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Στό σχέδιό νόμου «επέκταση των .πολέδϊ’ομικών σχεδίων, 
οικιστική άνάπτυξη καί άλλες' σχετικές ρυθμίσεις».
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της γης. Ελάχιστες είναι οί περιπτ. 
πολεοδομικοϋ σχεδιασμοΰ σέ μή δομή .ες περιοχές καί 
δέν υπάρχει ούτε μία -περίπτωση όπου συνδυάστηκε ή 
επέκταση τοϋ σχεδίου πόλεως μέ τήν κατασκευή των 
αναγκαίων έργων υποδομής.

Οΐ πόλεις καί οί περισσότεροι οικισμοί τής χώρας βρί
σκονται σέ πολεοδομικό άδιέξοδο πού μπορεί να συνοψιστεί 
στα παρακάτω :

1. Γενική ύποβάΟμιση των πόλεων Αυτή εκφράζεται 
μέσα άπό τήν άλλ.οίωση καί ύπερεκμετάλλευση τοϋ φυσικοΰ 
καί δομημένου περιβάλλοντος, τή σταδιακή εξαφάνιση τής 
γειτονιάς σαν κοινωνικός χώρος και -χώρος διαβίωσές, 
τις ασφυκτικές πυκνότητες, την πολυκάτοικιοποιηση, την 
έλλειψη κοινωνικής καί τεχνικής υποδομής.

2. Κληρονομιά τεράστιων έκτάσεων Αυθαίρετης δόμησης 
στον άμεσο περιαστικό χώρο : Στεγάζουν στη μεγαλύτερη 
έκτασή τους χαμηλά εισοδήματα έςω άπό τά opta τοϋ επί
σημου «σχεδίου πόλεως» καί παίρνουν όλο καί περισσότερο 
τήν μορφή πυκνοκτισμένων περιοχών, αλλά χωρίς σχεδια
σμένη πολεοδομική οργάνωση καί σύνδεση μέ τήν πόλη, 
χωρίς . τή στοιχειώδη κοινωνική καί Τεχνική υποδομή. 
(Παράρτημα Α' Πίνακας 1).

3. Κατάτμηση τής γής σέ μεγάλη έκταση καί διάσπαρτη 
αύθαίρετη δόμηση : Μέ τήν μέθοδο τών «αγροτεμαχίων» 
οίκοπεδοποιοϋνται καί καταστρέφονται τεράστιες εκτάσεις 
γεωργικής, δασικής καί παράκτιας γης, αυξάνεται πλαστά 
-μή παραγωγικά- ή άξια τής γής, προάγεται ή διαδικασία 
αυθαίρετης δόμησης, πού στον ευρύτερο χώρο σέ μεγάλη 
έκταση άναφέρεται σέ υψηλά εισοδήματα καί επίσης χρήσεις 
άλλες άπό κατοικίας, όπως ξενοδοχεία, εργοστάσια, απο
θήκες - καθεστώς κοινωνικά, οικονομικά καί πολιτικά άπα- 
ράδεκτο.

4. ’Αδυναμία εφαρμογής τών εγκεκριμένων σχεδίων
πόλεως : 'Υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ σημερινής 
ρυμοτομίας - ύπάρχουσα κατάσταση - καί αυτής πού προ
βλέπει το έπίσημο σχέδιο. 'Ο Πίνακας 2 Παράρτημα Β'. 
είναι χαρακτηριστικός. Δέν κατοχυρώνονται ουσιαστικά οί 
κοινόχρηστοι χώροι. .'Υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες 
έφαρμογής των σχεδίων, . ν . - . , ·\.

5. Συγκεχυμένο πολ.εοδομικό καθεστώς στούς μικρότερους 
οικισμούς : Οί πρό τοϋ 1.923 οικισμοί καθώς καί οί νεώτεροι 
οικισμοί κύριας κατοικίας, βρίσκονται σέ καθεστώς οίκιδομι- 
κοϋ άδιέξοδου άπό άποψη όρων δόμησης καί ρυμοτομίας

6. ’Αδυναμία άπόκτησης οικοδομήσιμης γής : Οί μηχα
νισμοί κατάτμησης τής γής καί ιδιοποίησης τής αύξησης 
τής άξίας της άπό τό εμπορικό κύκλωμα, άποκλείει όλο καί 
πλατύτερα κοινωνικά στρώματα άπό τήν δυνατότητα άπό
κτησης τής όποιας «νόμιμης» οικοδομήσιμης γής. ..

7. Τά βασικά αίτια αυτής τής εικόνας μπορεί νά συνο
ψιστούν : · - .*. · *· .·. ‘ -ν ·.*.

α) Στην έλλειψη γενικότερου άναπτυξιακοϋ προγραμμα
τισμού στή χώρα, πού οδήγησε στήν κατάρρευση τοϋ άγρο- 
τικοϋ οικιστικού χώρου καί τήν άπότομη οικιστική πίεση 
στις άστικές περιοχές.

β) Τήν έλλειψη πολιτικής κατοικίας καί πολιτικής γής 
μέ κοινωνικά κριτήρια πού θά ένίσχυε τή λαϊκή στέγη στόν 
άναγκαΐο βαθμό καί θά έλεγχε τήν άξια τής γής. . .

γ) Τήν άνάληψη τών πολεοδομικών πρωτοβουλιών, άλλά 
καί την ιδιοποίηση κάθε αύξησης τής άξίας της. γης πού 
εντάσσεται στό σχέδιο καί άποκτά συντελεστή δόμησης 
άπό τό έμπορουματικό κύκλωμα τής οικοδομής καί τής 
κερδοσκοπίας τής γής.

δ) Τήν περιθωριοποίηση τοϋ πολίτη άλλά καί τής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης άπο τή γενικότερη πολεοδομική διαδικασία.

ο) Τήν έλλειψη πολεοδομικοϋ σχεδιασμοΰ : Ούσιαστική 
πολεοδομική νομοθεσία δέν υπάρχει καί ή ΐσχύουσα οδηγεί 
περισσότερο σε διαδικασίες οικοπεδοποίησης τής γής παρά 
πολεοδόμισης. Στή μεγαλύτερη έκτασή τους, στά μεγάλα 
πολεοδομικά συγκροτήματα, .τά σημερινά «σχέδια πόλεως»

Τέλος, άποφασιστική στή δημιουργία τοϋ σημερινού 
πολεοδομικοϋ άδιέξοδου υπήρξε ή παντελής έλλειψη άνα- 
πτυξιακοΰ προγραμματισμού καί σχεδιασμοΰ γιά τις πόλεις : 
προβλέψεις χώρων οικονομικής λειτουργίας, έμπορίου, βιο
τεχνικής καί βιομηχανικής δραστηριότητας, άποθηκευτικών 
καί μεταφορικών εγκαταστάσεων κλπ. καθώς καί ή έλλειψη 
πρόβλεψης συμμετοχής τοϋ Δημοσίου στά άναγκαΐα έργα 
πολεοδομικής υποδομής.

8. ’Αναλυτικότερα γιά τις άδυναμίες τοϋ ίσχύοντος βα
σικού πολεοδομικοϋ θεσμικού πλαισίου, - τό Δ/γμα 17.7.23 
καί τον ν. 947/79 — τονίζονται τά άκόλουθα :

α) Τό Δ/γμα 17.7.23 κρίνεται πλέον σάν άναχρονιστικό, 
μή άνταποκρινόμενο στά σημερινά δεδομένα καί στις σημε
ρινές πολεοδομικές καί οικιστικές άνάγκες. Μέ τήν παραπάνω 
νομοθεσία οί κοινόχρηστοι χώροι μένουν ακατοχύρωτοι 
καί οίκοπεδοποιοϋνται, οί ιδιοκτήτες έπιβαρύνονται άνισα, 
άνάλογα μέ τό τμήμα τής ιδιοκτησίας πού αΰταποζημιώ- 
νεται, ένώ ή εφαρμογή τοϋ σχεδίου μπορεί νά καθυστερήσει 
γιά δεκαετίες. ·

β) Ό ν. 947/79, παρά ορισμένες έκσυγχρονιστικές διατά
ξεις πού περιέχει σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη .νομοθεσία, 
χαρακτηρίζεται άπό σειρά αδυναμιών καί άντιλαϊκών καί 
άντιδημοκρατικών διατάξεων. ,.

’Ενδεικτικά άναφέρονται :
"Ορισε τις εισφορές σέ γή μέ ποσοτικά καί όχι κοινωνικά 

κριτήρια, πλήττοντας ουσιαστικά τούς μικροϊδιοκτήτες.
"Εδωσε τήν δυνατότητα στήν ιδιωτική πρωτοβουλία 

- νά ύποκαταστήσει τήν Τοπική Αύτοδιοίκηση καί τούς 
. κοινωνικούς φορείς καί στις έπιλογές καί στήν πολεοδομική 

εφαρμογή (Εταιρεία ’Ενεργού Πολεοδομίας). ·;Λ;
’Αγνόησε τήν έξασφάλιση προϋποθέσεων γιά κοινωφελείς 

λειτουργίες καί προγράμματα στέγασης. , .·
Ιΐρύβλεψε χρονοβόρες διαδικασίες γιά τήν έφαρμογή 

"τών σχεδίων. * ,.·■■··. · ·
’Αντιμετώπισε μέ τήν ίδια διαδικασία όλες τις περιπτώ

σεις, άσχετα μέ τήν έκταση καί τά ειδικά προβλήματα κάθε 
οικιστικής περιοχής.

Οί άδυναμίες αύτές περιόρισαν τήν δυνατότητα έφαρμογής 
του πού σέ συνδυασμό μέ τις λαϊκές άντιδράσεις καί άντι- 
θέσεις πού δημιούργησε, οδήγησαν τήν προηγούμενη κυ
βέρνηση στήν διατύπωση τοϋ άρθρου 10 τοϋ ν. 1221/5.10.81 
γιά τήν άμεση έπ&υση τών άσφυκτικών πολεοδομικών 
προβλημάτων , πού άντιμετώπιζε. ; . , ;

'Η ρύθμιση όμως αυτή, βασισμένη στις χρονοβόρες καί 
άναχρονιστικές διαδικασίες τοϋ Ν.Δ. τής 17.7Υ923, δέν 
εξασφαλίζει τήν ποιοτική άναβάθμιση τών υπό ένταξη 
περιοχών πυκνό δομημένων αύθαιρέτων καί τήν οργανική 
τους σύνδεση μέ τήν πόλη. ’Αφορά ελάχιστες, περιοχές αύ- 
θα.ιρέτων, όσες είναι πυκνοδομημένες καί έχουν αίτηση 
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου πριν τήν ψήφιση τοϋ 
ν. 947/79. ’Αντιμετωπίζει δηλαδή τό πρόβλημα συμπτω- 
ματικά, άποσπασματικά καί άναπαράγοντας τά σημερινά 
προβλήματα. ".. . ' .' .' γ·;' ,

9. Τά πιο πάνω δεδομένα οδήγησαν στήν άνάγκη διατύ
πωσης ενός νέου νόμου πού νά άποβλέπει στήν ούσιαστική 
άντιμετώπιση τών άμεσων πολχοδομικών ::αί στεγαστικών 
προβλημάτων, χωρίς νά τά μεταθέτει. Ενός νόμου πού νά 
έχει χαρακτήρα ευέλικτο καί νά εφαρμόζεται σέ όλες τις 
περιπτώσεις κάλυψης τών άμεσων άναγκών όπως τής 
ένταξης αύθαιρέτων στό σχέδιο τής άνάπλ.ασης καί άναβάθμι- 
σης περιοχών κατοικίας καί τής έφαρμογής 'πολιτικής 
λαϊκής στέγης. ’Ιδιαίτερα γιά τό τελευταίο, τήν έφαρμογή 
πολιτικής λαϊκής στέγης, τονίζεται ή άνάγκη ύπαρξης
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χτάλληλη'ς πολεοδομικής νομοθεσίας πού νά προβλέπει 

άχρονα τά άνάλογα οικονομικά καί πολεοδομικά κί- 
ι καί νά εντάσσει οργανικά τήν πολεοδομική καί οί- 
<ή άνάπτυξη στο γενικότερο αναπτυξιακό προγραμ- 
-μό (δετή προγράμματα).· . . Γ. .

*0 παρών νόμος στοχεύει άμεσα στις παραπάνω 
γές πού σέ πολλές περιπτώσεις άναφέρονται πράγματι 
εοηκτικές καταστάσεις. "Ομως, ή πολεοδομική διαδι- 
ι είναι δυναμική διαδικασία πού άμεσα επηρεάζεται 
το κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι, αλλά καί τό έπη- 
ι. Γι’ αυτό, μέ δεδομένους τούς στόχους της Κυβέρνη- 

;-ιά το βαθύτερο κοινωνικο-οΐκονομικό μετασχηματισμό 
ελληνικής κοινωνίας, στό πλαίσιο ενός δημοκρατικού 
τυξιακού προγραμματισμού, ή πολεοδομική νομοθεσία 
πορεΐ νά παραμείνει στατική στην παρούσα, δυναμική, 
ική σηγμή. Σ’ αύτό άκριβώς όφελεται ή άπόφαση 

T0s) μεταβατικό χαρακτήρα τού παρόντος νόμου' πού 
λέπεται διετούς διάρκειας καί πού ενώ άνταποκρίνεται 
σημερινές άπα’.τήσεις, θέτει ταυτόχρονα: τά θεμέλιά 

προετοιμάζει τίς διαδικασίες για τήν ακόμα’ριζικότερη 
όρφωση της' πολεσδομικής νομοθεσίας στό πλ.αίσιο 
μακροχρόνιων στόχων τής Κυβέρνησης.
. Ό νέος οικιστικός νόμος θέτει σαν βασικούς στόχους : .
Τή βελτίωσή των συνθηκών ζωής σ'τίς υποβαθμισμένες 

χές μέσα στην πόλη καί στις διαμορφωμένες περιοχές 
ίρετων πού καλύπτουν τίς άνάγκες σέ πρώτη κατοικία 
ήν οργάνωσή τους καί μέ την παροχή σ’ αύτές κοϊνω-■ 
: καί τεχνικής ύποδομής. .

Τήν άσκηση, στις περιοχές νέων οικιστικών άναπτύ- 
, μιας τέτοιας πολιτικής γης πού νά εξασφαλίζει τή 
τότήτά’ στέγασής όλων τών κατοίκ'ων πού έμπάπτουν’· 
άνάγκες - επέκτασης' τού σχεδίου καί ιδιαίτερα τών 

ίλών εισοδηματικών.' .στρωμάτων,., σέ σωστά, πολεοδο- { 
ένη γη. μέ -τά- απαραίτητα .'πολεοδομικά σταθέρότυπα. 
μέ ταχύρρυθμες διαδικασίες εφαρμογής τών πολεοδο-.ρ 

ύν σχεδίων;.·, τ. ,.··.',·-;·.', ;· - ·τ. ·ύ. ,-:·;.ζ:- -.ίΎ;·.’"/ 1
) Τήν ενίσχυση, τών 'τελευταίων γιά βελτίωση τών 
ηκών κατοικίας ή απόκτηση νέας σέ αποδεκτά επίπεδα
τητας.' ' ^ '..............”'Λ " ’’ ’ .

Τή ριζική αντιμετώπιση τού κυκλώματος τής ύπερεκ- 
λλευσης τής γης καί τής οικοδομής καί τήν κοινωνική 
τοίηση τής υπεραξίας- πού δημιουργεΐται μέ τήν πολεο- 
κή άνάπτυξη.
Τήν απόκτηση όσο τό δυνατό μεγαλύτερου αποθέματος 

γιά πολεοδόμηση άπό τό Δημόσιο καί τήν Τοπική 
.διοίκηση, γιά νά ελέγχεται ή αύξηση της αξίας της 
νά διευκολύνεται ή παροχή φθηνών οικοπέδων ή. καί 
ικίας σέ όλους τούς πολίτες πού έχουν ανάγκη, οεδομέ- 
>τι ή άνάγκη αύ-.ή καί μόνο τεκμηριώνει τή σκοπιμότητα 
τάσης τού σχεδίου καί ότι ή πολεοδομημένη γη άπατε - 
τ’.ά «σπάνιο» αγαθό, προοριζόμενο επομένως νά καλύψει 
τις άνάγκες!' · -

:) Τήν αναπτυξιακή λειτουργία τού πολεοδομικοΰ σχε- 
μού καί τήν κατεύθυνση του μέ κοινωνικά κριτήρια.
) Τή δραστήρια συμμετοχή τού πολίτη καί τής Τοπικής 
οδιοίκησης στη μελέτη'καί εφαρμογή τών πολεοδομικών

Ό νόμος προβλέπει 5μελή Πολεοδομική ’Επιτροπή Γειτο
νιάς πού άναδεικνύεται άπο τούς πολίτες καί συμμετέχει 
σέ όλες τίς άποφάσείς’,'’ ι

β) Προβλέπεται μία σαφής δεοντολογία πολεοδομικής 
μελέτης άπό τό επίπεδο τού γενικότερου πολεοδομικού 
σχεδιασμού μέχρι τό επίπεδο τής εφαρμογής.

Γιά πρώτη φορά θεσμοθετούνται τά Γενικά Πολεοδομικά' 
Σχέδια γιά όλες τίς πόλεις τής χώρας, στό πλαίσιο τών 
οποίων προγραμματίζεται καί συντονίζεται ή δραστηριότητα 
όλων τών φορέων τής πολιτείας, τών ύπουργείων καί όργα- , 
νισμών. · ■>.·;■ _·

Οί λεπτομερείς πολεοδομικές μελέτες γίνονται κατά - 
γειτονιές καί όχι κατά τυχαίες καί αποσπασματικές περιοχές. ·”

Τό «σχέδιο πόλεως» παύει πλέον νά είναι πινακίδες 
οικοπεδοποίησης καί γίνεται οδηγός πολεοδομικής, κοινω
νικής καί οικονομικής ανάπτυξης κάθε" γεινονιας.

Διατυπώνεται σαφώς ή διαδικασία εφαρμογής τών πό-ξ" 
λερδομικών σχεδίων, ώστε νά άποτρέπονται οί μακροχρό-''
νιες καθυστερήσεις. ; '

γ) Γιά τήν ανάπλαση τών- ύποβαθμισμένων περιοχών , 
κατοικίας καί τή σωστή όργάνωση τών περιοχών αύθαιρέ-ί) 

,. των, προβλέπεται ό θεσμός τών Ζωνών Ειδικής Ενίσχυσης, 
όπου τό Δημόσιο παρέχει οικονομικά καί άλλα κίνητρα., 
’Αντίστοιχα, γίά τήν ανάπλαση τών κεντρικών περιοχών /' 
τών πόλεων, άλλά καί κάθε γειτονιάς, προβλέπεται , όψ 
θεσμός τών Ζωνών Ειδικών Κινήτρων, γιά τήν ένίσχυση 
δημιουργίας εγκαταστάσεων αναψυχής, ψυχαγωγίας, πολι- ,
τιστικών λειτουργιών, κλπ. V-~.,V;

δ) Προβλέπεται ή έξασφάλιση άπό τό Δημόσιο, μετά έ 
τήν έγκριση τής πολεοδομικής μελέτης, της χρηματοδότησης 

•‘ κατά 30% τών έργων ύποδομής. . «..vA.**
ε) Προβλέπεται ή δημιουργία μικτών έπιχειρήσεων άπό 

ν τήν ΔΕΠΟΣ καί τούς ΟΤΑ, μέ συμμετοχή κατά πλειοψηφία. π 
άλλων φορέων τού Δημοσίου, άλλά καί ιδιωτών, γιά τήν,ς 

ΐ. τοπική πολεοδομική άνάπτυξη, μέ Ζώνες Ενεργού Πολεο- τ 
δομίας καί Ζώνες Ειδικού ’Αναδασμού σέ κάθε δήμο περιο- 
χών λαϊκής στέγης καί γενικότερης πολεοδομικής ανάπτυξης.. *

στ) Εΐσάγεται ό θεσμός τών Ζωνών Οικιστικού ’Ελέγχου 4 
γύρω άπό τίς πόλεις καί κατά μήκος τών άκτών, όπου 
έλέγχεται αύστηρά ή χρήση τής γής, ή κατασκευή χτισμάτων. ' 
καί περιφράξεων. Στις ζώνες αύτές προβλέπεται αύτηρός 
επίσης έλεγχος τής κατάτμισης τής γής μέ ποινικές, πει- ” 
θαρχικές καί διοικητικές κυρώσεις. Κατά μήκος τών άκτών 
οί αύστηοοί περιορισμοί εκτείνονται σέ ζώνη 500 μέτρων.

ζ) Δραστηριοποιείται ό θεσμός τής τράπεζας γής σε 
μεγάλη έκταση σέ κάθε πόλη γιά τήν έξασφάλιση άποθε- 
μάτων γης καί έλεγχο τής άξίας της.

Καθορίζεται μέγιστος συντελεστής δόμησης στις νέες 
περιοχές επεκτάσεων 0.8. Αύξηση τού συντελεστή αύτού 
προβλέπεται μόνο σέ συνδυασμό μέ κοινωνικά προγράμματα.

η) Εφαρμόζονται κοινωνικά κριτήρια στην εισφορά γης 
πού κλιμακώνεται άνάλ.ογα μέ τήν έκταση τών ιδιοκτησιών 
πού εντάσσονται στό σχέδιο. Στις πυκνοδομημένες περιοχές - 
αύθαίρετων δεν προβλέπεται ειδική εισφορά γής, σύμφωνα 
μέ τίς προβλέψεις τού άρθρου 10 τού ν. 1221. . ;

τών.
) Τή διαρκή αποκέντρωση τών πολεοδομικών διαδι- 
ών σέ επίπεδο νομαρχίας, Δήμων καί Κοινοτήτων.

) Τήν προστασία τού φυσικού καί πολ.ιτιστικοϋ περι- 
•,οντος. ’Ιδιαίτερα τήν προστασία τής γεωργικής γής 
τών άκτών άπό οικοπεδοποιήσεις.

2. Στό πλαίσιο τών παραπάνω στόχων, ό νόμος προ- 
τει τά παρακάτω πού άποτελ.ούν. ουσιαστικά, νέους 
ιούς :
) Ή πολεοδομική μελέτη καί ό σχεδιασμός γίνεται μέ 
η τήν οργανική οικιστική ενότητα τής πύλης, τή «γει
ά». Μέ τήν δραστήρια συμμετοχή τού πολ.ίτη έπιδιώ- 

ή κοινωνική καί πολεοδομική της ανασυγκρότηση 
ή βελτίωση τού περιβάλλοντος ζωής καί εργασίας.

θ) Κοινωνικά κριτήρια επίσης εφαρμόζονται στήν αντι
μετώπιση τών αύθαιρέτων. Ό νόμος προβλέπει γιά πρώτη 
φορά συνολική ρύθμιση όλων τών κατηγοριών αύθαιρέτων 
άνάλογα μέ τήν χρήση, τό μέγεθος, τήν ποιότητα κατα
σκευής. τήν εκμετάλλευση τού χτίσματος, τήν άξια τού 
οικοπέδου καί τήν οικονομική κατάσταση τού ιδιοκτήτη 
τού αύθαίρετου χτίσματος. Γιά τά νέα αυθαίρετα προβλέ- 
ττεται άμεση κατεδάφιση.

ι) Ρυθμίζονται τά μή άρτια οικόπεδα. ’Επιτρέπεται ή 
ανοικοδόμησή τους έφ’ οσον είναι δυνατή ή κατασκευή 
χτίσματος έμβαδοϋ 25μ2.

13. Οί διατάξεις τού νόμου αύτού πέρα άπο τά παραπάνω, 
επιδιώκουν νά κάνουν κατανοητό ότι ή σωστή ένταξη σ’ 
ένα πολεοδομικό σχέδιο δεν σταματάει στά δικαιώματα



ιδιωτικής εκμετάλλευσης τοϋ συντελεστής δόμησης, αλλά 
σημαίνει και κάποιες υποχρεώσεις γιά τον ιδιοκτήτη, 
το δημόσιο καί τό δήμο γιά σωστό πρακτικό πολεοδομικό 
σχεδιασμό καί γιά εξασφάλιση των άπαραίτητων κοινό
χρηστων χώρων, κοινωφελών εγκαταστάσεων καί έργων 
ύποδομής.

'Η σύνειδητοποίηση των παραπάνω καί ή αλλαγή της 
μέχρι τώρα νοοτροπίας επιδιώκεται μέ μιά διαφοροποιημένη 
αντιμετώπιση των ύπό ένταξη περιοχών ανάλογα μέ τά 
πολεοδομικά καί κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. ’Επειδή 
ακριβώς τά πολεδομικά έργαλεΐα γιά τήν κά9ε κατηγορία 
διαφοροποιούνται, θά μπορούν νά είναι εφαρμόσιμα στήν 
πράξη καί αποδεκτά άπό τις διάφορες κοινωνικές ομάδες 
ιδιοκτητών.

14. Μέσα στις παραπάνω γενικές κατευθύνσεις ό νόμος 
αυτός περιλαμβάνει τρεις ενότητες πού άντιστοιχοϋν στά 
τρία κεφάλαιά του δηλαδή : Τό Κεφάλαιο Α (άρθρα 1-14) 
πού άναφέρεται στήν ένταξη σέ σχέδια πόλης, τό Κεφάλαιο 
Β (άρθρα 15-22) πού άναφέρεται στο πρόβλημα τών αύ- 
Οαιρέτων καί στό Κεφάλαιο Γ πού περιλαμβάνει μερικές 
απαραίτητες σχετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις καί τις μετα
βατικές διατάξεις.

Γιά τις έπιμέρους ρυθμίσεις τοϋ σχεδίου νόμου θέτονται 
υπόψη της Βουλής τά ακόλουθα :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’.
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις διατάξεις πού άνα- 

φερονται στό θέμα τών έπεκτάσεων τών σχεδίων πόλεων 
καί μέ τις διατάξεις αυτές :

α) Εξασφαλίζεται ή σωστή ένταξη τών περιοχών αύ- 
θαίρετων στήν όλη δομή καί λειτουργία τής πόλης, μέσα 
άπό τή θέσπιση ενός συστήματος ζωνών καί όργανικών 
πολεοδομικών ενοτήτων (γειτονιών) μέ πλήρη τοπική 
εξυπηρέτηση. Ό καθορισμός αύτοϋ τοϋ συστήματος αποτε
λεί ένα άπό τά βασικά αντικείμενα τοϋ εΐσαγόμενου ευέλι
κτου θεσμού τοϋ γενικού πολεοδομικοϋ σχεδίου, πού ύπο- 
καθιστα τό χρόνοβόρο' καί άναποτελεσματικό θεσμό τής 
«οικιστικής περιοχής» τοϋ νόμου 947/79. Παράλληλα'προ
ωθείται άποτελεσματικά ή λαϊκή συμμετοχή στό -σχεδιασμό 
τής γειτονιάς καί στή δημοκρατική έκπροσώπησή .της.

β) ’Εξασφαλίζονται γη καί πόροι γιά τήν δημιουργία 
απαραίτητων κοινόχρηστων καί κοινωφελών χώρων καί 
εγκαταστάσεων, καθώς καί τών δικτύων μεταφορών καί 
υποδομής, στις χτισμένες περιοχές μέσα καί έξω άπό τήν 
πόλη. Οί διατάξεις γιά τή μεταφορά πόρων στις υποβαθμι
σμένες περιοχές, καθώς καί γιά τήν τακτοποίηση, όχι 
μόνο τών οικοπέδων, άλλά καί τών κοινόχρηστων καί κοι
νωφελών χώρων, μέ σωστό άναλογισμό τών εισφορών γής, 
υποχρεωτική άνταλλαγή ιδιοκτησιών ή ιδανικών μεριδίων, 
καί άλλους μηχανισμούς εφαρμογής νέων πολεοδομικών 
σχεδίων, ή άναθεώρησης υφιστάμενων, άποσκοποϋν σέ 
μιά ριζική άντιμετώπιση τοϋ άλυτου μέχρι σήμερα αύτοϋ 
προβλήματος. . , ·. J

γ) Κατανέμονται οί εισφορές σέ γη καί σέ χρήμα γιά 
την δημιουργία τών άπαραίτητων κοινόχρηστων καί κοι
νωφελών χώρων καί εγκαταστάσεων καί τών έργων ύπο
δομής μέ κριτήρια πολεοδομικής έφικτότητας καί κοινωνικής 
άποδοχής μέ τά όποια ελαχιστοποιούνται τά βάρη γιά τήν 
μικροϊδιοκτησία. Παράλληλα γιά τήν κατοχύρωση τών 
άναγκαίων άπό τήν πολεοδομική μελέτη κοινόχρηστων 
χοίρων καί τήν κατασκευή τών έργων ύποδομής συμμετέχουν 
ενεργά τόσο οί Ο.Τ.Α. όσο καί ή κεντρική διοίκηση.

δ) ’Εντοπίζονται οί προβληματικές περιοχές πού άπαι- 
τουν ενεργό παρέμβαση γιά βελτίωση τών συνθηκών κατοι 
κιας, διατίθενται πόροι καί άναζητοϋνται καί προωθούνται 
πειραματικά ρεαλιστικοί τρόποι άνάπλασής τους μέ συμ- 
μετοχικές διαδικασίες. Οί προβλεπόμενοι θεσμοί τών ζωνών 
ειδικής ενίσχυσης καί ενεργού πολεοδομίας κοινωνικού 
χαρακτήρα άποβλ,έπουν σ’ αύτό άκριβώς τό σκοπό.

ε) Διατηρούνται συντελεστές καί όροι δόμησης, άντα 
ποκρινόμενοι στις στεγαστικές ανάγκες τών ιδιοκτητών 
ώστε νά άποφευχθεΐ ή κερδοσκοπική εκμετάλλευση, τώ' 
έπεκτάσεων καί νά—διατηρηθούν χαμηλ.ά οί τιμές. Αύτέ 
αποτελεί άμεσο στόχο τής πολιτικής πού θά εφαρμόστε1 
μέσα άπό-τίς πολεοδομικές μελέτες. Παράλληλα εΐσάγοντα 
θεσμοί πού έπιτρέπουν μιά καλ.ύτερη κοινωνική άξιοποίησ, 
τής πολεοδομικής γής, μέ στόχο τήν κάλ.υψη περισσότερο 
στεγαστικών άναγκών, όπου οί αντικειμενικές συνθήκε 
έπιτρέπουν μεγαλ.ύτερες πυκνότητες.

στ) ’Επιδιώκεται νά έξασφαλιστούν πόροι καί διαδικασίει 
πού θά εύνοήσουν στεγαστικά προγράμματα μέ όργανωμένν 
δόμηση - ένισχύυντας τις πρωτοβουλίες τής τοπικής αύτο- 
διοίκησης στό τομέα αύτό - καί πού θά άντιμετωπίσουν σί 
προτεραιότητα τις άνάγκες τών χαμηλών εισοδημάτων.

Οί πόροι αυτοί (δάνεια καί έπιδοτήσεις) Οά μπορούν vs 
κατευθύνονται καί σέ περιοχές τής ύφιστάμενης πόλης πο· 
έχουν ανάγκη άπό ενίσχυση προκειμένου νά βελτιωθεί τι 
πολεοδομικό τους περιβάλλ.ον ή νά βοηθήσουν γενικά στή'- 
καλλίτερη λειτουργία τής πόλης.

Άρθρο 1.
Τό άρθρο αύτό περιλαμβάνει τις διατάξεις πού προσδιο 

ρίζουν τις περιοχές όπου έπιτρέπονται οί έπεκτάσεις σχε
δίων τού νόμου (παρ. 1 καί 2) καί καθιερώνουν τό σύστημα 
τών πολ.εοδομικών ενοτήτων (γεινονιών) βάσει τού όποιοι 
θά γίνονται οί έπεκτάσεις (παρ. 3). Έπισημαίνεται ή 
διάταξη τού τελευταίου έδαφίου τής παρ. 2 πού άποκλ,ςίε·. 
τήν έφαρμογή τού νόμου γιά περιοχές δεύτερης κατοικίας. 
Σάν δεύτερη κατοικία δέν θά θεωρούνται βέβαια οί περι
πτώσεις τών ανθρώπων πού ή έργασία τους τούς άναγκάζει 
νά έχουν μιά δεύτερη «κατοικία» όπως είναι ιδιαίτερα οί 
περιπτώσεις τών κτηνοτροφών πού έχουν τά «χειμαδιά» 
ή γεωργών κλπ.
. Ή παρ. 4 ορίζει ότι στις γειτονιές τών επεκτάσεων 
μπορεί νά .περιλαμβάνονται. καί τμήματα εντός σχεδίου, 
άλλά σ’ αύτά τά έντός σχεδίου τμήματα θά έφαρμόζονται 
καταρχήν οί παλιές διατάξεις, έκτος αν ύπάρχει άνάγκη 
γιά άνάπλ,αση οπότε θά έφαρμόζονται οί διατάξεις τοϋ 
άρθρου 13. . ._ ... .«. ·.> .

Ή παρ. 5 τονίζει ειδικά τό ότι οί.έπεκτάσεις θά διαφυ
λάσσουν τό πολιτιστικό καί φυσικό περιβάλλον καί θά 
εναρμονίζονται προς τούς γενικώτερους άναπτυξιακούς στό
χους τής Κυβερνητικής πολιτικής. . , . .. ...

. ' · ~ ■ ' Άρθρο 2. ' = ‘,
Τό άρθρο 2 περιλαμβάνει τόν κανόνα ότι οί έπεκτάσεις 

Οά γίνονται μέ τό γενικό πολεοδομικό σχέδιο καί οτ. οί 
περιοχές όπου θά έπεκτείνεται τό σχέδιο πόλης, μέ βάση 
τό γενικό σχέδιο, Οά άντιμετωπίζονται μέ ενιαία πολεο
δομική μελέτη πού θά άφορά τουλάχιστο σέ μιά πολεοδομική 
ένότητα τού γενικού πολεοδομικοϋ σχεδίου. Μέ το γενικό 
πολεοδομικό σχέδιο γίνεται: ...... .

α) 'Ο έντοπισμός καί όριοθέτηση τών προβληματικών 
περιοχών κατοικίας, μέσα καί έξω άπό τά όρια τού σχεδίου 
πόλης, καί ειδικότερα τών περιοχών πυκνοδομη μενών 
αύθαιρέτων. '. · “ ■ ’

β) Ή όργάνωση τών πόλεων, μαζί μέ τις περιοχές έπε
κτάσεων, σέ ζώνες καί πολεοδομικές ενότητες (γειτονιές) 
μέ τήν άναγκαία τοπική έξυπηρέτηση. Οί ενότητες αυτές 
θά άποτελέσουν τή βάση γιά τήν έκτίμηση τών άναγκών 
καί τήν άναζήτηση χώρων κατάλληλ,ων καί πού είναι δυνατόν 
νά άποκτηθούν, γιά τήν ύλοποίηση τής πολιτικής γιά ανα
βάθμιση τών χτισμένων περιοχών.

γ) Ή τεκμηρίωση τής σκοπιμότητας έπέκτασης τοϋ 
σχεδίου, μέ βάση τήν έκτίμηση τών πραγματικών άναγκών 
γιά νέες περιοχές στέγασης στήν προοπτική τής επόμενης 
πενταετίας. .... . .... - - ... ... .

δ) Ή άναζήτηση κατάλληλων περιοχών γιά νεα οικι
στικά προγράμματα μέ βάση τις φυσικές καί λειτουργικές
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αταλληλότητες καί τήν δυνατότητα άπόκτησής τους από 
'ν πολιτεία, ή άσκησης ελέγχου άπό αυτήν, ώς πρός τις 
μές, καί την ποιότητα της οικιστικής ανάπτυξης, μέ 
~4χο τήν ικανοποίησή των αναγκών όλων των εισοδηματικών 
ξεων. ' V · ■' ·■' -
ε) Ή διερεύνηση οικονομικών, οργανωτικών καί θεσμι- 

ΰν τρόπων για τη δημιουργία κατοικιών ποιότητας, σέ 
οστό πολεοδομικό περιβάλλον, μέ συμμετοχικές διαδι- 
εσίες.
Αύτά ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 καί 3 τοϋ άρθρου 
ώ ή παράγραφος 4 προσδιορίζει ότι οι «πυκνοδομημένες 
:ριοχές» που κατανάγκη θά άποτελέσουν τό βασικό πυρήνα 
υν έπεκτάσεων θά προσδιορίζονται μέ τα κτιτήρια πού θά 
ισθουν μέ Π.Δ/γμα σύμφωνα μέ τό άρθρο 10 τοϋ ν.

121/1981; .· ·;.ν .· < ή ■ .
Ή παράγραφος 5 προβλέπει ότι μέ τό Γενικό Πολεοδο- 

-κό Σχέδιο χωροθετοϋνται καί οί Βιομηχανικές περιοχές. 
Ή παράγραφος 6 τέλος, τοϋ άρθρου περιλαμβάνει έξου- 

.οδότηση γιά τις προδιαγραφές τοϋ Γενικοϋ Πολεοδομικοΰ 
χεδίου.

Άρθρο 3.
Τό άρθρο αύτό περιλαμβάνει τις διαδικασίες γιά την 

■κρίση τοϋ Γεν.’ Πολεοδομικοΰ Σχεδίου. Σέ αντίθεση 
έ τις χρόνοβόρες διαδικασίες τών «οικιστικών περιοχών» 
οϋ ν. 947/1979, τό γενικό πολεοδομικό σχέδιο έξασφα- 
-ζει τή μέγιστη δυνατή ταχύτητα καί ευελιξία σύνταξης, 
υμμετοχής καί έγκρισης. ' ' " ' i"' · ‘ '■’/
Σ ντάσσεται βασικά μέ πρωτοβουλία τής τοπικής αύτο- 

ιοίκ-)σης._Μέ τό άρθρο θεσπίζεται μιά ουσιαστική διαδι- 
ασία συμμετοχής τών πολιτών καί τών αρμόδιων φορέων, 
ρύ. υποκινείται άπό.’τό δημοτικό ή κοινοτικό- συμβούλιο 
ατά τή διάρκεια τής σύνταξής του. 'Ο καθαρά συμβουλευ- 
ικός χαρακτήρας τοϋ Σχεδίου επιτρέπει νά παρακαμφθεΐ, 

*τή φάση αυτή; ή χρονοβόρά διαδικασία τών ενστάσεων 
οϋ Ν. 947/79 καί νά γίνει έγκρισή του μέ άπλή υπουργική 
πόφαση. ή * . ;· _·. ·; -, Ί' '·.

' ·' ' · · ·1·. Άρθρο 4. · . -
3 ό άρθρο αύτό επαναλαμβάνει σάν εφαρμοζόμενη καί 

τις διαδικασίες επέκτασης Σχεδίων τοϋ νόμου αύτοΰ τή 
νωστή καί άπό τις μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες διατάξεις 
υνατότητα τής άπαγόρευσης τών οικοδομικών εργασιών 
αι κατατμήσεων γής κατά τό στάδιο τών διαδικασιών 
τέκτασης τών σχεδίων. Ή διάταξη άποβλέπει στο νά 
ποφευγεται ή δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, νά 
ποτρέπεται ή καλλιέργεια κερδοσκοπικής διάθεσης κλπ. ·

Άρθρο 5.
Τό άρθρο αύτό περιλαμβάνει τις συνέπειες πού έχει ή 

γκριση τοϋ Γενικοϋ Πολεοδομικοΰ Σχεδίου μιας περιοχής 
οποία είναι βέβαια άκόμα «εκτός σχεδίου» άλλα έχει 

.ροσδιοριστεϊ ό προορισμός της καί βρίσκεται στο στάδιο 
ολεοδομικοΰ σχεδιασμοϋ.
Οί συνέπειες αυτές είναι :
α) Ή άπαγόρευση δομήσεων άντίθετων μέ τούς ορισμούς 

οϋ Γενικοϋ Πολεοδομικοΰ Σχεδίου.
β) Ή εναρμόνιση τών προγραμμάτων τών φορέων στε- 

αστικών προγραοιοιάτων, Όονανισμών Κοινής Ώφελείας 
ι.λ.π.

γ) Ή δυνατότητα άπαλλ.οτρ ιώσεων καί 
δ) ή έναρξη τοΰ| δικαιώματος προτίμησης τοϋ Δημοσίου 

ε κάθε μελλοντική άγοραπωλησία στην περιοχή, μέ τό 
•3ιο τίμημα.

Άρθρο 6.
Τό άρθρο αύτό περΛαμβάνει τις διατάξεις πού άναφέ- 

οονται στο ούσιαστικό περιεχόμενο τής πολεοδομικής με- 
■ετης. Ό νόμος αύτός βελτιώνει σέ ούσιαστικό βαθμό τό 
•εσμό τής πολεοδομικής μελέτης γιατί :

α) Τήν επιφορτίζει μέ τήν έξειδίκευση καί σχεδιασηκή 
υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων κοινωνικής καί 
τεχνικής υποδομής, μέ βάση τις πραγματικές άνάγκες τών 
πολεοδομικών ενοτήτων (γειτονιών).

β) Προϋποθέτει τή σύνταξή της βάσει κτηματογραφικών 
διαγραμμάτων πού κάνουν δυνατή τήν υλοποίηση, σ’ αύτό 
τό στάδιο, τών στόχων τής πολιτικής γής τοϋ γενικοϋ 
πολεοδομικοΰ σχεδίου.

γ) Επεκτείνει τό άντικείμενό της στή φροντίδα γιά τή 
σωστή λειτουργική οργάνωση τοϋ κοινωνικοϋ πυρήνα τών 
πολεοδομικών ενοτήτων, τή σωστή διευθέτηση τοϋ κυκλ.ο- 
φοριακοϋ δικτύου, τή χρήση, τό σχεδιασμό καί τή διασύν
δεση κοινόχρηστων καί ακάλυπτων χώρων καί τό σχεδιασμό 
τών οικοδομικών μαζών όπου χρειάζεται.

Ιδιαίτερης σημασίας διάταξη περιλαμβάνει ή παρ. 6 
πού όρίζει ότι κατ’ άρχήν συντελεστής δόμησης θά έγκρί- 
νεται μόνο μέχρι 0,8 καί 6τι τυχόν οριζόμενος μεγαλύτερος 
συντελεστής (όπου είναι πολεοδομικά επιθυμητός) θά μπορεί 
νά χρησιμοποιηθεί άπό τον ιδιοκτήτη μόνο άν αύτός εκχω
ρήσει άνάλογο άντάλλαγμα στό Δημόσιο ή τούς Ο.Τ.Α.

Πρέπει νά προστεθεί ότι ό νόμος αύτός βελτιώνει έπίσης 
τόν όλο θεσμό τής πολεοδομικής μελέτης καί μέ δύο δια
τάξεις πού περιλαμβάνονται στό επόμενο άρθρο 7 όπου :
J .α)- ’Επιβάλλεται, οι πολεοδομικές μελέτες νά γίνονται 
κατά άκέραιες πολεοδομικές ένότητες ή ζώνες τοϋ γενικοϋ 
πολεοδομικοΰ σχεδίου (παρ. 4 τοϋ άρθρου 7) καί 

■ β) έπιτρέπει τή δυνατότητα έγκρισης στεγαστικών 
προγραμμάτων ένεργοΰ πολεοδομίας μέ τό ίδιο Π.Δ/γμα 
ή διαφύλ.αξης τών προβλεπόμενων γιά τούς σκοπούς αύτούς" 
άπό τό γενικό πολεοδομικό σχέδιο εκτάσεων μέχρι τήν 
έκδοση εΐδικοϋ Π.Δ/τος (παρ. 2 τοϋ άρθρου 7 σέ συνδυασμό 
μέ τό άρθρο 10). γ . .·. ........ ? ν.
τ' ···'. -·;··' Άρθρο 7. Γ 7C : «------ .ν

Τό άρθρο αύτό περιλαμβάνει τις διατάξεις γιά τήν έγκριση 
τής μελέτης. Άπό τις διατάξεις του αύτές τονίζονται ΐδιαί- : 
τέρα οί άκόλουθες, σέ συνέχεια πρός όσα έχουν σημειωθεί 
στό προηγούμενο' άρθρο : / ‘

α) Ή πολεοδομική μελέτη έγκρίνεται μέ Π.Δ/γμα μέ 
βάση τό άρθρο 3 τοϋ Ν.Δ/τος τοϋ 1923, όπως γινόταν μέ 
τά παλιά «Σχέδια Πόλεων» (παρ. 1) καί ή έγκριση αυτή 
έχει έπίσης τις συνέπειες έγκρισης «σχεδίου πόλεως» 
δηλαδή κήρυξη άπαλλοτρίωσης κλπ. (παρ. 2).

β) Παρέχεται ή δυνατότητα στό Δήμο ή τήν Κοινότητα 
νά προχωρήσει παράλληλα τις διαδικασίες τοϋ Γενικοϋ 
Πολεοδομικοΰ Σχεδίου, καί τής Πολεοδομικής Μελνέτης 
άν αύτό είναι δυνατό στή συγκεκριμένη περίπτωση (παρ. 3).

γ) Ή με/ετη γίνεται κατ’ άρχή στό σύνολ.ο τών περιοχών
έπεκτάσεων κάθε Δήμου κλπ., ή τουλάχιστον γιά μιά 
πολ.εοδομική ενότητα μέ έλ.άχιστες δυνατότητες παρεκκλί
σεων, όπου πάλ.ι θά μελετηθεί τουλ.άχιστο σέ έπίπεδο 
προμελνέτης όλ.η ή πολ.εοδομική ενότητα.

δ) Δίνεται ή δυνατότητα στήν Πολ.εοδομική Μελχτη νά 
ξεφύγει άπ’ τις γενικές φόρμες συστημάτων δόμησης κατω- 
τάτων ορίων άρτιότητας κλπ., πού έχει εισάγει ό ΓΟΚ τοϋ 
1973 πού σέ πολλνές περιπτώσεις (π.χ. νησιά, ιδιόμορφους 
οικισμούς κλ.π.) καθιστούν άδύνατη τή σωστή πολ.εοδό- 
μηση καί μάλιστα συντείνουν στήν άλλ.οίωση τοϋ χαρακτήρα 
τοϋ συγκεκριμένου οικισμού ή τής γειτονιάς (παρ. 5).

Άρθρο S.

Τό άρθρο 8 περιλαμβάνει τις διατάξεις γιά τήν εισφορά 
σέ γή πού έπιβάλλ,ονται σέ όσες ιδιοκτησίες περιλ.αμβάνονται 
στήν έπέκταση τοϋ Σχεδίου, γιά νά συμμετάσχουν στή 
δημιουργία τών κοινόχρηστων χώρων καί τών χώρων 
άλλ.ων κοινωφελών χρήσεων και σκοπών όπως ορίζει τό 
Σύνταγμα.

Γιά τις διατάξεις τοϋ άρθρου σημειώνονται ιδιαίτερα τά
εξής :
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α) Ή εισφορά σέ γη τροπο—οιεΐται μέ βάση κοινωνικά 
κριτήρια. “Ετσι αντί των ενιαίων (κατά τρόπο άνάπτυξης 
της περιοχής) ποσοστών πού είχε θεσπίσει ό ν. 947/77 
(άρθρο 18) ή παρ. 4 τοϋ άρθρου 8 εισάγει προοδευτική 
κλίμακα ποσοστών, ανάλογα μέ το μέγεθος τών ιδιοκτησιών. 
“Ετσι μικραίνει ή σχετική επιβάρυνση τών μικρών ιδιο
κτησιών μέ άντί στοίχο μεγάλωμα τών σχετικών επιβαρύν
σεων της μεγάλης ιδιοκτησίας καί αύτό άποτελεΐ μιά 
δραστική καινοτομία τοϋ νόμου αύτοϋ και μιά θεσμοθέτηση 
συνεπή προς τήν χαραγμένη κυβερνητική πολιτική.

β) Ή καθιέρωση προοδευτικής κλίμακας δημιουργεί 
αμέσως τό πρόβλημα πάνω σέ ποιά ιδιοκτησία θά εφαρμο
στούν οί προοδευτικοί συντελεστές. Βάση θάναι ή κάθε 
μιά ιδιοκτησία, μόνη της ή βάση θάναι ό «ιδιοκτήτης», 
άφοϋ το ίδιο πρόσωπο μπορεί νάχει περισσότερες άπό μιά 
ιδιοκτησίες; Ή επιλογή άνάμεσα σ’ αυτές τις δύο λύσεις 
δέν μπορεί νά πέσει παρά μόνο στή δεύτερη λύση δηλαδή 
στο νά συνυπολογίζονται οί ιδιοκτησίες τοΰ αύτοϋ ιδιοκτήτη 
καί στο συνολικό αύτό έμβαδόν νά έμφαρμ.όζονται τά προ- 
οϊευτιν.ά κλιμακωμένα τοτοττά. Αύτό γίνεται μέ τήν παρ. 5 
τοϋ άρθρου, αλλά αμέσως μετά άνακύπτει ενα δεύτερο πρό
βλημα γιά επίλυση. ΓΙοιές ιδιοκτησίες θά λαμβάνονται ύπόψη 
γιά τον κάθε Ιδιοκτήτη ; "Ολες οί ιδιοκτησίες του, οπουδή
ποτε κι άν βρίσκονται, ή τουλάχιστον όσες βρίσκονται στην 
«ύτή πόλη ή μέ κάποιο άλλο κριτήριο ; Στην πρόκριση λύσεως 
στό πρόβλημα αύτό κυριάρχησαν βασικά διάφοροι λόγοι : 
Π ρώτο ότι ή γη δέν είναι ισάξιο αγαθό οπουδήποτε κι άν 
βρ ίσκεται.

Δέν μπορεί νά προσθέσεις έμβαδό άκαλλιέργητων εκτά
σεων σέ κάποια ορεινή περιοχή της χώρας μέ έμβαδό 
οικοπέδων μέσα στην πόλη. Δεύτερο δέν μπορείς επίσης νά 
προσθέσεις έμβαδό γής πού έχει ήδη πολεοδομηθεΐ καί έχει 

'υποβληθεί στίς σχετικές μειώσεις ρυμοτομίας μέ έμβαδόν 
'πού τώρα μπαίνει στό σχέδιο. Τρίτο θά μποροϋσε νά συνυ- 
πολογισθοϋν όλα τά ακίνητα τοϋ αύτοϋ ιδιοκτήτη σέ όλες 
τις περιοχές τοϋ αύτοϋ Δήμου πού θά περιληφθοΰν τώρα 
μέ τό νόμο αυτό σέ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αλλά καί 
ή λύση αυτή έκτος απ’ τις τεχνικές δυσκολίες στήν έφαρμογή 
της, ανάγκη άμεσης κτηματογράφησης καί έλέγχού ίδιο- . 
κτησιακοϋ καθεστώτος γιά όλο τό Δήμο, θά είχε τό μειο-ι 

“νέκτημα ότι θά προσθέτονταν έμβαδά πού βρίσκονται σέ / 
διαφορετικές γειτονιές, δηλαδή πάντως, κατά τεκμήριο 
τουλάχιστο, θά προσθέτονταν διαφορετικά πράγματα. Μέ 
τήν εισαγωγή τής έννοιας τής «γειτονιάς» (πολεοδομικής 
ενότητας όπως τήν όνομάζει ό νόμος) βρίσκει τήν πρακτική 
καί προσήκουσα λύση καί τό πρόβλημα αύτό. Θά γίνεται 
συνυπολ.ογισμός τών ακινήτων τοϋ αύτοϋ ιδιοκτήτη πού 
βρίσκονται μέσα στήν αύτή γειτονιά. Αύτά τά άκίνητα 
είναι ίσης ή πάντως ανάλογης αξίας. Αύτά θά μπουν όλα 
μαζί στό νέο σχέδιο. Αύτά θά καρπωθοϋν όλα μαζί (καί 
μαζί μέ τά άκίνητα τών άλλων Ιδιοκτητών τής ίδιας γειτο
νιάς), τά ανάλογα ωφελήματα άπ’ τήν πολεοδόμηση τής 
γειτονιάς καί άπ’ τούς ίδιους αυτούς ιδιοκτήτες (όλους 
μαζί τούς ιδιοκτήτες τής γειτονιάς) θάέςαρτηθεΐ στό μέλλον 
ή άνάπτυζη τής γής τους, ή μορφοποίηση τών συνθηκών 
διαβίωσης στό «μικρόκοσμο» πού θά άποτελέσει ή γειτονιά 

τους, μέσα στήν όλη πόλη. Αύτές τις επιλογές άποδίδει 
ή παράγραφος 5 τοϋ άρθρου γιά τον τρόπο υπολογισμού 
τής κλιμακωτής εισφοράς σέ γη πού καθιερώνει ή παρ. 4.

γ) Σχετικά μέ τήν εισφορά σέ γή πάντα, νομίζουμζ 
, CTt πρέπει νά ένημερωθεϊ ή Βουλή ότι οί μελέτες που 
έχουν γίνει καταδείχνουν ότι ό μέσος όρος τής κλιμακω 
τής εισφοράς σέ γή άποδίδει συνολικά, γιά μιά μέτρια 
κατανεμημένη περιοχή, λιγώτερο ποσό γής άπό όσο χρειά
ζονται οί κοινόχρηστοι καί οί κοινωφελείς χώροι μιας 
σωστά πολεοδομημένης περιοχής άκόμα καί μέ έφικτά 
πολεοδομικά σταθερότυπα (standards). Τήν υπόλοιπη γή 
κατ’ ανάγκη θά τή διαθέσει ό δήμος ή ή κοινότητα ή τό 
κράτος, έμμεσα ή άμεσα.. ...... .................. . .

Μετά τήν, έκτεταμένη ίσως άλλά νομίζουμε άναγκαία,

άνάπτυςη τοϋ θέματος τής κλιμακωτής εισφοράς θά πρέ
πει νά τονιστούν άπό τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ λίγα 
άκόμη σημεία. - —

1. Στίς πυκνό δομημένες περιοχές θά εφαρμοστεί κατ’ 
αρχήν τό σύστημα' αύτο αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας, 
όπως προβ/.επόταν άπ’ την νομοθεσία «περί σχεδίων πό
λεων». Αύτό ορίζει ή παρ. 1 τοϋ άρθρου καί ή παρ. 2 
προσθέτει ότι άν, μέσα σ’ αύτές τις πυκνό δο μη μένε ς πε
ριοχές υπάρχει ιδιοκτήτης μέ περισσότερα άπό 500 μ2 
σ’ αυτόν Οά εφαρμοστούν συμπληρωματικά τά κλιμακωτά 
ποσοστά τής παραγρ. 4.

2. Στίς λοιπές περιοχές (άραιοδομημένες ή άδόμητες) 
θά εφαρμόζεται μόνον ή προοδευτική κλίμακα ποσοστών 
(παρ. 3, 4 καί 5).

3. *Η εισφορά γής πραγματοποιείται καί τά άντίστοιχα 
κομμάτια τών ιδιοκτησιών εκχωρούνται αύτούσια στό Δήμο 
μέ τήν πράξη εφαρμογής (παρ. 6) άλλά μπορεί γιά τούς 
λόγους πού άναφέρονται στήν παρ. 7, νά μετατρέπεται 
σέ χρηματική εισφορά, σέ εξαιρετικές περιπτώσεις όπως 
ορίζει ή διάταξη.

4. Οί προτεραιότητες στή διάθεση τής γής πού προέρ
χεται άπό τήν εισφορά καθορίζονται στήν παρ. 8 καί οί 
παράγραφοι 9 καί 10 άναφέρονται στήν ειδική περίπτωση 
τών ιδιοκτησιών πού άνήκουν στούς άντίστοιχους όργα- 
νισμούς καί είναι προορισμένες γιά κοινωφελείς χρήσεις 
καί πού εισφέρονται αυτούσιες (ή μέ ανταλλαγή) γιά τις 
χρήσεις αύτές. (

5. Ή παράγραφος 11 άντιμετωπίζει τό πρόβλημα τών
οπωσδήποτε σχηματισμένων μέσα στήν περιοχή κοινό
χρηστων χώρων πού έχουν γίνει πιά κοινόχρηστοι. Κανέ
νας δέν δικαιούται γι’ αύτούς νά ζητάει τώρα άποζημκύ- 
σεις σέ βάρος τοϋ συνόλου ή σέ βάρος όποιουδήποτε άλλου 
άπ’ τούς ιδιοκτήτες τών άλλων ιδιοκτησιών πού τις έχουν 
άποκτήσει γνωρίζοντας τήν ύπαρκτή αύτή κατάσταση τής 
περιοχής τους. . · ■· .. ;· . .

..........  > - “Αρθρο 9. ν ............... .·"
Τό άρθρο αύτό προβλέπει τά σχετικά μέ τήν εισφορά 

σέ χρήμα στήν όποια ύπόκεινται όλες' οί ιδιοκτησίες πού 
περιλαμβάνονται στίς επεκτάσεις σχεδίου τοϋ νόμου αύτοϋ 
(παρ. 1). Ή εισφορά αύτή όρίζεται στά αύτά ποσοστά 
γιά όλες τις περιπτώσεις (πυκνοδομημένες, άραιοδομημέ- 
νες, άδόμητες) καί έπιβάλλεται καί υπολογίζεται μέ τήν 
προοδευτική κλίυιακα πού καθόρισε τό άρθρο 10 τοϋ ν.
1221/19S1 (παρ. 2).

Ή παράγραφος 3 εισάγει τήν καινοτομία ότι τά κλι
μακωτά ποσοστά και τής εισφοράς σέ χρήμα προσδιο
ρίζονται άνά ιδιοκτήτη καί γιά όλες τις ιδιοκτησίες του 
πού βρίσκονται μέσα στήν αύτή πολεοδομική ενότητα καί 
όχι κατά μεμονωμένη ιδιοκτησία όπότε τά μικρά ποσο
στά θά εφαρμόζονταν πολλές φορές γιά τον ίδιο ιδιοκτήτη 
άν αύτός είχε περισσότερες άπό μιά ιδιοκτησίες στήν ίδια 
πολεοδομική ενότητα.

“Αλλη είσαγόμενη νέα διάταξη είναι ότι ή εισφορά ύπο- 
λογίζεται στήν οίκοπεδική άξια κατά τό χρόνο τής εφαρ
μογής τής μελέτης (κύρωση τής πράξης έφαρμογής) καί 
είσπράττεται σέ 12 τριμηνιαίες δόσεις όπως όριζόταν καί 
στό άρθρο 10 τοϋ ν. 1221/S1 (παρ. 4). Ή παράγραφος 

,4, ορίζει έπίσης ότι ή εισφορά περιέχεται στό ΕΤΕΡΓΙΣ 
πού τή διαθέτει στό Δήμο γιά τήν εκτέλεση τών έργων.

. Ή παράγραφος 5 ορίζει ότι ό προσδιορισμός τής αξίας 
τής εισφοράς κλπ. γίνεται σύμφωνα μέ τό άρθρο 10 τοϋ 
ν. 1221/81 δηλαδή μέ τά διατάγματα πού προβλέπει ή 
παρ. 7 τοϋ άρθρου 21 τοϋ ν. 947/79 όπως βέβαια δια
μορφώνεται μέ τις διατάξεις τοϋ νόμου αύτοϋ.

Τέλος ή παραγρ. 6 ορίζει ότι κάθε ιδιοκτήτης άντί τής 
εισφοράς σέ χρήμα μπορεί νά προσφέρει γή άλλά' η απο
δοχή αύτής τής προσφοράς άπόκειται στήν άπόλυτη κρίση 
τής άρχής. Τό προσφεοόμενο τμήμα (πού αποδέχεται βέ
βαια ή άρχή) είναι ίσης άξίας καί ή έκτίμηση γίνεται 
μέ ανάλογο τρόπο όπως γίνεται γιά τήν εισφορά σέ χρήμα.
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. Άρθρο 10.
Οί διατάξεις τοΰ άρθρου αΰτοϋ έρχονται νά απλοποιή

σουν καί νά καταστήσουν πιο εύχρηστες τις άντίστοιχες 
διατάξεις τοΰ ίσχύοντος νομικού καθεστώτος προκειμένου 
περί Ζωνών Ένεργοϋ Πολεοδομίας καί Αστικού ’Ανα
δασμού.

Είδικώτερα οΐ διατάξεις τοΰ άρθρου επιφέρουν ορισμέ
νες τροποποιήσεις στις διαδικασίες εφαρμογής τών παρα
πάνω θεσμών τής Ένεργοϋ Πολεοδομίας καί τοΰ ’Αστι
κού Αναδασμού, οί όποιες, όπως έχει άποδείξει καί ή 
πράξη, γίνονται αναγκαίες ώστε νά άποφεύγονται χρό- 
νοβόρες και επουσιώδεις διαδικασίες. Έτσι διασαφηνίζεται 
ότι οί διάφορες σχετικές διατάξεις τοΰ ίσχύοντος νομικού 
καθεστώτος μπορεί νά εφαρμόζονται αμέσως καί χωρίς 
την έκδοση τών προβλεπομένων σ’ αυτές Π. Δ/γμάτων 
ή κανονιστικών αποφάσεων (παρ. 5). Τά Προεδρικά αυτά 
Δ/γματα ή κανονιστικές αποφάσεις (εκτός άπό την περί
πτωση τών μεταγραφών, γιά τις όποιες γίνεται ιδιαίτερη 
μνεία ότι καταχωροϋνται σέ ειδικές μερίδες καί όχι σέ 
νέα, ειδικά βιβλία) είχαν σκοπό την περαιτέρω έξειδί- 
κευση διαφόρων διατάξεων τοϋ ίσχύοντος νομικού καθε
στώτος, έφ’ όσον θά χρειάζονταν. Ή τυχόν όμως σύνδεση 
τής έκδοσής τους μέ την καθαυτό εφαρμογή τών διατά
ξεων αυτών παραμπόδιζε ούσιαστικά αύτή καθ αυτή την 
εφαρμογή τους.

Μέ τις παραγράφους 2, 8,~9 καί 10 'καθορίζονται οί 
σχέσεις μεταξύ τοϋ Δημοσίου καί τής ιδιωτικής οικονο
μίας; Ό ρόλος τοϋ Δημοσίου καθίσταται αποφασιστικός.

•' Η μελέτη καί ή εκτέλεση τών έργων δέν μπορεί νά γίνει 
άπό ιδιωτικούς φορείς, άλλά, έκτος άπό τό Δημόσιο, τους 
Ό, γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καί την ΔΕΠΟΣ, 
μό\ υ άπό φορείς πού; έλέγχονται άπό τό Δημόσιο. Ένι- 

·-σχύεται ό θεσμός , τών - Εταιριών Μικτής Οικονομίας, 
στις όποιες όμως οί δημόσιοι φορείς συμμετέχουν καί δια
τηρούν συνεχώς την πλειοψηφία. . . λ ·>'* \

Έξ άλλου όμως ή ιδιωτική οικονομία μπορεί νά συμμε
τέχει μέ κάθε μορφή σέ Εταιρίες Μικτής Οικονομίας 
καί όχι άπαραίτητα μέ τή μορφή ’Ανωνύμων Εταιριών 
Ένεργοϋ Πολεοδομίας ή ιδιοκτητών άκινήτων περιλαμβα- 
νομένων σέ ορισμένη Ζώνη Ένεργοϋ Πολεοδομίας. Μέ 
τήν παράγραφο 6 άπλουστεύονται καί συντομεύονται οί 
διαδικασίες έγκρισης τών Π. Δ/γμάτων καθορισμού τών 
Ζωνών καί έγκρισης τών πολεοδομικών μελετών, ώστε 
νά ένισχυθεϊ ή συμμετοχή τών πολιτών στις λήψεις άπο- 
φάσεων γιά τήν πραγμάτωση τών Ζωνών.

Μέ τήν παράγραφο 11 διευκρινίζεται φορολογικό ζήτημα 
πού άνακύπτει στις περιπτώσεις όργανωμένης δόμησης. 
Στις περιπτώσεις αύτές οί έταιρίες ένεργοϋ πολεοδο
μίας δέν είναι ελεύθερες τεχνικές επιχειρήσεις άλλά δια
χειρίζονται βάσει συμβάσεων μέ τό Δημόσιο τον όλο θε
σμό, μέσα στον όποιο συμπεριλαμβάνεται καί κατασκευή 
έργων. "Ετσι δέν είναι εργοληπτικές επιχειρήσεις, ώστε 
νά φορολογούνται μέ τεκμαρτά κέρδη άλλά πρέπει νά φο
ρολογούνται βάσει τών πραγματικών κερδών τους.

Τέλος ή παράγραφος 12 ορίζει καί γιά τις Ζ.Α.Α. καί 
Ζ.Ε.Π. τον κανόνα πού καθιερώνεται γενικά στις πολεο- 
δομικές μελέτες τοϋ νόμου αΰτοϋ, της δυνατότητας δηλαδή 
άποκλίσεων άπό τούς άπύλυτους περιορισμούς τοϋ Γ.Ο.Κ

Άρθρο 11.
Τό άρθρο αύτό καινοτομεΐ σημαντικά ούς πρός τήν κα~ 

τεύθυνση τών προσπαθειών τοϋ Δημοσίου γιά τήν διευ" 
θέτηση γής καί οικιστική άνάπτυξτ.

Τό ίσχΰον νομικό καθεστώς προβλέπει κατ’ άρχήν ίδια 
μεταχείριση γιά τήν άνάπτυξη όλων τών περιοχών, άσχετα 
άπό τις ειδικές πολεοδομικές καί κοινωνικές τους ανάγκες.

Ό θεσμός τών Ζωνών Ειδικής Ενίσχυσης πού ρυθμί
ζεται άπό τις παραγρ. 1—4 τοϋ άρθρου σκοπεύει στήν 
κάλυψη τέτοιων άναγκών μέ τή συγκέντρωση μέσα στις 
Ζώνες αύτές κάθε κρατικής προσπάθειας, μέ τήν ενεργό

συμμετοχή τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (γιά τήν οποία 
προβλέπεται ειδική κρατική ενίσχυση) καί τέλος μέσω 

τ τών Εταιριών Μικτής Οικονομίας μέ τήν κινητοποίηση 
τών τοπικών πόρων;'· τ- — >

Γιά τό σκοπό αυτό δύνανται νά χρησιμοποιούνται σω- 
ρευτικά τόσο οί διατάξεις τοΰ παρόντος σχεδίου νόμου, 
όσο καί διάφορες άλλες διατάξεις τής ΐσχύουσας νομοθε
σίας. __

Οί Ζώνες Ειδικής ’Ενίσχυσης μπορούν νά καλύπτουν 
τό σύνολο ή τμήματα Ζωνών Ένεργοϋ Πολεοδομίας, Ζω
νών ’Αστικών ’Αναδασμών καί γενικά περιοχών επεκτά
σεων τοϋ παρόντος νόμου. Ή ύλοποίηση τών έργων διευ
θέτησης γής καί οικιστικής άνάπτυξης γίνεται άπό τό Δη
μόσιο, Δημόσιους ’Οργανισμούς, τούς ’Οργανισμούς Το
πικής Αυτοδιοίκησης, τή ΔΕΠΟΣ, καί Έταιρίες Μικτής 
Οικονομίας.

Ή παράγραφος 5 εισάγει τό θεσμό τών Ζωνών Ειδι
κών Κινήτρων. Πρόκειται γιά τον πυρήνα τής γειτονιάς 
πού μπορεί νά έχει άνάγκη άπό ειδικά κίνητρα έτσι πού 
νά διαμορφωθούν σέ ορισμένα κτίρια λειτουργικά στοιχεία 
πού είναι άπαραίτητα γιά τήν άνάπτυξη τής κοινωνικής 
ζωής τής γειτονιάς (π.χ. θέατρα, αίθουσες ή άκόμα καί 
χώροι πού νά πληρούν ειδικές προδιαγραφές γιά τή συγ
κέντρωση τοϋ κοινού κατά τον ελεύθερο χρόνο του). Ει
δικά έπιτόκια καί άλλα κίνητρα θά μπορεί νά βοηθήσουν ' 

_ στή διαμόρφωση αύτών_τών μέσων. _ __ . τ

Άρθρο 12.
Τό άρθρο αύτό άναφέρεται στις πράξεις εφαρμογής τής 

πολεοδομικής μελέτης. Σημειώνεται άπ’ άρχής ότι οι πρά
ξεις εφαρμογής πού προβλέπονται άπ’ αύτό τό άρθρο δέν 
θά χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις , Ζωνών Ένεργοϋ 
Πολεοδομίας (ΖΕΠ) καί Ζωνών ’Αστικού ’Αναδασμού 
(ΖΑΛ) στις όποιες εφαρμόζονται οί διατάξεις τοϋ άρ
θρου 10. ’Επίσης οί πράξεις έφαρμογής τοϋ άρθρου αύτοϋ 
έχουν συμπληρωματική εφαρμογή στις περιπτώσεις πύ—' 

" κνοδομημένων περιοχών, όπως άναλυτικώτερα έξηγεΐται 
ευθύς άμέσως στήν παράγραφο 1.'

Ή παράγραφος 1 ορίζει ότι ή εφαρμογή τής πολεοδο
μικής μελέτης γίνεται μέ τήν πράξη έφαρμογής, έκτος 
άπό τις περιπτώσεις τών πυκνοδομημένων περιοχών στις 
όποιες κατανάγκη οί διατάξεις τοϋ άρθρου αΰτοϋ θά έφαρ- 
μοσθοϋν συμπληρωματικά πρός τις διατάξεις τής παλιάς 
νομοθεσίας «περί σχεδίων πόλεων». Δηλαδή στις πυκνο- 
δομημένες περιοχές πρώτα θά γίνει ή ρυμοτομία, όπως 
προβλεπόταν μέχρι σήμερα, μέ αύτοαποζημίωση κλπ. γιά 
τις παρόδιες ιδιοκτησίες καί μετά μόνο γιά τις σχετικά 
μεγάλες ιδιοκτησίες (500 μ2 κατά ιδιοκτήτη) θά γίνει 
έφαρμογή τοϋ άρθρου αύτοϋ.

"Ενεκα αυτής τής ιδιορρυθμίας τών πυκνοδομημένων 
περιοχών ή παραγρ. 1 παρέχει τή δυνατότητα νά ενοποιη
θούν οί «τακτοποιήσεις» καί «πράξεις άναλογισμοϋ» τών 
παλιών διατάςεων μέ τις «πράςεις έφαρμογής» τών νέων 
διατάξεων ώστε νά άποφεύγεται άπώλεια πολύτιμου χρό
νου καί νά γίνουν άποτελεσματικές οί διοικητικές παρεμ
βάσεις πού προβλέπονται γι’ αύτές τις κρίσιμες περιοχές. 
Αύτό θά μπορεί νά έφαρμοσθεί μόνον όπου θά είναι δυ
νατόν.

Ή παράγραφος 2 ορίζει ότι κατ’ άρχήν ή πράξη θά 
περιλαμβάνει ολόκληρη τήν πολεοδομικ ή μελέτη χωρίς νά 
άποκλείεται όμως καί νά γίνει τμηματική έφαρμογή.

Ή παράγραφος 3 καθορίζει τό ούσιαστικό περιεχόμενο 
τής πράξης έφαρμογής. Οί πράξεις έφαρμογής έκτος άπό 
τό παλιό περιεχόμενο τών πράξεων «τακτοποιήσεως», 
«άναλογισμοϋ», «προσκυρώσεων» κλπ. α) προσδιορίζουν 
έπίσης καί τούς καταλαμβανόμενους άπό κοινωφελείς χρή
σεις χώρους πού άν προέρχονται άπό τήν εισφορά σέ γή 
(άμεσα ή μέ τις άνταλλαγές πού κάνει ή πράξη) διαθέ- 
τονται άμέσως γιά τό σκοπό αύτό εΐδάλως άπαλλοτριώ- 
νονται, β) πραγματοποιούν τήν εισφορά σέ γή, γ) άποτε- 
λοϋν τό ύπόβαθρο γιά τήν εισφορά σέ χρήμα κλπ.



' Η' παράγραφος 4 προσδιορίζει δ·π τό κύριο περιεχό
μενο των πράξεων εφαρμογής περιλαμβάνεται στο κτη- 
ματογραφικό διάγραμμα καί στον κτηματολογικό πίνακα 
πού συνοδεύουν τήν πράξη. Οί παράγραφοι 5, 6 καί 7 
περιλαμβάνουν τήν διαδικασία για τήν κατάρτιση καί έγ
κριση τής πράξεως καί συγκεκριμένα :" Ή παράγραφος 
5 ορίζει ότι ή σύνταξη των σχετικών στοιχείων γίνεται 
παράλληλα μέ τή διαδικασία για τήν έγκριση τής μελέ
της, καλούνται οί φερόμενοι ιδιοκτήτες νά επιβεβαιώσουν 
τα όρια των ιδιοκτησιών τους καί τέλος, καλούνται όλοι 
οί ιδιοκτήτες νά λάβουν γνώση καί νά υποβάλλουν τυχόν 
ενστάσεις.

' Η παράγραφος 6 καθιερώνει σάν τρόπο προσκλήσεως 
τών ιδιοκτητών τήν δημοσίευση σέ μιά τοπική εφημερίδα 
(αν βέβαια υπάρχουν) καί σέ μιά ήμερήσια εφημερίδα 
τής Αθήνας ή τής Θεσσαλονίκης. Φυσικά τό ενδιαφερό
μενο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί νά χρησι
μοποιήσει καί κάθε άλλο πρόσφορο μέσο γιά τήν πληρο
φόρηση τού κοινού.

Ή παράγραφος 7 ορίζει ότι τελικά ή πράξη εφαρμογής 
κυρώνεται μέ άπόφαση τού Νομάρχη, ό όποιος βέβαια 
άποφασίζει καί στις σχετικές ένστάσεις. Ή άπόφαση αύτή, 
πού αποτελεί καί τον τίτλον έκπλήρωσης τής εισφοράς 
σέ γή (σέ όσες περιπτώσεις δέν γίνεται μετατροπή της 
σέ χρήμα), μεταγράφεται καί έτσι επέρχονται οί συνέπειες 
γιά τις μεταβολές στήν κυριότητα τών άκίνητων είτε Ινεκα 
ρυμοτομίας είτε ένεκα τής εισφοράς σέ γή, είτε λόγω τα
κτοποίησης κλπ.

Ή παράγραφος 8 προσπαθεί νά ωθήσει τούς ενδιαφε
ρομένους κατοίκους νά τά κανονίσουν μεταξύ τους, άν 
είναι δυνατόν καί γιά τό σκοπό αύτό παρέχει τήν παρα
πάνω δυνατότητα καί ορίζει ότι ή σχετική πολεοδομική 
μελέτη θά έφαρμοσθεΐ κατά προτεραιότητα σ’ αυτή τήν 
TTc.ριπτCoοτ^. · - - . s' * · - · « .· j * . ,·

,*Η παράγραφος 9 ορίζει ότι στις περιπτώσεις ΖΕΠ 
καί ΖΑΑ εφαρμόζονται οί διατάξεις τού άρθρου 10 καί . 
φυσικά καί οί διατάξεις στις όποιες παραπέμπει, δπώςν 
τις προσαρμόζει καί τις τροποποιεί. 'Η παράγραφος 10 : 
τέλος παρέχει τή δυνατότητά γιά τήν έγκριση προδιαγρα
φών γιά τά διαγράμματα καί τούς πίνακες πού συνοδεύουν 
τις πράξεις καί γενικά γιά τον τρόπο σύνταξης τών πρά- „ 
ξεων. · · ·; · ·
i' ' ·. ·- Άρθρο 13. ' - ' ; ■··': r.V3 ■·'··;■’·- · ·. ■ _ , . . γ _· «· ' «
Ή παραγρ. 2 τού άρθρου 1 ορίζει ότι οί ρυθμίσεις τού 

κεφ. Α τού νόμου αυτού έφαρμόζονται στά τμήματα τών . 
πολεοδομικών ένοτήτων πού είναι «έκτος σχεδίου» (καί ' 
φυσικά καί έκτος οικισμού προ τοϋ 1923). ’.-'ξ '.'

;Τό άρθρο 13 δίνει τή δυνατότητα νά έγκρίνεται παρέκ- 
κλίση άπό τον παραπάνω κανόνα γιά τμήματα έντός σχε
δίου πόλης ή έντός οίκισμοϋ προ τού 1923 όταντά τμή
ματα αύτά άποτελοϋν μέρη πολεοδομικών ένοτήτων τοϋ ■ 
νόμου αυτού καί άν ή περιοχή τους είναι πολεοδομικά ■ 
υποβαθμισμένη ή προβληματική καί έχει ανάγκη πολεο- τ 
δομικής άναμόρφωσης—άνάπλασης (παρ. 1).

Ή ρύθμιση αυτή άποσκοπεϊ στή δικαιότερη κατανομή 
τοϋ βάρους} τής γής στις περιπτώσεις τών πολεοδομικών 
αναπλάσεων όπου υπάρχουν μάλλον μικρές Ιδιοκτησίες καί 
άνεπαρκεΐς κοινόχρηστοι χώροι. _ · ' .' " .'..V ;

Στις περιπτώσεις αύτές αντί γιά τήν άμεση αύτοαπο- 
ζημίωση τών δικαιούχων γιά τή διαπλάτυνση τών δρό
μων κλπ., θά εφαρμοστούν τά ποσοστά τών παραγρ. 4 
καί 5 τοϋ άρθρου 8 τοϋ νόμου αλλά, άντίθετα άπό ότι γί
νεται στις μέχρι τώρα έκτος σχεδίου περιοχές (καί τις 
πυκνό δομημένες ακόμα), τό συνολικό εμβαδόν τών κοι
νοχρήστων θά άφαιρεθεΐ σύμμετρα άπό τήν υποχρέωση 
σέ γή τοϋ κάθε ιδιοκτήτη (παρ. 3). · Ά' -

. Αύτό άποτελεΐ τή μόνη άπόκλιση άπό τις διατάξεις 
τοϋ Κεφαλαίου Α' πού κατά τά λοιπά εφαρμόζεται καί 
στις περιπτώσεις αύτές. ‘ ■ " · >' · ' '· ·

Ή παράγραφος 2 ορίζει τον τρόπο πού έγκρίνεται ή 
έκτακτη ύπαγωγή τών περιπτώσεων αυτών στις διατά
ξεις τοϋ Κεφαλαίου Α' τοϋ νόμου αύτοϋ καί ή παραγρ. 
4 ορίζει ότι στις περιπτώσεις αύτές δέν οφείλεται εισφορά 
σέ χρήμα.

Τέλος ή παραγρ. 5 ορίζει οτι τό άρθρο μπορεί νά εφαρ
μοστεί καί γιά πολεοδομικές ενότητες πού βρίσκονται στο 
σύνολό τους μέσα σέ εγκεκριμένο σχέδιο ή οικισμό πρό 
τοϋ 1923 άν βέβαια συντρέχουν οί προϋποθέσεις τής παραγρ. 
1, άν πρόκειται δηλαδή γιά πολεοδομική προβληματική 
περιοχή πού χρειάζεται άναμόρφωση.

“Αρθρο 14.
Τό άρθρο αύτό προβλέπει γιά τήν ύπαρξη τών πόρων 

πού άπαιτοϋνται γιά τήν εκτέλεση τών βασικών κοινόχρη
στων έργων ύποδομής (όχι γιά τις δαπάνες μελέτης πού 
πρέπει νά παίρνονται άπό άλλους πόρους) καί σέ γενικές 
γραμμές ορίζει ότι :

α) Γιά νά γίνει ή επέκταση μιας πολεοδομικής ενότητας, 
πρέπει ό Δήμος ή ή Κοινότητα νά μπορεί νά διαθέσει 
τό 30 % τής δαπάνης τών έ'ργων ύποδομής τών αναγκαίων 
γιά τήν περιοχή της. Τό ποσό τής δαπάνης μπορεί ό Δή
μος ή ή Κοινότητα νά τό εξασφαλίσει καί νά τό διαθέσει 
σ’ όλη τη διάρκεια τής διαδικασίας άπό την έγκριση τοϋ 
Γεν. ΙΙολεοδομικοϋ Σχεδίου μέχρι τή φάση εκτέλεσης 
τών τελευταίων έργων ύποδομής σέ κάθε πολεοδομική ενό
τητα (δηλαδή μέσα σέ μιά πενταετία ή καί σέ μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα άπό τήν έγκριση τοϋ Γεν.' Πολεοδομι-_ 
κοΰ Σχεδίου).

β) Άλλο ένα 30 % τής δαπάνης αυτής θά εξασφαλίσει 
στούς Δήμους τό Δημόσιο (παρ. 2).

Μέ τούς πόρους αυτούς, πού θά συμπληρωθούν καί μέ 
τήν εισφορά σέ χρήμα πού θά καταβάλουν οί ιδιοκτήτες 
της περιοχής, έκτ,μάται ότι θά μπορεί, μέσα σέ λογικό 
χρόνο, νά έκτελεστοϋν τά βασικά πολεοδομικά έργα καί 
ή περιοχή επέκτασης ν’ άποκτήσει τήν στοιχειώδη τουλά
χιστο λειτουργικότητα τής περιοχής κατοικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' , . .'·
Τό κεφάλαιο αύτό άναφέρεται στά προβλήματα τής 

αύθαίρετης δόμησης, πού άποτέλεσε μεταπολεμικά' σχε-' 
δον τον «καθιερωμένο» τρόπο άποκτήσεως στέγης γιά τά 
χαμηλά κυρίως εισοδήματα.

Γιά τά αίτια πού έφεραν τήν κατάσταση αύτή γίνεται 
λόγος στό πρώτο μέρος τής έκθεσης αύτής. Είναι βέβαιο 
πάντως OTt όλες γενικά οί αύθαίρετες κατασκευές κάθε 
χρήσης έντός καί έκτος σχεδίου έφεραν πολεοδομική άνα- 
στάτωση (ανεπιθύμητες αυξήσεις πυκνότητας) έζημίωσαν 
άπό πλευράς ύγιεινής καί αισθητικής τις συνθήκες ζωής, 
έβλαψαν τό περιβάλλον καί παρεμπόδισαν τήν σωστή πα
ραπέρα λειτουργική άνάπτυξη καί επέκταση τών οικισμών, 
ταυτόχρονα όμως οί αύθαίρετες κατασκευές δημιούργησαν 
όξύ κοινωνικό πρόβλημα μέ πολλές παραμέτρους. Τά μέ
τρα πού λάβαινε κατά καιρούς ή πολιτεία, άλλοτε αυστηρά 
καί άλλοτε ήπια, είχαν κατασταλτικό κυρίως χαρακτήρα 
καί άπο δείχτηκαν ίχι αποτελεσματικά. ; : ν .·'

Μέ τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στό κεφάλαιο" αύτό επι
διώκεται νά άντιμετωπισθεΐ ή ύπάρχουσα κατάσταση μέ 
κοινωνικά κύρια κριτήρια χωρίς νά παραγνωρίζεται καί 
τό γενικώτερο συμφέρον τών πολιτών καί τών οικισμών.' 
Ταυτόχρονα λαμβάνονται τά απαραίτητα θεσμικά καί ορ
γανωτικά μέτρα γιά τήν πρόληψη καί τήν καταστολή τών 
αύθαιρέτων στό μέλλον.

■' Άρθρο 15. :
Μέ τό άρθρο αύτό δίδεται προσωρινή αναστολή στήν 

κατεδάφιση τών αυθαιρέτων κτισμάτων. Τό μέτρο. αύτό 
δέν άποτελεΐ ούτε εξαίρεση άπό τήν κατεδάφιση ούτε «νο
μιμοποίηση». Άναφέρεται σ’ έκεΐνα τά αύθαίρετα πού 
έχουν άνεγερθεΐ πριν άπό τήν 10.12.1981 καί θά κατε
δαφιζόταν μέ τις ίσχύουσες διατάξεις.. Ή αναστολή είναι



χρονικά περιορισμένη και για μέν'τά αυθαίρετα πού βρί
σκονται έκτος σχεδίου πόλεως καί ορίων οικισμού πρίν τού 
1923 ή άναστολή ισχύει μέχρι να καθοριστεί ή χρήση της. 
γης τής περιοχής πού βρίσκονται, για δέ τα αυθαίρετα 
πού βρίσκονται μέσα σέ εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή 
οικισμό μέχρι νά έξετασθεΐ κάθε ενα αυθαίρετο χωριστά 
καί νά κριθεϊ άν συντρέχουν οί όροι πού καθορίζονται στίς 
παρ. 1, 2, 3 τού άρθρου 16, δηλ. άν αύτά δέν παραβλά
πτουν την πόλη κλπ., γιά νά εξαιρεθούν άπό την κατεδά
φιση.

Γιά νά ΐσχύσει ή άναστολή είναι απαραίτητη καί ή σύμ
πραξη των κυρίων των αυθαιρέτων πού εκδηλώνεται μέ 
την υποβολή των δηλώσεων πού προβλέπονται άπό τις 
παρ. 4 καί 5 τού άρθρου αυτού. "Αν δέν υποβληθούν οί 
δηλώσεις αύτές τά αυθαίρετα κατεδαφίζονται ανεξάρτητα 
άν μέ τις προϊχύουσες τού νόμου αυτού διατάξεις μπορούσε 
νά μήν κατεδαφίζονται ή καί άν άκόμη έχουν μέ τις ίδιες 
διατάξεις εξαιρεθεί τής κχτεδαφίσεως. 'Η κύρωση αυτή 
δέν άναφέρεται βέβαια στά αύθαίρετα γιά τά όποια δέν 
άπαιτεΐται ύποβολή δηλώσεων (παρ. 7).

Μέ τήν παρ. 2 τού ίδιου άρθρου εξαιρούνται τής άνα- 
στολής καί κατεδαφίζονται σύμφωνα μέ τις ΐσχύουσες 
διατάξεις τά κτίσματα πού βρίσκονται σέ κρίσιμες περιο
χές (κοινόχρηστους χώρους, τον αΐγιαλό, σέ δημόσια κτή
ματα κλπ.) ένώ μέ τήν επόμενη παρ. 3 παρέχεται ή δυ
νατότητα στον Υπουργό Χωροταξίας,-Οικισμού καί Ιίερι- ' 
β άλλο ντο ς νά έξαιρεΐ άπό τήν προσωρινή άναστολή ύστερα 
άπό γνωμοδότηση .τού οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου κτίσματα πού άποβαίνουν ύπέρμετρα σέ βά
ρος τής πόλης. . . '· ' \

Οί παραγρ. 4 κα· 5 άναφέρονται στίς δηλώσεις πού 
είναι ύποχρειομένοι ’ νά ύποβάλουν όλοι οί κύριοι των αύ-· 
θαιρέτων, μέ έξαίρεση έκείνων πού έχουν . ήδη δηλωθεί - 
μέ τον Α.Ν. 410/68 τό Ν. 720/1977 ή έχουν_ άνεγερθεΐ 
πρίν άπό τήν ισχύ τού ΓΟΚ τού 1955 (παρ. 7). Προβλέ- 
πεται έπίσης ή καταβολή ορισμένων χρηματικών ποσών 
πού καί αύτά έχουν προσωρινό χαρακτήρα γιατί ή ορι
στική τακτοποίησή τους γίνεται μέ τά έπόμενα άρθρα..

'Η παρ. 6 προβλέπει γιά τούς μετανάστες καί γενικά 
γι’ αυτούς πού διαμένουν στο έξωτερικό μεγαλύτερες προ
θεσμίες γιά νά ύποβάλουν τις δηλώσεις τους.

“Αρθρο 16.
Τό άρθρο 16 περιλαμβάνει τις διατάξεις πού ρυθμίζουν 

οριστικά τήν τύχη τών αύθαιρέτων πού βρίσκονται μέσα · 
σέ περιοχές όπου έπεκτείνεται τό σχέδιο ή ύπάρχει ήδη 
σχέδιο. Οί παράγραφοι 1—4 άναφέρονται στά αύθαίρετα 
κτίσματα πού είναι έκτος σχεδίου καί έκτος ορίων οικι
σμών προ τού έτους 1923, έχουν άνεγερθεΐ πρίν άπό τήν 
10.12.1981 καί εντάσσονται τώρα σέ πολεοδομικό σχέδιο. 
Τά κτίσματα αύτά εξαιρούνται οριστικά από τήν κατεδά
φιση άν βρίσκονται μέσα σέ οικοδομήσιμους χώρους καί 
είναι σύμφωνα μέ όλους τούς όρους καί περιορισμούς τής 
περιοχής. Είναι δυνατόν έπίσης νά έξαιρεθούν οριστικά 
τής κατεδάφισης άκόμη κι άν δέν είναι σύμφωνα μέ τούς 
όρους καί περιορισμούς δόμησης τής περιοχής, έφόσον 
όμως συντρέχουν ταυτόχρονα όλες οί προϋποθέσεις πού 
άναφέρονται στίς περιπτώσεις α, β, γ τής παρ. 1. Κατά 
τήν παρ. 3 ή άπόφαση γιά τήν έξαίρεση ή μή άπό τήν 
κατεδάφιση έκδίδεται μέ σύμφωνη γνώμη μιας έπιτροπής. 
Μέ τήν παρ. 4 διευκρινίζεται ότι στά αύθαίρετα τής κα
τηγορίας αύτής δέν έχουν έφαρμογή οί διατάξεις τής παρ.
3. 4 καί 7 τού άρθρου 101 ΓΟΚ/1973 πού άναφέρονται 
στήν εισφορά πού έπιβάλλεται στά αύθαίρετα όταν στήν 
περιοχή τους έπεκτείνεται τό σχέδιο, γιατί αυτή ή εισφορά 
καλύπτεται άπό τήν εισφορά τού νόμου αυτού.

Ή παρ. 5 ρυθμίζει τήν τύχη τών αύθαιρέτων κτισμάτων 
πού έχουν άνεγερθεΐ πρίν άπό τις 10.12.1981 καί βρίσκον
ται μέσα σέ εγκεκριμένα σχέδια πόλης ή όρια οικισμών 
πρίν άπό τό έτος 1923. Γιά τά κτίσματα αύτά ορίζει ότι

μπορεί έπίσης νά έξαιρούνται άπό τήν κατεδάφιση έφό- 
* σον συντρέχουν οί ίδιες προϋποθέσεις τής παρ. 1 πού έφαρ- 
' μόζονται γιά τά αύθαίρετα τών περιοχών στίς όποιες τώρα 
, θά έπεκταθεΐ τό σχέδιο. / ; . ,

. ' “Αρθρο 17. ^
Μέ τό άρθρο αύτό διαδηλώνεται ή πρόθεση τής Πολι

τείας νά άντιμετωπίσει άποτελεσματικά άπό έδώ καί πέρα 
τήν αύθαιρετή δόμηση καί νά μή άνεχθεΐ πιά τήν παρα
βίαση τής έννομης τάξης. Προβλέπεται ή άμεση κατεδά
φιση όλων τών κτισμάτων πού άπό τις 10.12.1981 κατα
σκευάζονται χωρίς άδεια. Δέν έχει σημασία άν τά κτί
σματα αύτά είναι σύμφωνα μέ τούς όρους καί περιορισμούς 
δόμησης τής περιοχής. Τό γεγονός ότι κατασκευάστηκαν 
χωρίς άδεια τά κάνει κατεδαφιστέα. Ή κατεδάφιση είναι/ 
άμεση καί δέν έχει σημασία άν τό κτίσμα κατοικεΐται. 
Στούς ιδιοκτήτες δίδεται μιά μικρή προθεσμία γιά νά 
φέρουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, συγκεκριμένες όμως, 
καί μέ τά σχετικά άποδεικτικά τους, ώστε νά μπορεί αμέ
σως νά δίδεται άπάντηση. Έκτος όμως άπό τήν κατεδά
φιση έπιβάλλεται καί πρόστιμο (παρ. 8) καί άν κατεδα-· 
φιστεΐ τό αυθαίρετο άπό τήν υπηρεσία καταλογίζονται 
στούς ιδιοκτήτες καί τά έξοδα κατεδάφισης. Τά παρα
πάνω έφαρμόζονται καί γιά τά αύθαίρετα πού έχουν άνε-/ 
γερθεί πρίν άπό τις 10.12.1981 καί γιά τά όποια ένώ’, 
είχαν υποχρέωση οί ίδιόκτήτες, δέν έκαναν τις δηλώσεις' 
τού'άρθροϋ 15. Ειδική τέλος μνεία γίνεται στήν παρά- ' 
γραφο 9, γιά τις περιφράξεις πού έμποδίζουν τήν προσ
πέλαση τού κοινού προς τις παραλίες.

ν·’· ' ι. · “Αρθρο 18. .
Μέ τό άρθρο αύτό έπιβάλλεται ειδική εισφορά αύθχί-ξ: 

’ ρετου γιά όλα τά αύθαίρετα κτίσματα καί κατασκευές^ 
γιά τά όποια πρέπει νά ύποβληθούν δηλώσεις μέ τό άρθρο; 
15 δηλαδή γιά έκεΐνα πού έχουν κατασκευαστεί πρίν άπόΐ 
τις 10.12.19S1 ανεξάρτητα άν θά έξαιρεθούν ή όχι άπό' 
τήν κατεδάφιση. Τό ποσό τής εισφοράς κυμαίνεται μεταξύ/, 
τού 1/10 καί τού πενταπλασίου τής άξίας τού αύθαιρέτου,'! 
άνάλογα μέ τήν χρήση, τό μέγεθος, τήν ποιότητα κλπ.-·' 
χωρίς νά παραγνωρίζεται καί τό κοινωνικό κριτήριο τής: 
οικονομικής κατάστασης τού ιδιοκτήτη. Ή εισφορά κατα
βάλλεται σέ τρία μέρη. Τό πρώτο πού καταβάλλεται μέ; 
τήν πρώτη δήλωση είναι 10.000 δρχ., τό δεύτερο πού- 
καταβάλλεται μέ τή δεύτερη δήλωση είναι τό 10 % τής 
άξίας τού αύθαιρέτου (στο ποσό αύτό περιλαμβάνεται καί" 
τό πρώτο μέρος τών 10.000 δρχ.) καί τό τρίτο είναι τό. 
ύπόλοιπο τής εισφοράς, τό ύψος τής όποιας μπορεί νά * 
είναι μέχρι καί τό πενταπλάσιο τής άξίας. Ή ειδική είσ-' 
φορά καταβάλλεται, άνάλογα μέ τήν κατηγορία τού αύ-’ 
Οαιρέτου ώς εξής :

— ι»
Καί τά τρία μέρη καταβάλλονται άπό τά αύθαίρετα πού 

Οά βρεθούν σέ περιοχές πού έντάσσονται μέ τό νόμο αύτό 
στο σχέδιο πού θά έξαιρεθούν οριστικά άπό τήν κατεδά
φιση. Σημειώνεται ότι ή ειδική αύτή εισφορά είναι πέρα 
άπό τήν χρηματική εισφορά τού άρθρου 9 πού άναφέρεται 
στο οικόπεδο καί όχι στο κτίσμα. Αύθαίρετα πού 0ά βρε
θούν σέ περιοχές έπεκτάσεων τού νόμου αύτού άλλά δέν 
θά έξαιρεθούν τής κχτεδαφίσεως δέν καταβάλλουν τό τρίτο 
μέρος τής εισφοράς. Αύθαίρετα πού θά παραμείνουν έκτος 
σχεδίου καταβάλλουν προσωρινά τά δύο πρώτα μέρη μέ
χρι νά γίνει ή οριστική τους ρύθμιση εΐτε μέ τήν έξαίρεση 
άπό τήν κατεδάφιση είτε μέ τήν κατεδάφιση. Αύθαίρετα 
πού βρίσκονται έντός σχεδίου ή έντός ορίων οικισμών καί 
εξαιρούνται άπό τήν κατεδάφιση καταβάλλουν όπως καί 
τά αύθαίρετα τής ίδιας κατηγορίας πού εντάσσονται στο 
σχέδιο μέ τις διατάξεις τού νόμου αύτού καί τά τρία μέρη 
τής εισφοράς. Έπίσης τά δύο πρώτα μέρη τής εισφοράς 
καταβάλλονται γιά τά αύθαίρετα έντός σχεδίου καί ορίων 
οικισμών πού δέν έξαιρούνται τής κχτεδαφίσεως.

Στήν παραγρ. 4 γίνεται (μέ παραπομπή στο ΓΟΚ). 
ό προσδιορισμός τού αύθαιρέτου καί ορίζονται οί ύπόχρεοι
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γιά τήν καταβολή τής εισφοράς. 'ί>ς αυθαίρετο χαρακτη
ρίζεται κάθε κατασκευή πού έκτελείται είτε χωρίς άδεια, 
είτε μέ υπέρβαση τής άδειας είτε μέ παράβαση των κει
μένων διατάξεων, είτε αν καί έκτελεΐται μέ βάση άδεια, 
αυτή κρίθηκε μεταγενέστερα μέ όποιοδήποτε τρόπο παρά
νομη. 'Υπόχρεοι για τήν καταβολή της εισφοράς είναι οί 
κύριοι ή συγκύριοι τοϋ αυθαίρετου καί οί κατασκευαστές 
μέ αντιπαροχή. Στήν παρ. δ άναφέρεται γιά ποια αύθαί- 
ρετα δέν οφείλεται ειδική εισφορά. Στήν παρ. 7 καθιε
ρώνεται ώς διοικητική ποινή το πρόστιμο πού επιβάλλε
ται στις περιπτώσεις πού δέν Οα υποβληθούν, εμπρόθεσμα 
οί δηλώσεις τοϋ άρθρου 15.

Άρθρο 19.
Μέ το άρθρο αυτό επιδιώκεται ή άντιμετοιπιση των 

προστίμων πού έχουν έπιβλ,ηθεΐ μέχρι σήμερα μέ τις ΐσχύου- 
σες διατάξεις τοϋ ΓΟΚ. Τα πρόστιμα αύτά είναι μέχρι 
σήμερα τό δεκαπλάσιο της αξίας τοϋ αύθαίρετου, άν δέ 
ληφθεϊ υπόψη ότι καταβάλλονται εφάπαξ είναι εύκολο να 
καταλάβει κανείς πόσο σκληρό εμφανίζεται τό μέτρο αύτό, 
ιδιαίτερα γιά τις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις Μέ 
τήν ρύθμιση πού προτείνεται τό μέγιστο ύψος τοϋ προστί
μου φθάνει το πενταπλάσιο τής αξίας τοϋ αύθαιρέτου καί 
το ελάχιστο αντί 50.000 δρχ. τό 1/10 τής αξίας του. Στα 
όρια αύτά θά άναπροσαρμοσθοϋν, μέ τα κοινωνικά καί τα 
άλλα κριτήρια πού θά ορίσει τό Π. Δ/γμα τοϋ προηγουμέ
νου άρθρου καί τά πρόστιμα πού έχουν έπιβληθεΐ καί δέν 
έχουν μέχρι σήμερα καταβληθεί. Άν έκκρεμοϋν υποθέσεις 
στις πολεοδομικές υπηρεσίες αύτές θά έπανεξετασθοϋν γιά 
νά προσαρμοστεί τό ύψος τοϋ προστίμου στις διατάξεις 
τοϋ άρθρου αύτοϋ. Βέβαια ό επαναπροσδιορισμός θά γίνει 
μόνο γιά τα πρόστιμα πού δέν έχουν εξοφληθεί. . ... ·~ .

:: ' ... Άρθρο 20.
Μέ τό άρθρο άύτό ρυθμίζεται τό θέμα τών αύθαιρέτων 

τοϋ Ν. 720/1977 καί ειδικότερα τό θέμάπού προέκυψέ 
άπό τήν ύπ’ άριθ. 1876/1980 απόφαση τής 'Ολομέλειας 
τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας.’- Ή απόφαση' αυτή, 
έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική ή δ ιάταξη της παραγρί 
1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 720/1977 πού προβλέπει τήν'αυ
τόματη εξαίρεση άπό τήν κατεδάφιση των αύθαιρέτων 
πού κατασκευάστηκαν μέχρι τό έτος 1977. Στή ρύθμιση 
αύτή είχαν υπαχθεί χιλιάδες αυθαίρετα πού άπό τότε πα
ραμένουν μετέωρα άν καί οί ιδιοκτήτες τους είχαν συμμορ
φωθεί στις απαιτήσεις τοϋ Ν. 720/77 καί είχαν καταβά
λει ή καταβάλλουν καί τις χρηματικές εισφορές πού προ— 

. βλέπει ό πιο πάνω Νόμος. ·. ··■·■’. ? λ
* Γιά νά άρθεί ή άντισυνταγματικότητα της πιό πάνω 
διάταξης προβλέπεται ή εξέταση κάθε συγκεκριμένης περί
πτωσης αυθαιρέτου πού έχει υπαχθεί στις' διατάξεις τοϋ 
Ν. 720/1977 μέ τήν διαδικασία, τά όργανα καί τά κριτή
ρια πού προβλέπονται άπό τό νόμο αύτό γιά τις άλλες 
κατηγορίες αύθαιρέτων. '·■'· V

"Ετσι όσα αύθαίρετα τοϋ Ν. 720/77 βρίσκονται σέ πε
ριοχές εντός σχεδίου καί έντός όρίιον οικισμών πριν άπό 
τό έτος 1923 θά κριθοϋν τό καθένα χωριστά άπό τά όρ
γανα μέ τήν διαδικασία καί τά κριτήρια πού προβλέπον- 
ται άπό τό άρθρο 16. Ή ίδια κρίση θά γίνει καί γιά τά 
αύθαίρετα πού θά ένταχθοϋν σέ σχέδιο. Άν τά αύθαίρετα 
αύτά κριθοϋν διατηρητέα δέν θά καταβάλουν πρόσθετες 
εισφορές αύθαιρέτου άλλα θά όφείλουν τις βεβαιωμένες 
εισφορές τοϋ Ν. 720/77. "Οσα αύθαίρετα βρίσκονται σέ 
περιοχές έκτος σχεδίου θέτονται σέ ένα είδος αναμονή; 
μέχρι; ότου ρυθμιστεί ή χρήση γής τής περιοχής τους. 
Τότε θά κριθοϋν, πάλι κατά συγκεκριμένη περίπτωση, καί 
θά διατηρηθούν άν άποδειχτοϋν 'προσαρμόσιμα προς τή 
χρήση γης πού θά καθοριστεί γιά τήν περιοχή τους.' ■

Άρθρο 21.
" Μέ τό άρθρο 21 γίνεται εύνοϊκή μεταχείριση των αυ
θαιρέτων πού βρίσκονται σέ περιοχές μικρών κοινοτήτων

που δέν έχουν πολεοδομικό ενδιαφέρον καί παρουσιάζουν 
στασιμότητα άνάπτυξης. Τά αύθαίρετα στις περιοχές αύτές 
πού έχουν κατασκευαστεί πριν άπό τις 10.12.1981 δέν 
έχουν υποχρέωση νά υποβάλλουν δηλώσεις σύμφωνα μέ 
τό άρθρο 15 τοϋ νόμου αύτοϋ. Οί Κοινότητες αύτές θά 
καθοριστούν μέ αποφάσεις τοϋ 'Υπουργείου Χωροταξίας 
Οικισμού καί Περιβάλλοντος.

Άρθρο 22.
Μέ τό άρθρο αύτό κυρώνεται ή ύπ’ άριθ. 15256/111-2/ 

111-1/6.3.1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο
μικών καί Χωροταξίας Οικισμού καί Περιβάλλοντος πού 
δημοσιεύθηκε στο Β' τεύχος τής Εφημερίδας τής Κυ- 
βερνήσεως (άριθ. φύλλου 145/2.4.82) καί προβλέπει τις 
δόσεις πού καταβάλλονται τά πρόστιμα. Ή άπόφαση αύτή 
προβλέπει τις ίδιες δόσεις καί γιά τά πρόστιμα πού θά 
βεβαιωθούν στό μέλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.
. Ιό κεφάλαιο αύτό περιλαμβάνει διάφορες σχετικές πο- 

λεοδομικές ρυθμίσεις όπως άναφέρονται ειδικότερα στά 
άκόλουθα άρθρα.

Άρθρο 23. : ____
Ό άποκλεισμός τών άκτών άπό τις περιφράξεις τών 

παραλιακών ή κοντινών προς τήν παραλία ιδιοκτησιών 
έχει δημιουργήσει πρόβλημα στήν προσπέλαση προς τον 
αίγιαλό καί, σέ μεγάλο βαθμό, καταλύει τον κοινόχρηστο 
χαρακτήρα του.'

Γιά τήν άρση αύτής τής κατάστασης ή παραγρ. 1 τοϋ 
άρθρου αύτοϋ προβλέπει ότι μέσα σέ ζούνη 500 μ. άπό τις 
ακτές τής θάλασσας ή άπό τις όχθες δημόσιων λιμνών 
καί ποταμών καταρχήν δέν γίνεται περίφραξη,' ότι ή περί- 
φραξη αύτή γίνεται μόνο κατ" εξαίρεση γιά τούς λόγους 
πού αναφέρει ή διάταξη, ότι γιά τήν περίφραξη αύτή άπαι- 
τείται πάντοτε άδεια' τής ’Αρχής πού μπορεί νά θέτει 
καί όρους γιά τό είδος τής περίφραξης, τό ύψος κλπ. καί 
ότι σέ κάθε περίπτωση δέν μπορεί νά γίνεται περίφραξη 
σέ όλη τήν ιδιοκτησία άλλά θά άφήνεται πέρασμα γιά τήν 
άκτή.

Ή παράγραφος 2 προσδιορίζει σάν έννοια τής άκτής 
τό προς τήν ςηρά όριο τοϋ αίγιαλοϋ καί συνεπής πρός τή 
διάταξη αύτή είναι καί ή διάταξη τής παραγρ. 5 πού τρο
ποποιεί τήν παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 2344/1940 
γιά τον αίγιαλό. Ή άντικατάσταση ορίζει ότι ή ζώνη 
τής «παραλίας» θά άρχίζει άπό αύτό τό σίγουρο πρός τήν 
ξηρά όριο τοϋ αίγιαλοϋ, άντί τής παλιάς άσαφοϋς διατά- 
ξεως πού μιλούσε γιά «μέση στάθμη τοϋ αίγιαλοϋ».

- 'Η παράγραφος 3 ορίζει ότι τά κτίσματα πού έχουν 
κτιστεί πάνω στον αίγιαλό δηλαδή σέ κοινόχοηστό χώρο 
κατεδαφίζονται όπωσδήποτε καί ή παράγραφος 4 πεοσ- 
θέτει ότι αύτά τά κτίσματα προσωρινά μπορεί νά δοΠοϋν 
κατά προτεραιότητα. στούς Ο.Τ.Α. ή σέ κοινωφελείς όρ- 
γανισμούς γιά κοινωνικές χρήσεις. ·~ . '■

Ή παράγραφος 6 καταργεί τις δυνατότητες πού έδινε 
ό παλιός νόμος περί αίγιαλοϋ νά δίνεται τό δικαίωμα νά 
χτιστούν ιδιωτικές έπαύλ,εις στον αίγιαλ.ύ μέ ιδιωτική χρή
ση γιά ορισμένο χρόνο, καί ορίζει ότι, τυχόν παραχωρη- 
Οέντα τέτοια προνόμοια καταργοϋνται άπό τήν 1.1.1983.

Η παράγραφος 7 τελ.ος δίνει τη δυνατότητα νά καθο
ρίζονται οί λεπτομέρειες εφαρμογής τών διατάξεων αύτών.

Άρθρο 24.
Τό άρθρο αύτό βρίσκεται σέ συσχετισμό πρός τό προη

γούμενο άρθρο ώς πρός τούς στόχους του. "Ετσι επιτρέ
πει την απαλλοτρίωση γιά τή δημιουργία τών μονίμων 
οδών γιά τήν προσπέ/.αση τών άκτών (παρ. 1) καί προ
διαγράφει τό χαρακτήρα τών οδών αύτών καταρχήν σάν 
πεζοδρόμων (παρ. 2). Λ ·
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- ~ : "Άρθρο 25.
"Οπως είναι γνωστά μέσα στα εγκεκριμένα σχέδια πό

λεων, παρόλες ' τις ’ άντίθετες διατάξεις' για υποχρεωτική 
προσκύρωση των μή άρτιων οικοπέδων υπάρχουν πολλά 
οικόπεδα πού δεν μπορεί νά οΐκοδομηθοϋν ακριβώς λόγω 
τοϋ ότι δεν πληρούν κάποιον άπ’ τούς όρους αρτιότητας 
(ελάχιστο εμβαδόν, ελάχιστη πρόσοψη κλπ.).

Ή κατάσταση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στήν 
τμηματική και περιπτωσιακή εφαρμογή των σχεδίων, σέ 
μεταγενέστερες συμπληρωματικές ρυμοτομίες, στην άδυ- 
ναμία των υπηρεσιών νά ελέγξουν πάντα, όταν ζητείται 
jι ιά άδεια, τό ιδιοκτησιακό καθεστώς όλων τών παρακεί- 

ενων ή καί γειτονικών οικοπέδων κ.λπ.
’Ανεξάρτητα άπό τις αιτίες στις όποιες οφείλεται αυτή 

ή κατάσταση, τό γεγονός είναι ότι μέσα στίς πόλεις υπάρ
χουν μικρά οικόπεδα πού δεν μπορεί νά χτιστούν άλλά ούτε 
καί νά προσκυρωθούν στα πλαϊνά τους γιατί αυτά έχουν 
κτιστεί ήδη καί αύτό άσχετα άπό την οξύτητα πού πολλές 
φορές έχει ή «προσκύρωση» όχι μόνο γιά τόν ιδιοκτήτη τοϋ 
«προσκυρούμενου» άλλά καί γιά τόν ιδιοκτήτη τοϋ άλλου 
οικοπέδου, ο όποιος καλείται νά βρει χρήματα καί νά άπο- 
κτήσει υποχρεωτικά τό μικρό πλαϊνό του οικόπεδο έστω 
καί άν δέν τό χρειάζεται.

Τά πολύ μικρά αυτά οικόπεδα τις περισσότερες φορές 
μεταβάλλονται σέ σκουπιδότοπους ή πάντως δέν εκπληρώ
νουν τόν οικονομικό καί κοινωνικό τους σκοπό, ενώ, σύμφωνα 
μέ τις σύγχρονες πολεοδομικές άντιλήψεις, μιά περιορι
σμένη καί ελεγχόμενη δόμηση στήν περίπτωση αυτή είναι 
ή προτιμότερη λύση κοινωνικά, πολεοδομικά άλλά καί άπό 
πλευράς άσκησης τοϋ δικαιώματος της κυριότητος.

Σ’ αυτό τό σκοπό άποβλέπουν οί διατάξεις τοϋ άρθρου 
14 πού καθιερώνουν τή δυνατότητα νά .. χτιστούν 
άπ’ τούς ιδιοκτήτες τους αυτά τά οικόπεδα άν είναι σέ θέση 
νά δεχτούν κτίσμα μέ ελάχιστο έμβαδό 25 τ.μ. καί μέ τίς 
λοιπές προϋποθέσεις πού όριζει ή παράγραφος 1.

Ή ευεργετική αυτή διάταξη ισχύει μόνο γιά τά μικρά 
οικόπεδα πού δημιουργήθηκαν μέχρι τόν Ν. 651/1977 πού 
έχει θέσει πάλι σέ ισχύ την ακυρότητα τών μεταβιβαστικών 
πράξεων όταν δημιουργούν μή άρτια οικόπεδα, δηλαδή ή 
ευχέρεια πού παρέχεται είναι μεταβατική. Σημειώνεται 
ή διάταξη τού τελευταίου έδαφίου τής παρ. 1 πού επί
τρεπε'. νά συνενωθούν τέτοια μικρά παρακείμενα οικόπεδα 
χωρίς ή συνένωση νά εκλαμβάνεται ότι είναι «δημιουργία 
νέου οικοπέδου» δηλαδή οικοπέδου δημιουργεϊται μετά τήν 
ισχύ τοϋ Ν. 651/77.

' Η δόμηση στά οικόπεδα αύτά θά είναι πάντα ελεγχόμενη 
καί ή ’Αρχιτεκτονική ’Επιτροπή θά μπορεί νά επιβάλει 
όποιους περιορισμούς νομίζει πρόσφορους γιά νά ταιριάζει 
ή μικρή αύτή οικοδομή καί μέ τό παράταιρο ίσως οΐκόπε-
δότης άλλά καί μέ τό περιβάλλον (παρ. 2).

Άν αύτά τά μικρά οικόπεδα δέν μπορεί νά δεχτούν ούτε 
αύτή τήν ελάχιστη δόμηση, τότε δέν απομένει άλλος δρόμος 
παρά ή προσκύρωσή τους (παρ. 3).

"Αρθρο 26.
Ί ό άρθρο αύτό καλύπτει τήν ανάγκη έγκρισης θέσεων 

κτιρίων δημοσίων καί κοινωφελών σκοπών έξω άπό τά 
σχέδια πόλης.

Τέτοιες δομήσεις είναι άπαραίτητες νά γίνονται πολλές 
φορές εκτός σχεδίων πόλεων. Μετά τόν X. 947/77 «περί 
οικιστικών περιοχών» τά κοινωφελή αύτά κτίρια ουσιαστικά 
δέν μπορούν νά δομηθούν είτε γιατί εμπλέκονται στίς πο/.ύ 
χρονοβόρες διαδικασίες τού παραπάνω νόμου είτε γιατί 
είναι αδύνατο νά εγκατασταθούν μέ τίς διατάξεις του. Γι’ 
αύτό καί ή διάταξη τοϋ άρθρου αύτοϋ εισάγει πάλι τόν κα
νόνα πού εφαρμοζόταν καί πριν, νά μπορεί δηλαδή νά καθο
ρίζονται μέ Π. Λ γμα οί θέσεις αύτών τών ειδικών κτιρίων 
ή εγκαταστάσεων.

•'ψ.Άρθρο 27.
Στό άρθρο αύτό (παρ. 1, 2 καί 4) όριζεται ότι τά άκίνητα 

άναδόχων φορέων ενεργού πολεοδομίας πού βρίσκονται μέσα 
σέ Ζώνες ’Ενεργού Πολεοδομίας, έξαιροϋνται άπό τήν έπι- 
βολή τοϋ εφάπαξ φόρου ’υπεραξίας καί τού φόρου άκίνητης 
περιουσίας τοϋ Ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στήν άμεση 
καί έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα καί άλλες δια
τάξεις».

Τά άκίνητα αύτά δέν άποτελοϋν πάγια περιουσιακά στοι
χεία, άλλά κεφάλαιο κίνησης ή «εμπόρευμα» τών άναδόχων 
φορέουν ενεργού πολεοδομίας.

*0 τρόπος διαχείρισης καί πολεοδόμησης τών άκινήτων 
αυτών, καθώς καί ή τιμή διάθεσής τους προβλέπεται στις 
οικείες συμβάσεις ανάθεσης μεταξύ τού Δημοσίου καί τών 
άναδόχων φορέων.

Τυχόν φορολόγηση τών άκινήτων αυτών θά βάρυνε τήν. 
τιμή διάθεσης τών νέων άκινήτων καί τελικά τά χαμηλά 
εισοδήματα, στό όφελος κυρίως τών οποίων σκοπεύουν οί 
θεσμοί τής Ενεργού Πολεοδομίας Κοινωνικού Χαρακτήρα 
καί τοϋ ’Αστικού ’Αναδασμού.

Έξ άλλου οί θεσμοί αύτοί άπολαμβάνουν γι’ αύτό τό 
λόγο καί άλλων φορολογικών άπαλλαγών.

"Αρθρο 28. . Λ
Τό άρθρο αύτό άναφέρεται στους ιδιωτικούς δρόμους πού 

είχαν σχηματισθεΐ μέσα σέ εγκεκριμένα σχέδια μέ όποιον- 
δήποτε τρόπο. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση πού έχουν 
μεταβιβαστεί στούς «παρόδιους» οί ιδιοκτησίες τους μέ 
«δρόμο» άνοιγμένο μπροστά τους καί σήμερα εμφανίζεται· 
ένας κάποιος ιδιοκτήτης τοϋ «δρόμου» αύτοϋ νά ζητάει 
άποζημιώσεις, ένώ ό «δρόμος» είχε δοθεί ούσιαστικά σέ 
κοινή χρήση καί πάντως άποτελοϋσε ή ύπαρξή του τήν προϋ
πόθεση γιά τήν πώληση τών «οικοπέδων». "Ολοι αύτοί οί 
δρόμοι, πλατείες κ.λπ. χαρακτηρίζονται μέ τό άρθρο αύτό 
σάν κοινόχρηστοι καί κοινόκτητοι άφοϋ μέ αύτή τή μορφή 
ύπάρχουν καί α,ύτόν τόν λειτουργικό σκοπό έπιτελοϋν σήτ. 
μέρα. Οί δρόμοι αύτοί εντάσσονται πλέον καί τυπικά στήν. 
περιουσία τού δήμου ή τής κοινότητας, έστω καί άν δέν 
ταυτίζονται μέ τούς δρόμους καί τίς πλατείες τοϋ εγκεκρι
μένου σχεδίου, το οποίο βέβαια θά τροποποιηθεί ίσως καί 
θά προσαρμοσθεΐ, σύμφωνα μέ τίς ίσχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 29.
Τό άρθρο αύτό προβλέπει τή δυνατότητα νά καθοριστούν 

γύρω άπό τούς οικισμούς (καί ιδιαίτερα τούς κρίσιμους άνα- 
πτυξιακά, περιβαλλοντολογικά κ.λπ.) Ζώνες Οικιστικού ’Ε
λέγχου. Οί Ζώνες αύτές θά προσδιορίζονται μέ Π. Δ/γματα 
πού θά καθορίζουν καί τό πλάτος τους σέ κάθε συγκεκρι
μένη θέση. Μέ τά ίδια Δ/τα θά καθορίζεται καί τό ούσια- 
στικό περιεχόμενο τών περιορισμών μέσα στίς ζώνες το 
όποιο φυσικά δέ θά είναι τό ίδιο παντού, άλλά θά προσανα
τολίζεται σέ περιορισμούς χρήσεων.

Γενικά σέ όλες τίς ζώνες επιβάλλεται :
α) Ή άπαγόρευση κατατμήσεων, άλλά το όριο τής απα

γορευμένης κατάτμησης θά ορίζεται σέ κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση, καί

β) Ή καθιέρωση τοϋ δικαιώματος προτίμησης τοϋ Δημο
σίου.

Αύτά ορίζουν οί παράγραφοι 1 καί 3 καί ή παράγραφος 2 
προσθέτει ότι άνά/.ογες Ζώνες μπορεί νά καθορίζονται καί 
γιά τίς άκτές, τίς όχθες λιμνών καί ποταμών καί γιά άλλα 
επίκαιρα σημεία.

Τέλος ή παράγραφος 4 προβλέπει ότι μέ Διατάγματα θά 
καθορίζονται οί συνέπειες παραβάσεων καί οί λοιποί όροι 
πού θά ενεργοποιήσουν τίς διατάξεις.

Το άρθρο αύτό 
τικοϋ οργάνου τής

Άρθρο 30.
προβλέπει τή σύσταση ενός συμβουλευ- 
γειτονιάς γιά τά πολεοδομικά της θέματα,
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για τις χρήσεις καί την παρακολούθηση τοϋ τρόπου εφαρ
μογής.

Ή Πολεοδομική ’Επιτροπή Γειτονιάς, προβλέπεται νά 
άποτελέσει. ένα πρώτο πυρήνα, ένα πρόπλασμα ενδεχόμενων 
άλλινν οργάνων τής γειτονιάς καί πάντως έλπίζεται βάσιμα 
ότι ()ά συμβάλει στην ένεργοποίηση των ίδιων των κατοίκων 
για τά θέματα τής γειτονιάς τους πού πρέπει νά τούς ενδια
φέρουν άμεσα.

* Η Επιτροπή Γειτονιάς Οά άναδεικνύεται άπό τούς κα
τοίκους της μέ ευθύνη τοϋ άντίστοιχου Λήμου ή Κοινότητα;.

Άρθρο 31.
“Οπως είναι φυσικό (καί όπως συνέβαινε καί μέ τό X. 

947/19/9) ή εφαρμογή τοϋ νόμου άπαιτεΐ σημαντική εργα
σία ιδιωτών μηχανικών για την εκπόνηση Γενικών Πολεο- 
δομικών Σχεδίων. Πολεοδομικών Μελετών, Μελετών εφαρ
μογής. σχεδίων για τά αυθαίρετα κ.λ.π.

Οί λογικές άμοιβές για τις παραπάνω επιστημονικές ερ
γασίες αποτελούν βασικό στοιχείο στήν έφαρμογή τοϋ νόμου 
γιατί Οά πρέπει άπό τή μιά μεριά νά μήν επιβαρύνουν υπέρ
μετρα την οικιστική πολιτική άλλά καί νά εξασφαλίζουν άπ’ 
τήν άλλη μεριά, τήν επιστημονική πληρότητα τών απαραί
τητων στοιχείων.___  _ __ !

Προκρίθηκε σχετικά νά κανονιστούν ειδικές άμοιβές, σέ 
συνεργασία μέ τό Τ.Ε.Ε. καί ενδεχόμενα ανάλογα μέ τις 
ειδικές συνθήκες τής κάθε περιοχής καί αυτό ακριβώς προ
βλέπει τό άρθρο αυτό. /

Άρθρο 32.
Τό άρθρο 32 προβλέπει τή δυνατότητα άπαλλοτρ ιώσεων 

παραδοσιακών κτιρίων όταν δέν είναι δυνατή μέ άλλο τρόπο 
ή διατήρησή τουε. Ή απαλλοτρίωση θά γίνεται μέ δαπάνες 
τοϋ Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Τό Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. έπίσης θά μπορεί νά 
πληρώνει τις δαπάνες γιά τήν εσωτερική διαρύθμιση καί 
άλλων παραδοσιακών κτιρίων (έκτος άπό τή διαρύθμιση 
τών όψεούν τους'πού γίνεται καί σήμερα) ωστε'νά μπορούν 
και αυτά να χρησιμοποιούνται γιά ελεγχόμενες χρήσεις.

Άρθρο 33.
Τό άρθρο αυτό προβλέπει τις δυνατότητες άποκέν 

στον τομέα τής έγκρισης τών σχεδίων πόλεων καί τ 
βολής τών άντίστοιχων όρων καί περιορισμών.

Η παράγραφος 1 προβλέπει τή δυνατότητα μεταβίβασης 
στους Νομάρχες τής αρμοδιότητας έγκρισης τού γενικού 
πολεοδομικοϋ σχεδίου καί τής πολεοδομικής μελέτης, πού 
προβλέπονται άπό τό νόμο αυτό.

Ή παράγραφος 2 συμπληρώνει τις ύπάρχουσες διατάξεις 
γιά τις τροποποιήσεις τών εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων 
σύμφωνα μέ τό Ν.Δ. τοϋ 1923. Οί διατάξεις πού ισχύουν 
σήμερα (Λ.Ν. 318/1968) όπως ισχύει μετά τό Ν.Δ. 10S0/ 
1980, προβλέπουν ότι ό Νομάρχης μπορεί νά εγκρίνει τροπο
ποιήσεις τοϋ ρυμοτομικού σχεδίου καί μεταβολή τών όρων 
σέ οικισμούς μέχρι 5.000 καί μόνον τροποποιήσεις (χωρίς 
μεταβολή οροιν) σέ οικισμούς 5.000 - 20.000. Μέ τή νέα 
διάταςη θά είναι δυνατόν νά έπεκταθεϊ αυτή ή αρμοδιότητα 
τοϋ Νομάρχη καί σέ οικισμούς μέ περισσότερους άπό 20.000 
κατοίκους όπως έπίσης καί νά περιοριστούν οι εξαιρέσεις 
άπό τήν αρμοδιότητα αύτή πού ισχύουν βάσει τής παρα
γράφου 3 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Λ.Ν. 318/1968.

Ή παράγραφος 2 επεκτείνει τις διατάξεις γιά τήν έφαρ
μογή τοϋ πολεοδομικοϋ σχεδίου (άρθρο 12 τοϋ νόμου αυτού) 
καί στις περιπτώσεις πού έχουμε έγκριση σχεδίων μέ βάση 
τή μεταβατική διάταξη τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 62
τοϋ X. 947/1979.

' Η παράγραφος 3 άναφέρεται στις αύτές πάλι περιπτώ
σεις τών μεταβατικών ρυθμίσεων τοϋ Ν. 947/1979 όπως 
συμπληρώθηκε μέ τό άρθρο 10 τοϋ Ν. 1221/19S1. Μέ τις 
διατάξεις αύτές καί μέ ευθύνη τοϋ Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου ορίζεται ότι ό Δήμος ή ή Κοινότητα (άντι- 
προσωπεύοντας φυσικά τή γ/ώμη τής πλειοψηφίας τών έν- 
διαφερομένων κατοίκων) μπορεί νά ζητήσει γιά τις πυκνο- 
δομημένες περιοχές πού υπάγονται στό άρθρο 10 τοϋ Ν. 
1221/1981 τήν έφαρμογή τοϋ συστήματος εισφοράς γής τών 
παραγράφων 4 καί επόμενα τοϋ άρθρου 8 άντί τών παρα
γράφων 1 καί 2 τών άρθρων. Δηλαδή παρέχεται ή εύχέρεια 
νά ζητηθεί νά εφαρμοστεί γενικά (καί στις πυκνοδομημενες 
δηλαδή περιοχές) τό σύστημα τών προοδευτικών συντε
λεστών εισφοράς, άντί τοϋ μικτού συστήματος πού προ
βλέπουν οί παράγραφοι 1 καί 2 τοϋ άρθρου 8. “Ας σταθμίσουν 
οί ίδιοι οί ενδιαφερόμενοι στή συγκεκριμένη τους περίπτωση, 
καί άς ζητήσουν νά έφαρμοστεΐ τό καλλίτερο. ' Η απλότητα 
καί άμεσότητα στήν έφαρμογή καί ή «καθαρότητα» γενικά 
τοϋ συστήματος τών προοδευτικών ποσοστών εισφοράς σε 
γή μπορεί νά οδηγήσει στήν έπιλογή τοϋ συστήματος αυτού 
σέ πολλές περιπτώσεις.

' Η παράγραφος 4 παρέχει έπίσης τή δυνατότητα νά ύπαχ- 
θοΰν στις ρυθμίσεις τοϋ νόμου αύτοϋ καί περιπτούσεις οικι
στικών περιοχών πού έχουν κηρυχθεί μέχρι σήμερα σάν 
οικιστικές περιοχές τοϋ Ν. 947/1979.

' Η παράγραφος 5 έφαρμόζει καί στις έπεκτάσεις τοϋ νόμου 
αύτοϋ τή διάταξη τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 1080/1980, μέ τήν 
οποία καθορίστηκε ότι δέν έφαρμόζεται στις περιπτώσεις 
τών οικιστικών'περιοχών τοϋ Ν. 947/1979 ή Δημοτική εισ
φορά λόγω έπεκτάσεων σχεδίων πόλεων, γιατί αυτή 
ή εισφορά καλύπτεται άπ’ τήν άντίστοιχη εισφορά σε χρήμα 
τοϋ νόμου αύτοϋ.1 · · . ·. .

■- > - ί» ·>·. · ■
Τέλος ή παράγραφος 6 διατηρεί τις ίσχύουσες διατάςεις 

γιά τήν έφαρμογή τών προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας 
πού έχουν ήδη άρχισει. Γιά τό καθένα άπό αύτά έχει ύπο- 
γραφεΐ σχετική σύμβαση, πού 0ά άποπερατωθεΐ μέ τις δια
τάξεις μέ τις οποίες καταρτίσθηκε.

; j ·
, Άρθρο 35.

Τό άκροτελεύτιο άρθρο περιλαμβάνει τήν έναρξη ισχύος 
τοϋ νόμου καί τήν ειδική διάταξη γιά τον παροδικό χαρα
κτήρα τών έγκρίσεων έπεκτάσεων τοϋ Κεφαλαίου Λ τοϋ 
νόμου. ·' · '.■■·’·■

Τούς σκοπούς αύτούς επιδιώκει τό ανωτέρω Σχέδιο Νόμου 
πού παρακαλεΐται ή Βουλή νά ψηφίση.

Αθήνα, 29 Μαίου 1982 

Οί Υπουργοί

ΑΠΟΣΤ. ΛΛΖΑΡΗΣ
Συντονισμού Δικαιοσύνη:

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΣ

Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΜΜΑΤΑΣ

Οικονομικών
MAN. ΔΡΕΤΤΛΚΙΙΣ

Άρθρο 34. ’ '
Τό άρθρο αύτό περιλαμβάνει ορισμένες «μεταβατικές 

διατάξεις» πού έχουν ιδιότυπη μορφή ένεκα τοϋ χαρακτήρα 
τοϋ νόμου αύτοϋ σάν «μεταβατικού». .

Ή παράγραφος 1 ορίζει ότι οί διατάξεις τοϋ Ν. 947/1979 
δέν έφαρμόζονται στις έπεκτάσεις τοϋ νόμου αύτοϋ, παρά 
αόνον σέ όσες περιττό)σεις γίνεται ρητή παραπομπή. » '

Χωροταξίας Οικισμού καί Περιβάλλοντος 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Βιομηχανίας καί Ένεργείας 
Α ΝΑ ΣΤ. Π ΕΠΟΧΗΣ

. Δημοσίας Τάξεως
ΓΙΛΝ. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ!Σ


