
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
'Επί τοϋ rr/εδίου Νόμου «περί καθορισμού άνωτάτου ορίου 

συντελεστοΰ δομήσεως, εισαγωγής τοϋ Οεσμοΰ μεταφοράς 
τοϋ συντελεστοΰ δομήσεως καί ετέρων τινών διαρρυθμί
σεων τής πολεοδομικής νομοθεσίας».

' Η τοιαύτη μεταφορά γίνετ 
ακινήτου τοϋ όττοίου μειοΰται 
συναινέσει των κυρίων άμφοτ

Τον θεσμόν τούτον εισάγει 
άρθρου προβλέπον :

αι επ’ ώφελεία τοϋ κυρίου τι 
ό συντελεστής καί τ όντως τ 

έρων των ακινήτων. ' ■
διά προίτην φοράν το τταρί

ΓΪούς τήν Βουλήν των Έ/.λήνων

Κατά τά τελευταία έτη έχει κλιμακωθή σειρά νομοθετικών 
καί άλλων κυβερνητικών μέτρων σχετικών πρός'τάς πολεο- 
δομικάς διατάξεις.

‘Η συστηματική επιδίωξις'τών μέτρων αυτών είναι μία: 
ή -σταδιακή άποκατάστασις συνθηκών οΐκησεως «άνθρωπι- 
νωτέρων».

Τά μέτρα αύτά πρέπει νά συμπληρωθούν καί έν τινι μέτρω 
νά προσαρμοσθοϋν προς τά νεώτερα ληφθέντα, εις τοΰτο δέ 
αποβλέπει το παρόν σχέδιον νόμου, κατά τά άναλυτικώτερον 
έπί' τών καθ’ έκαστα διατάξεων -αύτοϋ έκτιθέμενα :

Άρθρον 1. Τό άρθοον τοΰτο εισάγει διά προότην φοράν > ! « ■ - ■·-■"■ '~ · κ’ - / \ * π ' 1 ο / ' *ανωτατον οριον συντελεστοΰ οομησεως τον αριϋμον το
όποιον όριον δεν θά δύνανται νά υπερβαίνουν αί κατά τάς κει-
μένας διατάξεις εις τό έξης .θεσπιζόμενοι (διά Π.Λ/των ή
Νομαρχιακών άποφάσεων) όροι δομήσεως εις οίονδήποτε
σημεϊον της χώρας.

Όσον αφορά τούς ήδη ίσχύοντας μεγαλυτέρους συντελε- 
στάς, αυτοί θά εξακολουθούν νά εφαρμόζονται,- αλλά έάν 
κάποτε γίνη τροποποίησίς τους, ή τροποποίησις αυτή θά 
δύναται μόνον νά τούς μέιώνη (προσεγγίζοντάς τους προς 
τό άνωτέρω όριον ή καί περιορίζοντάς τους κάτω άπό αυτό, 
αν παρίσταται άνάγκη), ουδέποτε δέ νά τούς μεγαλώνη καί 
νά τούς άπομακρύνη άκόμη περισσότερον άπό τό καθιερού- 
μενον διά τοϋ άρθρου τούτου άνώτατον όριον. Εννοείται ότι 
σταδιακή μείωσίς των δεν αποκλείεται.

"Ως προς τό θέμα τοΰτο καί τον έπιλεγέντα ώς άνώτατον 
όριον αριθμόν θεωρείται άναγκαΐον νά τεθούν ύπ’ οψιν υμών 
τά ακόλουθα :

λ) Ή κατά τό παρελθόν έπικρατοϋσα έλλειψις ορίου συν- 
τελεστοϋ δομήσεως έπέτρεψε νά υπάρχουν .εις τάς πιεζομένας 
ιδίως πεοιφερείας ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης περιοχαί όπου 
ό συντελεστής δομήσεως φθάνει ανεπίτρεπτα ΰψη (συντελε
στής μεγαλύτερος τοϋ άριθμοΰ 8).

β) Τά άνωτέρω όρια σε άλλες χώρες καί πόλεις είναι 
πολύ χαμηλότερα άπότό νΰν θεσπιζόμενου. Ένδεικτικώς άνα- 
φέρονται OTt ανώτατοι συντελεσταί δομήσεως είναι :

Διά τήν Γερμανίαν (Διάταγμα της 26/11/68) ό αριθμός 
1,2 καί διά τάς περιοχάς εμπορικού κέντρου ό άριθμός 2,4,

Διά τήν Ελβετίαν (Ζυρίχην) ό άριθμός 4,05 (Νόμος
7.9.75). ‘..-·ν

Άρθρον 2. Διά τοΰ άρθρου τούτου είσάγεται ό θεσμός τής 
«μεταφοράς συντελεστοΰ δομήσεως» άπό ενός άκινήτου εις 
έτερον.

.Μέσα εις τήν δομήν τών πόλεων υπάρχουν σημεία τά 
όποια τίθενται υπό ειδικούς περιορισμούς οΐκοδομήσεως 
(ώς π.χ. τά κηρυσσόμενα βάσει τών·κειμένων-διατάξεων δια
τηρητέα) ή τά όποια θά είναι ωφέλιμον νά τεθοΰν ύπό τοιού- 
τους κανόνας (π.χ. άκάλυπτα νΰν οικόπεδα τά όποια θά ήτο 
δυνατόν νά μεταβληθοΰν εις πράσινον ή νά μείνουν άκάλυπτα 
περιοριζομένης της χρήσεώς των) ένω εις άλλα σημεία είναι 
άνεκτή έστω καί ή υπέρ τον κανόνα δόμησίς των (π.χ. περι
πτώσεις έγκρίσεως παρεκκλίσεων).

Διά τήν πρώτην περίπτωσιν ύφίστανται διατάξεις διατη- 
ρήσεώς των, διά τήν δευτέραν όχι. Καί είς τάς δύο περιπτώ
σεις δρν προβλέπεται οίαδήποτε.άποζημίωσις ή δέν ύφίσταται 
ή δυνατότης παροχής μιας μορφής «άνταλλάγματος», ένω 
τοΰτο .είναι δυνατόν νά γίνη διά τής μεταφοράς τοΰ «συντε
λεστοΰ δομήσεως» άπό τοΰ ένόςάκινήτου είς άλλο όπου ή .-αύ- 
ξησις είναι άνεκτή, όπως επίσης .καθίσταται δυνατός ό εξο
πλισμός τών οικισμών διά προσίνου κ.λ.π. _ .

α) Τήν διά Π.Δ/τος έκάστοτε πραγματοποίησιν τής με τι 
φοράς άπό συγκεκριμένου εις έν συγκεκριμένου, ή περισσότερ 
άκίνητα. . . ·

β) Τήν ΰπαρξιν πάντοτε συναινέσεως .-τών- κυρίων '-τώ 
άκινήτων, άλλα καί τήν ίκανοποίησιν τής βουλήσεως το 
Δημοσίου, πράγματα τά όποια προϋποθέτουν τήν διενέργεω 
διαπραγματεύσεων κ.λ.π. δΓ έκάστην περίπτωσιν.

γ) Τήν διά ιδιαιτέρων Π.Δ/των (παρ. 9) ρύθμισιΫ'τα 
διαδικασιών καί λοιπών προβλημάτων τά όποια είναι δυνατέ 
νά άνακύψουν κατά τήν εφαρμογήν ένός πρωτοεισαγομένο 
θεσμού. ·.· >-<-·. ·.·· ν si! *

Άρθρον 3. Διά τοΰ άρθρου ' τούτου’ άντΓκαθίσ,τάται τ 
άρθρον 4 τοΰ Ν, 72Q./77, διά τοΰ οποίου έχει έπιβληθή ήι 
πρώτην φοράν ειδική εισφορά διά τήν έγκρισιν «παρεκκλι 
-σεων» κατά τήν οΐκοδόμησιν.

'Η έγκρισις παρεκκλίσεως άποτελεϊ έν έξαιρετικώς έπ 
τρεπόμενου άπό τον νόμον μέτρου, τό όποιον παρέχει ε 
τον κύριον τής γής μεγαλυτέραν δυνατότητα οικοδομικά 
έκμεταλλεύσεως, πλήν όμως καλύπτει ποικίλες·ανάγκες τα 
οικισμών. -------- — ------ - ~ Λ .is*.

Μί άρχή αυτή, διά τής άντικατάστάσεώς τοΰ άρθρου διατν 
ίρεΐται, άλλά απέρχονται δύο κυρίως ούσίαστι'καί -ίροπόπον/ 
■σεις : ' '" ' Λ ' V" Ί

α)-7Η εισφορά περιορίζεται μόνον εις τάς εντός έγκεκρ 
μένω σχεδίων πόλεων ή οικισμών προϋ.φισταμένων. τοΰ έτο,ι 
1923 έγκρινομένας παρεκκλίσεις, δηλαδή περιορίζεται εις τι 
κατ’ αρχήν «πρός κατοικίαν')» πρόοριζομένας 'περιοχάς.

β) Ή βάσις τής ςισφοράς αλλαζει καί άντί αυτή νάεξναιε 
άπαντα τά σημεία τής χώρας*, τό. εξαπλάσιαν τής άξίας- τι 
έπί πλέον όγκου (ώς· συμβατική άξια διά, τήν έκδόσιν.τί 
οικοδομικής άδειας), όρίζετάι αύτή εΐς τά 90/100 τής άξιε 
τής έπί πλέον γής, ή οποία Θά ήτο άπαραίτητος διά τά'κτ 
σΟοϋν αί έπί πλέον ένεκα τής παρεκκλίσεως προκύπτουσ 
έπιφάνειαι ή όγκος κτιρίου.,.'Η μεταβολή αΰτη άποτελ 
όρθολογικωτέραν ρύθμισιν τοΰ.θέματος,-διότι,έπιτρέποντ 
αί έπί πλέον κατά καρέκκλισιν έπιφάνειαι ή όγκος_άντ( τ 
μείζονος άπαιτουμένης γής. Ή μεταβολή έλπίζεταγότγ C 
συνελέση ώστε «ΐ εντός σχεδίου παρεκκλίσεις αί έπίφέρούσι 
αΰξησιν τής έκμεταλλεύσεως τοΰ οικοπέδου νά περιορίζωντ 
μόνον εις τάς περιπτώσεις κατά τάς όποιας είναι άδύνατος 
άπόκτησις τής άπαραιτητου έπί πλέον γής. , (

Ά>λο θετικό σημείο τής έ/ λόγω ρυθμίσεως είναι ή δι: 
φοροποίησις τοΰ ποσοΰ τοΰ όφειλομένου τέλους "εις τάς δι: 
φόρους περιοχάς τής Χώρας, άναλόγως μέτ τήν -άξίάν ήή 
ένω διά τής προγενεστέρας ρυθμίσεως, τό-τέλος ήτο τόαύτ 
είτε τό άκίνητο εύρίσκετο εις τήν πρωτεύουσαν/' είτε-εΐς -μ 
κράν επαρχιακήν πόλιν ή άκόμη καί εκτός σχεδίου- πόλεώ 
"Οσον διά τον έπιλεγέντα συντελεστήν 90/100, ούτος' είν 
εύθυγραμμισμένος ,πρός τά έν Γαλλία κρατούντα, καί- όλίγ 
περιορισμένος έναντι τής πλήρους αξίας' τής γής διά ς 
καλύπτη άκριβώς τήν διαφοράν μεταξύ τής πραγματικί 
αγοράς γής πρός τήν πλασματικήν, τήν διά τής έγκρινομέν 
παρεκκλίσεως συνδεδεμένην τοιαύτην, ή όποία-'δϋνχτόν- - 
έξομοιοΰται άλλα καί δέν ταυτίζετμι πρός τό έμπράγματ 
έπί τής γής δικαίωμα (δεν συνοδεύει, τό ακίνητον»είς τό μέ 
λον, ,άν κάποτε τό νΰν κτϊσμκ -πρέπει.^ νά,-άνανεω,θήί^τ·?: ι 
έπιλεγή κάποτε άλλη χρήσις αύτοΰ κ.λ.π.).

Προστίθεται ότι, ένώ ή άξια τής γής διά τον ύπολογισμ 
τοΰ ειδικού τέλους, μετράται πάντοτε άπό τήν ήμερομηνί 
έκδόσεως τής άδειας (παρ. 4), ή διαφορά εϊς'τόν συνελεστ 
δομήσεως υπολογίζεται βάσει τών ^όρων δομήσεώς/··όί-οποί 
ϊσχυσαν έντός τοϋ έτους τό-'δτώϊούτάροηγήθή τήςτυπόβθλ; 
τής αίτήσεως διά τήν έκδάσϊν-'· τής σχετικής^ όικοδοόιίκ



άδειας if' ίσον ούτοι είναι εύμεν'στεροι διά τίν αίτοϋντα 
άπό τούς ίσχύοντας κατά τον χρόνον αιτήσεως της άδειας. 
Τοϋτο δέ διότι εις τούτον τον χρόνον έκτιμαται ή άπαιτουμένη 
διάρκεια διερευνήσεως της άγορας διά τυχόν άνεύρεσιν γης, 
τυντάξέως' μελετών, διαδικασίας έγκρίσεως τής παρεκ- 
<λίσε’ως, κ.λ.π.

Κατά τά λοιπά ή διάταξις διατηρεί τήν υπέρ τοϋ ΕΤΕΡΠΣ 
πόδοσιν της εισφοράς καί προβλέπει ότι ή άγοραία άξια τοϋ 

- ϊκοπέδου κατά τον χρόνον έκδόσεως τής άδειας θά ύπολο- 
•ίζετάι βάσει τών περί μεταβιβάσεώς άκινήτων διατάξεων, 
ος έκάστοτε θά ισχύουν (περιλαμβανόμενης καί τής διά τοϋ 
Ί.Δ,. 329/1974 είσαχθείσης προσωρινής έκτιμήσεως τοϋ 
Ηκον. · Εφόρου, τήν όποιαν δύναται ή ού νά άποδεχθή ό 
πόχρεως).·.,,. - -,:s . ' -
“Αρθρον 4 : Μετά την εισαγωγήν τοϋ Οεσμοϋ τής πληρω- 

ής τών- παρεκκλίσεων, κρίνεται άκίνδυνος (καί ενίοτε έπι- 
εβλημένη) ή έπέκτασις τής δυνατότητος έγκρίσεως παρεκ- 
λίσεως καί εις τάς περιπτώσεις τών ειδικών κτιρίων, δη- 
αγή τών κτιρίων τά όποια προορίζονται εις τό σύνολόν των 
ι’ έτίραν, πλήν κατοικίας, χρήσιν όπως καί εις τά σημεία 
ών πόλεο;ν εις τά όποια ισχύουν ειδικά ύψη καί όροι δ ο μή
κος. '
Τοϋτο άκριβώς γίνεται διά τών δύο παραγράφων τοϋ άρ- 

■ου τούτου. .:
“Αρθρον 5- Τό.άρθρον τοϋτο ρυθμίζει τό ζήτημα τών άνω- 

ίτων ορίων ύψους κ.λπ. τής περιοχής ’Αθηνών, εις τήν ό- 
/ίαν καί μόνον έξ όλης τής Χώρας τά θέματα ταϋτα ρυ- 
ιίζονται άκάμπτως υπό τοϋ νόμου, μή έπιτρεπομένου νά 
νουν διά Δ/των ούδέ τών μικρών εκείνων προσαρμογών αί 
:οΐαι είναι ενίοτε άπολύτώς άναγκαΐαι. ' . · ν.

περιορισμός ουτος είναι τελείως περιττός μετά τον
ιθορισφιόν άνωτάτων ορίων· συντελεστών καί τήν μεταβα-
κήν'.διάταξιν τής. παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 1, δι’ ό καί
ιτα'ΡΥέΐταί υπό' τόΰ'παρόντος άρθρου. '

*Δν·»ν ,χ*· ·/'■/ · - . ·. . - ■ ’ ·* *’ .·. -

"Αρθρον 6. Τό άρθρον 'τοϋτο .περιλαμβάνει μεταβατικάς
νας ρυθμίσεις διά.τήν εισφοράν τοϋ άρθρου 3, τό δέ άρθρον 7
-ριλαμβάνει τήν ρήτραν ένάρξεως ισχύος τοϋ Νόμου. .·
Τούς σκοπούς τούτους έπιδιώκέι τό παρόν σχέδιον Νόμου 
"όποιον φέρεται πρός ψήφισιν.
'Ως πρός τάς .υπό τούτου τροποποιουμένας ή πρός αύτό 
ετιζομένας διατάξεις, αύτα,ι. έχουν ώς έξής :

Τ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ! κλπ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

!. Ν.Δ. 8/1973
ι) "Αρθρον 5 παράγραφος 6 καί 7
>.· Συντελεστής δομήσεως οικοπέδου (Σ.Δ.Ο.) καλείται 
όγος τοϋ άθροίσματο: τών έπιφανειών τού ισογείου καί τών 
ρ αυτό όρόφων τών δυναμένων νά κατασκευασθοϋν βάσει 

ν·■ κειμένων διατάξεων πρός τήν ύλην επιφάνειαν τοϋ οίκο- 
ίου. '·■'-' .'■·'· '·
’. Συντελεστής κατ’ όγκον έκμεταλλεύσεως τοϋ οικοπέδου 
εϊται ό λόγος τοϋ υπέρ το έδαφος όγκου τοϋ κτιρίου πρός 
ίλην επιφάνειαν τοϋ οικοπέδου.

) “Αρθρον 8: ,■■-».·.>·■ · ·
άδικά'κτίρια καλούνται τά ώς έκ τοϋ προορισμού των 
γώς χρησιμοποιούμενα δι’ άλλην χρήσιν πλήν κατοικίας, 
ιρέσεί τής κατοικίας τοϋ τυχόν ύπηρετοϋντος προσωπικού.
) “Αρθρον 79 παρ. 6.
. Διά Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τοϋ Ύ- 
ργοϋ Δημοσίων Έργων κατόπιν ήτιολογημένης έκθέσεως 
.κατά,.· περίπτωσιν αρμόδιας Υπηρεσίας δύνανται νά 
χκτήρίζωνται. οικισμοί, ή τμήματα αύτών ή κτίρια ώς 
η ρητέ α λόγω, τοϋ ιδιαιτέρου ιστορικού, λαογραφικοΰ, 
εοδομικ.οϋ, αισθητικού ή καί άρχιτεκτονικοϋ χαρακτήρος 
ϋν.

. δ ) . “Αρθρον 102.·
1. ’Επιτρέπεται παρέκκλισις από τών κείμενων διατά

ξεων, ώς πρός τό ύψος καί τήν κάλυψιν τοϋ οικοπέδου, προ- 
κειμένου περί κτιο ων, ναών, σχολείων, βιομηχανιών καί 
βιοτεχνιών, ώς πρός τό ύψος, προκειμένου περί ξενοδοχείων 
καί άθλητικών εγκαταστάσεων, μόνον δέ ώς πρός τον άριθμόν 
τών όρόφων άνευ όμως ύπερβάσεως τοϋ ύψους καί τής καλύ- 
ψεως, προκειμένου περί πολυωρόφων κτιρίων χρησιμοποιου- 
μένων διά σταθμούς αυτοκινήτων. Κατά τήν εφαρμογήν τής 
παρούσης παραγράφου ή χρήσις τών άναφερθέντων ειδικών 
κτιρίων θεωρείται άμιγής καθ’ όλον τό κτίριον.

2. *Η κατά τήν παράγραφον 1 παρέκκλασις έγκρίνεται 
δι’ άποφάσεως τοϋ ‘Υπουργού Δημοσίων Έργων ή τοϋ εις 
ό μετεβιβάσΟη ή άρμοδιότης αύτη οργάνου μετά πρότασιν 
τής αρμόδιας έπί τής έγκρίσεως τών μελετών καί τοϋ έλέγχου 
τών κτιρίων ‘Υπηρεσίας καί μετά γνώμην τοϋ παρά τώ άπο- 
φαινομένω όργάνω Συμβουλίου Δημοσίων “Εργων. ' Η πρό- 
τασις τής αρμόδιας Υπηρεσίας δέον νά συνοδεύεται υπό 
αΐτιολογικής έκθέσεως περί τών λειτουργικών άναγ-κών τοϋ 
κτιρίου αίτινες συνηγορούν ύπέρ τής έγκρίσεως τής παρεκ- 
κλίσέως.

3. Δέν επιτρέπεται οίαδήποτε παρέκκλισις άπό τών 
ΐσχυουσών διατάξεων ώς πρός τον μέγιστον άριθμόν όρόφων 
καί τό μέγιστον ύψος τών κτιρίων εις περιοχάς τών οικι
σμών εις άς-έχει καθορισθή τό μέγιστον έπιτρεπόμενον ύψος 
δι’ ειδικής περιοριστικής διατάξεως κατά παρέκκλισιν τοϋ 
κανόνος τοϋ ΐσχύοντος γενικώς εις τούς τομείς τής πό- 
λεως.

4. Δέν έπιτρέπεται παρέκκλισις άπό τοϋ μεγίστου ύψους 
τοϋ καθοριζόμενου έν έκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει 
παρά τής άρχαιολογικής ύττηρεσίας ή τής αρμόδιας στρα
τιωτικής ή πολιτικής άεροπορίας προκειμένου περί κτιρίων 
άνεγειρομένων πλησίον αρχαιολογικών χώρων ή άεροδρο- 
μίων.

5. Είδικώς εις τό συνεχές οικοδομικόν σύστημα δι’ ούδέν 
έκ τών έν τή παραγράφω 1 τοϋ παρόντος άρθρου κτίριον 
έπιτρέπεται παρέκκλισις άπό τοϋ μεγίστου έπιτρεπομένου 
έν προσόψει ύψους αυτού εί μή μόνον έάν τό κτίριον κα- 
ταλαμβάνη τούλάχιστον μίαν τών πλευρών τοϋ οικοδομικού 
τετραγώνου καί μετ’ έλεγχον τής προσαρμογής τοϋ ύψους 
τοϋ θεωρούμενου κτιρίου μετά τοϋ τών ομόρων καί έναντι 
κτιρίων, παρά τής αρμόδιας ’Επιτροπής Ένασκήσεως ’Αρχι
τεκτονικού ’Ελέγχου τών κτιρίων. -

6. Είδικώς, προκειμένου περί ξενοδοχείων δυνάμεως άνω 
τών 300 κλινών ή καί έν γένει ειδικών κτιρίων μέ ηύξημένην 
κίνησιν οχημάτων, άνεγειρομένων καθ’ οίονδήποτε σύστημα 
δομήσεως, δέν δύναται νά. έπιτραπή οίαδήποτε κατά τό 
παρόν άρθρον παρέκκλισις, έάν δέν έξασφαλισθή έπαρκής 
χώρος πρός στάθμευσην τών οχημάτων, τόσον δι’ ύποχωρή- 
σεως τοϋ κτιρίου τούλάχιστον κατά 2,30 μ., εσώτερον τών 
γραμμών δομήσεως, όσον καί διά της δημιουργίας επαρκούς 
έλευθέρου χώρου πρός στάθμευσιν οχημάτων κατά προσπέ
λαση» τής εισόδου τοϋ κτιρίου, ανεξαρτήτους τοϋ τυχόν κα- 
τασκευαζομένου ύπογείου σταθμού αυτοκινήτων. . .

7. Είδικώς προκειμένου περί κτιρίων άμιγώς χρησιμο- 
ποιουμένων ώς εμπορικών καταστημάτων έπιτρέπεται κατά 
παρέκκλισιν τών οικείων διατάξεων τοϋ παρόντος ή χρη
σιμοποίησή τοϋ πρώτου ύπό τό ισόγειον ύπογείου, ώς χώρου 
καταστήματος.

2. Ν. 720 αρθρον 4.
1. Διά τήν έκτέλεσιν οικοδομικών έργασιών, έγκρινο- 

μένων μετά τήν ΐσχύν τοϋ παρόντος βάσει τών διατάξεων τοϋ 
άρθρου 102 τοϋ Ν.Δ. 8/1973 «περί Γενικού Οικοδομικού 
Κανονισμού» κατά παρέκκλισιν άπό τών ίσχυόντων εις τήν 
οίκείαν περιοχήν όρων καί περιορισμών δομήσεως, επι
βάλλεται ειδικόν τέλος είσπραττόμενον κατά τήν έκδοσιν τής 
σχετικής οικοδομικής άδειας, πρός έκτέλεσιν τών έργασιών. 
Το τέλος ορίζεται εις το έξαπλάσιον τής άξίας τοϋ έπί πλέον




