
 
 
         ΚΕΦΑΛΑΙΟ            
 

 
 

Προσθήκες, αντικαταστάσεις,  

βάσει του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269 τ. Α΄)  

«Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα –  

Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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10.1 Γενικά 

Από τα προηγηθέντα κεφάλαια, θα έχει γίνει κατανοητό, ότι η 
πολιτεία έχει την πρόθεση και υποχρέωση, μέσω τεχνοοικονομικών 
πολεοδομικών μελετών, να εξασφαλίσει το επιθυμητό και πολεοδομι-
κά αναγκαίο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων μιας 
περιοχής, που πρόκειται να χαρακτηριστεί ως οικιστική, χωρίς βε-
βαίως να παραβλέπεται η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες. 

Η εφαρμογή του Πολεοδομικού σχεδιασμού και γενικά η υλο-
ποίηση των στόχων του, απαιτεί την απόκτηση κατά κυριότητα των 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.  

Στο βασικό και κύριο εργαλείο της αναγκαστικής απαλλοτρίω-
σης, το οποίο είχε απόλυτη εφαρμογή κατά τις διατάξεις του ΝΔ. της 
17.7.1923, αντικαταστάθηκε με δύο άλλα πολεοδομικά εργαλεία : α) 
την εισφορά σε γη και β) την εισφορά σε χρήμα, τα οποία έχουν ποιο 
δίκαιο χαρακτήρα κατανομής βαρών και υποχρεώσεων. Το εργαλείο 
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εφαρμόζεται, τότε και μόνο τότε, 
όταν εξαντληθούν τα περιθώρια εφαρμογής της εισφοράς σε γη. 

Η ύπαρξη των κοινόχρηστων χώρων σε μια οικιστική περιοχή 
είναι αναγκαστικά συνδεδεμένη με την οικοδομησιμότητα και τη λει-
τουργικότητα κάθε οικοπέδου και κατά συνέπεια η απελευθέρωση 
των ΚΧ χώρων, μέσω του υπολογισμού της εισφοράς σε γη, αποτελεί 
στάδιο προτεραιότητας. 

Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 8, ο τρόπος διαχείρισης της 
ιδιοκτησίας για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, μέσω του 
πολεοδομικού εργαλείου της εισφοράς σε γη, περιγράφεται στο άρ-
θρο 8, του Ν. 1337/1983 και μετά το Ν.3212/2003, έχει εκδοθεί η με 
αρ. 30/2004 εγκύκλιος, με την οποία κατηγοριοποιούνται οι περιπτώ-
σεις. Αντίστοιχα, η εισφορά σε χρήμα, αναλύεται στο άρθρο 9, του 
Ν.1337/83, το άρθρο 21, του Ν.2508/97 και συστηματοποιούνται οι 
περιπτώσεις, στην εγκ. 31/2004. 

Με το άρθρο 1, του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ.269/24.12.2014 τ.Α’), 
το οποίο έχει ως τίτλο «Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής – υπολογι-

σμός εισφοράς σε γη», αντικαθίσταται το άρθρο 8, του Ν.1337/1983. 
Παράλληλα, με το άρθρο 2, του ιδίου νόμου, που έχει τίτλο «υπολογι-

σμός και καταβολή εισφορών σε χρήμα», αντικαθίσταται παράγραφοι του 
άρθρου 9 του Ν.1337/83 και του ΠΔ.5/1986. 

Σημαντική προσθήκη που επιβάλλεται για τη σύνταξη κτημα-
τογραφικών πινάκων και διαγραμμάτων, κατά τη διαδικασία της πρ. 
εφαρμογής, σε περιοχές που λειτουργεί Κτηματολογικό γραφείο, δια-
τυπώνεται στην §2, του άρθρου 1, του Ν.4315/2014. 
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Με το άρθρο 34 του Ν.4315/2014, επιτρέπεται η σύνταξη και 
υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων συστάσεως διηρημένων 
ιδιοκτησιών επί γηπέδων κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός 
ορίων οικισμού, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

10.2 Αναφορά σε διατάξεις εισφοράς γης 

10.2.1. Με την §1, του άρθρου 1, του Ν.4315/2014 αντικαθίσταται το 
άρθρο 8, του Ν.1337 /1983, ως ακολούθως 
 
Άρθρο 8, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

1. Οι ιδιοκτησίες:  
α) που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο για πρώτη φορά ή  
β) στις οποίες επεκτείνεται το πολεοδομικό σχέδιο ή  
γ) που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο και βρίσκονται εκτός 

των ορίων των οικισμών προ του 1923 ή των οικισμών με 
πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους  

υποχρεούνται να συμμετάσχουν με εισφορά γης στη δημιουρ-
γία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά στην ικανο-
ποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών κατά τις επόμενες διατά-
ξεις.    

2. Με απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση του ρυμοτομικού σχε-
δίου οργάνου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου δημοτι-
κού συμβουλίου, μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις περί εισφορών 
γης και χρήματος, οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των ορίων 
των οικισμών, με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους.  

3. Η εισφορά σε γη κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελείται 
από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας, πριν από την πολεοδό-
μησή της, το οποίο υπολογίζεται, σύμφωνα με τις επόμενες παρα-
γράφους. 

4. Η εισφορά σε γη υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
α) για  τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. ►   ποσοστό 10%.  
β) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. ► 

ποσοστό 20%. 
γ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. ► 

ποσοστό 30%.  
δ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. ► 

ποσοστό 40%.  
ε)  για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ. ► ποσοστό 50%. 

στ)  σε περίπτωση που κατά την εκπόνηση της μελέτης οι υπολογιζό-
μενες εισφορές σε γη κατά τα ανωτέρω εντός της πολεοδομικής 
ενότητας, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κοινό-
χρηστων χώρων, δεν καλύπτουν την ελάχιστη έκταση κοινο-
χρήστων και κοινωφελών χώρων κατά τα πολεοδομικά σταθε-
ρότυπα ή τις προβλέψεις των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΕΧΣ ή ΤΧΣ, τα 
ποσοστά των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄, υποχρεωτικά 
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αυξάνονται αναλογικά και κατά ίσο αριθμό ποσοστιαίων 
μονάδων με σκοπό να συμπληρωθεί η απαιτούμενη εισφορά 
σε γη και χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετη απόφαση έγκρισης 
της προσαύξησης αυτής.  
Σε κάθε περίπτωση, τα ποσοστά των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν 
υπερβαίνουν το 30%, το ποσοστό της περίπτωσης γ΄ δεν υπερ-
βαίνει το 40% και το ποσοστό της περίπτωσης δ΄ δεν υπερβαίνει 
το 50%. 
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η μείωση των απαραίτητων 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και οι προκύπτοντες κοι-
νόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι πρέπει να καλύπτουν την ελά-
χιστη έκταση κατά τα πολεοδομικά σταθερότυπα ή τις προβλέ-
ψεις των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΕΧΣ ή ΤΧΣ. Με προεδρικό διάταγμα 
που εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπ. Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να τροπο-
ποιείται ο καταμερισμός των ποσοστών εισφοράς σε γη των 
περιπτώσεων α΄ έως ε΄.  

ζ) Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις, που 
διέπουν ειδικά σχέδια, όπως οι Βιομηχανικές Περιοχές του ν. 
4458/1965, οι Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/ 1997 και τα Επιχειρηματικά 
Πάρκα του ν. 3982/2011, η εισφορά σε γη ειδικά για τις χρή-
σεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του από 23.2.1987 
προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 166) και στα άρθρα 22, 25 και 29 
του ν. 4269/ 2014, όπως ισχύουν, ορίζεται:  
αα) για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 1.000 τ.μ. ► ποσοστό 20%.  
ββ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 4.000 τ.μ. 

►  ποσοστό 30%.  
γγ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000τ.μ. ► ποσοστό 40%. 

 

5. Ως εμβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισμό της συμμετοχής σε γη 
λαμβάνονται τα εμβαδά που είχαν οι ιδιοκτησίες στις 28 Μαΐου 
2014. Για την εφαρμογή της παραγράφου 4, ως ιδιοκτησία νοείται 
το γεωτεμάχιο υπό την έννοια της συνεχόμενης έκτασης γης, που 
αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή περισσό-
τερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. Τυχόν κατατμήσεις που έλαβαν χώ-
ρα μετέπειτα της προαναφερθείσας ημερομηνίας δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών σε γη. Εφόσον μετά την 
κύρωση της πράξης εφαρμογής διαπιστωθεί ότι κατά τον υπολογι-
σμό των εισφορών σε γη, εσφαλμένα λήφθηκαν υπόψη υπαίτιες 
κατατμήσεις και συνεπάγονται την αυτοδίκαιη ακυρότητα της 
μεταβίβασης κυριότητας, με διορθωτική πράξη εφαρμογής μετατρέ-
πονται οι τυχόν διαφορές σε γη σε εισφορά σε χρήμα. Ως υπαίτιες 
κατατμήσεις νοούνται κυρίως οι οριζόμενες στο άρθρο 411 και 
417 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 

6. Η εισφορά γης πραγματοποιείται με την πράξη εφαρμογής του 
άρθρου 12 του νόμου αυτού, εκτός αν πρόκειται για αστικό ανα-
δασμό ή ενεργό πολεοδομία, οπότε γίνεται με τις διατάξεις του ν. 
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947/1979 (άρθρο 20 παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄). Ως προς τα 
ποσοστά της εισφοράς γης στις προηγούμενες περιπτώσεις εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1337/1983. 

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 εισφο-
ράς 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 και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. 
Για την πραγματοποίηση της μετατροπής εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του άρθρου 9 για την εισφορά σε χρήμα. Με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που 
εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, καθο-
ρίζονται όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου. 

8. Τα εδαφικά τμήματα που προέρχονται από εισφορά γης διατίθενται 
κατά σειρά προτεραιότητας:  
α) Για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων μέσα στην ίδια πολεο-
δομική ενότητα.  
β) Για την παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες της ίδιας πολεο-
δομικής ενότητας των οποίων τα οικόπεδα ρυμοτομούνται εξ ολο-
κλήρου ή κατά ποσοστό περισσότερο από το καθοριζόμενο στην 
παράγραφο 4 και εφόσον δεν είναι δυνατή η τακτοποίησή τους, 
σύμφωνα με τους κατά το άρθρο 12 τρόπους.  
γ) Για κοινωφελείς χώρους και σκοπούς μέσα στην ίδια πολεο-
δομική ενότητα.  
δ) Για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοινωφελών χρή-
σεων και σκοπών για τις γενικότερες ανάγκες της περιοχής, καθώς 
και για παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες άλλων πολεοδομι-
κών ενοτήτων του ίδιου δήμου ή κοινότητας μέσα στα όρια του Γενι-
κού Πολεοδομικού Σχεδίου, των οποίων τα οικόπεδα ρυμοτομού-
νται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο, για τη 
δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων, η κατά το ποσο-
στό περισσότερο από την προκύπτουσα, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, υποχρέωσή τους.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για ρυμοτομούμενα οικόπεδα εντός 
σχεδίου εγκεκριμένου κατά τη διαδικασία του ν.δ. 17.7/16.8.1923, 
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 παρα-
χώρηση του νέου οικοπέδου, το παλαιό εντός σχεδίου πόλεως ρυ-
μοτομούμενο οικόπεδο περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του 
οικείου Ο.Τ.Α., ο οποίος υποκαθιστά επίσης τον ιδιοκτήτη στα δι-
καιώματα, έναντι τρίτων υπόχρεων για την αποζημίωση λόγω ρυ-
μοτομίας. Στην περίπτωση αυτή εάν ο οικείος Ο.Τ.Α. εντός τριών 
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(3) ετών από την ως άνω παραχώρηση του νέου οικοπέδου δεν 
εισπράξει από τους τρίτους την οφειλόμενη αποζημίωση, τότε το 
Πράσινο Ταμείο υποκαθιστά τον Ο.Τ.Α. στα δικαιώματα έναντι 
των τρίτων, δυνάμενο να συνεχίσει τη σχετική διαδικασία.  

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος παρέμβασης του Πράσινου 
Ταμείου για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και κάθε αναγκαία 
για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.  
Σε κάθε περίπτωση η προτεραιότητα διάθεσης της εισφοράς σε 
γη κατά τα ανωτέρω, τηρείται απόλυτα και δύναται η κάλυψη των 
επομένων, σε προτεραιότητα αναγκών, να γίνεται μόνο εφόσον 
καλυφθούν οι ανάγκες της εκάστοτε τρέχουσας προτεραιότητας. 

9. Οι ιδιοκτησίες 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 προορί-
ζονται για τη δημιουργία κοινωφελών χώρων της αρμοδιότητας του 
δημόσιου φορέα στον οποίο ανήκουν ή διατίθενται για τους ίδιους 
σκοπούς με ανταλλαγή, παραχώρηση ή άλλον 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 προγραμ-
μάτων μέσα στις ιδιοκτησίες των δημόσιων φορέων της προηγού-
μενης παραγράφου, που το ποσοστό που καταλαμβάνουν, μνημο-
νεύεται στο διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, θεω-
ρούνται αυτοδίκαια συνεισφερόμενοι, περιέρχονται αυτοδι-
καίως στους οικείους κατά τον προορισμό τους φορείς και συμ-
ψηφίζονται στην εισφορά σε γη της αντίστοιχης ιδιοκτησίας, όπως 
η εισφορά αυτή προκύπτει με την εφαρμογή των ποσοστών της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, υπολογιζομένων μόνο για 
το εμβαδόν της ιδιοκτησίας αυτής. Τα 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 περι-
πτώσεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του οικείου αρμό-
διου Περιφερειάρχη ή του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου που προσ-
διορίζει το ποσοστό αυτό βάσει των ενδείξεων της μελέτης.  
Για ιδιοκτησίες που ανήκουν στη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας 
και σε δημοσίους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την εφαρ-
μογή στεγαστικών προγραμμάτων και προορίζονται για εφαρμογή 
στεγαστικών προγραμμάτων αυτών, για το τμήμα τους άνω των 
2.000 τ.μ. ορίζεται ποσοστό εισφοράς γης 40%, κατ’ εξαίρεση των 
περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.   

11. Οι οπωσδήποτε σχηματισμένοι μέσα στην περιοχή επέκτασης 
κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται ως νόμιμα υπάρχοντες κοινόχρη-
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στοι χώροι και δεν λαμβάνονται υπόψη υπέρ των ιδιοκτητών για 
τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη.  

12. Κοινόχρηστοι χώροι της προηγούμενης παραγράφου και του άρ-
θρου 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 άρθρου 3 του ν. δ. 690/1948, με την πράξη εφαρ-
μογής να διατίθενται περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 8 
του άρθρου αυτού.  

13.  Στις περιπτώσεις κατάτμησης οικοπέδων, μετά την έγκριση της 
πολεοδομικής μελέτης και πριν την κύρωση της πράξης εφαρ-
μογής, επιβάλλεται, πέρα από τα ελάχιστα όρια εμβαδού και 
διαστάσεων, η εξασφάλιση στη μεταβιβαζόμενη και στην ένα-
πομένουσα έκταση, του αναλογούντος σε κάθε τμήμα ποσο-
στού της εισφοράς σε γη που προκύπτει κατ’ ελάχιστον, 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» . 

 
Κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν τα άρθρα 411 και 417 του 

Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, για να μη δημιουργού-
νται κενά στον αναγνώστη. 

Άρθρον-411 
(Αρθ-20 ΝΔ/17-7/16-8-23, ΒΔ-4/16-1-24)  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
1. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβίβαση της κυριότητας μέρους ή 

όλου του γηπέδου, στο οποίο ο ιδιοκτήτης σχημάτισε ή αναγνώρισε κοινό-
χρηστους χώρους που τυχόν σχηματίστηκαν χωρίς τη θέλησή του (ιδιωτικές 

οδούς, πλατείες κλπ), ή δεν τους σχημάτισε, ούτε τους αναγνώρισε, αλλά επι-
διώκει το σχηματισμό ή την αναγνώρισή τους, με τη μεταβίβαση αυτή. Στην 
έννοια του σχηματισμού κοινόχρηστων χώρων περιλαμβάνεται ο περιορι-
σμός ή η παραίτηση δικαιωμάτων στα παραπάνω γήπεδα που γίνεται με 
οποιονδήποτε τρόπο, με ιδιωτική πρωτοβουλία ή συμφωνία, με σκοπό τον 
άμεσο ή έμμεσο σχηματισμό των χώρων αυτών. Κάθε μεταβίβαση της ακυ-
ρότητας, που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι αυτό-
δικαίως άκυρη. Η διάταξη αυτή περί ακυρότητας ισχύει και αν ακόμη δεν 
έχει γίνει σε κάποια επίσημη πράξη σαφής μνεία του σχηματισμού των παρα-
πάνω κοινόχρηστων χώρων, αλλά εμμέσως προκύπτει από τις μεταβιβάσεις 
που έγιναν, ότι αυτές έχουν σκοπό το σχηματισμό των χώρων αυτών και εν 
γένει την εφαρμογή ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας.  

2. Για τα εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων γήπεδα επιτρέπε-
ται, με ορισμένες προϋποθέσεις και όρους, η παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της προηγούμενης παραγράφου μέχρι οποιοδήποτε βαθμό. Τα σχετικά με 
την παρέκκλιση και τις προϋποθέσεις και όρους αυτής κανονίζονται με ΠΔ, 
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που εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη του ΚΣΧΟΠ εφάπαξ για κάθε 
πόλη, κώμη κλπ ή για κάθε τμήμα τους ή και για κάθε ειδική περίπτωση.  

3. Οι διατάξεις της παρ.1 δεν ισχύουν προκειμένου περί γηπέδων που 
καλλιεργούνται και βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, στα 
οποία σχηματίζονται ιδιωτικές οδοί για μεταφορά των προϊόντων, εφόσον εκ 
των πραγμάτων προκύπτει ότι ο σχηματισμός έχει σκοπό μόνο τη μεταφορά 
αυτή και όχι την εφαρμογή ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας και τη βάσει αυτού 
κατάτμηση των γηπέδων σε μικρά τμήματα. Επίσης δεν ισχύουν οι διατάξεις 
της ίδιας παρ.1:  

α) για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση της κυριότητας γηπέδων, των 
οποίων έχει ήδη αυτή μεταβιβαστεί κατά παράβαση των διατάξεων 
της παραπάνω παραγράφου, πριν από την ημερομηνία που ορίζε-
ται στην παρ.5 εφόσον δεν επέρχεται αύξηση της επιφάνειας των 
κοινόχρηστων χώρων που σχηματίστηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία 
πριν την ημερομηνία αυτή, και  

β) ως προς τα εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων γήπεδα, στα 
οποία σχηματίστηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία, πριν από την ορι-
ζόμενη στην παρ.5 ημερομηνία, κοινόχρηστοι χώροι (ιδιωτικές οδοί 
κλπ), εφόσον η κυριότητα τμημάτων των γηπέδων αυτών μεταβι-
βάστηκε ήδη πριν από την ημερομηνία αυτή και δεν έχει γίνει μετα-
γενέστερα αύξηση των κοινόχρηστων χώρων που σχηματίστηκαν 
αρχικά.  

4. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
αποφαίνεται ύστερα από γνώμη του ΚΣΧΟΠ για την εφαρμογή των δια-
τάξεων του παρόντος άρθρου, αν η μεταβίβαση της κυριότητας γηπέδου έγι-
νε με σκοπό το σχηματισμό σε αυτό κοινόχρηστων χώρων και εν γένει την 
εφαρμογή ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας ή για απλή μεταφορά προϊόντων, αν 
έχει γίνει ή όχι αύξηση της έκτασης των κοινόχρηστων αυτών χώρων και 
ποια είναι η θέση και η έκταση αυτών και ειδικότερα πότε υπάρχει περίπτωση 
εφαρμογής των εξαιρέσεων α και β της προηγούμενης παραγράφου. Σε περί-
πτωση ενστάσεων των ενδιαφερομένων ο Υπουργός μπορεί να αναθεωρήσει 
την αρχική απόφασή του μόνο μία φορά. Περίληψη των παραπάνω αποφά-
σεων του Υπουργού και της σχετικής γνωμοδότησης του ΚΣΧΟΠ δημοσιεύε-
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

5. Οι απαγορεύσεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1-6-24 εκτός 
από αυτές που αφορούν σε γήπεδα που βρίσκονται εκτός των πόλεων, 
κωμών κλπ και εκποιούνται με βάση μη εγκεκριμένα σχέδια οικισμών για τα 
οποία οι απαγορεύσεις ισχύουν από την 1-3-24.  

 Άρθρον-417 

(Αρθ-2 ΝΔ-690/48, Αρθ-6 παρ.1 Ν-651/77) 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
1. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της κυριότητας οικοπέδων που συνε-

πάγεται τη δημιουργία μη άρτιων οικοπέδων είτε κατά το ελάχιστο πρό-
σωπο, είτε κατά το βάθος.  

2. Όταν, από τις κείμενες περί σχεδίων πόλεων διατάξεις, εκτός των 
ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων, επιβάλλεται η 
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τήρηση ορισμένων ακαλύπτων αποστάσεων μεταξύ των ορίων του οικοπέ-
δου και της οικοδομής ή ποσοστού ακαλύπτου του οικοπέδου από την 
οικοδομή, απαγορεύεται, μετά την ανέγερση της οικοδομής, ή με οποιον-
δήποτε τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας μέρους του οικοπέδου, κατά τρόπο 
που να καθιστά το οικόπεδο, επί του οποίου βρίσκεται η οικοδομή μη άρτιο ή 
που να μειώνει τις ακάλυπτες αποστάσεις ή το ακάλυπτο ποσοστό κάτω από 
το επιβεβλημένο ελάχιστο όριο.  

3. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου που έχει αντικείμενο 
μεταβίβαση κυριότητας, η οποία απαγορεύεται από τις προηγούμενες παρα-
γράφους, είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής απολύτως άκυρη.  

4. Αποκλειστικά αρμόδια να αποφαίνεται στις περιπτώσεις της παρ.2, 
αν πρόκειται για απαγορευμένη μεταβίβαση, σε κάθε περίπτωση είναι η 
πολεοδομική υπηρεσία και σε περίπτωση ενστάσεων κατά της απόφασης 
αυτής ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.  

 

10.2.2. Ανάλυση σχολιασμός των διατάξεων (§1,άρθρου 1) 

 
Πίνακας 10.1 εισφορά σύμφωνα με το Ν. 1337/83  

α/α 
Συνολικό 
εμβαδόν 

Από Μέχρι 
Περιοχή 

εφαρμογής 
Ποσοστό 

Κλιμάκωση 
εισφοράς 

Συνολική 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 250 0 250 250 10% 25 25 

2 500 250 500 250 20% 50 75 

3 1000 500 1000 500 30% 150 225 

4 2000 1000 2000 1000 40% 400 625 

5 10000 2000 10000 8000 50% 4000 4625 

6  >10000   60%   

Πίνακας 10.2  εισφορά σύμφωνα με το Ν. 4315/2014  

α/α 
Συνολικό 
εμβαδόν 

Από Μέχρι 
Περιοχή 

εφαρμογής 
Ποσοστό 

Κλιμάκωση 
εισφοράς 

Συνολική 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 500 0 500 500 10% 50 50 

2 1000 500 1000 500 20% 100 150 

3 2000 1000 2000 1000 30% 300 450 

4 10000 2000 10000 8000 40% 3200 3650 

5  >10000   50%   

 
Από τη σύγκριση των παραπάνω πινάκων φαίνεται ότι όλες 

οι κατηγορίες (2,3,4,5) έχουν μείωση στην επιβάρυνση για εισφορά 
σε γη, εκτός από τη κατηγορία (1), δηλ. για μέγεθος ιδιοκτησίας από 
0-250 τμ., για την οποία δεν υπάρχει μεταβολή. 

Ως κρίσιμη ημερομηνία για το εμβαδόν της ιδιοκτησίας που 
θα συμμετέχει για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη ορίζεται η 28η 
Μαΐου 2014, αντί της 10.03.1982. Κατά την άποψη των συγγραφέων 
θεωρείται θετική η μετατόπιση της ημερομηνίας, διότι από το 1982 
μέχρι το 2014 έχουν περάσει 32 έτη και αν στατιστικά θεωρηθεί ότι 
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όλα τα ακίνητα, στα 25 χρόνια έχουν αλλάξει ιδιοκτήτη, προκύπτει ότι 
δημιουργείται μια σημαντική χρονοκαθυστέρηση στην αναζήτηση του 
ιδιοκτήτη στις 10.03.1982. Βεβαίως το ίδιο πρόβλημα θα προκύψει 
και για την ημερομηνία 28.05.2014, μετά την παρέλευση κάποιων 
ετών. Επιδείνωση της κατάστασης των κατατμήσεων επιφέρουν και οι 
δικαστικές αποφάσεις που επικυρώνουν κατατμήσεις με τη διαδικασία 
των ανώμαλων δικαιοπραξιών, με άμεσο αποτέλεσμα να μεταβάλλε-
ται το δικαίωμα των ιδιοκτητών στον υπολογισμό της εισφοράς σε γη 
και έμμεσο αποτέλεσμα να μειώνεται το ισοζύγιο γης. 

Κατά την άποψη των συγγραφέων, για να περιοριστεί αυτό το 
αναχρονιστικό μέτρο, πρέπει να θεσπιστεί μια χρονική σχετικότητα, 
για την αφετηρία διερεύνησης, του εμβαδού της ιδιοκτησίας που θα 
συμμετέχει για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη. Αν θεωρηθεί ότι 
στο υπερκείμενο στάδιο (ΓΠΣ), ορίζονται οι προς ένταξη και επέκταση 
περιοχές σε σχέδιο πόλης, τότε προτείνεται να θεσμοθετηθεί ως κρί-
σιμη ημερομηνία διερεύνησης, η ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης για τη μελέτη του ΓΠΣ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η χρο-
νική σχετικότητα. 

Θετικό στοιχείο του Ν.4315/2014, είναι η κατάργηση της 
έννοιας του πολυιδιοκτήτη και του συνιδιοκτήτη, προκειμένου να 
υπολογιστεί με επιβάρυνση ή με ελάφρυνση η εισφορά σε γη. 
Επομένως, η εισφορά σε γη επιβάλλεται στο γεωτεμάχιο που συμ-
μετέχει στην πολεοδομική μελέτη, αγνοώντας αν υπάρχουν συνιδιο-
κτήτες ή αν ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης έχει και άλλες ιδιοκτησίες.  

Σε έκθεση επιστημονικής επιτροπής, από το Ινστιτούτο Τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, με τίτλο «Πολεοδομικός σχεδιασμός : Προβλήματα 

εφαρμογής και προτάσεις μεταρρύθμισης», το έτος 2006,  αναφέρεται ότι : 
«επί συνόλου 1900-2000 πράξεων εφαρμογής που θα έπρεπε να έχουν εκπο-

νηθεί και κυρωθεί, έχει ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί μόλις το 28%.... ο χρό-
νος ολοκλήρωσης κυμαίνεται από 4, κατ’ ελάχιστο, έως 6 και περισσότερα 
έτη. Εκτός από την μακρά καθυστέρηση που παρατηρείται κατά την κατάρ-
τιση των Πολεοδομικών Μελετών και των Πράξεων Εφαρμογής, άλλα κρίσιμα 
ζητήματα, τα οποία αναφύονται και τα οποία επηρεάζουν την αξιοπιστία του 
πολεοδομικού σχεδιασμού φαίνεται, σύμφωνα με την ΚΕΔΚΕ, να είναι ….. το 
αρνητικό ισοζύγιο γης στις περιοχές των επεκτάσεων (εισφορές σε γη χαμη-
λότερες περίπου κατά 15-20% των απαιτήσεων για τη δημιουργία κοι-
νόχρηστων - κοινωφελών χώρων). 

Από τον πίνακα 10.2 φαίνεται ότι από τα επιβαλλόμενα νέα 
ποσοστά για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη, θα προκύψουν 
ακόμη χαμηλότερα εμβαδά συνολικής εισφοράς σε γη, με αποτέλε-
σμα επιδείνωση του αρνητικού ισοζυγίου γης, σε επίπεδο ΠΜ.   

Ο νομοθέτης, προσπαθεί να θεραπεύσει το πρόβλημα του 
αρνητικού ισοζυγίου γης, με τη διατύπωση στο εδάφιο 4στ, της §1, 
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του άρθρου 1, όπως προαναφέρθηκε, υποχρεώνοντας τους μελετη-
τές κατά το στάδιο της μελέτης να προβούν, αφενός σε έλεγχο αν οι 
ΚΦ και ΚΧ χώροι που έχουν σχεδιαστεί κατά την εκπόνηση της 
πολεοδομικής μελέτης, καλύπτουν τις απαιτήσεις σε εφαρμογή των 
πολεοδομικών σταθεροτύπων και αφετέρου σε περίπτωση που 
υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο γης, να υπάρξει αύξηση των ποσοστών 
εισφοράς. 

Από τη διατύπωση του νομοθέτη προκύπτει μια μαθηματική 
σχέση για το ισοζύγιο γης, σε επίπεδο πολεοδομικής μελέτης.  

  

 

 

 

Εφόσον στο ίδιο εδάφιο αναφέρεται ότι «Σε κάθε περίπτωση 
απαγορεύεται η μείωση των απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων και οι προκύπτοντες κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι πρέπει να 
καλύπτουν την ελάχιστη έκταση κατά τα πολεοδομικά σταθερότυπα ή τις 

προβλέψεις των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΕΧΣ ή ΤΧΣ», σημαίνει ότι τα εμβαδά των 
προβλεπόμενων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων είναι ανελα-
στικά. Επίσης το εμβαδόν των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων 
είναι δεδομένο.  

Επομένως, αν ισχύει η παραπάνω ανισότητα, δεν απαιτείται 
αύξηση ποσοστών της εισφοράς δηλ. θετικό ισοζύγιο γης σε επίπεδο 
πολεοδομικής μελέτης, σε διαφορετική περίπτωση τα ποσοστά των 
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’ αυξάνονται. Παρατίθεται το συγκεκρι-
μένο εδάφιο του νόμου και προσεγγίζεται με μαθηματική απόδοση. 
«Τα ποσοστά των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ υποχρεωτικά αυξάνονται 
αναλογικά και κατά ίσο αριθμό ποσοστιαίων μονάδων, με σκοπό να 
συμπληρωθεί η απαιτούμενη εισφορά σε γη και χωρίς να απαιτείται επιπρό-
σθετη απόφαση έγκρισης της προσαύξησης αυτής. Σε κάθε περίπτωση τα 
ποσοστά των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν υπερβαίνουν το 30%, το ποσο-
στό της περίπτωσης γ΄ δεν υπερβαίνει το 40% και το ποσοστό της περί-
πτωσης δ΄ δεν υπερβαίνει το 50%.» 

Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά σε γη υπολογίζεται κατά τον 
ακόλουθο τρόπο σύμφωνα με το εδάφιο 4, της §1, του άρθρου 1, του 
Ν.4315/2014: 

α) για  τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. ►   ποσοστό 10%.  
β) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. ► 

ποσοστό 20%. 
γ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. ► 

SUM (εισφορών σε γη) +  SUM (ΕΜΒ υφιστάμενων ΚΧ) 

≥ 

SUM ΕΜΒ (ΚΧ + δρόμοι + ΚΦ) της ΠΜ          
                                                                                        (10.1) 
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ποσοστό 30%.  
δ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. ► 

ποσοστό 40%.  
ε)  για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ. ► ποσοστό 50%. 

 
Από τη διατύπωση του νόμου, οι μεγάλες (>10000 τμ) ιδιοκτη-

σίες δεν υφίστανται καμία επιβάρυνση, όταν υπάρχει αρνητικό ισο-
ζύγιο γης. 

Από τη διατύπωση του νόμου, «κατά ίσο αριθμό ποσοστιαίων 

μονάδων», πρέπει να βρεθεί ένα αριθμός, έστω Α, ώστε αναλογικά να 
αυξάνονται τα ποσοστά ΜΟΝΟ των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’. 

Από την ανισότητα 10.1 προκύπτει : 

SUM (εισφορών σε γη) ≥ SUM ΕΜΒ (ΚΧ+ΚΦ) - SUM (ΕΜΒ υφιστάμενων ΚΧ) 

Αν ισχύει :  
SUM (υπολογισμένη εισφορά σε γη) < SUM (εισφορών σε γη) 

► τότε, από τη λεκτική ερμηνεία της §4στ, προκύπτει ότι 
πρέπει υποχρεωτικά να αυξηθούν κατά ίσο αριθμό ποσοστιαίων 
μονάδων και αναλογικά, ΜΟΝΟ τα ποσοστά των περιπτώσεων α’, 
β’, γ’ και δ’, (δηλ. οι κατηγορίες 10%, 20%, 30% και 40%). 

 

Παράδειγμα : έστω SUM ΕΜΒ (ΚΧ)         =   90000 τμ  

                                SUM ΕΜΒ (ΚΦ)        =   22000τμ  

                                SUM ΕΜΒ (ΚΧ+ΚΦ) = 112000τμ            

 

         έστω SUM ΕΜΒ (ΚΧ υφιστάμενων ) = 4000 τμ 

 

πρέπει SUM (εισφορών σε γη) ≥ 112000 – 4000 = 108000 τμ 

έστω ότι    SUM (υπολογισμένη εισφορά σε γη) = 106572 τμ 

              Διαφορά   =      1428 τμ  

Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας αριθμός Α, ο οποίος να 
αυξήσει αναλογικά τις περιπτώσεις  α’, β’, γ’ και δ’, ώστε να 
καλυφθεί η διαφορά των 1428 τμ. 

Το πρόβλημα ανάγεται στον καταμερισμό του εμβαδού του 
τεμαχίου στις παραπάνω κατηγορίες (π.χ. έστω Ε=8256.38τμ, εμβαδό 
τεμαχίου, τότε 500 τμ εμπίπτει στη κατηγορία α’, 500 τμ στη κατηγορία β’, 

1000 τμ στη κατηγορία γ’ και τα υπόλοιπα στη κατηγορία δ’) και μετά στο 
άθροισμα των τμημάτων ανά κατηγορία. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί 
να υπολογιστεί η συνολική εισφορά σε γη, πολλαπλασιάζοντας το 
συνολικό εμβαδόν ανά κατηγορία, με το αντίστοιχο ποσοστό. 
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Επομένως, για τη λεκτική εφαρμογή της διατύπωσης «Τα ποσοστά των 
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ υποχρεωτικά αυξάνονται αναλογικά και 

κατά ίσο αριθμό ποσοστιαίων μονάδων», δημιουργείται ο μαθηματικός 
τρόπος  υπολογισμού της εισφοράς : 

SUM (εισφορών σε γη) =     SUM (Eα) * (0,10 + 0,10*Α/100)+ 

SUM (Eβ) * (0,20 + 0,20*Α/100)+ 

SUM (Eγ) * (0,30 + 0,30*Α/100)+ 

SUM (Eδ) * (0,40 + 0,40*Α/100)+ 

SUM (Eε) * (0,50) 

Από το 2ο σκέλος της 10.2 ισότητας προκύπτει ότι : 

SUM (υπολογισμένη εισφορά σε γη) = SUM (Eα) * (0,10)+ 

SUM (Eβ) * (0,20)+  

SUM (Eγ) * (0,30)+ 

SUM (Eδ) * (0,40)+ 

SUM (Eε) * (0,50) 

Επομένως :  

Διαφορά = SUM (Eα) * (0,10*Α/100) + SUM (Eβ) * (0,20*Α/100)+ 

 SUM (Eγ) * (0,30*Α/100) + SUM (Eδ) * (0,40*Α/100) 

Στην παραπάνω ισότητα, άγνωστος είναι το ζητούμενο Α : 

 

 
 
Συμπερασματικά : όταν «οι υπολογιζόμενες εισφορές σε γη, συμπε-

ριλαμβανομένων και των υφιστάμενων ΚΧ χώρων, δεν καλύπτουν την ελάχιστη 

έκταση προβλεπόμενων από την ΠΜ,  ΚΧ και ΚΦ χώρων», πρέπει να υπολο-
γιστεί ένας συντελεστής προσαύξησης Α, με τον οποίο θα προσαυ-
ξάνονται αναλογικά  τα ποσοστά των κατηγοριών α’, β’, γ’ και δ’. 

Η αρχικώς υπολογιζόμενη εισφορά σε γη, προκύπτει από την 
εφαρμογή του 10.3, δηλ. κατανομή του τμήματος του εμβαδού κάθε 
γεωτεμαχίου στην ανάλογη κατηγορία, πρόσθεση των εμβαδών σε 
κάθε κατηγορία και πολλαπλασιασμό με το συντελεστή κλίμακας κάθε 
κατηγορίας. Είναι μια απλή διαδικασίας με τη χρήση λογιστικού 
φύλλου. Η τελικώς υπολογιζόμενη εισφορά με τις αναλογικές προ-
σαυξήσεις στις κατηγορίες α’, β’, γ’ και δ’ προκύπτει από την 
εφαρμογή του τύπου 10.2. Είναι μια απλή διαδικασίας με τη χρήση 
λογιστικού φύλλου. 

10.2 

10.3 

Διαφορά * 100

Α =

SUM(Εα) * 0,10 + SUM(Εβ) * 0,20 + SUM(Εγ) * 0,30 + SUM(Εδ) * 0,40

10.4 
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Κατά την άποψη των συγγραφέων, ο θεσμός της κλιμάκωσης 
της εισφοράς εμπεριέχει ένα χωρικό πρόβλημα ισοζυγίου γης σε επί-
πεδο πολεοδομικής μελέτης το οποίο προκύπτει από το μέγεθος των 
γεωτεμαχίων τα οποία συμμετέχουν. 

Παράδειγμα: 
Έστω περιοχή μελέτης με εμβαδόν 400000τμ, όπου το 50% 

του εμβαδού θα καταλαμβάνεται από ΚΧ και ΚΦ χώρους και το 
υπόλοιπο από ΟΤ (δομήσιμους χώρους). Έστω ο ΣΔ=0.80 και 
αναλογία 30τμ/κάτοικο. Επομένως, το συνολικό εμβαδόν των ΟΤ θα 
είναι 200000τμ. Η συνολική δόμηση 200000*ΣΔ=160000τμ δομημένη 
έκταση, στην οποία θα φιλοξενούνται περίπου 5300 κάτοικοι. Από την 
εφαρμογή των σταθεροτύπων για το συγκεκριμένο αριθμό κατοίκων 
φαίνεται ότι καλύπτεται το διαθέσιμο εμβαδόν των 200000τμ που 
διατίθεται για ΚΧ και ΚΦ χώρους. 

Έστω ότι στην υφιστάμενη περιοχή μελέτης εμβαδού 
400000τμ, το 30% (ήτοι 120000 τμ) είναι υφιστάμενοι ΚΧ χώροι, οι 
οποίοι εξυπηρετούν τις ιδιοκτησίες που έχουν συνολικό εμβαδόν 
280000τμ. Το πρόβλημα για την επάρκεια της εισφοράς σε γη, έχει 
σχέση με το μέγεθος των ιδιοκτησιών. 

Σενάριο 1ο – Μοντέλο ιδιοκτησιών σε ποσοστιαία αναλογίας επί 
της συνολικής έκτασης 280000τμ ιδιοκτησιών, κατανομή στα μέγιστα 
όρια κάθε κατηγορίας (500, 1000, 2000, 10000, >10000) 

Κατη-
γορία 

Ποσοστό 
(%) 

280000 
Εμβαδόν 

Αρ.    
τεμαχίων 

(ακέραιος) 

Τμήματα 
κατά 

κατηγορία 

εμβαδά 
κατά 

κατηγορία 

Εμβ για 
εισφ 

Κλιμά-
κωση 

εισφορά 

α 5 14000 28 149 500 74500 10 7450 

β 20 56000 56 121 500 60500 20 12100 

γ 40 112000 56 65 1000 65000 30 19500 

δ 30 84000 8 9 8000 72000 40 28800 

ε 5 14000 1 0.8  8000 50 4000 

     Σύνολο 280000  71850 

Επομένως, SUMεισφ + υφ.ΚΧ = 71850+120000=  191850 τμ 
Προβλεπόμενοι από την ΠΜ, ΚΧ +ΚΦ χώροι    =   200000 τμ 

Αρνητικό ισοζύγιο   =       8150 τμ 
  Από 10.4, ο συντελεστής προσαύξησης Α=12.01179071 

Κατη-
γορία 

εμβαδά 
κατά 

κατηγορία 

Εμβ για 
εισφ 

Κλιμάκωση με 
προσαύξηση 

Εισφορά με 
προσαύξηση 

α 500 74500 11.20118 8344.878 

β 500 60500 22.40236 13553.43 

γ 1000 65000 33.60354 21842.3 

δ 8000 72000 44.80472 32259.4 

ε  8000 50 4000 

 Σύνολο 280000  80000 
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Σενάριο 2ο – Μοντέλο ιδιοκτησιών σε ποσοστιαία αναλογίας επί 
της συνολικής έκτασης 280000τμ ιδιοκτησιών, με όλες τις ιδιοκτησίες 
>10000, έστω όλες οι ιδιοκτησίες με εμβαδόν 14000 τμ η κάθε μια. 
Επομένως, στο συνολικό εμβαδόν των 280000 τμ θα αντιστοιχούν 20 
ιδιοκτησίες. 

Κατη-
γορία 

Ποσοστό 
(%) 

280000 
Εμβαδόν 

Αρ.    
τεμαχίων 

(ακέραιος) 

Τμήματα 
κατά 

κατηγορία 

εμβαδά 
κατά 

κατηγορία 

Εμβ για 
εισφ 

Κλιμά-
κωση 

εισφορά 

α 0  0 20 500 10000 10 1000 

β 0  0 20 500 10000 20 2000 

γ 0  0 20 1000 20000 30 6000 

δ 0  0 20 8000 160000 40 64000 

ε 100 280000 20   80000 50 40000 

     Σύνολο 280000  113000 

Επομένως, SUMεισφ + υφ.ΚΧ  = 113000 + 120000 = 233000 τμ 
Προβλεπόμενοι από την ΠΜ,      ΚΧ + ΚΦ χώροι    =  200000 τμ 

Θετικό ισοζύγιο   =      33000 τμ 
Από 10.4, ο συντελεστής προσαύξησης Α=0.00 
Συμπερασματικά, σε περιοχές επέκτασης με μεγάλες ιδιοκτη-

σίες, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή της κλιμα-
κωτής και αναλογικής εισφοράς σε γη. 

Σενάριο 3ο – Μοντέλο ιδιοκτησιών σε ποσοστιαία αναλογίας επί 
της συνολικής έκτασης 280000τμ ιδιοκτησιών, με όλες τις ιδιοκτησίες 
με εμβαδόν 500 τμ η κάθε μια. Επομένως, στο συνολικό εμβαδόν των 
280000 τμ θα αντιστοιχούν 560 ιδιοκτησίες. 

Κατη-
γορία 

Ποσοστό 
(%) 

280000 
Εμβαδόν 

Αρ.    
τεμαχίων 

(ακέραιος) 

Τμήματα 
κατά 

κατηγορία 

εμβαδά 
κατά 

κατηγορία 

Εμβ για 
εισφ 

Κλιμά-
κωση 

εισφορά 

α 100 280000 560 560 500 280000 10 28000 

β 0  0 0 500 0 20 0 

γ 0  0 0 1000 0 30 0 

δ 0  0 0 8000 0 40 0 

ε 0  0 0  0 50 0 

     Σύνολο 280000  28000 

Επομένως, SUMεισφ + υφ.ΚΧ  = 28000 + 120000 =  148000 τμ 
Προβλεπόμενοι από την ΠΜ,      ΚΧ + ΚΦ χώροι    =  200000 τμ 

Αρνητικό ισοζύγιο   =      52000 τμ 
  Από 10.4, ο συντελεστής προσαύξησης Α=185.714 και τα πο-

σοστά κατά κατηγορία α=28.571, β=57.143, γ=85.714, δ=114.286, 
ε=142.857. Πρέπει να εφαρμοστούν τα max όρια 30%, 40%, 50%.  

Κατη-
γορία 

εμβαδά 
κατά 

κατηγορία 

Εμβ για 
εισφ 

Κλιμάκωση με 
προσαύξηση 

Εισφορά με 
προσαύξηση 

α 500 280000 28.571 80000.00 

β 500  30.00 0 

γ 1000  40.00 0 

δ 8000  50.00 0 

ε   50.00 0 
 Σύνολο 280000  80000 
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Συμπερασματικά, σε περιοχές ένταξης, με συνήθως μικρές 
ιδιοκτησίες, με την εφαρμογή της κλιμακωτής και αναλογικής εισφο-
ράς σε γη, επέρχεται δυσανάλογη επιβάρυνση στις μικρές ιδιοκτησίες 
και το ποσοστό εισφοράς μπορεί από το 10% να εκτιναχθεί στο 30%. 

Σενάριο 4ο – Μοντέλο ιδιοκτησιών σε ποσοστιαία αναλογίας επί 
της συνολικής έκτασης 280000τμ ιδιοκτησιών, με 50% των ιδιοκτησιών 
με εμβαδόν 500 τμ η κάθε μια και το υπόλοιπο 50% των ιδιοκτησιών 
με εμβαδόν 1000 τμ η κάθε μια. Επομένως, στο συνολικό εμβαδόν 
των 280000 τμ θα αντιστοιχούν 280 ιδιοκτησίες, με εμβαδόν 500τμ 
και 140 με εμβαδόν 1000τμ. 

Κατη-
γορία 

Ποσοστό 
(%) 

280000 
Εμβαδόν 

Αρ.    
τεμαχίων 

(ακέραιος) 

Τμήματα 
κατά 

κατηγορία 

εμβαδά 
κατά 

κατηγορία 

Εμβ για 
εισφ 

Κλιμά-
κωση 

εισφορά 

α 50 140000 280 420 500 210000 10 21000 

β 50 140000 140 140 500 70000 20 14000 

γ 0  0 0 1000 0 30 0 

δ 0  0 0 8000 0 40 0 

ε 0  0 0  0 50 0 

     Σύνολο 280000  35000 

Επομένως, SUMεισφ + υφ.ΚΧ  = 35000 + 120000 =  155000 τμ 
Προβλεπόμενοι από την ΠΜ,      ΚΧ + ΚΦ χώροι    =  200000 τμ 

Αρνητικό ισοζύγιο   =      45000 τμ 
  Από 10.4, ο συντελεστής προσαύξησης Α=128.571 και τα πο-

σοστά κατά κατηγορία α=22.857, β=45.714, γ=68.571, δ=91.429. 
Πρέπει να εφαρμοστούν τα max όρια 30%, 40%, 50%.  

Κατη-
γορία 

εμβαδά 
κατά 

κατηγορία 

Εμβ για 
εισφ 

Κλιμάκωση με 
προσαύξηση 

Εισφορά με 
προσαύξηση 

α 500 210000 22.857 48000.00 

β 500 70000 30.00 21000.00 

γ 1000  40.00 0 

δ 8000  50.00 0 

ε   50.00 0 
 Σύνολο 280000  69000.00 

Επομένως, SUMεισφ + υφ.ΚΧ  = 69000 + 120000 =  189000 τμ 
Προβλεπόμενοι από την ΠΜ,      ΚΧ + ΚΦ χώροι    =  200000 τμ 

Αρνητικό ισοζύγιο   =      11000 τμ 

Συμπερασματικά, σε περιοχές ένταξης, με συνήθως μικρές ιδιο-
κτησίες, με την εφαρμογή της κλιμακωτής και αναλογικής εισφοράς σε 
γη, αφενός επέρχεται δυσανάλογη επιβάρυνση στις μικρές ιδιοκτησίες 
και αφετέρου φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί έλλειμμα στο 
ισοζύγιο γης, με την εφαρμογή του αλγόριθμου που προβλέπεται από 
το Νόμο. 
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Σενάριο 5ο – Μοντέλο ιδιοκτησιών σε ποσοστιαία αναλογίας επί 
της συνολικής έκτασης 280000τμ ιδιοκτησιών, με 30% των ιδιοκτησιών 
με εμβαδόν 500 τμ η κάθε μια, 30% των ιδιοκτησιών με εμβαδόν 1000 
τμ η κάθε μια και 40% των ιδιοκτησιών με εμβαδόν 2000 τμ η κάθε 
μια. Επομένως, στο συνολικό εμβαδόν των 280000 τμ θα αντιστοι-
χούν 168 ιδιοκτησίες, με εμβαδόν 500τμ, 84 ιδιοκτησίες, με εμβαδόν 
1000τμ και 56 ιδιοκτησίες, με εμβαδόν 2000τμ. 

Κατη-
γορία 

Ποσοστό 
(%) 

280000 
Εμβαδόν 

Αρ.    
τεμαχίων 

(ακέραιος) 

Τμήματα 
κατά 

κατηγορία 

εμβαδά 
κατά 

κατηγορία 

Εμβ για 
εισφ 

Κλιμά-
κωση 

εισφορά 

α 30 84000 168 308 500 154000 10 15400 

β 30 84000 84 140 500 70000 20 14000 

γ 40 112000 56 56 1000 56000 30 16800 

δ 0  0 0 8000 0 40 0 

ε 0  0 0  0 50 0 

     Σύνολο 280000  46200 

Επομένως, SUMεισφ + υφ.ΚΧ  = 46200 + 120000 =  166200 τμ 
Προβλεπόμενοι από την ΠΜ,      ΚΧ + ΚΦ χώροι    =  200000 τμ 

Αρνητικό ισοζύγιο   =      33800 τμ 
  Από 10.4, ο συντελεστής προσαύξησης Α=73.16 και τα ποσο-

στά κατά κατηγορία α=17.316, β=34.632, γ=51.948, δ=69.264. 
Πρέπει να εφαρμοστούν τα max όρια 30%, 40%, 50%.  

Κατη-
γορία 

εμβαδά 
κατά 

κατηγορία 

Εμβ για 
εισφ 

Κλιμάκωση με 
προσαύξηση 

Εισφορά με 
προσαύξηση 

α 500 154000 17.316 26666.67 

β 500 70000 30.00 21000.00 

γ 1000 56000 40.00 22400.00 

δ 8000  50.00 0 

ε   50.00 0 

 Σύνολο 280000  70066.67 

Επομένως, SUMεισφ + υφ.ΚΧ  = 69000 + 120000 =   190067 τμ 
Προβλεπόμενοι από την ΠΜ,      ΚΧ + ΚΦ χώροι    =  200000 τμ 

Αρνητικό ισοζύγιο   =     9933 τμ 

Το 5ο σενάριο, φαίνεται να έχει εφαρμογή σε ζώνες οικιστικού 
ελέγχου και περιαστικές περιοχές, όπου έχουν επέλθει κατατμήσεις 
και υπάρχει μια τέτοιας ποσόστωσης κλιμάκωση των εμβαδών των 
ιδιοκτησιών. Η εφαρμογή της κλιμακωτής και αναλογικής εισφοράς σε 
γη και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να επιφέρει μεγάλη επιβά-
ρυνση στα  τμήματα των ιδιοκτησιών και μπορεί να δημιουργηθεί 
έλλειμμα στο ισοζύγιο γης, με την εφαρμογή του αλγόριθμου που 
προβλέπεται από το Νόμο, λόγω του max περιορισμού. 
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Σενάριο 6ο – Μοντέλο ιδιοκτησιών σε ποσοστιαία αναλογίας επί 
της συνολικής έκτασης 280000τμ ιδιοκτησιών, με 10% των ιδιοκτησιών 
με εμβαδόν 500 τμ η κάθε μια, 30% των ιδιοκτησιών με εμβαδόν 1000 
τμ η κάθε μια, 40% των ιδιοκτησιών με εμβαδόν 2000 τμ η κάθε μια 
και 20% των ιδιοκτησιών με εμβαδόν 10000 τμ η κάθε μια. Επομέ-
νως, στο συνολικό εμβαδόν των 280000 τμ, θα αντιστοιχούν 56 ιδιο-
κτησίες με εμβαδόν 500τμ, 84 ιδιοκτησίες με εμβαδόν 1000τμ,  56 
ιδιοκτησίες με εμβαδόν 2000τμ. και 5,6 ιδιοκτησίες με εμβαδόν 
10000τμ. 

Κατη-
γορία 

Ποσοστό 
(%) 

280000 
Εμβαδόν 

Αρ.    
τεμαχίων 

(ακέραιος) 

Τμήματα 
κατά 

κατηγορία 

εμβαδά 
κατά 

κατηγορία 

Εμβ για 
εισφ 

Κλιμά-
κωση 

εισφορά 

α 10 28000 56 201 500 100500 10 10500 

β 30 84000 84 145 500 72500 20 14500 

γ 40 112000 56 61 1000 61000 30 18300 

δ 20 56000 5.6 5.6 8000 46000 40 18400 

ε 0  0 0  0 50 0 

     Σύνολο 280000  61250 

Επομένως, SUMεισφ + υφ.ΚΧ  = 61250 + 120000 =  181250 τμ 
Προβλεπόμενοι από την ΠΜ,      ΚΧ + ΚΦ χώροι    =  200000 τμ 

Αρνητικό ισοζύγιο   =      18750 τμ 
  Από 10.4, ο συντελεστής προσαύξησης Α=30.612 και τα πο-

σοστά κατά κατηγορία α=13.061, β=26.122, γ=39.184, δ=52.245. 
Πρέπει να εφαρμοστούν τα max όρια 30%, 40%, 50%.  

Κατη-
γορία 

εμβαδά 
κατά 

κατηγορία 

Εμβ για 
εισφ 

Κλιμάκωση με 
προσαύξηση 

Εισφορά με 
προσαύξηση 

α 500 154000 13.061 13126.53 

β 500 70000 26.122 18938.78 

γ 1000 56000 39.184 23902.04 

δ 8000  50.00 23000.00 

ε   50.00 0 

 Σύνολο 280000  78967.35 

Επομένως, SUMεισφ + υφ.ΚΧ  = 78967 + 120000 =   198967 τμ 
Προβλεπόμενοι από την ΠΜ,      ΚΧ + ΚΦ χώροι    =  200000 τμ 

Αρνητικό ισοζύγιο   =     1033 τμ 
Το 6ο σενάριο, επίσης φαίνεται να έχει εφαρμογή σε ζώνες 

οικιστικού ελέγχου και περιαστικές περιοχές, όπου έχουν επέλθει 
κατατμήσεις και υπάρχει μια τέτοιας ποσόστωσης κλιμάκωση των 
εμβαδών των ιδιοκτησιών. Η εφαρμογή της κλιμακωτής και αναλο-
γικής εισφοράς σε γη και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να επιφέρει 
επιβάρυνση σε όλα τα τμήματα των ιδιοκτησιών και  μπορεί να 
δημιουργηθεί έλλειμμα στο ισοζύγιο γης, με την εφαρμογή του αλγό-
ριθμου που προβλέπεται από το Νόμο, λόγω του max περιορισμού. 
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Συμπερασματικά : 
 Το άρθρου 8 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύει πλέον 

μετά την ισχύ των διατάξεων Ν.4315/2014 προβλέπει την υποχρέωση 
συμμετοχής με εισφορά σε γη για τη δημιουργία των απαραίτητων 
κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησιών που εντάσσονται στο πολεοδομικό 
σχέδιο για πρώτη φορά ή στις οποίες ιδιοκτησίες επεκτείνεται το 
πολεοδομικό σχέδιο ή που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο και 
βρίσκονται εκτός των ορίων των οικισμών προ του 1923 ή των 
οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2000) κατοίκους. 

 Ως εμβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισμό της συμμε-
τοχής σε γη, λαμβάνονται τα εμβαδά που είχαν οι ιδιοκτησίες στις 28 
Μαΐου 2014. Τυχόν κατατμήσεις που έλαβαν χώρα μετέπειτα της 
προαναφερθείσας ημερομηνίας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό των εισφορών σε γη. 

 Για να υπολογισθεί η εισφορά σε γη, ως ιδιοκτησία νοείται 
το γεωτεμάχιο με την έννοια της συνεχόμενης έκτασης γης, που 
αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή περισ-
σότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. Καταργείται η έννοια του πολυιδιο-
κτήτη και συνιδιοκτήτη. 

 Σύμφωνα με την §3, του άρθρου 1, του Ν.4315/2014, αντι-
καθίσταται η §2, του άρθρου 5 του ΠΔ 20.8.1985 (ΦΕΚ 414 τ.Δ’) για 
οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων και η εισφορά σε γη υπολογίζεται 
πλέον σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

 Σύμφωνα με την §4, του άρθρου 1, του Ν.4315/2014, αντι-
καθίσταται η §2, του άρθρου 6 του ΠΔ 30.8.1985 (ΦΕΚ 416 τ.Δ’) για 
περιοχές Β’ κατοικίας και η εισφορά σε γη υπολογίζεται πλέον 
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

 Σύμφωνα με την §5, του άρθρου 1, του Ν.4315/2014, αντι-
καθίσταται η §3, του άρθρου 6 του ΠΔ 30.8.1985 (ΦΕΚ 416 τ.Δ’) για 
περιοχές Β’ κατοικίας, ώστε τα εμβαδά των ιδιοκτησιών για τον 
υπολογισμό της συμμετοχής σε γη να λαμβάνονται τα εμβαδά που 
είχαν οι ιδιοκτησίες στις 28 Μαΐου 2014 (δηλ. όπως ορίζεται στην §5, του 

άρθρου 8, του Ν. 1337/1983, ως πλέον ισχύει). 
 Σύμφωνα με την §6, του άρθρου 1, του Ν.4315/2014, αντι-

καθίσταται η §5, του άρθρου 15 του Ν2508/97 (ΦΕΚ 124 τ.Α’) για την 
«Πολεοδομική αναμόρφωση προβληματικών περιοχών εγκεκριμένων 
σχεδίων πόλεως ή οικισμών προ του 1923», όπου : «Στις ιδιοκτησίες 
που βρίσκονται σε περιοχή του άρθρου αυτού επιβάλλεται εισφορά σε γη. 
Ο υπολογισμός των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη των ιδιοκτησιών γίνεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 
1337/1983. Κατά τον υπολογισμό αυτόν, λαμβάνονται υπόψη οι ήδη επιβα-
ρύνσεις των ιδιοκτησιών από τη συμμετοχή τους σε διάνοιξη ή διεύρυνση κοι-
νόχρηστων χώρων. Στην περίπτωση της εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιο-
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χής, από την εισφορά σε γη αφαιρείται το σύνολο των υποχρεώσεων της 
ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον οι ενδιαφερό-
μενοι ιδιοκτήτες προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία κατά την υπο-
βολής της δήλωσης ιδιοκτησίας της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 
ή το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων κατά 
της πράξης εφαρμογής. Αν το σύνολο αυτό των επιβαρύνσεων της ιδιοκτη-
σίας είναι ίσο ή μεγαλύτερο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ως 
άνω παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983, η ιδιοκτησία θεωρείται ότι εκπλή-
ρωσε τις υποχρεώσεις της, άλλως βαρύνεται με τη διαφορά.  Στην περίπτω-
ση της εντός οικισμού προ του 1923 περιοχής αναμόρφωσης, υπολογίζεται 
το σύνολο εμβαδού των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων, το οποίο και 
αφαιρείται από τη συνολική εισφορά όλων των ιδιοκτησιών. Η επιπλέον δια-
φορά επιμερίζεται σύμμετρα προς την κατά την πιο πάνω λογιζόμενη εισφο-
ρά σε γη κάθε ιδιοκτησίας και τα εμβαδά του επιμερισμού αυτού οφείλονται 
ως εισφορά της αντίστοιχης ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις εφαρμογής του 
άρθρου αυτού δεν οφείλεται εισφορά σε χρήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
ανάλογα οι παράγραφοι 7 έως 10 και 12 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983, 

όπως ισχύει.».  
 Σύμφωνα με την §8, του άρθρου 1, του Ν.4315/2014, 

δημιουργείται ένα νέο πρότυπο πίνακα της πράξης εφαρμογής και 
δίδονται οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης.  
 

10.2.3. Πίνακας πρ. εφαρμογής & Οδηγίες συμπλήρωσης   

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ο Πίνακας της πράξης εφαρμογής, περιλαμβάνει τα στοιχεία, τόσο 

της αρχικής ιδιοκτησίας, όσο και της τελικής, όπως αυτή διαμορφώνεται 
μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της και την εν γένει τακτοποίηση 
της, καθώς και τις οφειλές από και προς την ιδιοκτησία, εκφρασμένες σε 
εμβαδά γης. Ο πίνακας καταρτίζεται ανά οικοδομικό τετράγωνο της 
Πολεοδομικής Μελέτης ή του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής. 
Αναλυτικά στον πίνακα περιλαμβάνονται οι παρακάτω στήλες ανά ενότητα: 
Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του. 

A1. Κωδικός αριθμός κτηματογράφησης : Συμπληρώνεται ο αριθμός του 
οικοπέδου, όπως αυτός αναγράφεται στους κτηματογραφικούς πίνακες 
(αριθμός κτηματογραφικού τετραγώνου και αριθμός οικοπέδου). 

Α2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου: Συμπληρώνεται ο μοναδικός 
για κάθε ακίνητο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αυτός 
αναφέρεται στα τηρούμενα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου, εφόσον για 
την περιοχή λειτουργεί ή συντάσσεται Εθνικό Κτηματολόγιο. 

A3. Στοιχεία ιδιοκτήτη: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (επώνυμο, 
όνομα, όνομα πατρός, ονοματεπώνυμο συζύγου, ΑΦΜ), όπως προκύπτουν 
από την επεξεργασία των στοιχείων των δηλώσεων ιδιοκτησίας ή άλλη 
πληροφόρηση κατά την κτηματογράφηση. Επί τέλους έχει εισαχθεί το ΑΦΜ. 
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 Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται 
για κάθε έναν ιδιοκτήτη σε ξεχωριστή εγγραφή. 

Α4. Στοιχεία Τίτλων Κτήσης: Συμπληρώνονται τα στοιχεία των τίτλων κτήσης 
του δικαιώματος (είδος, αριθμός και ημερομηνία τίτλου, στοιχεία μεταγρα-
φής), όπως προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων των δηλώ-
σεων ιδιοκτησίας κατά την κτηματογράφηση. 

 Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται 
για κάθε έναν ιδιοκτήτη, σε ξεχωριστή εγγραφή. 

 Σε περίπτωση κτήσης του δικαιώματος με πάνω από έναν τίτλο, τα 
στοιχεία αυτά εγγράφονται στην ίδια εγγραφή. 

Α.5 Αρχική ιδιοκτησία: Συμπληρώνεται το αρχικό εμβαδόν του γεωχεμαχίου 
κατά την κτηματογράφηση ή όπως διορθώθηκε μετά την επεξεργασία των 
δηλώσεων και ενστάσεων. 

Α.6 Ποσοστό συνιδιοκτησίας: Συμπληρώνεται, σε εκατοστιαίες μονάδες, το 
ποσοστό συνιδιοκτησίας του κάθε ιδιοκτήτη στο εξεταζόμενο γεωτεμάχιο. 

 Σε περίπτωση δικαιώματος ψιλής κυριότητας, εγγράφεται στον 
πίνακα ο ψιλός κύριος και στην στήλη Ζ των παρατηρήσεων αναγρά-
φονται τα στοιχεία του επικαρπωτή. 

Β) ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ή  
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Απαιτούμενη θεωρητική εισφορά σε νη 

Β.1 Εισφορά σε γη: Συμπληρώνεται η θεωρητικά οφειλόμενη εισφορά γης, 
σύμφωνα με τα προηγούμενα για το εμβαδόν της στήλης Α.5. 

 Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία έχει προκύψει από κατάτμηση μετά 
την 28.03.2014, τότε σαν εισφορά σε γη αναγράφεται αυτή που προ-
κύπτει από τον αναλογισμό της ολικής εισφοράς της αρχικής ιδιο-
κτησίας πριν την κατάτμηση στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας. Η ολική 
εισφορά της αρχικής ιδιοκτησίας αναγράφεται στη στήλη Ζ των 
παρατηρήσεων. 

 Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας η εισφορά σε γη υπολογίζεται επί του 
συνολικού εμβαδού του γεωτεμαχίου (Α.5) και συμπληρώνεται στην 
παρούσα στήλη η αναλογούσα εισφορά σε γη κατά το ποσοστό 
συνιδιοκτησίας (Α.6). 

Β.2 Μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη: Η στήλη αυτή δεν συμπληρώνεται 
σε πρώτη φάση παρά μόνο στην περίπτωση που, κατά τη σύνταξη της 
πράξης ή κατά την τήρηση της σχετικής διαδικασίας δηλωθεί - και γίνει απο-
δεκτή - η αντίστοιχη βούληση του ιδιοκτήτη, οπότε θα γίνει και η ανάλογη 
προσαρμογή της πράξης. 

Β.3 Σύνολο εισφοράς γης: Συμπληρώνεται το άθροισμα των στηλών Β.1 και 
Β.2. Σε πρώτη φάση μεταφέρεται εδώ το νούμερο της στήλης Β.1, καθώς η 
Β.2 είναι αρχικώς κενή. 

Β.4 Επιφάνεια ιδιοκτησίας μετά την εισφορά γης: Συμπληρώνεται η διαφορά 
των στηλών Α.5 και Β.3 (Α.5 - Β.3). 
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Ρυμοτόμηση λόγω δημιουργίας κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων 

Β.5 Κοινόχρηστο: Συμπληρώνεται το εμβαδόν που δεσμεύεται από την ιδιο-
κτησία για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με την πολεο-
δομική μελέτη ή το ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής. 

Β.6 Κοινωφελές: Συμπληρώνεται, ανάλογα με τη στήλη Β.5, το εμβαδόν που 
δεσμεύεται από την ιδιοκτησία για τη δημιουργία κοινωφελούς χώρου, σύμ-
φωνα με την πολεοδομική μελέτη ή το ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής. 

Β.7 Σύνολο: Συμπληρώνεται το άθροισμα των στηλών Β.5 και Β.6. 

Β.8 Επιφάνεια ιδιοκτησίας μετά τη ρυμοτόμηση: Συμπληρώνεται η διαφορά 
των στηλών Α.5 και Β.7 (Α.5 - Β.7). 

Οφειλόμενη επιφάνεια (Η οφειλή λόγω διαφοράς εισφοράς γης - ρυμοτόμησης) 

Β.9 Από ιδιοκτησία: Συμπληρώνεται η διαφορά των στηλών Β.3 και Β.7   
(Β.3 - Β.7). 

Β.10 Προς ιδιοκτησία: Συμπληρώνεται η διαφορά των στηλών Β.7 και Β.3 
(Β.7 - Β.3). 

Γ) ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΏΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΗΣ 

Διάθεση Εισφοράς γης από ιδιοκτησία στήλης  Β.9 

Γ.1 Προς όμορη ιδιοκτησία στήλης Β.10 ή νέο οικόπεδο: Συμπληρώνεται το 
οφειλόμενο εμβαδόν από εισφορά γης, που διατίθεται σε ιδιοκτησία, που της 
οφείλεται αντίστοιχο εμβαδό. 

Γ.2 Κωδικός ιδιοκτησίας νέου οικοπέδου: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του 
οικοπέδου, για το οποίο διατίθεται το οφειλόμενο εμβαδό. 

Γ.3. Μετατροπή Εισφοράς γης σε χρήμα: Συμπληρώνεται το οφειλόμενο 
εμβαδόν εισφοράς γης, που δεν αξιοποιήθηκε με τους προηγούμενους 
τρόπους και προτείνεται η μετατροπή του σε χρήμα. Πιο συγκεκριμένα, 
πρόκειται για τη διαφορά των στηλών Β.9 και Γ.1 (Β.9 - Γ.1). 

Απόδοση οφειλόμενης Εισφοράς γης προς ιδιοκτησία στήλης Β.10 

Γ.4 Από όμορη ιδιοκτησία στήλης Β9: Συμπληρώνεται το οφειλόμενο προς 
την ιδιοκτησία εμβαδόν, που της αποδίδεται από άλλη όμορη ιδιοκτησία, που 
αντίστοιχα το οφείλει. 

Γ.5 Νέο οικόπεδο: Συμπληρώνεται το εμβαδόν που αποδίδεται στην 
ιδιοκτησία ως νέο οικόπεδο (αυτοτελώς ή κατά συνιδιοκτησία). 

Γ.6 Κωδικός άλλης ιδιοκτησίας ή νέο οικόπεδο: Συμπληρώνεται ο κωδικός 
της ιδιοκτησίας, στην οποία αντιστοιχεί το εμβαδόν της στήλης Γ.4 ή Γ.5, 
κατά περίπτωση. 

Γ.7 Έλλειμμα: Συμπληρώνεται το εμβαδόν που οφείλεται επί πλέον στην 
ιδιοκτησία και δεν της αποδόθηκε με τους προηγούμενους τρόπους. Πιο 
συγκεκριμένα, πρόκειται για τη διαφορά των στηλών Β.10, Γ.4 και Γ.5      

(Β.10 - Γ.4 - Γ.5). 
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Έντυπο 10.1 : Πίνακας Π_2 Πράξης Εφαρμογής (στήλες Α-Γ) 
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Έντυπο 10.2 : Πίνακας Π_2 Πράξης Εφαρμογής (στήλες Δ-Ζ) 
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Δ) ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Η εν γένει τακτοποίηση που χρειάζεται για τις ιδιοκτησίες, μετά την 
εκπλήρωση των οφειλών τους σε εισφορά σε γη (κατά τις προηγούμενες 
ενότητες Β και Γ), ώστε να γίνουν άρτιες και οικοδομικά εκμεταλλεύσιμες. 

Δ.1 Προσκύρωση από ιδιοκτησία: Συμπληρώνεται το εμβαδόν της ιδιοκτη-
σίας, το οποίο προσκυρώνεται σε όμορη ιδιοκτησία. 

Δ.2 Προσκύρωση προς ιδιοκτησία: Συμπληρώνεται το εμβαδόν που προσκυ-
ρώνεται στην ιδιοκτησία από όμορη ή καταργούμενο κοινόχρηστο ή κοινω-
φελή χώρο. 

Δ.3 Συνένωση με άλλη ιδιοκτησία: Συμπληρώνεται το εμβαδόν που συνενώ-
νεται με γειτονική ιδιοκτησία. 

Δ.4 Κωδικός τρίτον ή φορέα: Συμπληρώνεται ο κωδικός της ιδιοκτησίας, 
στην οποία αντιστοιχεί το εμβαδόν της στήλης Δ.1, Δ.2 ή Δ.3, κατά περί-
πτωση. Ειδικώς, στην περίπτωση κατάργησης κοινόχρηστου ή κοινωφελή 
χώρου, συμπληρώνεται ο δικαιούχος προς αποζημίωση φορέας. 

Ε) ΤΕΛΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Περιγράφεται η τελική μορφή της ιδιοκτησίας μετά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της για εισφορά γης και την εν γένει τακτοποίηση της. 

Ε.1 Ο.Τ.: Συμπληρώνεται ο αριθμός (ή οι αριθμοί) των Οικοδομικών Τετρα-
γώνων της Πολεοδομικής Μελέτης ή του Ρυμοτομικού Σχεδίου, όπου τελικά 
τοποθετείται η ιδιοκτησία. 

Ε.2 Αριθμός οικοπέδου: Συμπληρώνεται ο νέος αριθμός που έχει το τελικό 
οικόπεδο (ή τα τελικά οικόπεδα) εντός του Ο.Τ. της Πολεοδομικής Μελέτης ή 
του Ρυμοτομικού Σχεδίου. 

Ε.3 Εμβαδόν οικοπέδου: Συμπληρώνεται το εμβαδόν του αυτοτελούς οικο-
πέδου, όπου τοποθετείται η ιδιοκτησία. Σε περίπτωση που αποδίδεται στον 
ιδιοκτήτη ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου, στη στήλη αυτή αναγράφεται το εμβαδόν 
ολόκληρου του οικοπέδου. 

Ε.4 Ποσοστό συνιδιοκτησίας: Συμπληρώνεται, σε εκατοστιαίες μονάδες, το 
ποσοστό επί του οικοπέδου που αποδίδεται στον ιδιοκτήτη. 

Ε.5 Εμβαδόν κατά ποσοστό: Συμπληρώνεται το αποδιδόμενο εμβαδόν, που 
αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη. Πιο συγκεκριμένα, 
πρόκειται για το γινόμενο των στηλών Ε.3 και Ε.4. 

Ε.6 Αποζημίωση: Συμπληρώνεται το οφειλόμενο εμβαδόν προς τον ιδιοκτή-
τη, που δεν του αποδόθηκε σε γη και θα του δοθεί ως αποζημίωση. 

 
ΣΤ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

Από ιδιοκτησία 

ΣΤ.1 Εισφορά σε χρήμα: Συμπληρώνεται το ισοδύναμο εμβαδόν που οφεί-
λεται ως εισφορά σε χρήμα υπολογιζόμενο στο τελικό εμβαδόν της ιδιο-
κτησίας (Ε.3). 

 Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται επί 
του συνολικού εμβαδού του τελικού οικοπέδου και συμπληρώνεται 
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στην παρούσα στήλη η αναλογούσα εισφορά σε χρήμα κατά το 
ποσοστό συνιδιοκτησίας (Ε.4). 

ΣΤ. 2 Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα: Συμπληρώνεται το εμβαδόν της 
στήλης Γ.3. 

ΣΤ.3 Προς τρίτους ή φορέα λόγω προσκύρωσης: Συμπληρώνεται το εμβα-
δόν που προσκυρώθηκε στην ιδιοκτησία από τρίτους ή από καταργούμενο 
κοινόχρηστο ή κοινωφελή χώρο για το οποίο ο ιδιοκτήτης οφείλει αποζη-
μίωση, κατά την ενότητα Δ (στήλη Δ.2). 

ΣΤ.4 Κωδικός τρίτον ή φορέα: Συμπληρώνονται ο κωδικός της ιδιοκτησίας ή 
τα στοιχεία του φορέα ή τρίτου, στους οποίους αντιστοιχούν τα εμβαδά των 
προηγούμενων στηλών (ΣΤ.1, ΣΤ.2, ΣΤ.3) κατά περίπτωση, προς τους 
οποίους έχει οικονομικές υποχρεώσεις ο ιδιοκτήτης. 

Προς ιδιοκτησία 

ΣΤ.5 Αποζημίωση: Συμπληρώνεται το ισοδύναμο εμβαδόν που οφείλεται ως 
αποζημίωση προς την ιδιοκτησία από φορείς ή τρίτους, κατά την ενότητα Γ 
(στήλης Γ.7). 

ΣΤ.6 Από τρίτους (προσκύρωση): Συμπληρώνεται το εμβαδόν που προσκυ-
ρώθηκε από όμορη ιδιοκτησία, για το οποίο οφείλονται χρήματα στην 
ιδιοκτησία (στήλης Δ.1). 

ΣΤ.7 Κωδικός τρίτου ή φορέα: Συμπληρώνονται ο κωδικός της ιδιοκτησίας ή 
τα στοιχεία του φορέα ή τρίτου, στους οποίους αντιστοιχούν τα εμβαδά των 
προηγούμενων στηλών (ΣΤ.5, ΣΤ.6) κατά περίπτωση, οι οποίοι έχουν 
οικονομικές υποχρεώσεις προς τον ιδιοκτήτη. 

Ζ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στη στήλη των παρατηρήσεων αναγράφονται κατά περίπτωση: 

 Σε περίπτωση δικαιώματος ψιλής κυριότητας, εγγράφεται στον πίνακα ο 
ψιλός κύριος και στην στήλη Ζ των παρατηρήσεων αναγράφονται τα στοιχεία 
του επικαρπωτή. 

 Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία έχει προκύψει από κατάτμηση μετά την 
28.03.2014, τότε σαν εισφορά σε γη αναγράφεται αυτή που προκύπτει από 
τον αναλογισμό της ολικής εισφοράς της αρχικής ιδιοκτησίας πριν την 
κατάτμηση στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας. Η ολική εισφορά της αρχικής 
ιδιοκτησίας αναγράφεται στη στήλη Ζ των παρατηρήσεων. 

Γενικότερα, κατά τη σύνταξη του πίνακα της πράξης εφαρμογής θα πρέπει 
να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες: 

1. Στο τέλος του πίνακα για κάθε οικοδομικό τετράγωνο αναγράφονται 
ανακεφαλαιωτικά τα τυχόν νέα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν και συμπλη-
ρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία τους. 

2. Σε περίπτωση ύπαρξης επικειμένων (κτίσματα, δέντρα, φρέατα κλπ.) που 
εμπίπτουν σε απαλλοτριούμενο ή δεσμευόμενο λόγω εισφοράς γης τμήμα 
ιδιοκτησίας, συντάσσεται αναλυτικός πίνακας επικειμένων. 

3. Σε περίπτωση που οι στήλες του πίνακα της Πράξεις Εφαρμογής τυπώ-
νονται σε περισσότερες από μία σελίδες, παρά το ότι στο υπόδειγμα του 
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πίνακα όλες οι στήλες προβλέπονται σε μία σελίδα, θα πρέπει απαραίτητα: 

α) στην αρχή της κάθε τέτοιας σελίδας, να επαναλαμβάνονται οι στήλες 
Α.1 (κωδ. αρ. κτηματογράφησης), Α.2 (ΚΑΕΚ) και Α.3 (στοιχεία ιδιοκτήτη). 

β) να υπάρχει αντιστοιχία στην αρίθμηση αυτών των σελίδων (π.χ. η 
σελίδα 26α και η σελ. 26β θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία των ίδιων 
των ιδιοκτησιών καθώς και στη θέση που έχει η ιδιοκτησία στη σελίδα 
ώστε να μπορούν οι σελίδες με τον ίδιο αριθμό και διαφορετικό δείκτη 
να διαβαστούν ενιαία) 

γ) θα τηρείται και στην περίπτωση αυτή ο τίτλος και η αρίθμηση των στηλών, 
κατά τα υπόδειγμα του πίνακα. 

10.3 Στοιχεία Εθνικού Κτηματολογίου  

10.3.1. Αναγραφόμενα στην §2, του άρθ. 1, του  Ν.4315/2014 

«Στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 προστίθενται περί-
πτωση δ΄ ως εξής: «δ) Σε περιοχές που λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο 
λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, για τη σύνταξη κτηματογραφικών πινά-
κων και διαγραμμάτων, τα τηρούμενα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου. 
Στις περιοχές που συντάσσεται Εθνικό Κτηματολόγιο και έχει πραγματο-
ποιηθεί ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων, με μέριμνα της ΕΚΧΑ Α.Ε. δια-
τίθενται τα τηρούμενα στοιχεία στον οικείο δήμο προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη για τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι λεπτομέ-
ρειες και προδιαγραφές για την εφαρμογή των παραπάνω.» 

10.3.2. Ανάλυση σχολιασμός των διατάξεων(§2,άρθρου 1) 

Α. Στοιχεία από το τεύχος «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών 
κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου» 
(ΦΕΚ.3370/18.12.2012 τ. Β’) : 

 στην §2.3, αναφέρεται :«Ορθοφωτογραφίες μεγάλης κλίμακας 
(L.S.O.) Έγχρωμες (true color) ψηφιακές ορθοφωτογραφίες 
κατάλληλης χωρικής ανάλυσης 50 cm (Large Scale 
Orthophotos−LSΟ), που θα καλύπτουν το σύνολο της υπό 
κτηματογράφηση περιοχής. Σε ότι αφορά στην γεωμετρική 
ακρίβεια των ορθοφωτογραφιών αυτές είναι:  
RMSEx ≤1.00 m, RMSEy ≤ 1.00 m, RMSExy ≤ 1.41 m,  
Απόλυτη ακρίβεια ≤ 2.44 m για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.  
Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν το υπόβαθρο της 
κτηματογράφησης για τις αγροτικές περιοχές.» 

 στην §7.3.1. με τίτλο : Γεωμετρική ακρίβεια κτηματολογι-

κών διαγραμμάτων 
«Τα κτηματολογικά διαγράμματα πρέπει να απεικονίζουν τα 

όρια των γεωτεμαχίων με τη γεωμετρική ακρίβεια του αντίστοιχου τύπου δια-
γράμματος. Η ακρίβεια ελέγχεται ως προς τα σφάλματα στην αποτύπωση 
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των σημείων υλοποιημένων ορίων, τα οποία είναι ευκρινή και σαφώς προσ-
διορισμένα στο έδαφος. Οι τιμές των συντεταγμένων οι οποίες θα προκύ-
ψουν από τις μετρήσεις των σημείων αυτών θα συγκριθούν με αυτές που 
προκύπτουν από τα κτηματολογικά διαγράμματα. Η γεωμετρική ακρίβεια 
ανάλογα με τον τύπο κτηματολογικού διαγράμματος απεικονίζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί στον οποίο συνοψίζονται όλες οι απαιτήσεις οριζο-
ντιογραφικής ακρίβειας (χ,ψ) οι οποίες πρέπει να πληρούνται από τα κτημα-
τολογικά διαγράμματα προκειμένου αυτά να γίνουν αποδεκτά από την 
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Στο Κεφάλαιο 8 παρ.8.2.4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ περιγράφο-
νται οι διαδικασίες ελέγχου της γεωμετρικής ακρίβειας. 

Κριτήρια Γεωμετρικής Ακρίβειας των Κτηματολογικών διαγραμμάτων 
 

 Είδος Ελέγχου Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές 

1 

RMSExy όπως αυτό 
προκύπτει από τη σύγ-
κριση σημείων γνω-
στών συντεταγμένων 
στο έδαφος με τις συ-
ντεταγμένες των ίδιων 
σημείων στα κτημα-
τολογικά διαγράμματα. 

RMSEx <= 0,40m  
RMSEy <= 0,40m  
RMSExy <= 0,56m 

RMSEx <= 1,00m,  
RMSEy <= 1,00m,  
RMSExy <= 1,41m 

2 Απόλυτη Ακρίβεια 

Απόλυτη ακρίβεια 
<= 0,98  

(RMSExy *1.73 m), 
για επίπεδο 

Εμπιστοσύνης 95% 

Απόλυτη ακρίβεια  
<= 2,45 

(RMSExy * 1.73 m),  
για επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95% 

 
 στην §7.3.4, αναφέρεται : «Γεωμετρική Συμβατότητα ενός 

γεωτεμαχίου (όπως αυτό υλοποιείται στο έδαφος), σε σχέση με 
τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στην ψηφιακή βάση δεδο-
μένων χωρικών κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή σε σχέση με 
την απεικόνιση του γεωτεμαχίου στο Κτηματολογικό διάγραμμα 
και το μετρηθέν εμβαδόν γεωτεμαχίου, υπάρχει, εφόσον για το 
γεωτεμάχιο, συντρέχουν οι εξής δύο προϋποθέσεις. 
(α) Συμβατότητα σχετικής θέσης και σχήματος 
(β) Συμβατότητα εμβαδού 
 

Εάν δεν πληρούται μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε δεν 
υπάρχει Γεωμετρική Συμβατότητα του Γεωτεμαχίου με τα 
στοιχεία που καταχωρίστηκαν στην ψηφιακή βάση δεδομένων 
χωρικών κτηματολογικών στοιχείων. 

Οι έλεγχοι συμβατότητας που θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια του 
παρόντος έργου, θα βασιστούν στο εμβαδόν, με βάση τις δηλώ-
σεις, τους προσκομισθέντες τίτλους και τυχόν τοπογραφικά δια-
γράμματα, τα οποία υποβάλλονται από τους δικαιούχους, εφό-
σον αυτά είναι κλίμακας ίσης ή/και μεγαλύτερης από την κλίμακα 
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του Κτηματολογικού διαγράμματος και εφόσον πιθανολογείται 
ότι έχουν συνταχθεί με αντίστοιχες ή ακριβέστερες μεθόδους. 

 
(α) Συμβατότητα σχετικής θέσης και σχήματος  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στον έλεγχο συμβατότητας 

σχετικής θέσης και σχήματος, σε όλα τα γεωτεμάχια για τα 
οποία υποβάλλονται κατάλληλα ως ανωτέρω, τοπογραφικά δια-
γράμματα. Στην περίπτωση που για το ίδιο γεωτεμάχιο έχουν 
υποβληθεί από διαφορετικούς συνδικαιούχους περισσότερα του 
ενός τοπογραφικά, ο έλεγχος διενεργείται για το σύνολο των 
υποβληθέντων τοπογραφικών. 

O έλεγχος συμβατότητας θέσης και σχήματος που θα γίνει στα 
πλαίσια του παρόντος έργου, θα αναφέρεται στη συμβατότητα 
του γεωτεμαχίου, όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα, σε σχέση με την απεικόνιση του γεωτεμαχίου στο 
Κτηματολογικό διάγραμμα. 

Σε πρώτη φάση πιστοποιείται ή/όχι, η συμβατότητα θέσης του γεω-
τεμαχίου, δηλαδή διαπιστώνεται από τα στοιχεία του τοπογρα-
φικού διαγράμματος (ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία ομόρων 
γεωτεμαχίων, σταθερά σημεία, κτίσματα, οριζοντιογραφικές λε-
πτομέρειες κ.λ.π.) σε συσχετισμό με τα αντίστοιχα στοιχεία του 
κτηματολογικού διαγράμματος, ότι πρόκειται για το ίδιο 
γεωτεμάχιο στην ίδια περίπου θέση. 

Εάν δεν πληρούται η κατά τα ανωτέρω συμβατότητα θέσης τότε το 
γεωτεμάχιο δεν είναι συμβατό ως προς το κριτήριο θέσης. 

Στη συνέχεια, εφόσον δηλαδή διαπιστωθεί ότι το γεωτεμάχιο εντο-
πίστηκε στη σωστή περίπου θέση, πιστοποιείται ή/όχι η συμβα-
τότητα του σχήματος του γεωτεμαχίου, όπως αυτό απεικονίζεται 
στο τοπογραφικό διάγραμμα, σε σχέση με την απεικόνιση του 
στα κτηματολογικά διαγράμματα. Προς τούτο, υλοποιείται στο 
Κτηματολογικό διάγραμμα η “Ζώνη Συμβατότητας Σχήματος 
(Ζ.Σ.Σ)’’. 

Ως Ζ.Σ.Σ. ορίζεται η ζώνη η οποία βρίσκεται μεταξύ του περιγράμ-
ματος ενός εσωτερικού και ενός εξωτερικού πολυγώνου με 
πλευρές παράλληλες προς τις πλευρές του γεωτεμαχίου της 
Κτηματογράφησης, σε απόσταση Uo εκατέρωθεν ως εξής: 

Αστικές περιοχές Uo=0,50 μ 
Αγροτικές περιοχές Uo=2,0 μ 
Συμβατότητα Σχήματος του γεωτεμαχίου υπάρχει, όταν όλα τα ση-

μεία του περιγράμματος του γεωτεμαχίου στο τοπογραφικό διά-
γραμμα μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στη “Ζώνη Συμβατότη-
τας Σχήματος” του Κτηματολογικού διαγράμματος όπως αυτό 
εξειδικεύεται παρακάτω. 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας του ελέγχου καταχωρούνται σε 
ιδιαίτερο πεδίο της κτηματολογικής βάσης, με αναφορά στα 
στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος σε σχέση με το οποίο 
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έγινε ο έλεγχος συμβατότητας (εξάρτηση ή όχι από το κρατικό 
δίκτυο, ημερομηνία σύνταξης). 

 
(β) Συμβατότητα εμβαδού  
Κριτήριο για την πιστοποίηση της συμβατότητας εμβαδού είναι, η 

απόλυτη τιμή της διαφοράς του εμβαδού Ε του γεωτεμαχίου, 
όπως αυτό προέκυψε από την κτηματογράφηση και καταγράφη-
κε στην κτηματολογική βάση, από το εμβαδόν ΕΔ του γεωτεμα-
χίου, όπως αυτό υλοποιείται στο έδαφος, να είναι μικρότερη ή 
ίση από την μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση εμβαδού ΔΑ η τιμή 
της οποίας ορίζεται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει 

Ο έλεγχος συμβατότητας εμβαδού που θα γίνει στα πλαίσια του 
παρόντος έργου, θα αναφέρεται στη συμβατότητα του εμβαδού 
που δηλώνεται από κάθε δικαιούχο ή προκύπτει από τα στοιχεία 
που υπέβαλε με την δήλωσή του (τοπογραφικό διάγραμμα, 
τίτλος), σε σχέση με το εμβαδόν με βάση τα στοιχεία της ψηφια-
κής βάσης δεδομένων χωρικών κτηματολογικών στοιχείων. 

Συμβατότητα εμβαδού υπάρχει όταν η τιμή ΔΕ = | Ε – ΕΔ | είναι 
μικρότερη ή ίση από τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση εμβα-
δού (ΔΑ), δηλαδή όταν ΔΕ ≤ ΔΑ, όπου: 

Ε = Το εμβαδόν του γεωτεμαχίου όπως καταγράφηκε στο Κτηματο-
λόγιο. 

ΕΔ = Ε1 ή Ε2 ή Ε3 όπου: 
Ε1 = το δηλούμενο εμβαδόν 
Ε2 = το εμβαδόν του τίτλου 
Ε3 = το εμβαδόν που προκύπτει από τοπογραφικό διάγραμ-

μα που υποβλήθηκε. 
Ο έλεγχος Συμβατότητας εμβαδού θα γίνεται για όποια από τις τρεις 

ως άνω τιμές εμβαδού επιλέγεται ως πλέον αξιόπιστη. 
Το αποτέλεσμα του ελέγχου συμβατότητας εμβαδού καταχωρείται 

σε ιδιαίτερο πεδίο της κτηματολογικής βάσης. 
Στην περίπτωση μη πιστοποίησης γεωμετρικής συμβατότητας γεω-

τεμαχίου θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος της μη συμβατό-
τητας σε παρατήρηση η οποία θα καταχωρίζεται στην αντίστοιχη 
εγγραφή της κτηματολογικής βάσης. 

 

Β. Στοιχεία από το άρθρο 4: «Έγκριση τεχνικών προδιαγρα-
φών και τιμολογίου σύνταξης κτηματογραφικών διαγραμμάτων κλ. 
1:1000 με ορθογώνιες συν/νες και κτηματολογικών πινάκων» 
(ΥΠΕΧΩΔΕ 9703/633/1995 (ΦΕΚ-167 Δ')), που εφαρμόζεται κατά τη 
σύνταξη των πράξεων εφαρμογής :  

Τα καθορισμένα με σαφήνεια σημεία λεπτομερών πρέπει να απει-
κονίζονται στο διάγραμμα με ακρίβεια μεγαλύτερη από 0,2 
mm (μέσο τετραγωνικό σφάλμα) στην κλίμακα του διαγράμμα-
τος. Οι αποστάσεις μεταξύ σαφώς καθοριζόμενων σημείων, που 
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έχουν αποτυπωθεί με μετρήσεις από πολυγωνικά σημεία πρέπει 
να διαφέρουν από τις άμεσα μετρούμενες στο έδαφος λιγότερο 

από 3 cm + 009% της απόστασης. 
 
Τα κτηματογραφικά διαγράμματα κατά τη σύνταξη των 

πράξεων εφαρμογής αποδίδονται σε κλίμακα 1:1000. Επομένως, 
απαιτείται ακρίβεια μεγαλύτερη των 20cm. 

 
σχ. 10.1 Ζώνη συμβατότητα σχήματος 

 

Ας θεωρηθεί γεωτεμάχιο ορθογώνιο και μετρήθηκε με μια σειρά 
παρατηρήσεων οι 2 πλευρές του. Υπολογίστηκε το πιθανότερο μήκος 
της μικρής πλευράς (έστω βάσης Β) 50m, με σφάλμα  ±0.20m και το 
πιθανότερο μήκος της μεγάλης πλευράς (έστω ύψος Υ) 80m, με 
σφάλμα  ±0.20m. 

Προφανώς η πιθανότερη τιμή εμβαδού (Ε) θα είναι  

ΠΕ = ΠΒ * ΠΥ = 50.00 * 80.00 = 4000.00m
2

 
Εφαρμόζοντας το νόμο μετάδοσης σφαλμάτων το Μ.Τ.Σ. της πιθανό-
τερης τιμής του εμβαδού θα είναι : 
 

 ► 
 

                                                        
                   ► 

 

2 2
Ε Β Υ

2 2 2

Π Υ Π Β Πm Π *m +Π *m

2 2
    

    
    

Ε Β Υ

2 2 2

Π Π Πm *m + *m

2 2 
Ε

2 2 2

Πm 80.00 *0.20 +50.00 *0.20 356.00
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► 

 

► 

 

 
ΕΠm 18.87τμ  

Επομένως, εμβαδόν γεωτεμαχίου : 4000.00 ±18.87 τμ 
 
Αν εφαρμοστούν τα μήκη των πλευρών σε γεωτεμάχιο το οποίο 
εμπίπτει σε αγροτική περιοχή, δηλ. βρίσκεται σε περιοχή επέκτασης 
του σχεδίου πόλης, τότε η ζώνη συμβατότητας σχήματος (σχ.10.1), 
θα βρίσκεται μεταξύ του περιγράμματος του εσωτερικού και 
εξωτερικού πολυγώνου με απόσταση Uo εκατέρωθεν κατά 2.0m. Το 
εξωτερικό πολύγωνο θα έχει εμβαδόν 4536.00τμ και το εσωτερικό 
3496.00τμ., δηλ. διαφορά εμβαδού 1040.00τμ. 
 
Αν εφαρμοστεί ο νόμος μετάδοσης σφαλμάτων για αγροτική περιοχή 
με σφάλμα μέτρησης των πλευρών ±1.00m, τότε το Μ.Τ.Σ. της 
πιθανότερης τιμής του εμβαδού θα είναι : 
 
 

Επομένως, εμβαδόν γεωτεμαχίου : 4000.00 ±94.34 τμ 
 
Αν εφαρμοστεί ο νόμος μετάδοσης σφαλμάτων για αστική περιοχή με 
σφάλμα μέτρησης των πλευρών ±0.40m, τότε το Μ.Τ.Σ. της πιθανό-

τερης τιμής του εμβαδού θα είναι : 
 
 

Επομένως, εμβαδόν γεωτεμαχίου : 4000.00 ±37.74 τμ 
 
Συμπερασματικά : Κατά την άποψη των συγγραφέων, κακώς θεσμο-
θετήθηκε στην §2, του άρθρου 1, του Ν.4315/2014, ότι πρέπει να 
λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη τα τηρούμενα στοιχεία του Εθνι-
κού Κτηματολογίου, διότι όπως αποδείχθηκε, οι ακρίβειες που παρέ-
χουν οι προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου δεν συνάδει με την 
επιζητούμενη ακρίβεια των προδιαγραφών για τη σύνταξη των 
κτηματογραφικών διαγραμμάτων σε πράξη εφαρμογής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 
Ε

2 2 2

Πm 80.00 *1.00 +50.00 *1.00 8900.00  
ΕΠm 94.34τμ

2 2 
Ε

2 2 2

Πm 80.00 *0.40 +50.00 *0.40 1424.00  
ΕΠm 37.74τμ
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10.4 Εισφορά σε χρήμα  

Το άρθρο 2 του Ν.4315/2014, έχει τίτλο «Υπολογισμός και 
καταβολή εισφορών σε χρήμα». Η εισφορά σε χρήμα αποτελεί το 2ο 
πολεοδομικό εργαλείο. Ο Ν.4315/2014 δεν επιφέρει διαφοροποίηση 
στη κλιμάκωση και την αναλογικότητα των ποσοστών σε ότι αφορά 
την αρμοδιότητα του μελετητή για να υπολογίσει την εισφορά σε τμ.  

Ουσιαστικά με το άρθρο 2, του Ν.4315/2014, θεσπίζονται 
μεταβολές  διοικητικής φύσεως, οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για τον 
πολίτη, αλλά και τον επιβλέποντα μηχ/κό, που θα κληθεί να 
υλοποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο.   

10.4.1. Διατάξεις αντικατάστασης, τροποποίησης και προ-
σθήκης  του άρθρου 9, του Ν.1337/1983   

Α)  Η §3 του άρθρου 9 του Ν.1337/83, παρατίθεται όπως αντι-
καταστάθηκε από την §1 του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014. 

«§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. 

Ως τιμή ζώνης του οικοπέδου για την εφαρμογή του προηγούμενου 
εδαφίου νοείται: 

α) Στις περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορι-
σμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων του Υπουργείου 
Οικονομικών, η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία του οικοπέδου, η 
οποία προκύπτει από την Τιμή Οικοπέδου (Τ.Ο.) συναρτήσει 
της Τιμής Ζώνης (Τ.Ζ.) και του Συντελεστή Αξιοποίησης του 
Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) πολλαπλασιαζόμενης με το Συντελεστή του 
Οικοπέδου (Σ.Ο.), όπως καθορίζονται στους πίνακες τιμών των 
αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση των κείμενων διατάξεων. 

β) Στις περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιο-
ρισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, και με την 
επιφύλαξη ότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του 
ν.4223/2013 (Α΄ 287), η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία των ακι-
νήτων, όπως αυτή προσδιορίζεται από την επιτροπή του 
π.δ. 5/1986 (Α΄ 2). 

Για ιδιοκτησίες που στην πράξη εφαρμογής οι ιδιοκτήτες αναγράφο-
νται 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 αρμοδίου ορ-
γάνου, εκτός αν δεν έχουν βεβαιωθεί ήδη οι εισφορές σε χρήμα της αρχικής 
πράξης εφαρμογής, οπότε και λαμβάνεται υπόψη η οικοπεδική αξία κατά το 
χρόνο κύρωσης της αρχικής πράξης εφαρμογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώ-
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νεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης στο κατάστημα της Φορολο-
γικής Διοίκησης που εξυπηρετεί το δήμο, ενώ για τους δήμους που έχουν 
δική τους ταμειακή υπηρεσία η παραπάνω εισφορά βεβαιώνεται απευθείας 
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 και αποδίδεται σε αυτούς κατά μήνα. 

Η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα καταβάλλεται εντός προθεσμίας 
εννέα (9) ετών από την πράξη επιβολής της,  

 σε εκατόν οκτώ (108) ισόποσες μηνιαίες δόσεις  
 ή σε τριάντα έξι (36) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις  
 ή σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.  

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει την καταβολή του συνολικού 
ποσού εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την πράξη επιβολής της 
εισφοράς, παρέχεται έκπτωση ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του 
συνολικού ποσού.  

Σε περίπτωση βεβαίωσης της εισφοράς σε χρήμα μετά την κύρωση 
διορθωτικής πράξης ως προς τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, η προθεσμία καταβο-
λής των οφειλών υπολογίζεται από την ημερομηνία της αρχικής πράξης επι-
βολής.  

Σε κάθε περίπτωση : 
ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50€) 
ως ελάχιστη τριμηνιαία το ποσό των εκατόν πενήντα     (150€) 
ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300€) 
 
Τα ανωτέρω ισχύουν αποκλειστικά για την οφειλόμενη εισφορά σε 

χρήμα και όχι για τυχόν μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα ή προσκυρώ-
σεις.  

Το ποσό της εισφοράς αυτής διατίθεται από τους οικείους Ο.Τ.Α. για 
την κατασκευή, εντός της περιοχής μελέτης, των βασικών κοινόχρηστων 
έργων υποδομής, όπως οδικό δίκτυο και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευ-
σης, είτε από τον ίδιο, είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτόν φορέα, καθώς 
και για την εκπόνηση μελετών πολεοδόμησης, πράξεων εφαρμογής και 
ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής.  

Κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη 
και η παράβαση αυτής αποτελεί παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 
259 του ΠΚ για όλους τους εμπλεκομένους.  

Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημο-
σίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσονται της εισφοράς σε χρήμα για 
τους προβλεπόμενους από την πολεοδομική μελέτη κοινωφελείς χώρους αρ-
μοδιότητάς τους. Η καταβολή της εισφοράς αυτής γίνεται μετά την απόκτηση 
του χώρου από το φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση 
μετατροπής σε χρηματική εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά-
φου 7, του άρθρου 8, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 13, του 
άρθρου 12, ως προς τον προσδιορισμό της αξίας και οι ανωτέρω διατάξεις 
ως προς τον τρόπο καταβολής των οφειλόμενων εισφορών σε χρήμα.  
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Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομι-
κών, επικαιροποιούνται ο προσδιορισμός αξίας ακινήτων για την επιβολή ει-
σφοράς σε χρήμα, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτο-
μέρεια.» 

 
Β)  Η §4 του άρθρου 9, του Ν.1337/1983, παρατίθεται όπως 

αντικαταστάθηκε από την §2 του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014 
«§4. Μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και έγκριση της κατά 

περίπτωση αρμόδιας αρχής, είναι δυνατόν 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 
και εφαρμόζεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) η αποδιδόμενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας όσο και η εναπομένου-
σα ιδιοκτησία καλύπτουν τους περιορισμούς της κατά κανόνα 
αρτιότητας, ή 

β) η αποδιδόμενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας μπορεί να συμπεριλη-
φθεί σε όμορο κοινόχρηστο χώρο όπως πλατεία, άλσος ή μεγά-
λο χώρο πρασίνου, ή όμορο κοινωφελή χώρο. 

Μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, ομοίως κατά τα ανω-
τέρω, δύναται αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα να προσφέρεται τμήμα 
της επιφάνειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Η μετατροπή γίνεται με τη διαδι-
κασία διορθωτικής πράξης εφαρμογής, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση 
του ιδιοκτήτη, που θα υποβληθεί εντός εξαμήνου από την έκδοση της πράξης 
επιβολής εισφοράς σε χρήμα και έγκριση της κατά περίπτωση αρμόδιας 
αρχής. Ειδικώς στην περίπτωση που η επιφάνεια αποδίδεται για τη δημιουρ-
γία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων απαιτείται, πέρα από την κύρωση 
διορθωτικής πράξης εφαρμογής, η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτο-
μικού σχεδίου.» 

 
Γ)  Η §6α του άρθρου 9, του Ν.1337/1983, παρατίθεται όπως 

αντικαταστάθηκε από την §3, του άρθρου 2, του Ν. 4315/2014 
«§6.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, επι-
συνάπτεται βεβαίωση του οικείου δήμου, ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 
ποσό των δόσεων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) 
των συνολικών υποχρεώσεων που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο. 

Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα μεταβίβασης επί ποινή ακυρότη-
τας γίνεται ειδική μνεία για τους υπόχρεους οφειλέτες και το υπολειπόμενο 
ποσόν οφειλής εισφοράς σε χρήμα. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
μεταγραφή ή την καταχώριση των δικαιωμάτων κυριότητας αντίστοιχα 
στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολογικά Βιβλία, ο αποκτών 
οφείλει να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήμο προκειμένου να 
βεβαιώσει σε αυτόν το υπόλοιπο των οφειλών σε χρήμα και να προσκομίσει 
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αντίγραφο αυτής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο, το 
οποίο κάνει σχετική επισημείωση στο περιθώριο της μεταγραφής. 

Σε κάθε περίπτωση το μη καταβληθέν υπόλοιπο των οφειλών εισφο-
ρών σε χρήμα βαρύνει τον αποκτώντα το δικαίωμα κυριότητος, ανεξαρτήτως 
του είδους της πράξης με την οποία το απέκτησε. Η απαίτηση του οικείου 
δήμου για το μη καταβληθέν υπόλοιπο των οφειλών εισφορών σε χρήμα δεν 
υπόκειται σε παραγραφή.» 

Σύμφωνα με την εγκ. 3/2015, με αρ. πρωτ. 11/13.01.2015 
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
αναφέρεται : «Σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου που οφείλει 
εισφορά σε χρήμα σύμφωνα με κυρωμένη πράξη εφαρμογής, εκτός από την 
επισυναπτόμενη στη συμβολαιογραφική πράξη, βεβαίωση του οικείου δήμου 
ότι έχει καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των 
συνολικών οικονομικών υποχρεώσεων που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο 
ακίνητο, πρέπει στην οικεία συμβολαιογραφική πράξη (ήτοι δικαιοπραξία εν 
ζωή) επί ποινή ακυρότητας να γίνεται ειδική μνεία για τους υπόχρεους 
οφειλέτες και για το υπολειπόμενο ποσό οφειλής εισφοράς σε χρήμα.Στα 
αντίστοιχα συμβολαιογραφικά έγγραφα με το ως άνω αντικείμενο πρέπει να 
γίνεται και ιδιαίτερη μνεία ότι ο αποκτών υποχρεούται σε προθεσμία δέκα 
πέντε ημερών από την μεταγραφή ή καταχώριση της πράξης στα οικεία 
Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολογικά Γραφεία να υποβάλει δήλωση ιδιοκτη-
σίας στον οικείο δήμο προκειμένου να βεβαιωθεί το υπόλοιπο των οφειλών 
σε χρήμα και να προσκομίσει αντίγραφο αυτής στο αρμόδιο Υποθηκοφυ-
λακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο και να γίνει σχετική επισημείωση στο 
περιθώριο μεταγραφής, προκειμένου να λάβει δημοσιότητα. 

 
Δ)  Έχουν προστεθεί οι §7 και η §8 στο άρθρου 9, του 

Ν.1337/1983, σύμφωνα με την §4, του άρθρου 2, του Ν. 4315/2014 
«§7. Σε πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα που εκδόθηκαν μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2009 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
εφαρμόζεται ενιαία ποσοστιαία μείωση επί του αρχικού ποσού εισφοράς σε 
χρήμα ίση με είκοσι τοις εκατό (20%). Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι 
(6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, εφαρμόζεται η προαναφερ-
θείσα μείωση υπολογιζόμενων με τα ήδη καταβληθέντα ποσά και εκδίδεται 
εκ νέου η πράξη επιβολής. Στις περιπτώσεις αυτές η προθεσμία καταβολής 
των οφειλών δύναται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου να 
υπολογίζεται από την ημερομηνία της νέας πράξης επιβολής εισφοράς. Η ως 
άνω μείωση και ο αντίστοιχος συμψηφισμός εφαρμόζονται μόνο σε περιοχές 
που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας 
των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών και δεν εφαρμόζονται σε βε-
βαιωθείσες και ολοσχερώς καταβληθείσες οφειλές, σε μετατροπές εισφο-
ράς γης σε χρήμα ή σε προσκυρώσεις. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετα-
ξύ του ήδη καταβληθέντος ποσού και του ποσού που προκύπτει μετά την 
εφαρμογή της μείωσης του πρώτου εδαφίου δεν επιστρέφεται. 
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§8. Για τις περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορι-
σμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, 
με απόφαση της επιτροπής του π.δ. 5/1986 (Α΄2) δύναται να επιβάλλεται 
μειωτικός συντελεστής (ΜΣ) στην τιμή ζώνης του οικοπέδου που συνυπολο-
γίζεται στην εισφορά σε χρήμα. Ως μειωτικός συντελεστής (ΜΣ) τίθεται το 
ήμισυ του ποσοστού της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Παραγωγής στις 
Κατασκευές της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από το έτος θέσπισης των αντικειμενικών αξιών 
στην περιοχή (ΔΠΚ1) έως το προηγούμενο έτος προσδιορισμού της αξίας 
των ακινήτων (ΔΠΚ2) και εξάγεται από τον τύπο: 

ΜΣ = (ΔΠΚ1 − ΔΠΚ2) / (2 x ΔΠΚ1), ο οποίος σε κάθε περίπτωση 
δεν λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες του 0,3. 

Τα ανωτέρω ισχύουν αποκλειστικά για την οφειλόμενη εισφορά σε 
χρήμα και όχι για τυχόν μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα ή προσκυρώ-
σεις.» 

10.4.2. Διατάξεις αντικατάστασης, τροποποίησης και προ-
σθήκης  άρθρων, του ΠΔ.5/1986.   

Α)  Το άρθρο 1 του ΠΔ.5/1986 (ΦΕΚ 2 τ.Α’), παρατίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε από την §5, του άρθρου 2, του Ν. 4315/2014. 

«Άρθρο 1 του ΠΔ. 5/1986 όπως αντικαταστάθηκε 

1. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη συγκροτούνται Επι-

τροπές στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας, που είναι αρμόδιες για τον 

προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων που περιλαμβάνονται σε πράξεις 

εφαρμογής για τις περιοχές που εμπίπτουν στις διατάξεις περί εισφορών σε 

γη και χρήμα. Στις νησιωτικές περιοχές μπορούν να συγκροτούνται Επι-

τροπές με αρμοδιότητα σε περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες. 

Εκτός των νησιωτικών περιοχών σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να 

συγκροτούνται επιπλέον Επιτροπές στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας 

μετά από προηγούμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης ανεξαρτήτως της περιφέρειας στην οποία συγκροτούνται. Η Επι-

τροπή επιλαμβάνεται:  

α) στην περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της 

αξίας τους, είτε γιατί δεν έχει οριστεί στην περιοχή αντικειμε-

νικό σύστημα υπολογισμού της αξίας μέχρι σήμερα, είτε γιατί 

κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης δεν εφαρμόζεται το 

σύστημα αυτό, είτε γιατί δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 5 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), και  

β) στον υπολογισμό της αξίας των επικειμένων. 

2. Η Επιτροπή είναι τετραμελής και αποτελείται από:  

α) τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον νόμιμο 

αντικαταστάτη του,  
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β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της οικείας 

περιφερειακής ενότητας με τον αναπληρωτή του,  

γ) έναν υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. που βρίσκεται στην έδρα της 

οικείας περιφερειακής ενότητας με τον αναπληρωτή του και  

δ) έναν εκπρόσωπο του τοπικού παραρτήματος ΤΕΕ.  

Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων. Ο εκπρόσωπος του τοπικού παραρτήματος του ΤΕΕ 

ορίζεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τότε που το 

σχετικό έγγραφο του Περιφερειάρχη περιέλθει στο σχετικό νομικό πρόσωπο. 

Εάν μετά την πάροδο των δέκα (10) ημερών δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος, 

καθώς και ο αναπληρωτής αυτού, η Επιτροπή νόμιμα συγκροτείται από τα 

υπόλοιπα μέλη. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με πράξη του Προέ-

δρου ο υπάλληλος − μέλος της Περιφερειακής Ενότητας. Η Επιτροπή έχει 

απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία μέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψη-

φία. Στην Επιτροπή συμμετέχει κατά περίπτωση ως πέμπτο μέλος και με 

ισότιμο δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης με 

τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου κατά 

την υποβολή του αιτήματος για προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων από 

την Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέ-

δρου.  

3. Ο Δήμαρχος υποχρεούται όπως εντός ενός μηνός από την κύρω-

ση της Πράξης Εφαρμογής διαβιβάσει στην Επιτροπή τον πίνακα της Πράξης 

και τα σχετικά σχέδια που προσδιορίζουν τη θέση και το μέγεθος των και-

νήτων που υπόκεινται σε εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

Επίσης αποστέλλει τους πίνακες επικειμένων προκειμένου να προσδιοριστεί 

η αξία τους.  

4. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και μετά από 

αυτοψία και έλεγχο των στοιχείων που υπεβλήθησαν σε αυτήν καταρτίζει, 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τότε που ελήφθησαν τα ως άνω 

στοιχεία της Πράξης Εφαρμογής και τα συγκριτικά στοιχεία προσδιορισμού 

της αξίας, έκθεση στην οποία περιγράφεται η κατάσταση των ακινήτων και 

των συστατικών τους, καθώς και οι τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αυτών και 

εκτιμάται αιτιολογημένα η αξία τους, η οποία και αναγράφεται στις αντίστοιχες 

στήλες του πίνακα της Πράξης Εφαρμογής.  

5. Η ως άνω έκθεση συντάσσεται ανά κατηγορία ή ζώνες ακινήτων 

και ανάλογα με τα τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (π.χ. γωνιακά 

ακίνητα, ακίνητα εντός εμπορικής ζώνης, ακίνητα με μεγάλο πρόσωπο επί 

βασικού οδικού άξονα κ.ο.κ.), εντάσσοντας τα υπό διαχείριση ακίνητα στην 

αντίστοιχη κατηγορία που ανήκουν. Εάν προκύψει διαφωνία για την αξία του 

ακινήτου, καταχωρούνται στην έκθεση όλες οι γνώμες που διατυπώθηκαν. 

Ως χρόνος για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου λαμβάνεται ο χρό-

νος κύρωσης της πράξης εφαρμογής (σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

ν. 1337/1983). Ως κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου λαμβά-

νονται υπόψη τα σχετικά στοιχεία από την οικεία Δ.Ο.Υ., την αρμόδια Κτημα-



                         Κεφάλαιο 10
ο
 : Προσθήκες, αντικαταστάσεις, βάσει του Ν. 4315/2014 

Παράρτημα σελ. 779 

 

τική Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα από 

την Επιτροπή, ο μειωτικός συντελεστής (ΜΣ) της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 

1337/1983, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται αναγκαίο. Οι 

οικείες Δ.Ο.Υ. συνεργάζονται με την Επιτροπή και παρέχουν κάθε σχετικό 

στοιχείο προς διευκόλυνση του έργου της, όταν τους ζητείται.  

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 5/1986 (Α΄ 2), όπως 

τροποποιήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4315/2014 προστίθεται 

εδάφιο ως εξής:  

«Εφόσον η Επιτροπή αυτοβούλως ή και μετά από σχετικό αίτημα 

του οικείου δημοτικού συμβουλίου διαπιστώσει ασυμφωνία μεταξύ αντικειμε-

νικών και εμπορικών αξιών σε περιοχή αρμοδιότητάς της, εισηγείται αιτιολο-

γημένα στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 την αναπρο-

σαρμογή των τιμών ζωνών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού 

της φορολογητέας αξίας των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.»  

6. Σε περίπτωση διορθωτικών πράξεων εφαρμογής εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά η προηγούμενη έκθεση της επιτροπής για την προγενέστερη 

πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε στην ίδια περιοχή, υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν έχει παρέλθει δεκαοκτάμηνο από τη σύνταξη της προηγούμενης 

έκθεσης.»  

 
Β)  Η §1, του άρθρου 3 του ΠΔ.5/1986 (ΦΕΚ 2 τ.Α’), παρατίθεται 

όπως αντικαταστάθηκε από την §6, του άρθρου 2, του Ν. 4315/2014. 
 «§1. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά πράξης επιβολής 

εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 59/1980, βεβαιώνεται 

αμέσως στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο ή στην Οικονομική Υπηρεσία του 

οικείου Δήμου αν υφίσταται, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της εισφοράς 

που ορίζεται σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι 

μικρότερες από εκατό (100) ευρώ.»  

 

Γ)  Το άρθρο 4 του ΠΔ.5/1986 (ΦΕΚ 2 τ.Α’),, παρατίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε από την §7, του άρθρου 2, του Ν. 4315/2014. 

«Άρθρο 4 του ΠΔ. 5/1986 όπως αντικαταστάθηκε 

1. Οι εισφορές σε χρήμα καταβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983.  

2.  Σε περίπτωση που καταστούν ληξιπρόθεσμες άνω των έξι (6) 

μηνιαίων ή άνω των δύο (2) τριμηνιαίων ή άνω της μίας (1) 

εξαμηνιαίας δόσης, χάνεται αμετάκλητα το δικαίωμα καταβολής 

της εισφοράς σε δόσεις και καθίσταται εφάπαξ απαιτητή και 

ληξιπρόθεσμη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 

του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περιπτώσεις ακινήτων που έχουν ληξιπρόθεσμες 

οφειλές κατά τα ανωτέρω, απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η 

σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και η χορήγηση έγκρισης 

ή άδειας δόμησης.»  
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10.5 Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμέ-
νων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από 
άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή 
δέσμευσης  

Με την §1 του άρθρου 3, αντικαταστάθηκε το άρθρο 29, του 
Ν.2831/2000 (ΦΕΚ.140Α/13.06.2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του 

Ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες Πολεοδομικές Διατάξεις»), 

σε ότι αφορά τη μείωση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. 

«α) να μην επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρη-
στων χώρων ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων, σύμφωνα με τα γενικά 
πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ). Επιτρέπεται η μείωση όταν η 
τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία:  

αα) είτε γίνεται σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμόδιων δικα-
στηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της διοίκησης να 
άρει την απαλλοτρίωση,  

ββ) είτε έχει αρθεί αυτοδικαίως μετά την παρέλευση δεκαπενταε-
τίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο 
επιβλήθηκε για πρώτη φορά η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή 
δέσμευση του ακινήτου,  

γγ) είτε έχει αρθεί αυτοδικαίως μετά την παρέλευση πενταετίας από 
την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή της 
πράξης αναλογισμού.» 

Με την §2 του άρθρου 3, αντικαταστάθηκε το άρθρο 32, του 
Ν.4067/2012 (ΦΕΚ.79/09.04.2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) 

«Άρθρο 32 του Ν.4067/2012 όπως αντικαταστάθηκε 

1. Μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση του 
ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά η ρυμοτομική 
απαλλοτρίωση ή δέσμευση του ακινήτου, ή την παρέλευση πενταετίας από 
την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή της πράξης αναλογισμού, 
επέρχεται αυτοδίκαια άρση της απαλλοτρίωσης, εφόσον αιτείται ο 
ιδιοκτήτης την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, χωρίς να 
απαιτείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης. Ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου, εφόσον δεν έχει ασκηθεί αίτηση για το δικαστικό καθορισμό της 
αποζημίωσης ή έχει παρέλθει δεκαοκτάμηνο από τη δημοσίευση, είτε της 
απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης, είτε της απόφασης 
οριστικού καθορισμού της αποζημίωσης ή δεν έχει καθορισθεί αποζημίωση 
εξωδίκως, αιτείται προς τον οικείο δήμο ή τον κατά περίπτωση αρμόδιο για 
την απαλλοτρίωση φορέα, την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου, προκειμένου το ακίνητο να καταστεί οικοδομήσιμο. 
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2. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Έκθεση ελέγχου τίτλων υπογραφόμενη από δύο δικηγόρους, 
οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για το σχετικό πόρισμα, θεωρημένη από τον 
οικείο δικηγορικό σύλλογο. Ο έλεγχος τίτλων αναφέρεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα της περίπτωσης β', ανέρχεται τουλάχιστον έως το χρόνο έγκρι-
σης του ρυμοτομικού σχεδίου και θεωρείται από την υπηρεσία. 

β) Το απαιτούμενο κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις 
τοπογραφικό διάγραμμα, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική υπη-
ρεσία ως προς 

 την ισχύ των αναγραφόμενων στοιχείων του ρυμοτομικού 
σχεδίου,  

 την ύπαρξη ή μη οριοθετημένου ή μη υδατορέματος,  
 εγκεκριμένων αρχαιολογικών χώρων,  
 οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας και  
 τη διέλευση εναέριας γραμμής υψηλής τάσης ΔΕΗ ή αγωγού 

φυσικού αερίου.  
Το διάγραμμα αυτό συντάσσεται κατά το πρότυπο τοπογραφικό 

διάγραμμα που κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δόμησης για Έκδοση Άδειας Δό-
μησης και περιλαμβάνει αναλυτικά τα όρια του γεωτεμαχίου και του τμήμα-
τος, που βρίσκεται υπό ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή δέσμευση, και την 
πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμέ-
νου το ακίνητο να καταστεί οικοδομήσιμο με επιβολή της εισφοράς σε γη, 
κατά την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2508/1997, για τη δημιουργία κοινο-
χρήστου χώρου. Σε περίπτωση που προκύπτει η ύπαρξη μη οριοθετημένου 
υδατορέματος, το τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύεται από πρόταση καθο-
ρισμού οριογραμμών υδατορεμάτων, σύμφωνα με το ν. 4258/ 2014. 

γ) Βεβαίωση του οικείου δήμου ή του αρμόδιου φορέα για την 
απαλλοτρίωση ότι δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση και ότι δεν συν-
τρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ν. 1337/1983. 

δ) Σε περιπτώσεις αμφιβόλου γεωλογικής καταλληλότητας, όπως 
περιοχές με κλίση εδάφους μεγαλύτερη του 35%, με ιστορικό κατολίσθησης 
ή διάβρωσης εδάφους και με μόνιμη ή εποχική κάλυψη με νερά, προσκο-
μίζεται μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Σε κάθε περίπτωση μελέτη 
γεωλογικής καταλληλότητας δύναται να επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις 
κοινοχρήστων χώρων που καθορίσθηκαν εκ της αρχικής έγκρισης ρυμοτο-
μικών σχεδίων βάσει των προγενέστερων διατάξεων του ν. 2508/1997. Με 
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής δύναται να εξειδικεύονται οι προδιαγραφές, καθώς και τα κριτήρια 
των περιπτώσεων που απαιτείται η εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλλη-
λότητας. 

3. Η τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων σε συμ-
μόρφωση δικαστικής απόφασης για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 
ή δέσμευσης γίνεται με υποβολή σχετικού αιτήματος στον οικείο δήμο ή την 
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αρμόδια υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη του ακίνητου στο οποίο ανακλήθηκε ή 
ήρθη η απαλλοτρίωση ή δέσμευση, εφόσον αιτείται ο ιδιοκτήτης την τροπο-
ποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση 
σχετικής διαπιστωτικής απόφασης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα 
στοιχεία α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και από τη 
δικαστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. 

4. Ο οικείος δήμος ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την απαλλο-
τρίωση φορέας κατ’ εξαίρεση δύναται να εισηγηθεί εκ νέου επιβολή της ανα-
κληθείσας ή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης του χώρου 
για τον ίδιο και μόνο σκοπό, μόνο εφόσον συντρέχει η πρόθεση και οικονο-
μική δυνατότητα του οικείου δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την άμεση 
καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, η οποία 
αποδεικνύεται με την εγγραφή αυτής σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό 
του οικείου δήμου ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα, και μόνον στις ακό-
λουθες περιπτώσεις: 

α) το ακίνητο αποτελεί τμήμα και δεν καλύπτει ολόκληρη την 
απαιτούμενη έκταση του προβλεπόμενου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς 
χώρου, με αποτέλεσμα μέσω της άρσης να επέρχεται απώλεια του αρχικού 
σκοπού του χώρου, ή 

β) το ακίνητο δεσμεύτηκε για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου εκ 
της αρχικής εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου και όχι εκ μεταγενέστερης 
τροποποιήσεως αυτού, ή 

γ) ο κοινόχρηστος χώρος προβλέπεται επιπρόσθετα στη θέση αυτή 
από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΕΧΣ ή άλλο ίδιου επιπέδου σχεδιασμό. 

Σε περίπτωση δρόμων απαγορεύεται η εκ νέου επιβολή της 
ανακληθείσας ή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης του 
χώρου, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ'. Εφόσον 
ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ' αλλά δεν υπάρχει η οικονομική 
δυνατότητα του οικείου δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την άμεση 
καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, ο οικείος 
δήμος δύναται να αιτηθεί χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Εφόσον 
εντός εξαμήνου από το αίτημα για την άρση δεν προβλεφθεί και εγκριθεί η 
σχετική χρηματοδότηση, η διαδικασία συνεχίζεται και θεωρείται ότι δεν 
συντρέχει η οικονομική δυνατότητα. 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του 
αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
δύναται να εξειδικεύονται ή να τροποποιούνται οι περιπτώσεις της προηγού-
μενης παραγράφου. 

6. Για την τροποποίηση του σχεδίου, με σκοπό τη διοικητική εφαρ-
μογή, είτε της δικαστικής απόφασης που αίρει ή ανακαλεί τη ρυμοτομική 
απαλλοτρίωση, είτε της αυτοδίκαιης άρσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη όλες οι προστατευτικές διατάξεις 
για το περιβάλλον και ιδίως οι διατάξεις για τις αρχαιότητες, τον αιγιαλό και 
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την παραλία που ισχύουν κατά το χρόνο της τροποποίησης. Οι διατάξεις 
περί προστασίας δασών δεν εφαρμόζονται για την τροποποίηση του 
ρυμοτομικού σχεδίου: α) επί ρυμοτομικών σχεδίων που εγκρίθηκαν μετά την 
ισχύ των διατάξεων του ν. 998/1979, β) επί εκτάσεων ρυμοτομικών σχεδίων, 
οι οποίες κατά το χρόνο της αρχικής τους έγκρισης δεν ήταν δασικές και γ) 
επί κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων που προέκυψαν με τροποποίηση 
του ρυμοτομικού σχεδίου από αρχικώς οικοδομήσιμους χώρους. Τυχόν 
πράξεις της διοίκησης στα πλαίσια της δασικής νομοθεσίας, που εκδόθηκαν 
επί ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου, ανακαλούνται από τον Γενικό 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από αίτημα του ενδιαφερο-
μένου. Στις λοιπές περιπτώσεις ισχύει ο έλεγχος του δασικού χαρακτήρα, ο 
οποίος ανέρχεται αποκλειστικά και μόνο στο χρόνο έγκρισης του ρυμοτο-
μικού σχεδίου. 

7. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να τροποποιηθεί το σχέδιο 
πόλης και να ενταχθεί η ιδιοκτησία σε οικοδομικό τετράγωνο, λόγω των 
υφισταμένων στην περιοχή απαγορεύσεων και ρυθμίσεων, τότε τίθεται 
εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και ορίζονται σε αυτήν 
ειδικοί όροι χρήσης και δόμησης. Οι χώροι που προστατεύονται από τις 
διατάξεις περί δασών και οι απολύτου προστασίας αρχαιολογικοί χώροι, που 
είτε εντάσσονται σε ζώνη α' προστασίας, είτε δεν επιτρέπεται η δόμηση σε 
αυτούς, τίθενται υποχρεωτικά εκτός σχεδίου μετά από έλεγχο των προϋ-
ποθέσεων της παραγράφου 6. 

8. Για την εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 1, ο ιδιοκτή-
της ή η πλειοψηφία, κατ’ ελάχιστον του εξήντα έξι τοις εκατό (66%), των συ-
νιδιοκτητών του ακινήτου αιτούνται, προς τον οικείο δήμο ή τον κατά περί-
πτωση αρμόδιο για την απαλλοτρίωση φορέα, την τροποποίηση του εγκεκρι-
μένου ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου το ακίνητο να καταστεί οικοδο-
μήσιμο. Ο οικείος δήμος ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την απαλλοτρίω-
ση φορέας οφείλει να γνωμοδοτήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών 
(3) μηνών από την κατάθεση της αίτησης, για την εκ νέου επιβολή ή μη της 
ανακληθείσας ή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης του 
χώρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 6 και 7. 

9. Σε περίπτωση που εκδοθεί κατά την παράγραφο 8 θετική γνω-
μοδότηση για εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευ-
σης κοινοχρήστου χώρου λόγω των προϋποθέσεων της παραγράφου 4, ο 
οικείος δήμος ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την απαλλοτρίωση φορέας 
οφείλει να προχωρήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών 
σε καθορισμό τιμής μονάδος με εξώδικο συμβιβασμό και σε εγγραφή 
του σχετικού ποσού αποζημίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό 
του οικείου δήμου ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα, με την οποία αποδει-
κνύεται η πρόθεση και οικονομική δυνατότητά του για την άμεση καταβολή 
της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους. Εφόσον μετά την 
έκδοση της θετικής γνωμοδότησης για εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης κοινοχρήστου χώρου, ο οικείος δήμος αιτηθεί 
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
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4, η καταλυτική προθεσμία, για καθορισμό τιμή μονάδος και δέσμευση του 
καθοριζόμενου ποσού, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Σε κάθε περί-
πτωση ο καθορισμός τιμής μονάδος με εξώδικο συμβιβασμό γίνεται από κοι-
νού μεταξύ των ιδιοκτητών και όλων των υπόχρεων σε καταβολή της απο-
ζημίωσης και εφόσον εντός των ανωτέρω προθεσμιών αυτό δεν καταστεί 
εφικτό, εκδίδεται η θετική γνωμοδότηση και ακολουθείται η διαδικασία δικα-
στικού προσδιορισμού αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του ν. 2882/2001. 

10. Σε περιπτώσεις ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Δημόσιο, σε νο-
μικά πρόσωπα δημοσίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου 
τομέα, κατά την έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
του ν. 4270/2014 (Α' 143), κατά την άρση απαλλοτρίωσης επιβάλλεται, εκτός 
από την τυχόν προβλεπόμενη εισφορά σε γη ή χρήμα, η παραχώρηση με 
συμβολαιογραφική πράξη προς τον οικείο δήμο επιφάνειας γης ίσης με το 
είκοσι τοις εκατό (20%) της εκτάσεως του όλου ακινήτου για τη δημιουργία 
κοινοχρήστου χώρου. 

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η τροποποίηση του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου και έναντι της παραχώρησης αυξάνεται μετά από 
γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ο συντελεστής δόμησης επί του τελικώς 
οικοδομήσιμου ακινήτου κατά είκοσι τοις εκατό (20%), ο οποίος υπολογίζε-
ται στο σύνολο του ακινήτου πριν την παραχώρηση. 

Η ως άνω προϋπόθεση δεν εφαρμόζεται εφόσον με την παραχώ-
ρηση το ακίνητο που απομένει δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. 

11. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης θετικής γνωμοδότησης για εκ νέου 
επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης του χώρου, επί 
σχεδίου πόλεως που εγκρίθηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923, και 
με αρμόδιο για την απαλλοτρίωση φορέα τον οικείο δήμο, ο δήμος προκα-
ταβάλλει για λογαριασμό και εις βάρος των υπόχρεων παρόδιων ιδιοκτητών 
τις δαπάνες που τους βαρύνουν για την απαλλοτρίωση. 

Οι δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται στην αποζημίωση που 
εγγράφεται σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ο 
οποίος στη συνέχεια βεβαιώνει και εισπράττει, κατά την παρ. 11 του άρθρου 
26 του ν. 1828/1989, από τους υπόχρεους σε καταβολή αποζημίωσης, το 
ποσό που κατέβαλε, για λογαριασμό τους, στους δικαιούχους της αποζημίω-
σης. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση που υπόχρεοι είναι μόνο οι 
παρόδιοι ιδιοκτήτες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτελεσθεί ολικώς ή 
μερικώς έργα σχετικά με το σκοπό του κοινοχρήστου ή κοινωφελούς χώρου. 

12. Σε περίπτωση είτε παρέλευσης άπρακτου της προαναφερθεί-
σας προθεσμίας της παραγράφου 8 για γνωμοδότηση σχετικά με την εκ 
νέου επιβολή ή μη της ανακληθείσας ή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίω-
σης ή δέσμευσης του χώρου, είτε της έκδοσης αρνητικής γνωμοδότησης για 
εκ νέου επιβολή, ο δεσμευμένος χώρος μετατρέπεται σε οικοδομήσιμος 
βάσει της προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε-
δίου, που συνοδεύει το στοιχείο β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 
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και τηρώντας τη διαδικασία του άρθρου 154 του από 14.7.1999 προεδρικού 
διατάγματος του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ' 580). 

13. Ο οικείος δήμος οφείλει να τηρήσει τις προβλεπόμενες διατά-
ξεις, διατυπώσεις και διαδικασίες δημοσιοποίησης της προτεινόμενης τροπο-
ποίησης του σχεδίου στη θέση του ακινήτου, εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας έξι (6) μηνών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας η διαδικασία 
έγκρισης της τροποποίησης συνεχίζεται χωρίς τη γνώμη του. Εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη των διαδικασιών 
τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με πράξη του οργά-
νου που είναι αρμόδιο για την τροποποίηση του σχεδίου ανακαλείται αυτό-
δίκαια η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή δέσμευση και τροποποιείται το σχέ-
διο, καθιστώντας το χώρο οικοδομήσιμο, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά 
την επιβολή της προβλεπόμενης εισφοράς σε γη για δημιουργία κοινό-
χρηστου χώρου. 

14. Σε συνέχεια του αιτήματος της παραγράφου 3, ακολουθείται 
ομοίως η διαδικασία των παραγράφων 8 έως 13. 

15. Οι αιτήσεις της παραγράφου 8 υποβάλλονται και αξιολογούνται 
μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει, είτε πράξη αναλογισμού σε ρυμοτομικά 
σχέδια που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923, είτε κυρωμέ-
νη πράξη εφαρμογής με καθορισμένο τον υπό απαλλοτρίωση χώρο, που 
δεσμεύτηκε επιπλέον της προαπαιτούμενης εισφοράς σε γη. Σε περίπτωση 
υποβολής αιτήματος σε κυρωμένη πράξη εφαρμογής χωρίς καθορισμένο 
τον υπό απαλλοτρίωση χώρο, που δεσμεύτηκε επιπλέον της προαπαιτούμε-
νης εισφοράς σε γη, θα πρέπει να προηγηθεί διορθωτική πράξη εφαρμογής 
προκειμένου να καθορισθεί ο υπό απαλλοτρίωση χώρος. 

16. Σε κάθε περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου και απαγορεύεται η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή 
δέσμευσης στις περιπτώσεις: α) κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων που 
καθορίσθηκαν εκ της αρχικής έγκρισης ρυμοτομικών σχεδίων, είτε για αστική 
αποκατάσταση δικαιούχων του Υπουργείου Γεωργίας, είτε κατόπιν ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, όπως οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, είτε για στεγαστικά 
προγράμματα και β) περιοχών που βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης του 
Κεφαλαίου Γ' πράξης εφαρμογής. 

17. Σε περιπτώσεις σχεδίων πόλεως, που εγκρίθηκαν με τις διατά-
ξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923, η εισφορά σε γη που επιβάλλεται κατά την τρο-
ποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου προκειμένου το ακίνητο να καταστεί 
οικοδομήσιμο, υπολογίζεται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β' παρ. 2 του 
άρθρου 20 του ν. 2508/1997, δηλαδή :  

 Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 250 τ.μ., ποσοστό 5%.  
 Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 250 τ.μ. μέχρι 500 τ.μ., 

ποσοστό 10%.  
 Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1000 τ.μ., 

ποσοστό 15%.  
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 Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 τ.μ. μέχρι 4000 τ.μ., 
ποσοστό 25%.  

 Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 4000 τ.μ. μέχρι 10000 
τ.μ., ποσοστό 30%.  

 Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10000 τ.μ., ποσοστό 40%.  

18. Σε περίπτωση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρί-
θηκε με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 προκειμένου το ακίνητο να καταστεί 
οικοδομήσιμο, επιβάλλεται εισφορά σε χρήμα κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 9 του ν. 1337/1983 και δεν επιβάλλεται εκ νέου εισφορά σε γη. 

19. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζονται τα κριτήρια 
και κάθε απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα μετα-
τροπής του δεσμευμένου χώρου σε πηγή μεταφοράς συντελεστή δόμη-
σης για την Τράπεζα Γης κατά τις διατάξεις του ν. 4178/2013, μόνο εφόσον 
υφίσταται αίτημα του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη.» 

 

10.6 Διηρημένες ιδιοκτησίες  

(Εφαρμογή της §1, άρθ. 1, του ΝΔ. 1024/1971  
σε εκτός σχεδίου δόμηση) 

Το 1ο εδάφιο της §1, του άρθρου 5 του Ν.4178/2013, παρα-
τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34, του Ν. 4315/2014. 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4178/2013 αντι-

καθίσταται ως εξής:  

«Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/ 1971 (Α΄ 232) 

εφαρμόζονται και επί γηπέδων, κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός 

ορίων οικισμών, ανηκόντων σε έναν ή πλείονες ιδιοκτήτες, επί των οποίων 

έχουν ανεγερθεί μέχρι τις 28.7.2011 οικοδομήματα, νομίμως ανεγερθέντα 

ή αυθαίρετα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των 

οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4178/2013. Υπό τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, επιτρέπεται η σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικών 

πράξεων συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών επί των ανωτέρω γηπέδων και 

η μεταγραφή αυτών στα βιβλία μεταγραφών ή η καταχώρηση στα κτηματολο-

γικά γραφεία. Υπό τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις θεωρούνται εξ υπαρχής 

έγκυρες και ισχυρές συστάσεις διαιρεμένων ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν 

συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.»  


