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ΘΕΜΑ: ∆ιατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4030 (ΦΕΚ 249 Α΄/ 25-11-2011) «Νέος 
τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» που 
τροποποιούν τα άρθρα 9 και 12 του Ν.1337/83. 
 
Σας γνωρίζουµε ότι µε το άρθρο 42 του Ν.4030/2011(ΦΕΚ 249 Α΄/ 25-11-2011) 
«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» 
και συγκεκριµένα µε τις παραγράφους 4,5 και 25 ρυθµίστηκαν θέµατα που αφορούν: 
 
- την αξία γης για την εισφορά σε χρήµα του άρθρου 9 του Ν.1337/83 (παράγραφος 
4) 
 
- τον προσδιορισµό της αξίας των τµηµάτων που µετατρέπονται σε χρηµατική 
εισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του Ν.1337/83 
(παράγραφος 5) 
 
- την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας κατά τη σύνταξη του 
κτηµατογραφικού διαγράµµατος της πολεοδοµικής µελέτης και τις συνέπειες που 
απορρέουν από την παράλειψη υποβολής της (παράγραφος 25) 
 
Ειδικότερα µε Ν.4030/2011: 
 
1. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 προστίθενται εδάφια µετά το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν.1337/83 (Α΄33) µε τα οποία ορίζεται ότι: 
 
Α) Στις περιοχές που ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της 
φορολογητέας αξίας των ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών , ως τιµή ζώνης του 
οικοπέδου για τον υπολογισµό της εισφοράς σε χρήµα νοείται η ανά τετραγωνικό 
µέτρο αξία του οικοπέδου η οποία προκύπτει από την «Τιµή οικοπέδου (Τ.Ο) » 
συναρτήσει της Τιµής Ζώνης (Τ.Ζ.) και του Συντελεστή Αξιοποίησης του 



 

 

 Οικοπέδου(Σ.Α.Ο) πολλαπλασιαζόµενης µε το Συντελεστή του Οικοπέδου (Σ.Ο.), 
όπως καθορίζονται στους πίνακες τιµών των αποφάσεων του Υπουργού 
Οικονοµικών, που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του Ν.1249/1982. 
 
Β) Στις περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της 
φορολογητέας αξίας των ακινήτων , ως τιµή ζώνης του οικοπέδου για τον 
υπολογισµό της εισφοράς σε χρήµα νοείται η ανά τετραγωνικό µέτρο αξία των 
ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται από την επιτροπή του Π.∆.5/1986 (Α΄2) 
 
2. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 42, η παράγραφος 13 του άρθρου 12 του 
ν.1337/83 που προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του 
ν.3212/2003(Α΄308) αντικαθίσταται και ορίζεται ότι: 
 
Ο προσδιορισµός της αξίας των τµηµάτων που µετατρέπονται σε χρηµατική εισφορά 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 γίνεται µε ανάλογη 
εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου ∆΄του Ν.2882/2001(Α΄17). 
 
Τα ποσά από τη µετατροπή διατίθενται αποκλειστικά για την αποζηµίωση 
ρυµοτοµούµενων τµηµάτων ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής. Κάθε διάθεση των 
ποσών αυτών για άλλο σκοπό είναι άκυρη. 
 
3. Με την παρ.25 του άρθρου 42 αντικαθίσταται η περίπτωση α της παρ.5 του άρθρου 
12 του Ν.1337/83 και ορίζεται ότι: 
 
α) Η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας µε την προσκόµιση των 
στοιχείων που τη συνοδεύουν ( τίτλοι κτήσεως, πιστοποιητικό µεταγραφής κ.λ.π.) 
κατά τη σύνταξη του κτηµατογραφικού διαγράµµατος της πολεοδοµικής µελέτης, 
υφίσταται µέχρι την κύρωση της πράξης εφαρµογής. 
 
α1) Η παράλειψη της υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας έχει σαν συνέπεια να είναι 
άκυρη κάθε δικαιοπραξία αν δεν επισυναφθεί πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου µε το 
οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης. Η ακυρότητα όµως αυτή αίρεται µε 
την υποβολή εκ των υστέρων της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο 
ιδιοκτήτης είχε προσκληθεί και αµέλησε να υποβάλει εγκαίρως δήλωση, 
υποχρεώνεται σε καταβολή εφάπαξ προστίµου καθοριζοµένου από τον οικείο Ο.Τ.Α. 
 
β1) ∆εν χορηγείται άδεια οικοδοµής χωρίς την υποβολή κυρωµένου αντιγράφου 
δήλωσης ιδιοκτησίας και του ανωτέρω πιστοποιητικού. 
 
Ορίζεται επίσης ότι µετά την κύρωση της Πράξης εφαρµογής η προσάρτηση του ως 
άνω πιστοποιητικού απαιτείται να γίνεται στην πρώτη δικαιοπραξία εν ζωή, η οποία 
καταρτίζεται και µεταγράφεται στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή 
καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, µετά τη µεταγραφή ή 
καταχώριση της Πράξης εφαρµογής. Σε κάθε επόµενη δικαιοπραξία εν ζωή αρκεί να 
γίνεται η σχετική µνεία της προσάρτησης του στην αρχική ως άνω δικαιοπραξία. 
 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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