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Ημερίδα ΠΣΔΑΤΜ /Τμήμα Δυτικής Ελλάδος 
«Πολεοδομικός Σχεδιασμός – Τροποποιήσεις 

σχεδίου πόλης – Άρσεις απαλλοτρίωσης» 

Δήμος Πατρέων
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού 



‘Αρσεις απαλλοτριώσεων: 
Προβληματισμοί – Διαπιστώσεις  

 Οικονομική αδυναμία ΟΤΑ               Ακύρωση σχεδιασμού 
Οι δεσμεύσεις ΚΧ/ΚΦ χώρων να γίνονται με σύνεση...  

 Οι άρσεις απαλλοτρίωσης αναδιατάσσουν αρνητικά τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό 

 Επιμερισμός ευθύνης μεταξύ Δήμου και πολιτών 
 Ευθύνη Υπουργείου: Βελτίωση θεσμικού πλαισίου

προστασία δημόσιου χώρου

 Οι ιδιοκτήτες ακινήτων βιώνουν ένα κοινωνικό πρόβλημα 
 Μακροχρόνια δέσμευση ακινήτων 
 Σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία αποδέσμευσης ή 

αποζημίωσης 
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Κριτική υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου άρσεων: Ν.4315/14

Εισφορές σε γη (άρθρο 1, παρ. 1 Ν.4315/14) 
• Γενική μείωση οφειλόμενης εισφοράς σε γη κατά (μέσο) 

ποσοστό 10% 
• Περαιτέρω αναιτιολόγητη μείωση εισφερόμενης γης κατά 50% 
• Απαλλαγή εντελώς (!) από εισφορά σε γη:

• Κοινωφελείς χώροι (Κ/Φ)  
• Κ.Χ. που καθορίστηκαν με μεταγενέστερη τροποποίηση Ρ.Σ. 
• Δικαστικές αποφάσεις πριν την έκδοση του Ν.3212/2003 

Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης (άρθρο 3 Ν.4315/14) 
 Παρέλευση 15ετίας από την έγκριση Σ.Π. ή 
 Παρέλευση 5ετίας από την κύρωση Π.Ε. ή Πράξης Αναλογισμού 
◦ Η πράξη αναλογισμού αυτονόητα (!) πρέπει να είναι «κυρωμένη»
◦ Η παρέλευση 5ετίας απαιτείται σε κάθε περίπτωση ???...
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Κριτική υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου άρσεων: Ν.4315/14

Προθεσμίες (παρ. 8 και 13 άρθρου 3) 
• Αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών:  Απόφαση Δ.Σ. 
• Αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών: Διαδικασία ανάρτησης 

Ασφυτικές προθεσμίες:                     Απώλεια Δημόσιου Χώρου 

Πρόστιμα 

Εξώδικος συμβιβασμός (παρ. 9  άρθρου 3) 
Μετά την απόφαση Δ.Σ. για επανακήρυξη, σε αποκλειστική
προθεσμία 6 μηνών, ο Δήμος προχωρά σε:  
 Εξωδικαστικό συμβιβασμό ή 
 Δικαστικό προσδιορισμό Τιμής Μονάδος  

Δεν μπορεί να εφαρμοστεί: 
σε αρύθμιστο πολεοδομικό καθεστώς και 
χωρίς την ύπαρξη ισχύουσας πράξης αναλογισμού 
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Κριτική υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου άρσεων: Ν.4315/14

Αναθεώρηση Ρυμοτομικού σχεδίου (παρ. 
2 άρθρου 4 Ν.4315/14) 
Μετά την παρέλευση ενός έτους από την ψηφιακή 
καταγραφή απολεσθέντων Κ.Χ. κινείται (Δήμος –
Υπουργείο) η διαδικασία τροποποίησης των Ρ.Σ. για 
την απόκτηση ΚΧ/ΚΦ χώρων
◦ Εκτεταμένη επιφάνεια αναθεωρήσεων 
◦ Συνεχής εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων 

άρσης...
◦ Αφορά Ρ.Σ. (15ετίας, 20ετίας, 30ετίας) ήδη 

δομημένα στο μεγαλύτερο μέρος τους!!!!
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Παράδειγμα 1: Άρση δύο ιδιοκτησιών στο ίδιο Ο.Τ. 
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Αρχική ιδιοκτησία Ο1
Αρχική Ιδιοκτησία Ο2
Εισφορά σε γη Ιδ. Ο1
Εισφορά σε γη Ιδ. Ο2
Εδαφικό τμήμα προς αποζημίωση 
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Τελική ιδιοκτησία Ο1
Τελική Ιδιοκτησία Ο2
Εισφορά σε γη Ιδ. Ο1
Εισφορά σε γη Ιδ. Ο2
Εδαφικό τμήμα προς αποζημίωση 

Παράδειγμα 1: ‘Άρση δύο ιδιοκτησιών στο ίδιο Ο.Τ. 
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Αρχική ιδιοκτησία Ο1
Αρχική Ιδιοκτησία Ο2
σ
Εισφορά σε γη Ιδ. Ο2

Παράδειγμα 2: ‘Αρση δύο ιδιοκτησιών του ιδίου 
ιδιοκτήτη  σε διαφορετικά Ο.Τ. 

Ο2 Υφιστ.
Κ.Χ.

Εισφορά σε γη Ιδ. Ο1
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Αρχική ιδιοκτησία Ο1
Αρχική Ιδιοκτησία Ο2

Εισφορά σε γη Ιδ. Ο2

Παράδειγμα 2: ‘Αρση δύο ιδιοκτησιών του ιδίου 
ιδιοκτήτη  σε διαφορετικά Ο.Τ. 

Υφιστ.
Κ.Χ.

σΕισφορά σε γη Ιδ. Ο1
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Παράδειγμα 3: Σταδιακός αποχαρακτηρισμός Κ.Χ. 

Κ§§§



Προτάσεις βελτίωσης 
Θεσμικές ρυθμίσεις
 Κατάργηση της διάταξης μείωσης της εισφοράς σε γη κατά 

50% 
 Επαναφορά των προϊσχυόντων ποσοστών εισφοράς σε γη 

που μειώθηκαν κατά 10% 
 Επαναφορά της διάταξης της παρ. 2 αρθ. 32 Ν.4067/12 

(συνεισφορά Κ/Φ, Κ/Χ από μεταγενέστερη τροποποίηση) 
 Υπολογισμός εισφοράς σε γη επί της συνολικής ιδιοκτησίας 

(όχι μόνο επί του ρυμοτομούμενου) 
 Χρόνος δημιουργίας οικοπέδων: 1η καταχώριση στο 

Κτηματολόγιο ή χρόνος υποβολής δικαστικής προσφυγής 
 Κατάργηση διατάξεων αυτοδίκαιας άρσης (παρέλευση 

15ετίας, 5ετίας κ.λπ.) και επαναφορά της υποχρέωσης 
προσκόμισης δικαστικής απόφασης και ύπαρξη κυρωμένης 
Π.Α. 
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Προτάσεις βελτίωσης 

 Δυνατότητα ευελιξίας στη διαχείριση της οφειλόμενης 
εισφοράς σε γη επιμέρους ιδιοκτησιών με κριτήριο τη 
βέλτιστη, πολεοδομικά, αξιοποίησή της 

 Δυνατότητα μετατροπής σε χρήμα των εισφορών σε γη και 
σε Σ.Π. εγκεκριμένα με το Ν.Δ/γμα της 17-7-23 

 Προσαρμογή των προθεσμιών σε ρεαλιστικούς χρόνους 

Ρύθμιση για διαπραγμάτευση και διακανονισμό 

 Να παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ 
Δήμου – ιδιοκτητών για τον καθορισμό αποζημίωσης 
μικρότερης της προσήκουσας, με δυνατότητα καταβολής 
της σε δόσεις (διακανονισμός). Συμφωνία κοινά αποδεκτή

 Θέσπιση σχετικής νομοθετικής διαδικασίας 
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Πηγές χρηματοδότησης

• Απόδοση στους ΟΤΑ των οφειλόμενων πόρων από 
την Κεντρική Διοίκηση

• Χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο» 
• Πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών κ.λπ.
• Είσπραξη οφειλόμενων υποχρεώσεων παρόδιων 

ιδιοκτητών
• Ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης (παρ. 5, αρθ. 18 

του Ν.3870/10 «Καλλικράτης») 
• Τραπεζικός δανεισμός 
• Ενεργοποίηση υφιστάμενων πολεοδομικών 

μηχανισμών όπως: Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης 
και δημιουργία Τράπεζας γης 

Υλοποίηση σχεδίου πόλης Πατρών:  770 εκατ. ευρώ!!!!
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Πράσινο Ταμείο 

• Το «Πράσινο Ταμείο» θα πρέπει επιτέλους να 
ανταποκριθεί στον ιδρυτικό του ρόλο! 

• Απαιτείται επαρκής χρηματοδότησή του!  
• Με νομοθετική ρύθμιση (2013) απομειώθηκαν οι 

πόροι του...
• Μόνο το 2,5% ετησίως (!) μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για σκοπούς του ιδρυτικού του ρόλου.... 
• Τέθηκε θέμα συνταγματικότητας από την 

Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, λόγω 
«...ακύρωσης της πρόβλεψης των νόμων περί 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου...» 

• Αντί για την ενίσχυση του Ταμείου, με Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου ακολούθησε νέα μείωση 
των πόρων του Ταμείου...  
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Σας ευχαριστούμε 
για την προσοχή σας!
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