
[1] 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ:  

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ, ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ 

ΚΤΙΡΙΑ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Ορισµοί, όροι και διαδικασίες περιέλευσης στους ∆ήµους, διαχείρισης, 

κυριότητας εγκαταλειµµένων ή κενών κτιρίων γνωστών ή αγνώστων 

ιδιοκτητών    

Άρθρο 1 

Ορισµοί 

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, 

1. Ως κτίριο νοείται µονώροφο ή πολυώροφο κτίσµα ή τµήµα κτίσµατος (όροφος ή 

τµήµα ορόφου, που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία). Ως ακίνητο νοείται το 

οικόπεδο µετά του κτιρίου ή το επ΄ αυτού ποσοστό.  

2. Για την εφαρµογή του παρόντος, κτίριο λογίζεται ως εγκαταλειµµένο όταν είναι 

ηµιτελές έως και του σταδίου των επιχρισµάτων, στο οποίο δεν έχουν γίνει 

εργασίες για την αποπεράτωσή του κατά τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη ή 

συντρέχουν αθροιστικά τρείς τουλάχιστον από τις κατωτέρω περιπτώσεις, 

οπωσδήποτε δε οι υπό στοιχείο α και β:  

α) δεν έχει υποστεί καµιά συντήρηση τα τελευταία οκτώ τουλάχιστον έτη και 

χρήζει εκτεταµένης επισκευής,  

β) η εξωτερική του εµφάνιση, καθώς και του τυχόν περιβάλλοντος χώρου του, 

παρουσιάζουν εικόνα ερείπωσης ή έχει εκδοθεί πρωτόκολλο επικινδύνου ή 

επικινδύνως ετοιµόρροπου,  

γ) αποτελεί απειλή για τη δηµόσια υγεία ή ασφάλεια και εστία παραβατικότητας,  

δ) δεν διαθέτει ενεργή σύνδεση µε δίκτυα παροχών κοινής ωφέλειας  κατά τα 

τελευταία τρία τουλάχιστον έτη,  

ε) δεν κατοικείται ή δεν χρησιµοποιείται για την άσκηση νόµιµης δραστηριότητας, 

ούτε κατέχεται νόµιµα, και δεν έχει εκµισθωθεί για διάστηµα µέχρι ένα έτος 

τουλάχιστον, ή δεν έχει προωθηθεί στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση, τα 

τελευταία τρία (3) έτη  

Οι οριζόµενες στα προηγούµενα εδάφια χρονικές περίοδοι µετρώνται πριν την 

υποβολή του αιτήµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος. 

3. Ως κενό ορίζεται το κτίριο, όταν συντρέχουν τουλάχιστον οι τρεις από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις:  

α)δεν κατοικείται ή δεν χρησιµοποιείται για την άσκηση νόµιµης δραστηριότητας 

ούτε κατέχεται νόµιµα, για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα πέντε ετών τουλάχιστον,  

β) αποτελεί εστία µόλυνσης και παραβατικότητας και απειλεί τη δηµόσια υγεία ή 

ασφάλεια,  

γ) χρήζει επισκευής µικρής κλίµακας ή βελτίωσης και  

δ) δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, ότι πρόκειται σύντοµα να χρησιµοποιηθεί.  
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Ως επισκευή µικρής κλίµακας ή βελτίωση νοείται εκείνη η οποία δεν υπερβαίνει το 

15 % της αντικειµενικής αξίας του κτιρίου µετά την επισκευή ή βελτίωσή του ή, 

άλλως, η βελτίωση της εξωτερικής εµφάνισης του κτιρίου, η επισκευή υδραυλικών 

ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θυρών, κουφωµάτων ή δαπέδων αυτού και εν γένει 

η ελάχιστη συντήρηση ή επισκευή, έτσι ώστε το κτίριο να δύναται να 

χρησιµοποιηθεί, παρέχοντας τις ελάχιστες αποδεκτές εξυπηρετήσεις χρήσης, 

άµεσα.  

Ως ένδειξη περί του ότι το κτίριο δεν πρόκειται σύντοµα να χρησιµοποιηθεί, 

λαµβάνεται η µη προώθηση στην αγορά του κτιρίου για εκµίσθωση ή πώληση τα 

τελευταία τρία (3) έτη πριν από την υποβολή του αιτήµατος της παραγράφου 1 

του άρθρου 2 του παρόντος, σε συνδυασµό µε την ανυπαρξία οποιασδήποτε 

ενέργειας προετοιµασίας του ακινήτου προς χρήση, κατά τις επικρατούσες στην 

αγορά αντιλήψεις. 

4. Ως νόµιµη κατοχή για τις περιπτώσεις των προηγουµένων παραγράφων, νοείται 

αυτή που γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις από τον κύριο ή τον νόµιµο 

εκπρόσωπο αυτού, τον δικαιούχο εµπράγµατης δουλείας οίκησης, τον εκµισθωτή ή 

τον ενυπόθηκο δανειστή.  

5. Ως κτίριο αγνώστου ιδιοκτήτη, ορίζεται εκείνο για το οποίο υπάρχει η σχετική 

ένδειξη στα βιβλία του Κτηµατολογίου ή Υποθηκοφυλακείου, και το οποίο δεν έχει 

καταγραφεί στα οικεία βιβλία ως δηµόσιο κτήµα. Επιπρόσθετα ενδεικτικά στοιχεία 

αποτελούν, η µη υποβολή δήλωσης στο έντυπο Ε9 κατά την τελευταία πενταετία, 

καθώς και η διακοπή παροχών ΟΚΩ κατά το ίδιο διάστηµα. 

Άρθρο 2 

Όροι και διαδικασίες περιέλευσης της διαχείρισης εγκαταλειµµένων 

κτιρίων στο ∆ήµο 

1. Τα εγκαταλειµµένα κτίρια δύναται να περιέρχονται στη διαχείριση του οικείου 

∆ήµου, για χρονικό διάστηµα µέχρι πενήντα (50) έτη, µετά από αίτηση του ∆ήµου 

στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά την ειδική 

διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόµου και εφόσον έχουν τηρηθεί οι 

παρακάτω προϋποθέσεις:  

α) Έχει ληφθεί απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την περιέλευση της 

διαχείρισης του κτιρίου στο ∆ήµο, στην οποία προσαρτάται βεβαίωση της κατά 

περίπτωση αρµόδιας Υπηρεσίας, περί της διαπίστωσης συνδροµής των 

προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.  

Για τη διαπίστωση της συνδροµής των παραπάνω προϋποθέσεων, οι αρµόδιες 

Υπηρεσίες του ∆ήµου προβαίνουν σε κάθε πρόσφορη ενέργεια (αυτοψία, σύνταξη 

τεχνικής έκθεσης, φωτογραφική τεκµηρίωση, σύνταξη τοπογραφικού 

διαγράµµατος) και συλλέγουν κάθε πρόσφορο στοιχείο (βεβαίωση ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, 

ΟΤΕ περί διακοπής παροχών, συγκέντρωση τυχόν έγγραφων αναφορών ή 

πληροφοριών περιοίκων, οικοδοµική άδεια ή άδεια εργασιών µικρής κλίµακας, 

αγγελίες ενοικίασης ή πώλησης κλπ.).  

β) Ο ∆ήµος έχει γνωστοποιήσει µε κάθε πρόσφορο µέσο την πρόθεσή του 

ανάληψης της διαχείρισης του κτιρίου, οπωσδήποτε δε, i) έχει κοινοποιήσει τη 

σχετική απόφαση στο φερόµενο κύριο στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή 

Κτηµατολογικού Γραφείου, καθώς και στο ∆ηµόσιο και ii) έχει εκδώσει σχετική 
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ανακοίνωση- πρόσκληση, µε την οποία καλείται ο κύριος να παρουσιασθεί στο 

∆ήµο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, προκειµένου να δηλώσει εγγράφως, 

εάν προτίθεται να προβεί σε χρήση του κτιρίου, και η προθεσµία αυτή παρέλθει 

άπρακτη.  

γ) Η κατά τα προηγούµενα ανακοίνωση-πρόσκληση τοιχοκολλάται στο δηµοτικό 

κατάστηµα, σε εµφανές σηµείο επί του ιδίου του ακινήτου, αναρτάται σε δηµοτικό 

ιστότοπο, ενώ δηµοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές, µε απόσταση µεταξύ των 

δηµοσιεύσεων ενός µηνός, σε εµφανές σηµείο δύο τουλάχιστον εφηµερίδων, 

πανελλήνιας κυκλοφορίας, µιάς οικονοµικής και µιάς πολιτικής, καθώς και µιάς 

τοπικής.  

δ) Εφόσον στο ακίνητο έχει εγγραφεί εµπράγµατο βάρος, οι κοινοποιήσεις της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνονται και προς τον εµπράγµατο δανειστή, 

ο οποίος δεν δύναται να εναντιωθεί στο αίτηµα του ∆ήµου, εκτός εάν έχει ήδη 

κινηθεί διαδικασία αναγκαστικής κατάσχεσης και επίκειται πλειστηριασµός. Σε 

περίπτωση εναντίωσης του δανειστή στην απόφαση του ∆ήµου, η οποία πρέπει να 

κοινοποιηθεί στο ∆ήµο πριν από την υποβολή της αίτησης του τελευταίου προς το 

δικαστήριο, ο ∆ήµος υποχρεούται να ανακαλέσει την απόφασή του και να απόσχει 

περαιτέρω της διαδικασίας.  

Σε περίπτωση συναίνεσης του δανειστή, στην αίτηση του ∆ήµου προς το 

∆ικαστήριο, εκτός από τα έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 

υποβάλλεται και η σχετική έγγραφη συναίνεση ή συµφωνία του ∆ήµου µε το 

δανειστή. Στην περίπτωση αυτή επίσης, ο εµπράγµατος δανειστής, δεν µπορεί να 

εκπλειστηριάσει το ακίνητο, πριν από την παρέλευση των προθεσµιών της 

παραγράφου 5, ενώ, από το προϊόν του πλειστηριάσµατος υποχρεούται να 

αποδώσει στο ∆ήµο τις γενόµενες από αυτόν αποδεδειγµένες δαπάνες εργασιών ή 

ασφάλισης του κτιρίου, εφόσον ο ∆ήµος δεν έχει εισπράξει αυτές από µισθωτή 

του. Ο εκ του πλειστηριασµού νέος κύριος δεσµεύεται από τυχόν γενόµενη 

εκµίσθωση από το ∆ήµο µέχρι τη λήξη της. 

2. Η αίτηση του ∆ήµου προς το δικαστήριο, συνοδεύεται από φάκελο µε τα 

παραπάνω έγγραφα, καθώς και πρόταση επανάχρησης του κτιρίου, στην οποία 

περιλαµβάνονται, κατ΄ ελάχιστον, η σκοπούµενη χρήση, το χρονοδιάγραµµα 

ενεργειών, οι πόροι για την υλοποίησή του σχεδίου επανάχρησης (ίδιοι πόροι, 

κοινοτική χρηµατοδότηση, ιδιωτική επένδυση), καθώς και το είδος ή έκταση της 

επέµβασης. Σε περίπτωση µη υποβολής των εγγράφων αυτών, η αίτηση 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Ο κύριος, καθώς και το ∆ηµόσιο, έχουν δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων, οι 

οποίες κοινοποιούνται στο ∆ήµο, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών 

από την κατά τα παραπάνω κοινοποίηση της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου 

και κατατίθενται στο φάκελο του ∆ικαστηρίου για το ακίνητο µέχρι την προτεραία 

της συζήτησης της αίτησης του ∆ήµου.  

4. Το δικαστήριο, αφού ακούσει τις απόψεις των διαδίκων, αποφασίζει για την 

αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης, λαµβάνοντας υπόψη τα τεθέντα υπόψη του 

έγγραφα, δικαιούται δε ο δικαστής να ζητήσει και κάθε άλλο αναγκαίο κατά την 

κρίση του στοιχείο που τεκµηριώνει την αναγκαιότητα περιέλευσης της διαχείρισης 

στον ∆ήµο.  
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Κατά της απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης, 

εντός προθεσµίας 15 ηµερών, και αναίρεση αποκλειστικά για τους λόγους τους 

άρθρου 560 ΚΠολ∆. Οι αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου και του 

Εφετείου, κατά περίπτωση, σηµειώνονται στα οικεία βιβλία µεταγραφών στη 

µερίδα του ιδιοκτήτη στις περιπτώσεις που υφίσταται Υποθηκοφυλακείο ή 

καταχωρούνται στα οικεία Κτηµατολογικά Γραφεία, τοιχοκολλώνται σε εµφανές 

σηµείο στα γραφεία του ∆ήµου, κοινοποιούνται στο ∆ηµόσιο και στο Αστυνοµικό 

Τµήµα της περιοχής του ακινήτου και δηµοσιεύονται στις εφηµερίδες της 

παραγράφου 1 γ του παρόντος άρθρου.  

5. Μετά τη µεταγραφή της απόφασης του ∆ικαστηρίου που δέχεται την περιέλευση 

της διαχείρισης του κτιρίου σε αυτόν, ο ∆ήµος προβαίνει σε κατάληψη του 

ακινήτου άνευ άλλης διαδικασίας, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου, στο 

οποίο καταγράφονται και τυχόν ευρισκόµενα σε αυτό πράγµατα και λαµβάνει 

µέτρα αποτροπής εισόδου σε αυτό αυθαιρέτων κατόχων.  

Εντός τεσσάρων (4) ετών από τη µεταγραφή της ανωτέρω απόφασης ή εντός έξι 

(6) ετών σε περίπτωση κτιρίου χαρακτηρισµένου ως διατηρητέου ή µνηµείου, ο 

∆ήµος υποχρεούται να προβεί σε υλοποίηση του σχεδίου επανάχρησης του κτιρίου 

και οπωσδήποτε στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, έτσι ώστε αυτό να πληροί 

τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, καθώς και να το ασφαλίσει κατά κινδύνου 

πυρός και βανδαλισµών.  

Για την περίπτωση διατηρητέων κτηρίων ή νεωτέρων µνηµείων, η έγκριση των 

αρµοδίων φορέων για τις επεµβάσεις στο κτήριο, χορηγούνται σε αποκλειστική 

προθεσµία έξι (6) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος µη συνυπολογιζοµένου 

του χρόνου για τυχόν απαιτούµενη προσαρµογή των µελετών από τον 

ενδιαφερόµενο. Σε περίπτωση απράκτου προθεσµίας η έγκριση θεωρείται ως 

χορηγηθείσα κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη.  

6. Σε περίπτωση κατά την οποία, µετά τις ανακοινώσεις της παραγράφου 1 β, και 

πριν από την υποβολή της αίτησης του ∆ήµου στο ∆ικαστήριο εµφανισθεί ο κύριος, 

αλλά δεν συναινέσει εγγράφως εντός τριάντα (30) ηµερών στην επανάχρηση του 

κτιρίου ή, συναινέσει µεν, αλλά εντός έξι µηνών δεν προβεί σε επανάχρηση του 

κτιρίου, ο ∆ήµος, αφού βεβαιώσει εγγράφως τη µη επανάχρηση ή οποιαδήποτε 

προπαρασκευαστική ενέργεια αυτής, προχωρεί στην υποβολή της αίτησης µετά του 

φακέλου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για την έκδοση απόφασης 

περιέλευσης της διαχείρισης σε αυτόν.  

Ο ∆ήµος έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον κύριο την καταβολή εύλογης 

χρηµατικής εγγύησης για την επανάχρηση του κτιρίου, η οποία καταπίπτει σε 

περίπτωση αθέτησης από τον κύριο των υποχρεώσεων, τις οποίες συµφωνεί µε το 

∆ήµο. 

Σε περίπτωση όπου το κτίριο είναι χαρακτηρισµένο ως διατηρητέο ή µνηµείο, η 

προθεσµία των έξι µηνών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, ορίζεται σε 

είκοσι τέσσερις (24) µήνες µε τις αντίστοιχες δεσµευτικές προθεσµίες έγκρισης των 

επεµβάσεων της παρ 5.  

Ως ενέργειες για την επανάχρηση του κτιρίου από τον κύριο νοούνται η έκδοση 

σχετικής οικοδοµικής άδειας, η έναρξη εργασιών επισκευής ή συντήρησης, η 

προώθηση στην αγορά του ακινήτου προς εκµίσθωση ή πώληση σε συνδυασµό µε 

τη σύνδεση του ακινήτου µε παροχές ΟΚΩ. Οι παραπάνω ενέργειες αποδεικνύονται 
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µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, ενδεικτικά από αυτοψίες του ∆ήµου, έκδοση 

αδείας εργασιών, δηµοσίευση αγγελίας ή εντολή σε µεσίτη για ενοικίαση ή πώληση 

ή τοποθέτηση σχετικής πινακίδας στο ακίνητο. Ως επανάχρηση νοείται η 

ιδιοκατοίκηση ή η εκµίσθωση ή παραχώρηση του ακινήτου για κατοικία ή 

επαγγελµατική στέγη σε τρίτο, αποδεικνυόµενη µε σχετικό συµφωνητικό.  

.  

7. Η εκ µέρους του ∆ήµου διαχείριση του κτιρίου, δύναται να ασκηθεί είτε µέσω 

της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης, που θα ορισθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

είτε µέσω δηµοτικής εταιρείας είτε µέσω τρίτου προσώπου, µε εµπειρία στη 

διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, το οποίο επιλέγεται κατά τις προβλεπόµενες 

από τον Κώδικα ∆ήµων διαδικασίες.  

Ο ∆ιαχειριστής λογοδοτεί προς το ∆ήµο, ενηµερώνοντας τον τακτικά για τις 

ενέργειές του, έχει την ευθύνη του κτιρίου και δικαιούται να διεξάγει δίκες και να 

ασκεί όλα τα ένδικα µέσα προστασίας της ιδιοκτησίας για λογαριασµό του κυρίου, 

καθώς και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία υλική ή νοµική πράξη προς επίτευξη του 

σκοπού επανάχρησης του κτιρίου. Ο ∆ήµος, κατά την άσκηση της διαχείρισης, 

ευθύνεται κατά τις περί διοικήσεως αλλότριων του Αστικού Κώδικα.  

Στο πλαίσιο της διαχείρισης, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί σε εκµίσθωση του 

κτιρίου σε τρίτους, να παραχωρήσει αυτό σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες έναντι 

συµβολικού ανταλλάγµατος ή να χρησιµοποιήσει το κτίριο για τη στέγαση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

Ο κύριος του κτιρίου εξακολουθεί να βαρύνεται µε τα δηµοτικά τέλη και φόρους.  

8. Ο ∆ήµος υποχρεούνται να εγγράφει τα έσοδα και έξοδα εν γένει για τη 

διαχείριση του κτιρίου σε ειδικό λογαριασµό, ο οποίος, υπό ειδικό κωδικό, τηρείται 

χωριστά από την υπόλοιπη διαχείριση του δηµοτικού προϋπολογισµού.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται οι 

ειδικότεροι όροι και διαδικασίες για τον ειδικό αυτό λογαριασµό. 

Άρθρο 3 

Κατά κυριότητα περιέλευση εγκαταλειµµένων κτιρίων στους ∆ήµους 

1.Τα ακίνητα του άρθρου 2 παρ.1 και 4 παρ. 1 του παρόντος νόµου δύνανται να 

περιέρχονται κατά κυριότητα στον οικείο ∆ήµο, εφόσον, µετά πάροδο δέκα ετών 

από την προθεσµία της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος, δεν 

εµφανισθεί ο κύριος του ακινήτου ή νόµιµος κληρονόµος αυτού.  

2. Για την κατά κυριότητα περιέλευση του ακινήτου στο ∆ήµο, υποβάλλεται αίτηση 

από τον τελευταίο στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, 

δικάζοντος κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος. Η αίτηση 

συνοδεύεται, µε ποινή απαραδέκτου, α) από την απόφαση του δικαστηρίου που 

αποδέχθηκε την περιέλευση της διαχείρισης του κτιρίου στο ∆ήµο β) πιστοποιητικό 

τελεσιδικίας αυτής, γ) πιστοποίηση ολοκλήρωσης των εργασιών της ανωτέρω 

παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος, δ) συµφωνητικό µίσθωσης ή 

παραχώρησης από το ∆ήµο σε τρίτο ή οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο για την 

απόδειξη επανάχρησης του κτιρίου από αυτόν, δ) αντίγραφα δηµοσιεύσεων του 

∆ήµου για την πρόθεσή του ανάληψης της κυριότητας του ακινήτου, σε δύο 

τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δηµοτικό 
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ιστότοπο, καθώς και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, συνοδευόµενα από 

φωτογραφίες του ακινήτου.  

Κατά της απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης 

από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, στο Πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας 

του ακινήτου, το οποίο αποφασίζει αµετάκλητα. Η απόφαση του ∆ικαστηρίου 

αποτελεί µεταγραπτέο τίτλο για τη µετάθεση της κυριότητας στο ∆ήµο.  

3. Σε περίπτωση εµφάνισης του κυρίου, εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της 

δικαστικής απόφασης που αποδέχεται την αίτηση περιέλευσης της κυριότητας στο 

∆ήµο, η κυριότητα επανέρχεται σε αυτόν, µετά από αίτησή του προς το ∆ήµο, 

συνοδευόµενη από τους τίτλους ιδιοκτησίας του, και µεταγραφή της σχετικής 

απόφασης του ∆ήµου στα βιβλία του Κτηµατολογίου.  

Ο ∆ήµος οφείλει να αποδώσει στον κύριο τα έσοδα που τυχόν εισέπραξε από την 

αξιοποίηση αυτού, αφού παρακρατήσει τις αποδεδειγµένες δαπάνες 

αποκατάστασης, συντήρησης και ασφάλισης, τα µη καταβληθέντα δηµοτικά τέλη 

και φόρους, όπως αυτά προκύπτουν από τους οικείους βεβαιωτικούς καταλόγους, 

καθώς και το 10% των ανωτέρω εσόδων, για την κάλυψη των διοικητικών εν γένει 

δαπανών για την επανάχρηση του κτιρίου. Σε περίπτωση κατά την οποία οι 

πραγµατοποιηθείσες από το ∆ήµο δαπάνες (αποκατάστασης και διοικητικές) 

υπερβαίνουν τα τυχόν εισπραχθέντα έσοδα ή δεν έχουν πραγµατοποιηθεί έσοδα, η 

επάνοδος της κυριότητας στον κύριο συντελείται µόνο µετά την καταβολή των 

ανωτέρω δαπανών ή, εφόσον ο κύριος παράσχει ισόποση εγγύηση. Ο ∆ήµος 

δύναται επίσης, προς εξασφάλιση της απαίτησής του, να εγγράψει προσηµείωση 

στο ακίνητο. Ο ∆ήµος δεν υπέχει υποχρέωση λογοδοσίας για τη διαχείριση του 

κτιρίου ή τις επ΄ αυτού επεµβάσεις στον κύριο. Τυχόν συναφθείσα από το ∆ήµο 

µίσθωση ή παραχώρηση συνεχίζεται µέχρι τη λήξη της, δεσµεύουσα τον κύριο.  

4. Ο ∆ήµος δύναται να αξιοποιήσει το ακίνητο, το οποίο περιήλθε κατά κυριότητα 

σε αυτόν δυνάµει του παρόντος νόµου, µε οποιοδήποτε τρόπο αποφασίσει το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένης της εισφοράς αυτού σε εταιρεία, 

καθώς και της πώλησης αυτού, µετά την πάροδο των τριών ετών της 

προηγούµενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τις οικείες 

διατάξεις. Σε περίπτωση πώλησης, ο κύριος, εάν ήθελε εµφανισθεί, έχει δικαίωµα 

προτίµησης µε ίσους όρους στην αγορά του κτιρίου.  

Σε περίπτωση κατά την οποία η κατά τα άνω αξιοποίηση, εντάσσεται σε πρόγραµµα 

ή πρωτοβουλία χρηµατοδοτούµενη από Ευρωπαϊκά Ταµεία, ως ελάχιστη τιµή 

πώλησης, ορίζεται η µέση αγοραία αξία του ακινήτου, όπως αυτή αποτιµάται µε 

βάση τους κανονισµούς των σχετικών ευρωπαϊκών επαγγελµατικών προτύπων, 

τους Κανονισµούς των Ταµείων και τυχόν άλλων ευρωπαϊκών οδηγιών.  

Ο ∆ήµος δύναται επίσης, να προωθήσει το ακίνητο προς πώληση δια µεσιτών, 

επιλεγοµένων κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισµού, της προσφερθείσας κατά το 

διαγωνισµό αµοιβής τους, λαµβανοµένης από το προϊόν της πώλησης.  

5. Σε περίπτωση που στο ακίνητο έχει εγγραφεί εµπράγµατο βάρος, ο 

εµπράγµατος δικαιούχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την πώληση, την δε εξόφληση 

της οφειλής αναλαµβάνει ο νέος αγοραστής, συναπτόµενης σχετικής συµφωνίας 

του αγοραστή µε αυτόν.  

6. Ο κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου νέος κύριος του κτιρίου 

υποχρεούται να διατηρεί αυτό σε χρήση µε οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοκατοίκηση, 
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µίσθωση), του ∆ήµου δυναµένου σε διαφορετική περίπτωση, να ζητήσει την 

αναστροφή της πώλησης, εντός πέντε ετών από τη σύναψή της, µε αίτησή του 

προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόµου.  

7. Στην περίπτωση (γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, και αφού 

τελεσιδικίσει η απόφαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο ∆ήµος δύναται να 

προχωρήσει στην κατεδάφιση του κτηρίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι το κτήριο έχει 

ανεγερθεί χωρίς οικοδοµική άδεια ή υπάρχουν µη θεραπεύσιµες παραβάσεις των 

ισχυόντων κτηριοδοµικών και πολεοδοµικών κανονισµών.  

Άρθρο 4 

Κενά ή Αγνώστων Ιδιοκτητών Κτίρια 

1. Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και διαδικασίες των άρθρων 2 και 3 του 

παρόντος δύναται να περιέρχονται στη διαχείριση και κυριότητα των ∆ήµων κενά ή 

αγνώστων κυρίων κτίρια.  

2. Σε περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για κτίρια αγνώστων κυρίων, ως προς 

τις προβλεπόµενες στα προηγούµενα άρθρα δηµοσιεύσεις και τις σχετικές 

επιδόσεις, εφαρµόζεται το άρθρο 135 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Κατά τα 

λοιπά, ο οικείος ∆ήµος προβαίνει και σε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο 

δηµοσιοποίησης της πρόθεσής του ανάληψης της διαχείρισης ή κυριότητας του 

κτιρίου (ενδεικτικά µε ανάρτηση σε δηµοτικό ιστότοπο ανακοίνωσης µε 

φωτογραφία του ακινήτου κ.α).  

Στις περιπτώσεις των κτιρίων της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρµόζεται η 

διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, 

ενώ το ∆ικαστήριο, κατά την εξέταση του αιτήµατος του ∆ήµου, συνεδριάζει και 

εκδίδει απόφαση, ακόµη κι αν ο κύριος δεν είναι παρών. 

3. Τυχόν εµφάνιση του κυρίου µετά την ανάληψη της διαχείρισης ή κυριότητας, 

κατά περίπτωση, του ακινήτου από το ∆ήµο, έχει τις συνέπειες των παραγράφων 6 

του άρθρου 2 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος, αντίστοιχα.  

Άρθρο 5 

Γενικές και Εξουσιοδοτικές ∆ιατάξεις 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία εγκαταλειµµένο ή κενό ή αγνώστου κυρίου κτίριο, 

κατά το χρόνο ανάληψης της διαχείρισης ή κυριότητας αυτού από ∆ήµο, έχει 

καταληφθεί από αυθαίρετους κατόχους, ο ∆ήµος δικαιούται να αποβάλει αυτούς µε 

κάθε µέσο, η δε αστυνοµική αρχή υποχρεούται σε άµεση συνδροµή. Οι διατάξεις 

περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση αυτή.  

2. Για τη διαχείριση ή αξιοποίηση εν γένει εγκαταλειµµένων ή κενών ή αγνώστων 

ιδιοκτητών κτιρίων, οι ∆ήµοι δύνανται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 28 του ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, να ιδρύουν εταιρείες ή να συµµετέχουν σε εταιρίες της 

παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου ή σε αντίστοιχες της 

παραγράφου 2 του άρθρου 8, µε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% του 

µετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον η ανάληψη εκτέλεσης των έργων ανακαίνισης, 

επισκευής και εκσυγχρονισµού των κτιρίων του παρόντος νόµου εντάσσεται σε 

πρόγραµµα ή πρωτοβουλία που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή 

ιδιωτικούς πόρους.  
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3. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του Α.Ν 1539/1938 παραµένουν σε ισχύ µόνο για 

το ∆ηµόσιο. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Ν∆ 623/1948 και 

του άρθρου 2 του Ν∆ 623/1948 εφαρµόζονται και για τους ∆ήµους.  

4. Οι ∆ήµοι δύνανται να ιδρύουν, σε συνεργασία µε άλλους επαγγελµατικούς ή 

κοινωνικούς φορείς, ∆ηµοτική Τράπεζα Γης, για την τήρηση µητρώου ακινήτων 

τους, σύµφωνα µε το άρθρο 183 του Κώδικα ∆ήµων, ιδίως κτιρίων 

εγκαταλειµµένων ή κενών ή αγνώστων ιδιοκτητών και για τη διαχείριση και 

αξιοποίηση αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Εσωτερικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας 

της Τράπεζας, οι τρόποι αξιοποίησης των ακινήτων και η διάθεση των εσόδων από 

αυτήν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και 

Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και αναγκαίες 

λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των άρθρων 2 και 3 του παρόντος.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας σε επιλεγόµενες περιοχές, εργαλεία 

χωρικού σχεδιασµού  

ΑΡΘΡΟ 6 

∆ιαδικασία παρέµβασης 

1. Ειδικά, σε περιοχές για τις οποίες έχει εγκριθεί Σχέδιο Ολοκληρωµένων Αστικών 

Παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ) του ν.2742/99, ή που προβλέπεται η  υπαγωγή τους στο 

άρθρο 15 του ν.2508/97, ή στα άρθρα του ΚΕΦ Β, του ν.2508/97, ή έχουν 

περιγραφεί ως περιοχές που χρήζουν ανάπλασης από, ΓΠΣ, Τοπικά Χωρικά Σχέδια 

(ΤΧΣ) ή Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΕΧΣ) του ν.4269/14, ή άλλο εργαλείο χωρικού 

σχεδιασµού, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής κτηρίων, µεµονωµένων ή κατά 

οµάδες, στις διατάξεις των άρθρων 1-5 και 9 του παρόντος  µε σκοπό την 

αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και εν γένει την οικονοµική και κοινωνική 

αναζωογόνηση των περιοχών αυτών, σύµφωνα µε τις παρακάτω παραγράφους.  

2. Η υπαγωγή στο νόµο, τα κατά περίπτωση κίνητρα και οι όροι υπό τους οποίους 

σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΚΑ και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µετά από πρόταση του 

οικείου δήµου. Η διαδικασία δύναται να κινείται και µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ. Η 

διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και υπαγωγής αιτήσεων στις διατάξεις του 

παρόντος διενεργείται µία φορά ετησίως, κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής 

πρόσκλησης του οικείου ∆ήµου ή του ΥΠΕΚΑ. Η πρόταση υπαγωγής περιλαµβάνει 

ειδική µελέτη τεκµηρίωσης όπως περιγράφεται στη συνέχεια.  

3. Με την Ειδική Μελέτη Τεκµηρίωσης, ειδικότερα:  

α) διαπιστώνεται η ύπαρξη των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 

αυτού  

β) γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση του κτιριακού αποθέµατος σε επίπεδο 

τουλάχιστον οικοδοµικού τετραγώνου .   

γ) τεκµηριώνεται η ανάγκη υπαγωγής των συγκεκριµένων κτηρίων στις διατάξεις 

του παρόντος νόµου µε αναφορά στα υπάρχοντα προβλήµατα και στα οφέλη από 
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την παρέµβαση στο αστικό περιβάλλον, την οικονοµική ανάπτυξη και την 

κοινωνική συνοχή της περιοχής. 

δ) προτείνονται τρόποι και µέτρα παρέµβασης στο κτιριακό απόθεµα 

συµπεριλαµβανοµένων επεµβάσεων µορφολογικού χαρακτήρα σε όµορα ακίνητα 

της περιοχής µε στόχο την συνολική αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος.  

ε) προτείνονται ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης, η ένταση και ο χρονισµός εφαρµογής 

αυτών, καθώς και πολεοδοµικά ή άλλης φύσεως κίνητρα και διευκολύνσεις.  

Η εν λόγω µελέτη περιλαµβάνει προσεγγιστική εκτίµηση του κόστους παρέµβασης, 

τις πηγές των οικονοµικών πόρων που προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν, ανάλυση 

των επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων σε αυτές και την ευρύτερη 

περιοχή τους, σε συσχετισµό µε το ύψος και είδος των κατά περίπτωση 

προτεινόµενων ενισχύσεων και κινήτρων. 

4. Όταν η διαδικασία κινείται µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, η µελέτη, αποστέλλεται 

στον οικείο ∆ήµο, για διατύπωση γνώµης. Όταν η µελέτη εκπονείται µε 

πρωτοβουλία ιδιωτικού φορέα, αποστέλλεται στον οικείο ∆ήµο, ο οποίος, αφού 

διατυπώσει τις απόψεις του, προωθεί το σχετικό φάκελο στο ΥΠΕΚΑ. Επί της 

Μελέτης γνωµοδοτεί το οικείο ΣΥΠΟΘΑ. Οι γνώµες των παραπάνω φορέων πρέπει 

να περιέλθουν στο ΥΠΕΚΑ εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών µετά 

την πάροδο των οποίων η µελέτη δύναται να εγκριθεί και χωρίς τις γνώµες αυτές. 

Εντός της ίδιας προθεσµίας, ο Υπουργός ΠΕΚΑ οφείλει να εγκρίνει ή απορρίψει τη 

Μελέτη, καθώς επίσης να προβεί αιτιολογηµένα σε τροποποίηση αυτής.  

Η Μελέτη τίθεται σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ ή τον οικείο ∆ήµο, κατά 

περίπτωση, επί 15ήµερο, ενώ καταχώρηση σχετικής ανακοίνωσης µε τις βασικές 

προτάσεις της αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου ∆ήµου, δηµοσιεύεται σε 

τουλάχιστον µία εφηµερίδα τοπικής και µία πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και 

στα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα. 

5. Τα κτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µπορούν να εντάσσονται 

σε ειδικά Προγράµµατα, µε χρηµατοδότηση εθνικών ή και ευρωπαϊκών πόρων, τα 

οποία προβλέπουν τη θεσµοθέτηση ειδικών µέτρων και τη χορήγηση ειδικών 

οικονοµικών ενισχύσεων και κινήτρων πολεοδοµικού, περιβαλλοντικού ή 

κοινωνικού χαρακτήρα. Για την ένταξή τους ισχύουν κατά περίπτωση οι διατάξεις 

του οικείου θεσµικού πλαισίου.  

6. Για την υλοποίηση και παρακολούθηση των προβλεπόµενων στην ανωτέρω 

µελέτη προτάσεων, όπως εγκρίνονται µε την απόφαση της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου, µπορεί να συνιστώνται Φορείς ∆ιαχείρισης, στους οποίους 

συµµετέχει απαραίτητα ο οικείος ∆ήµος ή Εταιρίες του ∆ηµοσίου ή των ∆ήµων, και 

κατά περίπτωση, ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω φορείς:  

α) Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,  

β) Εµπορικοί επενδυτικοί οργανισµοί (commercial investment funds) ή 

διαχειριστές κεφαλαίων.  

γ) Εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση 

συναρµόδιων Υπουργών ορίζονται οι λεπτοµέρειες σε σχέση µε τη διαδικασία 

υπαγωγής στο νόµο, την υλοποίηση και παρακολούθηση σύµφωνα µε το παρόν 

άρθρο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα σχετικά έντυπα.  
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Άρθρο 7 

Ζώνες Ειδικών Κτιριακών Παρεµβάσεων 

1. Για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης, εκσυγχρονισµού και επανάχρησης 

εγκαταλειµµένων, κενών και αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων, δύνανται να 

καθορίζονται Ζώνες Ειδικών Κτιριακών Παρεµβάσεων (ΖΕΠΚΑ), εντός Οικιστικών 

Περιοχών, µε σκοπό την αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση 

και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και εν γένει την οικονοµική και 

κοινωνική αναζωογόνηση των ζωνών αυτών.  

Ο καθορισµός ΖΕΚΠΑ εγκρίνεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται µετά από 

πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών. Οι 

ΖΕΚΠΑ εγκρίνονται ταυτόχρονα µε τη σχετική ΣΜΠΕ, η οποία εκπονείται σύµφωνα 

µε τη µε αριθµ. 107017/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1225/Β/2006). ΖΕΚΠΑ µπορούν να 

ορίζονται και µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα έγκρισης των ΤΧΣ και ΕΧΣ, εφόσον έχουν 

ολοκληρωθεί η Μελέτη και οι κατωτέρω προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο 

διαδικασίες.  

Η διαδικασία δύναται να κινηθεί και µε πρωτοβουλία ∆ήµου ή νοµικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου, µε την υποβολή σχετικής πρότασης στον Υπουργό ΠΕΚΑ ή το 

∆ήµο, αντίστοιχα.  

2. Ως ΖΕΚΠΑ ορίζονται περιοχές µε προβλήµατα σοβαρής υποβάθµισης του 

κτιριακού αποθέµατος, αυξανόµενη τάση αποµάκρυνσης κατοίκων ή σοβαρή 

µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας, παραβατικότητας και υποβάθµισης του 

ανθρωπογενούς, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, οι οποίες 

συγκεντρώνουν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

α) υπάρχουν εγκαταλελειµµένα ή κενά κτίρια, σε ποσοστό άνω του 20% του 

συνολικού αριθµού των κτιρίων στην περιοχή,  

β) ποσοστό άνω του 50% των εγκαταλελειµµένων και κενών κτηρίων, χρήζουν 

ανακαίνισης και εκτεταµένων επισκευών και παρεµβάσεων, προκειµένου να 

εκσυγχρονισθούν και να προσαρµοσθούν στους ισχύοντες κανονισµούς και στις 

σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής διαχείρισης,  

γ) υπάρχουν µη αποκατεστηµένα διατηρητέα κτίρια, σε ποσοστό άνω του 30% του 

συνόλου των διατηρητέων κτιρίων στην περιοχή.  

δ) καταγράφεται σε βάθος 20ετίας, συρρίκνωση του πληθυσµού σε ποσοστό 

τουλάχιστον 10% ή των οικονοµικών δραστηριοτήτων και µεταβολή της 

κοινωνικο-οικονοµικής διαστρωµάτωσης, συνοδευόµενη από φαινόµενα 

παραβατικότητας, παράνοµης µετανάστευσης και υψηλά ποσοστά ανεργίας.  

3. Για το χαρακτηρισµό και την οριοθέτηση των ΖΕΚΠΑ και του ειδικού 

Προγράµµατός της, εκπονείται ειδική Μελέτη της παρ. 2 του νέου άρθρου.. του 

παρόντος, µε την οποία:  

α) διαπιστώνεται η ύπαρξη των χαρακτηριστικών της παραγράφου 2 του άρθρου 

αυτού και τεκµηριώνεται η ανάγκη χαρακτηρισµού και οριοθέτησης ΖΕΚΠΑ στη 

συγκεκριµένη περιοχή,  

β) προτείνονται τρόποι και µέτρα παρέµβασης, προτείνονται ειδικά καθεστώτα 

ενίσχυσης, η ένταση και ο χρονισµός εφαρµογής αυτών, καθώς και πολεοδοµικά ή 

άλλης φύσεως κίνητρα και διευκολύνσεις.  
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Η εν λόγω Μελέτη περιλαµβάνει προσεγγιστική εκτίµηση του κόστους παρέµβασης 

στις ΖΕΚΠΑ, τις πηγές των οικονοµικών πόρων που προβλέπεται να 

χρησιµοποιηθούν, ανάλυση των επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων σε 

αυτές και την ευρύτερη περιοχή τους, σε συσχετισµό µε το ύψος και είδος των 

κατά περίπτωση προτεινόµενων ενισχύσεων και κινήτρων. 

4. Όταν η διαδικασία κινείται µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, η µελέτη, αποστέλλεται 

στον οικείο ∆ήµο, για διατύπωση γνώµης. Όταν η µελέτη εκπονείται µε 

πρωτοβουλία ιδιωτικού φορέα, αποστέλλεται στον οικείο ∆ήµο, ο οποίος, αφού 

διατυπώσει τις απόψεις του, προωθεί το σχετικό φάκελο στο ΥΠΕΚΑ. Επί της 

Μελέτης γνωµοδοτεί το οικείο ΣΥΠΟΘΑ. Οι γνώµες των παραπάνω φορέων πρέπει 

να περιέλθουν στο ΥΠΕΚΑ εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών µετά 

την πάροδο των οποίων η µελέτη δύναται να εγκριθεί και χωρίς τις γνώµες αυτές. 

Εντός της ίδιας προθεσµίας, ο Υπουργός ΠΕΚΑ οφείλει να εγκρίνει ή απορρίψει τη 

Μελέτη, καθώς επίσης να προβεί αιτιολογηµένα σε τροποποίηση αυτής.  

Η Μελέτη θεσµοθέτησης ΖΕΚΠΑ, το ειδικό Πρόγραµµα αυτής και η σχετική ΣΜΠΕ 

τίθενται ταυτόχρονα σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ ή τον οικείο ∆ήµο, κατά 

περίπτωση, επί 15ήµερο, ενώ καταχώρηση σχετικής ανακοίνωσης µε τις βασικές 

προτάσεις της αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου ∆ήµου, δηµοσιεύεται σε 

τουλάχιστον µία εφηµερίδα τοπικής και µία πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και 

στα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα. 

5. Εντός των ΖΕΚΠΑ υλοποιούνται ειδικά Προγράµµατα, µε τα οποία και 

συναρτώνται αναγκαία οι εν λόγω ζώνες, µε χρηµατοδότηση εθνικών ή και 

ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία προβλέπουν τη θεσµοθέτηση ειδικών µέτρων και τη 

χορήγηση ειδικών οικονοµικών ενισχύσεων και κινήτρων πολεοδοµικού, 

περιβαλλοντικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που 

προβλέπονται στα άρθρα 11 του ν. 1337/1983, 6 του ν. 1512/1985 και 11 του Ν. 

2742/1999. Οι οικονοµικές ενισχύσεις µπορεί να χορηγούνται σε κυρίους ή 

µισθωτές κτιρίων υπό ανέγερση ή αποπεράτωση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, 

αποκατάσταση ή εκσυγχρονισµό ή σε φορείς επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

προκειµένου να εγκατασταθούν σε αυτά. Η εξειδίκευση του είδους των µέτρων, 

κινήτρων και ενισχύσεων, ο χρονισµός αυτών, η ελάχιστη έντασή τους και οι 

προϋποθέσεις χορήγησής τους γίνεται µε το ∆ιάταγµα της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου.  

5. Για την υλοποίηση και παρακολούθηση των ανωτέρω Προγραµµάτων µπορεί να 

συνιστώνται Φορείς ∆ιαχείρισης, στους οποίους συµµετέχουν, κατά περίπτωση, 

ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω φορείς:  

α) Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου,  

β) Εταιρίες του ∆ηµοσίου ή των ∆ήµων,  

γ) Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,  

δ) Εµπορικοί επενδυτικοί οργανισµοί (commercial investment funds) ή 

διαχειριστές κεφαλαίων.  

ε) Εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.  

6. Οι Φορείς ∆ιαχείρισης εποπτεύονται από Συµβούλιο, στο οποίο συµµετέχουν 

οπωσδήποτε εκπρόσωποι του οικείου ∆ήµου, της Περιφέρειας και των 
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συναρµόδιων Υπουργείων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, και ένας εκπρόσωπος 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου.  

7. Τα Προγράµµατα της παρούσας παραγράφου αναπτύσσονται σε Φάσεις, 

σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο Προεδρικό ∆ιάταγµα της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου, και έχουν µέγιστη διάρκεια δεκαπέντε (15) έτη. Η µέγιστη 

διάρκεια κάθε Φάσης είναι πέντε (5) έτη. 

Εφόσον για την υλοποίηση του Προγράµµατος χρησιµοποιούνται πόροι 

προερχόµενοι από ευρωπαϊκά Ταµεία, ο χρονισµός των Φάσεων του Προγράµµατος 

εναρµονίζεται υποχρεωτικά µε τους Κανονισµούς των Ταµείων για τη 

συγκεκριµένη Προγραµµατική Περίοδο.  

Κατά τη διάρκεια κάθε Φάσης και µετά το πέρας του Προγράµµατος, συντάσσεται 

έκθεση αξιολόγησης, στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή 

του, πιθανά προβλήµατα που παρατηρήθηκαν και προτάσεις επίλυσής τους. Με 

βάση την έκθεση αξιολόγησης, το Συµβούλιο της παραγράφου 6 του παρόντος 

άρθρου, λαµβάνοντας υπόψη και σχετική έκθεση του Φορέα ∆ιαχείρισης, µπορεί 

να εισηγηθεί στους Υπουργούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τη 

συνέχιση ή όχι της εφαρµογής των µέτρων και ενισχύσεων, ως έχουν ή 

τροποποιηµένων, και την έκδοση σχετικής ΚΥΑ από τους κατά περίπτωση 

συναρµόδιους Υπουργούς. Στην περίπτωση εµφάνισης ανάγκης υλοποίησης 

επενδύσεων στρατηγικής σηµασίας, στα πλαίσια του ειδικού Προγράµµατος της 

ΖΕΚΠΑ, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση τροποποίησή της πριν την ολοκλήρωση της 

κάθε προβλεπόµενης Φάσης.  

8. Οι διαδικασίες δηµοσιοποίησης των ανωτέρω ειδικών Προγραµµάτων, καθώς και 

οι ειδικότεροι όροι συµµετοχής, οι αρµοδιότητες και χρηµατοδότηση των ∆ήµων ή 

των Φορέων ∆ιαχείρισης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες υλοποίησης 

των Προγραµµάτων, καθορίζονται από τις προβλέψεις της Μελέτης της 

παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.  

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, 

καθορίζονται οι προδιαγραφές της Μελέτης της παραγράφου 3 του παρόντος 

άρθρου, ο τρόπος επιλογής του Φορέα ∆ιαχείρισης, η σύσταση, η ακριβής 

σύνθεση, οι αρµοδιότητες και ο Κανονισµός Λειτουργίας του Συµβουλίου, και η 

διαδικασία αξιολόγησης του ειδικού Προγράµµατος των ΖΕΚΠΑ.  

Άρθρο 8 

Φορείς Υλοποίησης Έργων εντός ΖΕΚΠΑ 

1. Η ανακατασκευή, ανακαίνιση, επισκευή και εκσυγχρονισµός εγκαταλειµµένων ή 

κενών ή αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων, κατά την έννοια των διατάξεων του 

άρθρου 1 του νόµου αυτού, εντός των ζωνών της παραγράφου 1 του άρθρου 7, 

αποτελεί λόγο δηµόσιας ωφέλειας για την αναγκαστική εξαγορά αυτών υπέρ του 

οικείου φορέα. Το άρθρο 34 του Α.Ν 1539/1938 δεν εφαρµόζεται εντός των 

ΖΕΚΠΑ.  

2. «Φορείς Υλοποίησης» των Έργων που είναι επιλέξιµα, σύµφωνα µε τα 

Προγράµµατα της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος, εντός των ΖΕΚΠΑ, 

µπορούν να είναι εταιρείες του ∆ηµοσίου, εταιρείες δραστηριοποιούµενες στον 

τοµέα των κατασκευών, της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, εταιρίες 

επενδύσεων σε ακίνητα του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει.  
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Εντός των ΖΕΚΠΑ, οι παραπάνω φορείς έχουν δικαίωµα προτίµησης έναντι του 

∆ηµοσίου και των ∆ήµων στην κίνηση της διαδικασίας περιέλευσης της διαχείρισης 

ή µετάθεσης της κυριότητας σε αυτούς των εγκαταλειµµένων ή αγνώστων 

ιδιοκτητών και κενών κτιρίων.  

Για την εφαρµογή της παρούσας, ως «Έργο» νοείται η αποπεράτωση, 

αποκατάσταση, ανακαίνιση, επισκευή και εκσυγχρονισµός ενός ή περισσοτέρων 

εγκαταλειµµένων ή κενών ή αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων, προς διαχείριση και 

εκµετάλλευση. Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραµµάτων, οι ανωτέρω 

φορείς συνιστούν Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ).  

3. Η διαχείριση και εκµετάλλευση ή η κυριότητα, κατά περίπτωση, των παραπάνω 

κτιρίων µπορεί να περιέρχεται στους φορείς της προηγουµένης παραγράφου 2,  

α) µε σύµβαση µακροχρόνιας, άνω των 30 ετών, εκµίσθωσης, για τους όρους 

σύναψης της οποίας λαµβάνονται υπόψη οι προβλέψεις δεσµευτικού Επενδυτικού 

Προγράµµατος, το οποίο ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει στον κύριο,  

β) µε σύµβαση µεταβίβασης της κυριότητας,  

γ) µε αναγκαστική εξαγορά, εφόσον ο κύριος ή ο συγκύριος, κατά περίπτωση, δεν 

επιθυµούν ή αδυνατούν να συµµετάσχουν στη χρηµατοδότηση του έργου.  

4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η σχετική απόφαση µε την οποία εκµισθώνεται ή 

µεταβιβάζεται, κατά περίπτωση, το ακίνητο, λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία των 

συγκυρίων, το ποσοστό συγκυριότητας των οποίων πρέπει να αντιστοιχεί στο 60% 

τουλάχιστον της επιφανείας του κτιρίου.  

Οι δαπάνες ανακατασκευής, ανακαίνισης, επισκευής και εκσυγχρονισµού 

εγκαταλειµµένων ή κενών κτιρίων θεωρούνται αναγκαίες και επωφελείς για τους 

συγκύριους και βαρύνουν αυτούς κατά το ποσοστό συγκυριότητάς τους.  

5. Σε περίπτωση συµφωνίας µε τον κύριο για την εκµίσθωση και ανάθεση της 

διαχείρισης και εκµετάλλευσης του κτιρίου στις άνω εταιρείες της παραγράφου 2 

του παρόντος άρθρου ή για την κατά κυριότητα µεταβίβαση σε αυτές, το 

αντάλλαγµα µπορεί να συµφωνείται σε χρήµα (πάγιο µίσθωµα, ποσοστό επί των 

εσόδων από την εκµετάλλευση του ακινήτου) ή σε είδος (ανάληψη µετοχών της 

εταιρίας που αναλαµβάνει την κατασκευή και εκµετάλλευση του έργου, τίτλο 

µεταφοράς συντελεστή δόµησης) ή σε παροχή δικαιώµατος. Η συµµετοχή των 

ιδιοκτητών στη δαπάνη εκτέλεσης του έργου είναι προαιρετική.  

6. Η κατά τα ανωτέρω αναγκαστική εξαγορά των ακινήτων τελεί υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

Ο φορέας απευθύνει γραπτή δήλωση στον φερόµενο στα βιβλία του 

Κτηµατολογίου ή Υποθηκοφυλακείου ως κύριος του κτιρίου, επιδιδόµενη σε αυτόν 

µε ∆ικαστικό Επιµελητή, µε την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την 

ανάληψη ανακαίνισης, ανακατασκευής, επισκευής και εκσυγχρονισµού, µε 

δικαίωµα διαχείρισης και εκµετάλλευσης του κτιρίου, καλώντας τον ταυτόχρονα σε 

διαπραγµατεύσεις, εντός τριάντα ηµερών, για το περιεχόµενο, τους όρους και τη 

µορφή συνεργασίας τους, καθώς και το προτεινόµενο έργο και τρόπο 

εκµετάλλευσης του κτιρίου, µε βάση το Επενδυτικό Πρόγραµµα της παραγράφου 3 

του παρόντος άρθρου. Στη δήλωση του φορέα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά, ότι 

η συµµετοχή στη δαπάνη των εργασιών δεν είναι υποχρεωτική για τον κύριο. 
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Αντίγραφο της ∆ήλωσης µετά της σχετικής έκθεσης επίδοσης, κοινοποιείται στον 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του ακινήτου.  

Σε περίπτωση κατά την οποία ο κύριος δεν ανταποκριθεί θετικά ή αρνητικά εντός 

του ανωτέρω διαστήµατος, ο Φορέας απευθύνει σε αυτόν νέα πρόσκληση µε τον 

ίδιο ως άνω τρόπο και προθεσµία ανταπόκρισης άλλων τριάντα ηµερών. Εάν και 

τότε δεν ανταποκριθεί ο κύριος, ο ενδιαφερόµενος Φορέας δηµοσιοποιεί την 

πρόθεσή του κατάληψης του κτιρίου για τους σκοπούς του παρόντος, επί δύο 

µήνες, σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας, µία οικονοµική 

και µία πολιτική, καθώς και σε µια τοπική, της καταχώρησης συµπεριλαµβάνουσας 

και φωτογραφία του ακινήτου. Μετά πάροδο µηνός από την τελευταία δηµοσίευση, 

και εφόσον και πάλι δεν ανταποκριθεί ο κύριος, ο Φορέας υποβάλλει σχετική 

αίτηση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος, µε το οποίο ζητά την αναγκαστική εξαγορά 

του ακινήτου.  

7. Το τίµηµα της εξαγοράς του ακινήτου γίνεται στη µέση αγοραία αξία του που 

προσδιορίζεται από δύο ανεξάρτητους πιστοποιηµένους εκτιµητές και σύµφωνα µε 

τα ειδικότερα προβλεπόµενα στους Κανονισµούς των σχετικών Ευρωπαϊκών 

Ταµείων ή άλλους Κανονισµούς και Οδηγίες της Ε.Ε., εφόσον οι πόροι που 

χρησιµοποιούνται για στο Πρόγραµµα που χρηµατοδοτεί τις ανωτέρω επεµβάσεις 

στα κτίρια, προέρχονται από τα Ταµεία αυτά. Στον προσδιορισµό του τιµήµατος 

εξαγοράς δεν λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές ενισχύσεις, µέτρα και κίνητρα 

που προβλέπονται από το ειδικό Πρόγραµµα των ΖΕΚΠΑ.  

8. Η κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου αίτηση του Φορέα Υλοποίησης 

για την αναγκαστική εξαγορά του κτιρίου από αυτόν συνοδεύεται, µε ποινή 

απαραδέκτου, από τα αποδεικτικά δηµοσιεύσεων και επιδόσεων, καθώς και τις 

εκθέσεις αποτίµησης της αξίας του ακινήτου της προηγουµένης παραγράφου 7 και 

από Επενδυτικό Σχέδιο, µε το χρονοδιάγραµµα, τον κατά προσέγγιση 

προϋπολογισµό του έργου και τον τρόπο χρηµατοδότησης αυτού. Το δικαστήριο 

δύναται να δεχθεί ή απορρίψει την αίτηση ή να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία, 

τάσσοντας και χρόνο προσκόµισης αυτών. Ο κύριος έχει δικαίωµα παρέµβασης στη 

σχετική δίκη.  

9. Η απόφαση του ∆ικαστηρίου που δέχεται το αίτηµα αναγκαστικής εξαγοράς 

κοινοποιείται στον κύριο εφόσον αυτός δεν µετείχε στη δίκη. Και αφού καταστεί 

τελεσίδικη, αποτελεί µεταγραπτέο τίτλο για τη µετάθεση της κυριότητας ή της 

διαχείρισης και εκµετάλλευσης του ακινήτου στο Φορέα Υλοποίησης. Προϋπόθεση 

για την κατά τα άνω µεταγραφή, αποτελεί η προσκόµιση στο αρµόδιο 

Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γραφείο αντιγράφου του καταθετηρίου 

εγγράφου του τιµήµατος εξαγοράς σε ειδικό δεσµευµένο λογαριασµό στο όνοµα 

του κυρίου ή παρακατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων του 

τιµήµατος εξαγοράς, µαζί µε τις κατά τα άνω εκθέσεις αποτίµησης.  

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµελλητί στον κύριο το 

λογαριασµό στον οποίο έχει καταθέσει το τίµηµα της εξαγοράς.  

10. Οι διατάξεις περί αµέσου αποβολής τυχόν καταπατητών και συνδροµής της 

αστυνοµικής αρχής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 

παρόντος νόµου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω 

άρθρου, έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση του παρόντος άρθρου.  
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11. Στην περίπτωση αναγκαστικής εξαγοράς, εφόσον για την υλοποίηση των 

εργασιών επιβάλλεται η εκκένωση του κτιρίου, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται 

να καταβάλει τις δαπάνες µετεγκατάστασης των χρηστών σε άλλο κτίριο για 

ισόχρονο διάστηµα, ενώ τυχόν υφιστάµενες µισθώσεις δύναται να καταγγελθούν, 

µετά από προηγούµενη ειδοποίηση τριών µηνών και καταβολή εννέα µισθωµάτων.  

12. Οι Φορείς Υλοποίησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου οφείλουν να 

προβούν σε υποβολή φακέλου οικοδοµικής αδείας εντός δεκατεσσάρων µηνών από 

την υπογραφή της σύµβασης εκµίσθωσης ή την κατάθεση του τιµήµατος 

αναγκαστικής εξαγοράς, κατά περίπτωση, καθώς και να αποπερατώσουν το έργο, 

εντός προθεσµίας τεσσάρων ετών από την έκδοση της οικοδοµικής αδείας, ή, σε 

περίπτωση διατηρητέου κτιρίου ή µνηµείου, εντός έξι ετών από την έκδοση 

οικοδοµικής αδείας.  

Με την επιφύλαξη τυχόν προσβολής της οικοδοµικής αδείας, σε περίπτωση µη 

ολοκλήρωσης των εργασιών εντός του διαστήµατος που ανωτέρω ορίζεται, η 

απόφαση εξαγοράς δύναται να ανακληθεί, µετά από αίτηση του προηγούµενου 

κυρίου ή οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, η οποία υποβάλλεται στο εκδόν την 

απόφαση αναγκαστικής εξαγοράς ∆ικαστήριο, εντός εξήντα (60) ηµερών από την 

κοινοποίηση στον αιτούντα σχετικής περί των ανωτέρω γεγονότων έγγραφης 

απάντησης του αρµόδιου πολεοδοµικού γραφείου, που εκδίδεται µετά από αίτησή 

του.  

13. Για την έκδοση των αδειών της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή 

οι διατάξεις των άρθρων 2α και 21 του ν. 4030/2011, όπως ισχύει.  

14. Επιτρέπεται η ανακατανοµή των οριζοντίων ιδιοκτησιών µε τη διαίρεση, 

ενοποίηση ή εν γένει µετασχηµατισµό αυτών. Στην περίπτωση αυτή, απονέµονται 

στους συνιδιοκτήτες νέες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Σε περίπτωση κατάργησης 

οριζοντίων ιδιοκτησιών, αποδίδεται στο συνιδιοκτήτη είτε άλλη οριζόντια 

ιδιοκτησία ίσης αξίας µε την καταργηθείσα είτε το ισόποσο, σε µετρητά ή σε είδος, 

υπολογιζόµενο µε βάση την αγοραία αξία της πριν από την ένταξη του ακινήτου 

στα ειδικά Προγράµµατα εντός ΖΕΚΠΑ. Η αξία της οριζόντιας ιδιοκτησίας 

αποµειώνεται κατά το ποσό των δαπανών ανακατασκευής ή µετασχηµατισµού που 

θα αντιστοιχούσε σε αυτήν, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σχέσεων Συνιδιοκτητών 

και τον Πίνακα Κατανοµής ∆απανών. Στην περίπτωση αυτή επίσης, τροποποιείται 

υποχρεωτικά η σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, µε πρωτοβουλία του φορέα ή 

οποιουδήποτε των συνιδιοκτητών, µετά από τήρηση της διαδικασίας σύγκλισης της 

Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό των Σχέσεων των 

Συνιδιοκτητών. Σε περίπτωση διαφωνίας συνιδιοκτήτη σχετικά µε το ισάξιο της 

αποδιδόµενης σε αυτόν ιδιοκτησίας ή του καταβαλλόµενου ποσού, η διαφορά 

επιλύεται τελεσιδίκως από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, 

δικάζοντος κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόµου.  

Η κατά τα ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών ή η 

απόφαση του ∆ικαστηρίου αποτελεί µεταγραπτέο τίτλο στα οικεία βιβλία του 

Υποθηκοφυλακείου ή Κτηµατολογικού Γραφείου. 

15. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ανάπτυξης και Κλιµατικής Αλλαγής 

καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή 

των παραγράφων 12, 13 και 14 του παρόντος άρθρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

∆ιαδικασίες Επίλυσης ∆ιαφορών, Τροποποιούµενες ∆ιατάξεις 

Άρθρο 9 

Ειδική ∆ιαδικασία Εκδίκασης Αιτήσεων και ∆ιαφορών 

Οι αιτήσεις, τα ένδικα µέσα και η επίλυση εν γένει διαφορών που προκύπτουν από 

τον παρόντα νόµο, µε την επιφύλαξη των εποµένων παραγράφων, εκδικάζονται 

κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 εποµ. του Κώδικα Πολιτικής 

∆ικονοµίας.  

Οι παραπάνω υποθέσεις εγγράφονται σε ειδικό πινάκιο. Η Γραµµατεία του 

∆ικαστηρίου τηρεί ειδικό βιβλίο, στο οποίο σηµειώνονται οι αιτήσεις και τα ένδικα 

µέσα που υποβάλλονται, καθώς και οι αποφάσεις επ΄ αυτών.  

Οι αιτήσεις µετά των σχετικών φακέλων παραδίδονται αυθηµερόν από τη 

γραµµατεία του ∆ικαστηρίου στο ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ή, σε 

περίπτωση έφεσης, στον Πρόεδρο του ∆ικαστηρίου, για να ορίσει δικάσιµο, η 

οποία ορίζεται υποχρεωτικά εντός µηνός. Η κλήτευση των διαδίκων γίνεται προ 

δέκα ηµερών.  

Οι κοινοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες γίνονται στην τελευταία γνωστή διεύθυνση 

αυτών, σε περίπτωση δε άγνωστης διαµονής εφαρµόζεται το άρθρο 135 του 

Κωδ.Πολ.∆ικ.  

Η πληρεξουσιότητα δίδεται και µε ιδιωτικό έγγραφο.  

Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους 

όρους του νόµου. Για την απόδειξη αρκεί πιθανολόγηση.  

Το άρθρο 754 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας έχει εφαρµογή και στη διαδικασία 

του παρόντος νόµου.  

Οι αποφάσεις του δικαστηρίου εκδίδονται υποχρεωτικά εντός µηνός.  

Η προθεσµία άσκησης έφεσης είναι δέκα πέντε ηµέρες και δεν αναστέλλει την 

εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης. Το δικαστήριο µπορεί αυτεπαγγέλτως να 

διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, ώσπου να αυτή να γίνει 

απρόσβλητη µε έφεση.  

Τα έξοδα της δίκης επιβάλλονται σε βάρος του αιτούντος  

Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού 

∆ικαιοσύνης καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες και λεπτοµέρειες για την 

εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 10 

Τροποποιούµενες διατάξεις 

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του ν.4269/14, 

προστίθεται η φράση «και οι Ζώνες Ειδικών Κτιριακών Παρεµβάσεων (ΖΕΚΠΑ) του 

αρ.7  του ν. ...». 

…………………. 

…………………. 


