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Θέκα:  Παξαηεξήζεηο-επηζεκάλζεηο επί ηνπ Σρεδίνπ Νόκνπ: “Εθζπγρξνληζκόο ηεο Φσξνηαμηθήο θαη 

Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο” 

 

Αμηφηηκε θ. Τπνπξγέ, 

Σν ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ επαλεηιεκκέλσο έρεη επηζεκάλεη ηελ αλάγθε 

νινθιήξσζεο ηνπ Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Υψξαο θαζψο θαη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ηνπ, φπνπ απηφο 

έρεη ήδε ζεζκνζεηεζεί.  

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, ην ΣΔΔ ζεσξεί φηη απηή είλαη „„αλαγθαία ζπλζήθε„„, 

αιιά γηα λα θαηαζηεί „„ηθαλή„„ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, ηνπ 

Γαζνινγίνπ, ε θαηάξηηζε ρσξνηαμηθψλ πιαηζίσλ, πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, ε νξηνζέηεζε ησλ νηθηζκψλ θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νδψλ ζε φιε ηε Υψξα. 

Γηα λα πξνρσξήζεη φκσο άκεζα ε πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ, πξέπεη λα δνζνχλ δξαζηηθά θίλεηξα θαη λα 

ζεζκνζεηεζνχλ ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο κε γλψκνλα, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ.    

ρεηηθά κε ην λνκνζρέδην “Δθζπγρξνληζκφο ηεο Υσξνηαμηθήο θαη Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο” έρνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄: „„ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΟ ΥΔΓΙΟΤ ΓΟΜΗΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΟΤ ΤΠΟΓΟΥΔΙ„„ 

Οη ξπζκίζεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο ζην ζρέδην λφκνπ ζην άξζξν 32 έξρνληαη ζε ζπλέρεηα ησλ επλντθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ήδε ζεζπηζηεί κε ηνλ ηζρχνληα Ν.4688/2020 «Δηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ δηαηάμεηο γηα 

ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε» γηα ηηο κεγάιεο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο. Δλδεηθηηθά είλαη ηα ζρεηηθά άξζξα 19, 20, 

22 θαη 29 ηνπ Ν.4688/20 βάζεη ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη: 

- ε πνιενδνκηθή ελνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ζηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ 

ηνπξηζκνχ (Π.Ο.Σ.Α. θαη Μηθηά Σνπξηζηηθά Καηαιχκαηα) θαη ν ππνινγηζκφο ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο 

δφκεζεο θαζψο θαη ηεο ππθλφηεηαο θιηλψλ αλά ζηξέκκα λα γίλεηαη ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο θαη λα 

ηνπνζεηείηαη ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ. 

- ε ελζσκάησζε εθηάζεσλ ζηηο Π.Ο.Σ.Α. πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ 

εληαία έθηαζε ησλ 800 ζηξεκκάησλ αξθεί λα αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ  20% επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. 

πκπεξηιακβάλνληαη αξραηνινγηθνί ρψξνη, δάζε, πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ (άξζξν 29 

ηνπ Ν.4688/2020). 

- ε ζέζπηζε εηδηθήο δψλεο 700m πεξηκεηξηθά ηεο νξηνζεηνχκελεο Π.Ο.Σ.Α. ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη εηδηθνί 

φξνη θαη πεξηνξηζκνί, φρη κφλν ζηηο ρξήζεηο γεο αιιά θαη ζηνπο φξνπο δφκεζεο ησλ ηδηνθηεζηψλ, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξαπάλσ δψλε (άξζξν 22 ηνπ Ν 4688/2020). 

- ε θαηάξγεζε νδψλ, ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ έθηαζε ηεο Π.Ο.Σ.Α. θαη ε απφθηεζε ηεο θπξηφηεηαο  

εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ. 

- δηεπξχλεηαη ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ηεο έθηαζεο απφ 10% ζην 15% ζε ζρέζε κε ηε αξρηθή νξηνζέηεζε  ηεο 

ΠΟΣΑ . 
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- ε θαηάξγεζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ 300m2 ζηελ επηθάλεηα κίζζσζεο δψλεο αηγηαινχ (γηα ηελ αλάπηπμε 

μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θι.π.) πνπ πιένλ έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο απεπζείαο κίζζσζεο αηγηαινχ ζε φιν ην 

παξαιηαθφ κέησπν πνπ πξνβάιιεηαη ε ηδηνθηεζία (άξζξν 42 ηνπ Ν.4688/‟20). 

- ε δεκηνπξγία γεπέδσλ γθνιθ ζε δεκφζηα δάζε φρη κφλν γηα δηάλνημε θαη δεκηνπξγία δηφδσλ δηαδξνκψλ 

αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηα γήπεδα γθνιθ 

(άξζξν 32 ηνπ Ν 4688/2020). 

- ε κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη ε κεησκέλε ππνρξέσζε αλαδάζσζεο γηα επεκβάζεηο ζε 

δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο θαη δεκφζηεο ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο. 

Σν άξζξν 32 ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ δηεπξχλεη ηηο πξναλαθεξζείζεο επλντθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4688/2020 ζηηο 

Π.ΟΣ.Α. θαη ζηα Μηθηά Σνπξηζηηθά Καηαιχκαηα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

- Καζνξίδνληαη λένη απμεκέλνη ζπληειεζηέο δφκεζεο είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηκήκα ηεο έθηαζεο ηεο 

Π.Ο.Σ.Α. πνιενδνκείηαη κε επηηξεπφκελν ζπληειεζηή δφκεζεο 0.25 επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο, πνπ απηή 

πεξηιακβάλεη, είηε ζην ηκήκα απηήο πνπ δελ πνιενδνκείηαη κε επηηξεπφκελν ζπληειεζηή  0.20. 

- Γηεπξχλνληαη ηα δηθαηψκαηα κεηαβνιήο ρξήζεσλ ή ε αληηθαηάζηαζε κέξνπο ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 

ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζηηο Π.Ο.Σ.Α. ζε ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο. 

- Παξέρεηαη δηθαίσκα απφζπαζεο ηκεκάησλ νξηνζεηεκέλεο Π.Ο.Σ.Α. γηα ηελ δεκηνπξγία λέαο απηνηεινχο 

ΠΟΣΑ ή κεηαηξνπήο ηεο κε ηελ απφζπαζε ηκεκάησλ ζε ζχλζεην ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα. 

- Παξέρεηαη πξφζζεην δηθαίσκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έθηαζε ηεο Π.Ο.Σ.Α. δελ πνιενδνκείηαη εθηφο απφ ην 

δηθαίσκα ηεο ζχζηαζεο δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ (νξηδφληηεο ή θάζεηεο) ζηηο ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο 

θαηνηθίεο θαη θαη‟ εμαίξεζε λα παξέρεηαη δηθαίσκα ζχζηαζεο νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ θαη επί ησλ ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

- Απμάλνληαη νη ζπληειεζηέο δφκεζεο ζηα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα απφ 0.15 ηνπ Ν.4002/2011 ζε 0.20 

θαη ζηα λεζηά εθηφο Κξήηεο, Δχβνηαο, Κέξθπξαο θαη Ρφδνπ απφ 0.10 ζε 0.12. 

- Απμάλνληαη αληίζηνηρα ηα πνζνζηά ησλ ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ πνπ δχλαληαη λα πσιεζνχλ ή 

λα εθκηζζσζνχλ καθξνρξφληα ζε ζρέζε κε ηνλ πινπνηεκέλν ζπληειεζηή δφκεζεο. ην Ν.4002/2011 

πξνβιεπφηαλ γηα πινπνηεκέλν ζπληειεζηή δφκεζεο <0.10 πνζνζηφ 40% θαη γηα πινπνηεκέλν ζπληειεζηή 

δφκεζεο <0.05 πνζνζηφ 60%. ην ζρέδην λφκνπ γηα πινπνηεκέλν ζπληειεζηή <0.12 πξνβιέπεηαη πνζνζηφ 

40% θαη γηα πινπνηεκέλν ζπληειεζηή <0.07 πξνβιέπεηαη πνζνζηφ 60%. 

- Δθηηλάζζνληαη ηα παξαπάλσ πνζνζηά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

πεξηιακβάλνληαη γήπεδα γθνιθ 18φπα. Πξνβιέπεηαη λέα δηάηαμε  ζην ζρέδην λφκνπ πνπ φηαλ ν 

πινπνηεκέλνο ζ.δ. είλαη <0.12 ην πνζνζηφ ησλ πσινχκελσλ ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ ή καθξνρξφληα 

κηζζσκέλσλ απμάλεηαη ζε 55% θαη γηα ζ.δ. <0.07 ην πνζνζηφ απμάλεηαη ζε 70% ηεο ζπλνιηθήο δνκεκέλεο 

επηθάλεηαο. 

Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ, δεκηνπξγείηαη ε εληύπσζε όηη όηαλ ην ΥΠΕΝ αλαθέξεηαη ζε 

πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηελ θαηάξηηζε «εηδηθώλ πνιενδνκηθώλ 

ζρεδίσλ» θαη εηδηθόηεξα ζηηο Π.Ο.Τ.Α. θαη ηα Μηθηά Τνπξηζηηθά Καηαιύκαηα. 

Τα «εηδηθά πνιενδνκηθά ζρέδηα» θαη ε  νξγάλσζε ηεο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο κε ηελ ρσξνζέηεζε  

νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ ηνπ ηνπξηζκνύ, ρσξίο λα δηαζθαιίδεηαη  ε πξνζηαζία ηνπ επξύηεξνπ 

θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ησλ αθηώλ, ε πξνζηαζία ησλ ελ γέλεη 

δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη λα επηηπγράλεηαη ε ελαξκόληζε ηεο δόκεζεο κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ζα 

επηθέξνπλ ππνβάζκηζε, αιινίσζε ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ θαη ελ ηέιεη έλα κνληέιν εθηαηηθήο αλάπηπμεο 

ζηνλ ηνπξηζκό.  

Τν παξόλ ζρέδην λόκνπ αθήλεη αλειέεηα ειεύζεξν, ην πεδίν ζηνπο κεγάινπο επελδπηέο, κέζσ ησλ 

νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ, λα θαζνξίδνπλ ρξήζεηο γεο θαη όξνπο δόκεζεο αθόκε θαη αλαηξέπνληαο 

ην πθηζηάκελν πνιενδνκηθό θαζεζηώο θαη επηηξέπνληάο ηνπο λα αιινηώλνπλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θαη θάζε ηδηαίηεξε αμία ηνπ αθόκε θαη ζηηο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο. 
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Όζνλ αθνξά ζηα άξζξα 28 θαη 34 ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ έρνπκε λα επηζεκάλνπκε ζπλνπηηθά ηα παξαθάησ: 

1) Ωο πξνο ηελ αξηηφηεηα νηθνδνκεζηκφηεηα:  

α. Οη δεκνηηθνί νδνί (άξζξν 14) δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξία Α θαη θαηεγνξία Β. Οη δεκνηηθνί νδνί θαηεγνξίαο Α 

παξέρνπλ δηθαίσκα πξνζψπνπ γηα ηε δφκεζε ζε παξφδηα γήπεδα, ραξαθηεξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

θαη πξέπεη λα έρνπλ ηειηθφ πιάηνο 6κ.. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο νδνχο πνπ πξνυθίζηαληαη ηνπ 1923. Οη δεκνηηθνί 

νδνί θαηεγνξίαο Β ζπλδένπλ νδνχο θαηεγνξίαο Α κε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο, ραξαθηεξίδνληαη κε Π.Γ. 

απαηηείηαη ηειηθφ πιάηνο 5κ. θαη δελ παξέρνπλ δηθαίσκα πξνζψπνπ ζηα παξφδηα γήπεδα. 

β. Οη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο αξηηφηεηαο θαη νηθνδνκεζηκφηεηαο ζην ζρέδην Νφκνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ 

ρξήζε θαηνηθίαο. Σξνπνπνηνχληαη ελ κέξεη νη ηζρχνπζεο παξεθθιίζεηο ηνπ Π.Γ.24/31-5-1985 (ΦΔΚ 270/ηΓ) 

γηα ηα γήπεδα πνπ πθίζηαληαη πξν ηεο 12-9-1964, πξν ηεο 9-10-1978 θαη πξν ηεο 25-4-1977 θαη εθ‟ φζνλ 

δηαζέηνπλ αλάινγν βάζνο θαη αλάινγν πξφζσπν ζε εζληθή, επαξρηαθή ή δεκνηηθή νδφ θαηεγνξίαο Α. Η 

απαίηεζε πξνζψπνπ αθνξά πιένλ θαη ηα γήπεδα πνπ πθίζηαληαη εληφο ηεο δψλεο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πξν 

ηνπ 1923. 

γ. ε φιεο ηηο άιιεο ρξήζεηο ηζρχνπλ κφλν νη γεληθέο δηαηάμεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο σο πξνο ηελ 

αξηηφηεηα θαη νηθνδνκεζηκφηεηα, βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη:  

- Διάρηζηε επηθάλεηα ησλ γεπέδσλ ηα 4.000κ2  (κε εμαίξεζε ηα μελνδνρεία πνπ απαηηνχληαη 8.000κ2) . 

- Απαίηεζε πξνζψπνπ 45κ. ζε εζληθή, επαξρηαθή, δεκνηηθή νδφ θαηεγνξίαο Α ή ζε θνηλφρξεζην ρψξν.  

- Απαίηεζε βάζνπο 50κ. 

Καη‟ εμαίξεζε ησλ παξαπάλσ ζεσξνχληαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ηα γήπεδα ζηηο εηδηθέο ρξήζεηο 

(μελνδνρεία, εκπνξηθέο απνζήθεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, βηνηερλία-βηνκεραλία θ.ι.π) πνπ έρνπλ πξφζσπν 

ζε δεκνηηθή νδφ θαηεγνξίαο Β, ηεο νπνίαο ν ραξαθηεξηζκφο απαηηεί ηελ έθδνζε Π.Γ.. 

Καηά ζπλέπεηα κεηά ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γεπέδσλ 

αθφκε θαη εάλ δηαζέηνπλ επηθάλεηα >4.000κ2 γηα ρξήζεηο εθηφο θαηνηθίαο ζα θαηαζηνχλ κε άξηηα θαη κε 

νηθνδνκήζηκα. 

2) Ωο πξνο ηνπο  γεληθνχο φξνπο δφκεζεο : 

- Σν κέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο νξίδεηαη ζε 10% ηεο επηθάλεηαο ηνπ γεπέδνπ ζε φιεο ηηο ρξήζεηο εθηφο 

θαηνηθίαο θαη δελ πξνβιέπεηαη θακία παξέθθιηζε σο πξνο ην πνζνζηφ θάιπςεο γηα θακία εηδηθή ρξήζε 

αθφκε θαη γηα ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν ησλ δχν εηψλ θαη αλεμάξηεηα εάλ βξίζθνληαη εληφο δσλψλ ΓΠ, 

ΥΟΟΑΠ κε επηηξεπφκελεο ρξήζεηο. 

- Ο ζπληειεζηήο δφκεζεο κεηψλεηαη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο θαη δελ πξνβιέπεηαη θακία παξέθθιηζε. 

- ην επηηξεπφκελν χςνο δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά.  

3) Ωο πξνο ηνπο εηδηθνχο φξνπο: 

- Δπηβάιιεηαη απφζηαζε 9κ. ζηηο πεξηθξάμεηο κε κφληκε θαηαζθεπή απφ ηνλ άμνλα ησλ δξφκσλ πνπ 

πεξηβάιινπλ ην γήπεδν. 

- Πξνβιέπεηαη ην θηήξην πνπ αλεγείξεηαη  ζε γήπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 1 ρικ.   απφ ηελ 

αθηνγξακκή  ή απφ ην φξην παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ λα είλαη εληαίν. 

Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ην ζρέδην Νόκνπ ζα επηθέξεη νηθνλνκηθό πιήγκα ζηνπο 

κηθξντδηνθηήηεο γεο, νη νπνίνη ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ράλνπλ ηελ αξηηόηεηα νηθνδνκεζηκόηεηα 

ησλ γεπέδσλ ηνπο, αθόκε θαη ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν ησλ δύν εηώλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ηνπ ΥΠΕΝ.  

Θα πιήμεη ηδηαίηεξα έλα παξαγσγηθό θνκκάηη ηεο νηθνλνκίαο  (βηνηερλία, βηνκεραλία), αθνύ δελ 

πξνβιέπεηαη αθ’ ελόο κελ γηα ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο θακία παξέθθιηζε επέθηαζεο –

εθζπγρξνληζκνύ ηνπο, αθόκε θαη εάλ έρνπλ αλεγεξζεί ζε πεξηνρέο κε ρσξηθό ζρεδηαζκό (ΓΠΣ, 

ΣΦΟΟΑΠ) θαη αθ’ εηέξνπ ζηηο ππό αλέγεξζε εγθαηαζηάζεηο κε ρξήζε (βηνηερλία-βηνκεραλία), ε 

δόκεζε  πεξηνξίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο, ηα “επηρεηξεκαηηθά 

πάξθα”.    
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Η επηβνιή κε νξηδόληην ηξόπν λνκνζεηεκάησλ πνπ δελ βξίζθνπλ εξείζκαηα ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

κειώλ ηεο θνηλσλίαο, αιιά αληίζεηα πξνθαινύλ αληζνλνκία ή ρεηξόηεξα εμππεξεηνύλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ιίγσλ θαη νηθνλνκηθά ηζρπξώλ, ζπλήζσο απνηπγράλνπλ.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Η΄: „„ΡΤΜΟΣΟΜΙΚΔ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΙ„„ 

Θεζπίδεηαη κε ην άξζξν 70 ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ ε απηνδίθαηε άξζε απαιινηξίσζεο, εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη 

15 έηε απφ ηελ αξρηθή έγθξηζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ή 5 έηε απφ ηελ θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο ή 

απφ ηελ πξάμε αλαινγηζκνχ ή 18 κήλεο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηηκήο κνλάδαο κε ΜΟΝΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΗ λα 

κελ έρεη ζπληειεζηεί ε απαιινηξίσζε κε ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

Δηδηθφηεξα: 

- Απνζπλδέεηαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο 

απηνδίθαηεο άξζεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο.  

- Καηαξγνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβνιήο αηηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2 ηνπ Ν.4067/2012 ψζηε λα 

ειεγρζνχλ νη λφκηκνη ιφγνη άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο «ηεο άξζεο ηεο απαιινηξίσζεο».  

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ κε ζπληειεζκέλσλ ξπκνηνκηθψλ απαιινηξηψζεσλ θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ 

ρψξσλ ζα βξεζεί απηφκαηα ζε θαζεζηψο απηνδίθαηεο άξζεο. Πεξηιακβάλνληαη δξφκνη, πιαηείεο, ρψξνη 

πξαζίλνπ, ρψξνη εηδηθψλ ρξήζεσλ (ζρνιεία, λεπηαγσγεία θ.ι.π). Δμαηξνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ 

ζρεδίνπ λφκνπ, κφλν ηα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζηηο δηαηάμεηο πεξί ξεκάησλ, αηγηαινχ, δσλψλ πξνζηαζίαο 

(αξραηνινγηθνί ρψξνη) θαη αζηηθψλ αιζψλ.  

Επνκέλσο, ε απηνδίθαηε άξζε απαιινηξίσζεο αθνξά ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ξπκνηνκνύκελσλ 

ηκεκάησλ ησλ ηδηνθηεζηώλ ή ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ Ν.Δ.1923 ή ησλ 

θνηλσθειώλ ρώξσλ, εθόζνλ δελ έρνπλ απνδεκησζεί.  

Απηό ζα έρεη σο  ζπλέπεηα λα αθπξσζεί κεγάιν κέξνο ησλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Δ.1923 θαη κεγάιν κέξνο ησλ πξάμεσλ αλαινγηζκνύ ζα παξακείλνπλ 

αλεθάξκνζηεο. Θα επέιζνπλ ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό έσο θαη ηελ 

αλαηξνπή ηνπ (κεηαηξνπή νδώλ ζε αδηέμνδα, ηεζιαζκέλεο νηθνδνκηθέο γξακκέο, θαηάξγεζε 

πιαηεηώλ θαη ρώξσλ πξαζίλνπ, θαηάξγεζε θνηλσθειώλ ρσξώλ π.ρ. ζρνιείσλ). 

Μεγάινο αξηζκόο αθηλήησλ ζα ζεσξνύληαη σο πνιενδνκηθά αξξύζκηζηα, κε νηθνδνκήζηκα, παξόιν 

πνπ ζα έρεη αξζεί απηόκαηα ε ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε ηνπο .  

Σξνπνπνηνχληαη κε ην άξζξν 70 παξ 3 θαη άξζξν 75 ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ ηα  θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο, 

πνπ ζέηεη ην άξζξν 32 παξ 3 & 4 ηνπ Ν.4067/2012 (φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν.4342/2015 ζηελ εθ 

λένπ επηβνιή ηεο αλαθιεζείζαο ή αξζείζαο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο. 

Δηδηθφηεξα: 

Πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 70 παξ. 3 θαη ζην άξζξν 71 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο 

δηθαηνχρνπο λα θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ νηθείν δήκν ζηελ πεξίπησζε ηεο εθ λένπ επηβνιήο ηεο 

ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο.  

Μφλν γηα 1 έηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δήκσλ 

απφ ην Πξάζηλν Σακείν. Δπηζεκαίλνπκε φηη απφ ηα επηβαιιφκελα πξφζηηκα απζαηξέησλ, πνζνζηφ 50% απφ 

απηά (άξζ. 95 ηνπ Ν.4495/2017) απνδίδεηαη ππνρξεσηηθά ζην Πξάζηλν Σακείν γηα δξάζεηο πεξηβαιινληηθνχ 

ηζνδπγίνπ κε ζθνπφ  πξσηίζησο ηελ δεκηνπξγία θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

Γειαδή ηε ζρεηηθή δαπάλε απνδεκίσζεο αληί λα ηελ αλαιάβεη φπσο νθείιεη, ην δεκφζην κε ζπλερή 

εμαζθάιηζε πφξσλ είηε κε ρξεκαηνδφηεζε απεπζείαο απφ ην Πξάζηλν Σακείν, είηε κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γεο 

κε ηελ έθδνζε ηίηινπ Μ..Γ ηελ παξαπέκπεη απνθιεηζηηθά ζηνπο νηθείνπο δήκνπο. Οη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη 

εμαζθάιηζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ησλ Γήκσλ πξνβιέπνληαη γηα ην 

Πξάζηλν Σακείν ζην άξζξν 32 παξ.4 ηνπ Ν.4067/2012 θαη ζην άξζξν 95 παξ. 5 ηνπ Ν. 4495/2017 θαζψο θαη 

γηα ηελ Σξάπεδα Γεο ζην άξζξα  67, 68, 69 θαη 70 ηνπ Ν.4495/2017. 
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Με ηελ αηειή δηαηύπσζε ηνπ άξζξνπ 70 παξ.2 θαη ηνπ άξζξνπ 71 ζην ζρέδην λόκνπ ζηελ πξάμε 

αθπξώλεηαη ε νπνηαδήπνηε ελαιιαθηηθή πεγή ρξεκαηνδόηεζεο πνπ είρε πξνβιεθηεί ζην ηζρύνλ 

ζεζκηθό πιαίζην. Αξθεί ε επίθιεζε “ηεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ησλ δήκσλ”, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

επηβιεζεί ε εθ λένπ επηβνιή ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο θαη λα αθπξσζεί  ελ ηέιεη ν πνιενδνκηθόο 

ζρεδηαζκόο.  

Πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν 70 παξ.3 φηη ε εθ λένπ επηβνιή (κεξηθή ή νιηθή) ηεο απηνδίθαηα αξζείζαο 

ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο είλαη δπλαηή κφλν φηαλ ζνβαξνί  πνιενδνκηθνί ιφγνη επηβάιινπλ ηελ δηαηήξεζε 

ηνπ αθηλήηνπ σο θνηλφρξεζηνπ ή θνηλσθεινχο ρψξνπ.  

Οη πξνηεξαηφηεηεο  γηα θάζε Γήκν ζε θνηλφρξεζηνπο ή αδφκεηνπο ρψξνπο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, αθνχ 

πξψηα θαηαξηηζηεί ε ειεθηξνληθή πνιενδνκηθή ηαπηφηεηα ηνπ δήκνπ, έηζη ψζηε αλά Ο.Σ. λα ππάξρνπλ φιεο 

νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ππεξθείκελνπ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ (Γ.Π.., ΥΟΟΑΠ, θ.ι.π.) ζηελ απφθηεζε θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ.  

Ωζηφζν έσο ηελ θαηάξηηζε ηεο πνιενδνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θάζε δήκνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην νθείιεη 

εληφο 6 κελψλ λα πξνηείλεη ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε  ηελ έγθξηζε ή κε ηεο θάζε αηηνχκελεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

ρεδίνπ Πφιεο. 

Καηά ζπλέπεηα, ρσξίο ηεξάξρεζε, ρσξίο αληηθεηκεληθά πνιενδνκηθά θξηηήξηα ζα πνιιαπιαζηαζηνύλ 

νη ζεκεηαθέο ηξνπνπνηήζεηο κε ηελ έγθξηζε ηξνπνπνηήζεσλ κε ηξόπν απνζπαζκαηηθό 

θαηαζηξαηεγώληαο θάζε έλλνηα πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ. Οη ζεκεηαθέο ηξνπνπνηήζεηο ζα 

απνηεινύλ πιένλ ηνλ θαλόλα θαη όρη ηελ εμαίξεζε. 

Αμηφηηκε θ. Τπνπξγέ, 

Δπεηδή ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε βηψζηκε θαη 

αεηθφξν αλάπηπμε 

Δπεηδή ε νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο είλαη απφ ηα βαζηθά εξγαιεία 

πνπ ζπληεινχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Σαο δεηάκε όπσο πξνβείηε ζηηο απαηηνύκελεο αιιαγέο ηνπ ζρεδίνπ Νόκνπ ιακβάλνληαο ππ’ όςε ζαο 

ηηο αλσηέξσ επηζεκάλζεηο-παξαηεξήζεηο ηνπ ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ θαη αθνύ πξώηα δηεξεπλήζεηε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηώλνπκε 

θαη ζέζεηε κε ζαθήλεηα ηνπο ζηόρνπο, ηηο πξνηεξαηόηεηεο, ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή πξνώζεζε ηεο αλάθακςεο ηεο Φώξαο. 

         

 
Η  Πξφεδξνο ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ 

 
Υαξίθιεηα Γ. Σζηψιε 

Πνι. Μερ/θφο Δ.Μ.Π.- M.Sc. 


