
ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

Συνοπτική παρουσίαση Νομοθεσίας – Νομολογίας 
και διαδικασιών
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Τι είναι η άρση απαλλοτρίωσης?
• Ως άρση απαλλοτρίωσης νοείται η διαδικασία που απαιτείται προκειμένου να 

αποδεσμευτεί ιδιοκτησία που έχει δεσμευτεί με διοικητική πράξη, η οποία 
έχει καταστήσει το χώρο κοινόχρηστο , κοινωφελή ή προς διάθεσή του για 
άλλο σκοπό.

Ποιά είναι τα είδη απαλλοτρίωσης?

Αναγκαστική 
Απαλλοτρίωση

Λόγω  
δημοσίου 
σκοπού

Λόγω 
ρυμοτομίας
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ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ…

Οι απαλλοτριώσεις διακρίνονται σε:
1. Εκείνες που έχουν κηρυχθεί με διοικητική πράξη (συνήθως Υ.Α ή απόφαση
αρμόδιου Δ.Σ.) βάσει του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
Ν. 2882/2001 κτλ, πχ
- σε εκτός σχεδίου περιοχή προκειμένου να κατασκευαστεί δρόμος
- στον αιγιαλό και στην παραλία λόγω οριοθέτησής τους (θεωρείται όμως ρυμοτομική απαλ/ση)
- στις οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες Α’
- σε ιδιωτικές εκτάσεις για αποκατάσταση προσφύγων από το κράτος
- σε ιδιωτικές εκτάσεις προκειμένου να εγκριθεί ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ
2. Εκείνες που έχουν κηρυχθεί με διοικητική πράξη έγκρισης σχεδίου πόλης
(ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις) βάσει του ΝΔ 17.7.23. Ν. 1337/83 κτλ, πχ
- Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι συμπεριλαμβανομένων των δρόμων που εντάσσονται πρώτη 

φορά στο σχέδιο
- Οι ΚΧ και ΚΦ που έχουν προκύψει από τροποποίηση του σχεδίου από αρχικώς οικοδομήσιμους χώρους

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Το ΥΠΕN έχει αρμοδιότητα μόνο στην 2η κατηγορία (ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις λόγω έγκρισης
σχεδίου πόλης)
2. Δεν νοείται η κήρυξη απαλλοτρίωσης σε σχέδια που έχουν εγκριθεί με ιδιωτική επίσπευση
(συνεταιρισμοί, νομικά πρόσωπα, ιδιώτες κτλ βάσει του ΝΔ 690/48)
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ΠΑΛΑΙΑ ΣΧΕΔΙΑ (νδ 17.7.23) – ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ (ν. 1337/83)
1. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ με τις διατάξεις του 1923

Επέκταση σχεδίου πόλεως Γλυφάδας 220/Δ/69
Συνέπειες έγκρισης του σχεδίου:
1. Όπου δημιουργούνται δρόμοι, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι επιβάλλεται η αποζημίωση της ιδιοκτησίας
2. Για την εφαρμογή του σχεδίου συντάσσεται πράξη αναλογισμού (οφειλές της κάθε ιδιοκτησίας και του Δήμου)
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ΠΑΛΑΙΑ ΣΧΕΔΙΑ (νδ 17.7.23) – ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ (ν. 1337/83)
1. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ με τις διατάξεις του 1923

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Εφόσον ο δρόμος που διανοίγεται έχει πλάτος έως 30μ, οφείλουν οι εκατέρωθεν ιδιοκτησίες να αποδώσουν τα 
τμήματα των ιδιοκτησιών που τους αναλογούν (αυτοαποζημίωση) με ταυτόχρονη ενδεχομένως οφειλή του ενός 
προς τον άλλον ιδιοκτήτη χωρίς να υπάρχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης από το Δήμο.

2. Η υποχρέωση του Δήμου (ή άλλου αρμόδιου φορέα όπως πχ ΥΠΕΧΩΔΕ) ξεκινά εφόσον ο δρόμος είναι >30μ

Στο παράδειγμα του 
σκαριφήματος τα 
ρυμοτομούμενα τμήματα (α), 
(β) και (γ), αποζημιώνονται
κατά το 1/4 από τις 
ιδιοκτησίες (1) και (2) και 
κατά το υπόλοιπο 1/2 από την 
ιδιοκτησία (8).
Αντίστοιχα, τα 
ρυμοτομούμενα τμήματα (δ), 
(ε), (ζ) και (η), 
αποζημιώνονται κατά το 1/4 
από τις
ιδιοκτησίες (3), (4), (5) και (6).
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Πηγή: Σεμινάριο ΤΕΕ 2012 
Εισηγήτριες Κωνσταντίνα Χατζηρόδου
– Νικολοπούλου και Παρασκευή 
Φαρμάκη



ΠΑΛΑΙΑ ΣΧΕΔΙΑ (νδ 17.7.23) – ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ (ν. 1337/83)
1. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ με τις διατάξεις του 1923

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις περιπτώσεις καθορισμού
Χώρων πρασίνου έχουν
εφαρμογή οι εικοσάμετρες
λωρίδες και επιβαρύνονται οι
ιδιοκτησίες με πρόσωπο στον ΚΧ.
Ο Δήμος είναι υπόχρεος για τον
«πυρήνα» του ΚΧ.
Στην περίπτωση που το εμβαδόν του 
πυρήνα είναι μεγαλύτερο του 
αθροίσματος των εμβαδών των
ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών, τότε 
για την αποζημίωση όλων των 
ρυμοτομούμενων τμημάτων
οικοπέδων επιβαρύνεται ο Ο.Τ.Α. 
(άρθρο 6 του από 7-5-1936 Δ/τος και 
άρθρο 3 του Ν.653/77).
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Πηγή: Σεμινάριο ΤΕΕ 2012 
Εισηγήτριες Κωνσταντίνα Χατζηρόδου – Νικολοπούλου
και Παρασκευή Φαρμάκη



ΠΑΛΑΙΑ ΣΧΕΔΙΑ (νδ 17.7.23) – ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ (ν. 1337/83)
2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ με τις διατάξεις του 1337

Επέκταση σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης 27/ΑΑΠ/2016
Συνέπειες έγκρισης του σχεδίου:
1. Όπου δημιουργούνται δρόμοι, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι επιβάλλεται η αποζημίωση της ιδιοκτησίας
2. Για την εφαρμογή του σχεδίου συντάσσεται πράξη εφαρμογής(δημιουργία νέων οικοπέδων)
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ΠΑΛΑΙΑ ΣΧΕΔΙΑ (νδ 17.7.23) – ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ (ν. 1337/83)
2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ με τις διατάξεις του ν. 1337

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Σε ποιες περιπτώσεις δεν οφείλεται αποζημίωση

Α. Όταν υπόχρεοι είναι ιδιώτες - ιδιοκτήτες και όχι ο Δήμος 
(τότε ο ιδιώτης πρέπει να κινηθεί δικαστικά εναντίον των ιδιοκτητών – ιδιωτική διαφορά)

Β. Όταν πρόκειται για αυτοαποζημίωση
(απαραίτητη εισφορά σε γη λόγω ένταξης στο σχέδιο – έλεγχος πράξης αναλογισμού)

Γ. Όταν ο χώρος έχει καταστεί κοινόχρηστος 
(άρθρο 28 ν. 1337/83, διαπιστώνεται δικαστικά μετά από παρεμπίπτων έλεγχο της 
Διοίκησης)

Οφείλεται αποζημίωση

Α. Όταν δεν έχει αποδοθεί το σύνολο των οφειλών του Δήμου 
(πχ έχει αποδοθεί οικόπεδο μικρότερης αξίας)

Β. Όταν ο ιδιώτης έχει αποζημιωθεί με τίτλο μεταφοράς συντελεστή

Νομολογία ΣτΕ 603/2008 (περίπτωση λόφου Πανί) και ΑΠ 5/2012 (περίπτωση λόφου Καλλιθέας) για τις 
παραπάνω περιπτώσεις: οφείλεται αποζημίωση για το σύνολο της ιδιοκτησίας
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Ειδικές περιπτώσεις 
(ιδιωτική επίσπευση)

Αρχική έγκριση σχεδίου Γλυφάδας 64/Α/1922 
(ιδιοκτησία Καραπάνου, Βάου, Ζαμάνου & Ζέππου)
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Ρυμοτομικό σχέδιο Νέας Πεντέλης ΦΕΚ 36/Α/56 με ιδιωτική επίσπευση 
Συνεταιρισμού «Η νέα Πεντέλη» 

Συνέπειες έγκρισης του σχεδίου:
1. Κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που περιλαμβάνονται στην ιδιοκτησία του συνεταιρισμού περιέχονται 

με την έγκριση του σχεδίου στην ιδιοκτησία του Δήμου 
2. Οι παραπάνω χώροι θεωρούνται αυτοδικαίως εισφερόμενοι και δεν νοείται άρση απαλλοτρίωσης 
3. Δεν συντάσσεται πράξη αναλογισμού 
4. Οι ιδιοκτησίες δημιουργούνται με διανομή οικοπέδων από τη συνεταιρισμό, τα οποία υποχρεωτικά 

εντάσσονται στα ΟΤ
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Ν. 4315/14, άρθρο 3 παρ.16
« 16. Σε κάθε περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις τους παρόντος

άρθρου και απαγορεύεται η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή
δέσμευσης στις περιπτώσεις: α) κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων που
καθορίσθηκαν εκ της αρχικής έγκρισης ρυμοτομικών σχεδίων είτε για
αστική αποκατάσταση δικαιούχων του Υπουργείου Γεωργίας, είτε κατόπιν
ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπως οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, είτε για
στεγαστικά προγράμματα και β) περιοχών που βρίσκονται σε στάδιο
σύνταξης του Κεφαλαίου Γ` πράξης εφαρμογής. »

Ν. 4315/14, άρθρο 6 παρ.6
« 6. …Σε κάθε περίπτωση εκκρεμών διαδικασιών (άρσης απαλλοτρίωσης)

ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 6, 7, 16 και 18 του άρθρου 32
του ν. 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε με το παρόν.»
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Βασικές εξαιρέσεις από τον κανόνα
1. Ιδιοκτησίες τρίτων εντός του εγκριθέντος σχεδίου

Ακραίο ΚΧ του σχεδίου δεν εμπίπτει ολόκληρο στην 
ιδιοκτησία του συνεταιρισμού και αιτείται άρση 
απαλλοτρίωσης:

1. Θα πρέπει να διερευνηθεί καταρχήν γιατί 
ιδιοκτησία «τρίτων» εντάχθηκε στο εν λόγω σχέδιο
-Οικειοθελώς, πιθανώς λόγω ιδιωτικής συμφωνίας?
- Η έγκριση του σχεδίου προχώρησε χωρίς τη 
συγκατάθεσή του «τρίτου»?
- Δεν υπήρχε ιδιοκτήτης γιατί ο χώρος αποτελούσε 
δημόσια έκταση αλλά δημιουργήθηκε στην πορεία 
δια επικαλούμενης χρησικτησίας?

2. Μετά την παραπάνω διερεύνηση θα καθοριστεί ο 
τρόπος «αποδέσμευσης» της τυχόν ιδιοκτησίας που 
υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση όμως υπόχρεος αντί 
του Δήμου είναι ο Συνεταιρισμός (παρ. 4 άρθρου 1 
ΝΔ 690/48)

3. Τέτοιες υποθέσεις συνήθως επιλύονται στα 
πολιτικά δικαστήρια προκειμένου να φανεί ποιος 
είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης, αν οφείλεται 
αποζημίωση και από ποιόν.

Όριο ιδιοκτησίας Συνεταιρισμού
(εφόσον αυτό διαπιστωθεί)

Επιλύονται πρώτα ιδιοκτησιακά θέματα 
μέσω δικαστηρίων και μετά προωθείται 
ενέργεια τροποποίησης του σχεδίου.
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Ρυμοτομικό σχέδιο Π. Ψυχικού 
Επισπεύδων: ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

►αρχική ένταξη ΒΔ 342/Α/23 
Ολόκληρο ΟΤ 2 Αγορά

►τροποποίηση ΒΔ 35/Α/33 
Διάσπαση ΟΤ σε ΚΧ και ΟΤ 69 Αγοράς

►αναθεώρηση ΠΔ 353/Δ/88 
κόκκινο περίγραμμα στο κτίριο αγοράς

► απόφαση 444/11 ΑΠ (ιδιοκτησιακό)
Δήμος = ψιλή κυριότητα
ΚΕΚΡΟΨ = επικαρπία

Βασικές εξαιρέσεις από τον κανόνα
2. Κοινωφελείς χώροι εντός του εγκριθέντος σχεδίου
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Πότε υπάρχει άρση απαλλοτρίωσης
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Παρέλευση ευλόγου χρόνου από τη δέσμευση της ιδιοκτησίας λόγω της 
έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου (τουλάχιστον 8 έτη)

• Μέχρι τον ν. 4315/14 διαπιστωνόταν μόνο από τα Διοικητικά Δικαστήρια
• Μετά τον ν. 4315/14 διαπιστώνεται από τη Διοίκηση βάσει των κριτηρίων άρθ 3 χωρίς να 

απαιτείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης

Αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης 18 μηνών από το δικαστικό 
καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για την επιφάνεια που 
προέκυψε από την πράξη αναλογισμού ή την πράξη εφαρμογής

• Μέχρι τον ν. 4315/14 διαπιστωνόταν από τη Διοίκηση
• Μετά τον ν. 4315/14 διαπιστώνεται από τη Διοίκηση χωρίς όμως να απαιτείται η έκδοση 

σχετικής διαπιστωτικής πράξης

Σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση, η Διοίκηση οφείλει να 
συμμορφωθεί. Οι νέες διαδικασίες βάσει του ν. 4315/14 δεν αποκλείουν 
δικαστικές προσφυγές. 



Ισχύς σχεδίου λόγω άρσης απαλλοτρίωσης
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Ύπαρξη δικαστικής απόφασης (εύλογος 
χρόνος) ή αυτοδίκαιη άρση (ύπαρξη ή 

μη διαπιστωτικής πράξης)
• Το σχέδιο έχει καταστεί σε εκκρεμότητα (χώρος 

πολεοδομικώς αρρύθμιστος) και δεν μπορεί να 
ακολουθήσει καμία σχετική πράξη (πχ 
αποζημίωση ιδιωτών) εάν προηγουμένως δεν 
τροποποιηθεί το σχέδιο ώστε να καταστεί εκ νέου 
ισχυρό

• Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ο ιδιώτης έχει 
υποβάλλει αίτηση διατήρησης της απαλλοτρίωσης 
(με τον 4414/16 προστέθηκε το άρθρο 32α στον ν. 
4067/12) και αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον 
Δήμο ή τον υπόχρεο φορέα αποζημίωσης 

Τρόποι θεραπείας 
(με τροποποίηση του σχεδίου ή 

ανάκληση – ακύρωσή του)
• Επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης (εφόσον ο 

χώρος είναι πολεοδομικά αναγκαίος και έχει 
δεσμευτεί το ποσό αποζημίωσής του βάσει 
αντικειμενικών αξιών) με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του ν. 4315/14

• Μετατροπή του ΚΧ – ΚΦ σε οικοδομήσιμο μετά 
την παρακράτηση εισφοράς (με τους ίδιους ή 
ειδικούς όρους δόμησης – χρήσεις)

• Εξαίρεση από το σχέδιο πόλης (εφόσον είναι 
δασικό, ρέμα κτλ)

• Ανάκληση της διοικητικής πράξης που επέβαλε 
την απαλλοτρίωση (εφόσον συντρέχουν οι 
νόμιμες προϋποθέσεις πχ έκδοση από αναρμόδιο 
όργανο, μη δημοσίευση διαγράμματος, 
διαπίστωση μη ύπαρξης πραγματικών 
καταστάσεων που εμποδίζουν την ανάκληση)



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

• Δικαστική Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου ή
• Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την 

αυτοδίκαιη άρση (παρέλευση 18μηνου από 
καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης)

Μέχρι τον Ν. 
4315/14

(ΝΟΚ 4067/12)

• Δικαστική Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου ή
• Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την 

αυτοδίκαιη άρση ή
• Διαπίστωση παρέλευσης ευλόγου χρόνου ή 

αυτοδίκαιης άρσης (άρθρο 3) 
Από τον Ν. 4315/14 

και εφεξής

• Γ. Σπηλιοπούλου Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
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• Γ. Σπηλιοπούλου Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

1.       Ποια νομοθεσία εφαρμόζεται?

Ν 4315/14 Άρθρο 6 παρ. 6
«Εκκρεμείς διαδικασίες τροποποίησης εγκεκριμένων
Ρυμοτομικών σχεδίων λόγω άρσης προς συμμόρφωση
δικαστικών αποφάσεων, για τις οποίες έχει υποβληθεί
σχετικό αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες, συνεχίζουν με τις
προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2508/1997 και
του άρθρου 32 του ν. 4067/2012. Μετά από αίτημα του
ιδιοκτήτη ή του συνόλου των συνιδιοκτητών του ακινήτου
δύναται να υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1
και του άρθρου 3 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση
Εκκρεμών διαδικασιών ισχύουν οι διατάξεις των
παραγράφων 4, 6, 7, 16 και 18 του άρθρου 32 του ν. 
4067/2012, όπως τροποποιήθηκε με το παρόν.»

ΝΟΚ 4067/12 άρθρο 32 ,      ΣτΕ Π.Ε. 167/14, 189/14, 268/14
«νομίμως σχέδια προτείνονται βάσει των διατάξεων του
άρθρου 32 του ΝΟΚ περί της εφαρμογής των ουσιαστικών
διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 32 για την
άρση ή την εκ νέου επιβολή …, όταν η διαδικασία
τροποποιήσεως έχει αρχίσει προ της ενάρξεως της ισχύος
του ΝΟΚ.»
«Η διαδικασία τροποποίησης …. Όπως περιγράφεται στην
παρ. 1 του άρθρου 32 του ΝΟΚ εφαρμόζεται σε όσες
περιπτώσεις τροποποίησης θα ξεκινήσουν μετά την έναρξη
ισχύος του ΝΟΚ».

Εκκίνηση διαδικασίας προ ΝΟΚ (9.4.12) 
► προϊσχύουσες διατάξεις 
+ ουσιαστικές διατάξεις ΝΟΚ 
+ παρ. 4,6,7, 16, 18 άρθ 3 ν. 4315/14 (άρθ 32 ΝΟΚ)

Εκκίνηση διαδικασίας μετά ΝΟΚ (9.4.12) 
– προ Ν 4315 (24.12.14) 
► διατάξεις ΝΟΚ 
+ παρ. 4,6,7, 16, 18 άρθ 3 ν. 4315/14 (άρθ 32 ΝΟΚ)
Ή
► διατάξεις Ν 4315 μετά από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου και υποβολή νέου φακέλου

Εκκίνηση διαδικασίας μετά Ν 4315 (9.4.12) 
► άρθρο 32 ΝΟΚ όπως ισχύει
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2.    Πώς διαπιστώνεται η άρση?

• Δικαστική Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου               
ή

• Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την 
αυτοδίκαιη άρση (παρέλευση 18μηνου από καθορισμό 
τιμής μονάδος αποζημίωσης)

Μέχρι τον Ν. 
4315/14

(υπό την προϋπόθεση μη υποβολής 
αιτήματος ένταξης στον ν. 4315)

• Δικαστική Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου               
ή

• Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την 
αυτοδίκαιη άρση         ή

• Διαπίστωση παρέλευσης ευλόγου χρόνου ή 
αυτοδίκαιης άρσης (άρθ 3) 

Από τον Ν. 4315/14 
και εφεξής

• Γ. Σπηλιοπούλου Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Η διαπίστωση 
γίνεται σιωπηρά 
με την αποδοχή 
του αιτήματος και 
την έναρξη της 
διαδικασίας 
τροποποίησης. 
Εφόσον δεν 
προβλέπεται  ως 
υποχρεωτική  η 
εφαρμογή της 
διάταξης, ο Δήμος 
μπορεί σιωπηρώς 
να αρνηθεί οπότε 
ο ιδιοκτήτης 
προσφεύγει 
δικαστικά.



3.    Πώς τροποποιείται το σχέδιο?
Υποβολή στοιχείων στο Δήμο 
αίτηση + φάκελος στοιχείων + 

δικαστική απόφαση ή 
διαπιστωτική πράξη ή συνδρομή 

παρ. 1 άρθ 32 ΝΟΚ

Διαδικασία Δήμου ν.δ. 17.7.23  
Ωρίμανση αιτήματος (Υπηρεσία) 

Ποιότητα Ζωής                  
Δημοτικό Συμβούλιο       

Ανάρτηση – Ενστάσεις -
Επεξεργασία 

Νέες αποφάσεις

Περιπτώσεις άρθ. 6 ΝΟΚ  
Αρμόδιο Υπουργείο 

(ανάλογα με χωρική αρμοδιότητα)

Περιπτώσεις άρθ. 280 Καλλικράτη  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
(επιφύλαξη ΣτΕ 3377/15)

Λοιπές Περιπτώσεις   
Περιφέρεια

• Γ. Σπηλιοπούλου Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Απόφαση Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης

Απόφαση 
Περιφερειάρχη

• Συμπλήρωση στοιχείων φακέλου
• Γνωμοδοτήσεις  των κατά περίπτωση 
αρμόδιων Υπηρεσιών (πχ Αρχαιολογίας,  
Δασαρχείου, ΔΜΕΟ, ΥΠΑ, Κτηματικής 
Υπηρεσίας, ΔΕΗ, κτλ)
• Συνοδευτικές μελέτες (πχ γεωλογική, 
οριοθέτησης ρεμάτων)
• Εξεύρεση χρηματοδότησης (ΠΥ Δήμου, 
Πράσινο Ταμείο)

Εκτός Περιπτώσεων 
άρθ. 186   

Άρθ. 186 Καλλικράτη

ΠΔ



ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
► Πληρότητα φακέλου

► Σκεπτικό και διατακτικό δικαστικής απόφασης

► Προβλέψεις Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

► Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (όπως δασικός χάρτης, άλσος, ρέμα, 
κλίσεις εδάφους) – επιπρόσθετες δεσμεύσεις (όπως πδ 
υπεραστικής συγκοινωνίας, αιγιαλός - παραλία, αρχαιολογία)

► Παρεμπίπτων έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος

► Σχετική Νομολογία

• Γ. Σπηλιοπούλου Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
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