ΙΙΡυΤΑΣΗ ιΝυΜΟΓ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΒΚΗΕΣΗ
Επί της προπάσεως νόμον περί τροποποιήσεων των άο-όοων S
και 9, είσβοοας σε γη και σε χρήμα τον ν. 1307/1983.
Π·>ος ζ>ι Βουλή ίων Ελλήνων
Με τα oo-Spa 8 χ.α: 9 τον ν. 1337/1983 κα-5ορ:ζθνται ο:
είσρορές της γαιοκτησίας σε γη ν.αι σε χρήμα κστα την εντσ
ξη των περιοχών τονς σε εγκεκριμένο πολεοοομιχο σχεοιο.
Με το άρ-Spc 24 τον Συντάγματος ποοβλέπετα: η συμμετο
χή των ιδιοκτησιών. τον βρίσκονται στ:ς πολεοδομικά ενεργο•πτιοόμενες περιοχές γ'.α τη διαμόρρωση των χοινοχρήστων
και χοινορελών /ρήσεων /ώρων χαι στις δαπάνες των κοινο
χρήστων πολεοδομικών έργων.
Όμως με τ:ς υπερβολικέ; εισρορές γης. τον προβλέποντα.
στο ά;->ρο 8 τον ν. 1337/1983 δεν καλύπτονται μόνο ο: υπο
χρεώσεις, τον προδιαγράοει το άρ-Spo 24 τον Συντάγματος,
αλλά επιδιώκεται και η δημιουργία ατο-Sεμάτων γης, γ:α
άσκηση κοινωνικής πολιτικής ταρσ/ης Οικοπέδων ή στέγης,
όπως άλλωστε αυτό ραίνεται ατό το κερ. 17 των προκαταρ
κτικών τον 5έτους προγράμματος 1983—87 ατό το κείμενο
«πολιτικής γης» του Υπουρ·-οό ΧΟΠ—Δεκέμβρης—S3 κλτ.
Λίγο τρο των Βουλευτικών εκλογών 1985 έμμεσα αλλά
επίσημα ανεγνώρισ: το ΥΧΟΠ το υπερβολικό των εισρορών
σε γη κα: με ανακοινώσεις αλλά και συγκεκριμένη νομοθετι
κή διάταξη πο-υοο 35 ν. 1545). τον επιτρέπει τη μείωση
οπτών των εισρορών.
Το ιδto συμβαίνει και με τις εισρορές σε χρήμα, τον οεν
είναι μόνο για τα πολεοδομικά έργα, αλλά και για τα έργα
υποδομής (άρ-ίρο 14 ν. 1337) και για την υπέρ αξία έντα
ξης (άίρ-Spo 19 τον ν.ί. 4260/1962).
Επειδή -ακόμη δεν έχει γίνει η πράξη εραρμογής ούτε στις
nto προωθημένες για ένταξη οικιστικές περιοχές μπορεί να
εραρμοσ-λοόν ο·: προτεινόμενες πιο κάτω διατάξεις, σαν τρο
ποποίηση των άρ-όρων 8 και 9 τον ν. 1337/1983.

Άρ·δρο 1.
Η παρ. 4 τον άο-Spov 8 τον ν. 1337/1983 αντιχσ-ύίστατα
ως ακολούθως:
«Η εισοορά σε γη αποτελείτα: από ποσοστό επιρανείας κά
νε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της το οποίον νπολογμετα: κατά τον ακόλον-Sc τρόπο:
α. Για our,μα ιδιοκτησίας μέχρι 250 τμ. ποσοστό 10%.
β. Για τυή-χα ιδιοκτησίας τα/ω οπέ 250 αέχοι 1000 τ.υ.

20%.
γ. Για τυήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 υέχρι 3000 τ.μ.
302c.
δ. Για τμήμα ιδιοκτησίας π άνω από 3000 τμ. 40%.
Στην περίπτωση πολεοδομικής αξιοποίησης αδομήτων πε
ριοχών για δημιουργία νέων οικισμών τα ποσοστά εισρορών
σε γη μεταβάλλονται με απλή αναλογία σε σχέση με τα πιο πά
νω κα-5οριζέμενα βάσει τον επιδιωκόμενον για τον κά-ύε οικι
σμό. ποιότητα οίκησης, που εκρράζετα: με το ποσοστόν κοινο
χρήστων και κοινορελών χώρων της πολεοδομικά αξιοποιο
μένης περιοχής».
Άρ-δρο 2.
Καταργείται το ap-Spo 19 τον ν.δ. 4260/1962, πον ανσρερεται στην εισρ-ορά σε χρήμα, λόγω υπεραξίας ακινήτου
εντασσομένου σε σχέδιο πόλης.
'Αρ-δρο 3.
Ιοχύς του παρόντος από της δημοσιεύσεως στην Ερημεοίδσ
της Κνβερνήσεως.
Α5ήνα, 26 Αύγουστον 1986
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