδίων πόλεων κ.λπ."  µπορεί να εγκρίνεται τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο και να καθορίζονται όροι και περιορισµοί 
δόµησης σε περιοχές εκτός των ορίων οικισµών προ του 1923 για τη µεταφορά οικισµών που πλήγηκαν από σεισµούς ή κατολισθήσεις ή 
µεταφέρονται από αρχαιολογικούς χώρους ή µεταφέρονται λόγω αναπτυξιακών έργων οργανισµών κοινής ωφέλειας.
Για τους ιδιοκτήτες των  µεταφεροµένων  λόγω αναπτυξιακών έργων οργανισµών κοινής ωφέλειας οικισµών και εντός των κατά τα ανωτέρω 
εγκρινόµενων σχεδίων έχουν  ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α`) και ειδικότερα οι παράγραφοι 1.IΙα, 
β`, γ` - 2.α`, γ`, και δ`.
Με απόφαση των Υπουργών  Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία κάλυψης 
της µείωσης των αµοιβών των µηχανικών και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του ανωτέρω εδαφίου."
*** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 54 Ν.2721/1999 Α 112/3.6.1999.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.16 Ν.3208/2003,ΦΕΚ Α 303/24.12.2003, ορίζεται ότι:
"3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α), όπως ισχύει, έχει εφαρµογή και στις εκτάσεις του άρθρου 3 του Δασικού 
Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές οι πράξεις έγκρισης των ρυµοτοµικών σχεδίων  εκδίδονται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού 
Γεωργίας".
9. Σε οικισµούς που έχουν πληγεί σε σοβαρό βαθµό από σεισµούς και απαιτούνται από ειδικές µελέτες µέτρα ασφάλειας τα οποία εµποδίζονται 
από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ), µπορεί να καθορίζονται µε παρέκκλιση των διατάξεων του ΓΟΚ ειδικοί όροι και 
περιορισµοί δόµησης, χωρίς αύξηση του συντελεστή δόµησης.
"10. Σε ζώνες πυκνοδοµηµένες του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόµου, καθώς και σε πολεοδοµικές ενότητες στις οποίες οι 
πυκνοδοµηµένες ζώνες αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής που εντάσσεται στο σχέδιο, είναι δυνατό, µετά από γνώµη του οικείου 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, να προηγηθεί της έγκρισης του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, εφ` 
όσον θα έχει εκπονηθεί στα πλαίσια των κατευθύνσεων αυτού, όπως αυτές θα προκύψουν κατά την πρόοδο της µελέτης του.
"Στις ως άνω περιπτώσεις, καθώς και σε όλες τις πυκνοδοµηµένες ζώνες, επιτρέπεται µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης και προ των 
πράξεων εφαρµογής η χορήγηση οικοδοµικής άδειας. Επίσης σε όλες τις περιοχές, που εντάσσονται σε σχέδιο πόλης µε τις διατάξεις του ν. 
1337/1983, επιτρέπεται η χορήγηση οικοδοµικών  αδειών σε νοµίµως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1577/1985, υφιστάµενα 
κατά την ηµεροµηνία ένταξης κτίσµατα, στις εξής περιπτώσεις:
   Ι. Αλλαγή χρήσης
   ΙΙ. Επισκευές για λόγους χρήσεως και υγιεινής.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικοδοµικών αδειών των προηγούµενων εδαφίων είναι:
1. Να είναι διαµορφωµένοι οι κοινόχρηστοι χώροι.
2. Κατά την κρίση της αρχής να µην εµποδίζεται η πραγµατοποίηση της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας για Εισφορά σε γη, σύµφωνα µε το άρθρο 8 
του παρόντος νόµου.
3. Να έχει καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη προκαταβολή ποσού ίσου προς το 20%  της υποχρέωσής του για Εισφορά σε χρήµα, σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 του νόµου αυτού, όπως υπολογίζεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου για την αξία του ακινήτου του. Οι τελικές υποχρεώσεις 
συµµετοχής της ιδιοκτησίας, όπως προκύπτουν από τον παρόντα νόµο, εκπληρώνονται µετά την  κύρωση των πράξεων εφαρµογής και από το 
ποσό που αναλογεί στην ιδιοκτησία έναντι της εισφοράς σε χρήµα, αφαιρείται η κατά τα ανωτέρω τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή".
***Τα εντός " " δεύτερο έως και όγδοο εδάφια αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 5, παρ.10 του Ν.2052/1992 (Α94).
Τα ανωτέρω  εφαρµόζονται ανάλογα και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραµµάτων της ΔΕΠΟΣ, του Οργανισµού Εργατικής 
Κατοικίας, δηµοτικών επιχειρήσεων και της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ και σε µη πυκνοδοµηµένες περιοχές.
Στην περίπτωση αυτή, αντί της προτάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, υποβάλλεται αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου φορέα.
*** Η παρ.10 αντικαταστάθηκε  ως άνω µε το άρθρ. 1 παρ.3 Ν.1772/1988, ΦΕΚ Α 91.
"Στην πολεοδοµική ενότητα "Ελαιώνας", η Πολεοδοµική µελέτη της οποίας εγκρίθηκε µε το προεδρικό διάταγµα της 11.2.1991 (ΦΕΚ 74 Δ`/
14.2.1991), επιτρέπεται η χορήγηση οικοδοµικής άδειας µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης και πριν την πράξη εφαρµογής σε ιδιοκτησίες 
οι οποίες προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων  και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και ανήκουν στον οικείο φορέα. Για τη χορήγηση της 
οικοδοµικής άδειας απαιτείται να πληρούνται οι ανωτέρω 1 και 3 προϋποθέσεις."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην παρ.10 άρθρ.29 Ν.3013/2002,ΦΕΚ Α 102/1.5.2002.



*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.8 άρθρ.25 Ν.2508/1997, Α 124, ορίζεται ότι:
"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".
11. Ακίνητα του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας που δεν  εµπίπτουν σε περιοχές  κατοικίας, σύµφωνα µε το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο, µπορεί 
να µεταβιβάζονται κατά  προτίµηση σε άλλους φορείς, των οποίων οι δραστηριότητες εµπίπτουν  στο Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο, έναντι 
συµφωνούµενου τιµήµατος που θα εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και του κατά  περίπτωση  αρµόδιου 
Υπουργού.
"12". Σε περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο και που ίσχυε παλαιότερα εγκεκριµένο σχέδιο πόλης και ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους έχουν 
εφαρµογή για τον υπολογισµό της εισφοράς σε γη και χρήµα οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1337/1983.
13. ***Η παράγραφος 13 καταργήθηκε µε το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν.1849/1989 (A 113).
***Διά του άρθρου 8 παρ. 21 του Ν. 1512/1985 (Α 4), προστέθηκε η ως άνω  παράγραφος "12" στο τέλος της παραγράφου 11 του παρόντος 
άρθρου, η δε προηγούµενη παράγραφος 12 αυτού, αριθµήθηκε ως παράγραφος "13" και συγχρόνως αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρα 37,44,45,48,114,271,447 του κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
Άρθρο 44
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλες  διατάξεις.

Νόµος 1849 της  8/8.5.89. Επέκταση και συµπλήρωση των στεγαστικών προγραµµάτων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και άλλες 
διατάξεις (Α` 113)

Άρθρο 17
1. Οι κύριοι ή συγκύριοι των αυθαίρετων κτισµάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1337/1983 "Επέκταση των 
πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές  ρυθµίσεις" (Α` 33/1983), που υπέβαλαν τη δήλωση της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου 
15 και δεν  υπέβαλαν εµπρόθεσµα τη συµπληρωµατική δήλωση και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, δύνανται να 
υποβάλουν τη δήλωση αυτή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 3 µηνών από την ισχύ του παρόντος νόµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται και οι 
άλλες διατάξεις του αυτού άρθρου 15.
2. Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 "Τροποποίηση και συµπλήρωση πολεοδοµικών  διατάξεων, ρύθµιση συναφών 
θεµάτων και θεµάτων του Ταµείου Νοµικών" (Α`4/1985), όπως  συµπληρώθηκε µε την  παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 1577/1985 "Γενικός 
Οικοδοµικός Κανονισµός" (Α` 210/1985) προστίθεται η εξής παράγραφος 11:
"11. Κατ  ̀ εξαίρεση της παραγράφου 1 του ως άνω  άρθρου 9 είναι δυνατή η σύνδεση µε τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και ύδρευσης 
των αυθαίρετων κτισµάτων  µε χρήση κατοικίας, τα οποία έχουν ανεγερθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και  βρίσκονται µέσα σε ρυµοτοµικά 
σχέδια ήδη εγκεκριµένα µε τις διατάξεις του ν. 1337/ 1983. Η σύνδεση των παραπάνω  αυθαίρετων κτισµάτων γίνεται αφού προηγουµένως 
υποβληθούν στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριών  µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι δηλώσεις 
και τα αναφερόµενα  δικαιολογητικά στις παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 1337/1983".
Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται για  αυθαίρετα  κτίσµατα  που  υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1337/1983. Η διάταξη της 
παρ. 3 του ιδίου άρθρου 15 δύναται να εφαρµοστεί αναλόγως.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων καθορίζονται τα δικαιολογητικά  που  πρέπει  να  προσκοµίζονται  
στους αρµόδιους φορείς παροχών για τη σύνδεση µε τα δίκτυα των κτισµάτων  της παραγράφου αυτής, τα δικαιολογητικά σε περιπτώσεις 
συνδέσεως αυτοτελών τµηµάτων (διαµερισµάτων) µεγαλύτερων οικοδοµών που δεν έχουν αποπερατωθεί στο σύνολό τους και κάθε λεπτοµέρεια.


