
 

 

Άρθρο 92: Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και 
κοινωφελών χώρων 
 
1. Για τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης 
και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, 
οι δήμοι καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο καταγράφονται και 
κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και 
κοινωφελείς χώροι. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των οποίων δεν έχει 
συντελεσθεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή 
δημοτική κοινότητα, ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησής τους, βάσει της 
πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη. 
2. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, για τους οποίους δεν έχει συντελεσθεί η 
απαλλοτρίωση διακρίνονται σε: 
α. χώρους, για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής 
απόφασης, 
β. χώρους, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η  έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσης, 
γ. χώρους, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά 
δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου, 
δ. λοιπούς χώρους, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις. 
3. Τα ανωτέρω στοιχεία αντλούνται από την πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής 
Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου του άρθρου 65 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) ή, εφόσον 
αυτή δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
δήμου. 
4. Για τις ανάγκες σύνταξης του επιχειρησιακού σχεδίου του παρόντος, το νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που έχει 
συσταθεί με τον ν. 4512/2018 (Α΄ 5), παρέχει προς τους δήμους την αναγκαία 
πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Εθνικού Κτηματολογίου. 
5. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, μετά την κατάταξή τους σύμφωνα με την 
παρ. 2, ιεραρχούνται με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό 
σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, 
λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου που έχει παρέλθει από την επιβολή της 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 
6. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του οικείου δήμου. 


