ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
EKΘΕΣΗ

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα – Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου συνήλθε στις 10,11 και 16 Δεκεµβρίου 2014, σε τέσσερις (4)
συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ.
Γεώργιου Βλάχου, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα – Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Ταγαράς, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Διονύσιος Σταµενίτης, ο Εισηγητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, κ. Ευάγγελος Αποστόλου, ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Χρήστος Γκόκας, η Ειδική Αγορήτρια
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κυρία Έλενα Κουντουρά, ο
Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, κ. Ηλίας Παναγιώταρος, η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κυρία Νίκη Φούντα, η Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κυρία
Διαµάντω Μανωλάκου, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, κ. Παρίσης (Πάρις)
Μουτσινάς, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Γεώργιος Βλάχος, Απόστολος Αλεξόπουλος, Μιχαήλ Ταµήλος, Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, Φωτεινή Πιπιλή, Αικατερίνη Ιγγλέζη,
Αθανάσιος Πετράκος, Ιορδάνης Τζαµτζής και Σταύρος
Καλογιάννης.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Σάββας Χιονίδης, δήµαρχος
Κατερίνης και µέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Γεράσιµος Δαµουλάκης, δήµαρχος Μήλου και µέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης

Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Γεώργιος Στασινός, µέλος του
Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Γεωργία Νίκα,
συντονίστρια του Συλλόγου «Ανοιχτή Συνέλευση Αττάλου – Αγ. Νικολάου», Νικόλαος Μπόκαρης, πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ), Αντώνιος Σκουρής, αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Ανατολικής Αττικής, Αθανασία Κανελοπούλου, µέλος του Συλλόγου Ανατολικής Αττικής, Αθανάσιος Μπουζινέκης, πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας
Κίνησης Δασολόγων, Δηµήτριος Στεργίου, δήµαρχος
Πεντέλης και εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης
Δήµων Αττικής (ΠΕΔΑ), Ορέστης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής και Πειραιώς, Σταύρος Δήµας, νοµικός σύµβουλος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής και Πειραιώς, Πολύκαρπος
Σερέτης, εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Συλλόγων Λαυρεωτικής, Σταύρος Ρόζης, εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Συλλόγων Λαυρεωτικής, Γεώργιος Χασιώτης, νοµικός συντονιστής της WWF HELLAS, Γεώργιος Παρασκευάς, εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών Περιφέρειας
Αττικής για την Πολεοδοµική Ανασυγκρότηση και τα
Σχέδια Πόλης και Εµµανουήλ Δερτούζος, πρόεδρος του
Δασικού Πανσαλαµίνιου Συλλόγου «Ενότητα και Δράση».
O Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος εισηγήθηκαν τη ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ο Εισηγητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας το καταψήφισαν, ενώ η Ειδική Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ η Ειδική
Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς και ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που πρότεινε ο παριστάµενος Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Νικόλαος Ταγαράς.
Τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου,
αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των
Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την
ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την
Επιτροπή και τον παριστάµενο Αναπληρωτή Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα – Ρυµοτοµικές
απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρµογής –
υπολογισµός εισφοράς σε γη
1. Το άρθρο 8 του ν. 1337/1983 ως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
1. Οι ιδιοκτησίες: α) που εντάσσονται στο πολεοδοµικό σχέδιο για πρώτη φορά ή β) στις οποίες επεκτείνεται
το πολεοδοµικό σχέδιο ή γ) που εντάσσονται στο πολεοδοµικό σχέδιο και βρίσκονται εκτός των ορίων των οικισµών προ του 1923 ή των οικισµών µε πληθυσµό µέχρι
δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους υποχρεούνται να συµµετάσχουν µε εισφορά γης στη δηµιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά στην ικανοποίηση
κοινωφελών χρήσεων και σκοπών κατά τις επόµενες
διατάξεις.
2. Με απόφαση του αρµόδιου για την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου οργάνου, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, µπορεί να υπάγονται στις διατάξεις περί εισφορών γης και χρήµα
οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισµών µε πληθυσµό µέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους.
3. Η εισφορά σε γη κατά την προηγούµενη παράγραφο αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
4. Η εισφορά σε γη υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο
τρόπο:
α) Για τµήµα ιδιοκτησίας µέχρι 500 τ.µ. ποσοστό 10%.
β) Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.µ. µέχρι 1.000
τ.µ. ποσοστό 20%.
γ) Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.µ. µέχρι
2.000 τ.µ. ποσοστό 30%.
δ) Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.µ. µέχρι
10.000 τ.µ. ποσοστό 40%.
ε) Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.µ ποσοστό
50%.
στ) Σε περίπτωση που κατά την εκπόνηση της µελέτης
οι υπολογιζόµενες εισφορές σε γη κατά τα ανωτέρω εντός της πολεοδοµικής ενότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων, δεν καλύπτουν την ελάχιστη έκταση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων κατά τα πολεοδοµικά σταθερότυπα ή τις
προβλέψεις των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΕΧΣ ή ΤΧΣ, τα ποσοστά
των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ υποχρεωτικά αυξάνονται αναλογικά και κατά ίσο αριθµό ποσοστιαίων µονάδων µε σκοπό να συµπληρωθεί η απαιτούµενη εισφορά
σε γη και χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετη απόφαση έγκρισης της προσαύξησης αυτής. Σε κάθε περίπτωση τα
ποσοστά των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν υπερβαίνουν
το 30%, το ποσοστό της περίπτωσης γ΄ δεν υπερβαίνει

το 40% και το ποσοστό της περίπτωσης δ΄ δεν υπερβαίνει το 50%. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η µείωση
των απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων
και οι προκύπτοντες κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι πρέπει να καλύπτουν την ελάχιστη έκταση κατά τα
πολεοδοµικά σταθερότυπα ή τις προβλέψεις των ΓΠΣ,
ΣΧΟΟΑΠ, ΕΧΣ ή ΤΧΣ. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται
να τροποποιείται ο καταµερισµός των ποσοστών εισφοράς σε γη των περιπτώσεων α΄ έως ε΄.
ζ) Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες
διατάξεις, που διέπουν ειδικά σχέδια όπως οι Βιοµηχανικές Περιοχές του ν. 4458/1965, οι Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/
1997 και τα Επιχειρηµατικά Πάρκα του ν. 3982/2011, η εισφορά σε γη ειδικά για τις χρήσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 5, 6 και 7 του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 166) και στα άρθρα 22, 25 και 29 του ν. 4269/
2014, όπως ισχύουν ορίζεται: αα) Για τµήµα ιδιοκτησίας
µέχρι 1.000 τ.µ. ποσοστό 20%.ββ) Για τµήµα ιδιοκτησίας
πάνω από 1.000 τ.µ. µέχρι 4.000 τ.µ. ποσοστό 30%.γγ)
Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 τ.µ. ποσοστό
40%.
5. Ως εµβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισµό της
συµµετοχής σε γη λαµβάνονται τα εµβαδά που είχαν οι
ιδιοκτησίες στις 28 Μαΐου 2014. Για την εφαρµογή της
παραγράφου 4, ως ιδιοκτησία νοείται το γεωτεµάχιο υπό
την έννοια της συνεχόµενης έκτασης γης, που αποτελεί
αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. Τυχόν κατατµήσεις
που έλαβαν χώρα µετέπειτα της προαναφερθείσας ηµεροµηνίας δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό
των εισφορών σε γη. Εφόσον µετά την κύρωση της πράξης εφαρµογής διαπιστωθεί ότι κατά τον υπολογισµό
των εισφορών σε γη, εσφαλµένα λήφθηκαν υπόψη υπαίτιες κατατµήσεις και συνεπάγονται την αυτοδίκαιη ακυρότητα της µεταβίβασης κυριότητας, µε διορθωτική πράξη εφαρµογής µετατρέπονται οι τυχόν διαφορές σε γη
σε εισφορά σε χρήµα. Ως υπαίτιες κατατµήσεις νοούνται
κυρίως οι οριζόµενες στο άρθρο 411 και 417 του Κώδικα
Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας.
6. Η εισφορά γης πραγµατοποιείται µε την πράξη εφαρµογής του άρθρου 12 του νόµου αυτού, εκτός αν
πρόκειται για αστικό αναδασµό ή ενεργό πολεοδοµία,
οπότε γίνεται µε τις διατάξεις του ν. 947/1979 (άρθρο 20
παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄. Ως προς τα ποσοστά της
εισφοράς γης στις προηγούµενες περιπτώσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1337/1983.
7. Σε περίπτωση που η συµµετοχή σε γη πρέπει να
ληφθεί από µη ρυµοτοµούµενο τµήµα ιδιοκτησίας, πλην
όµως κατά την κρίση της αρχής το τµήµα γης που πρόκειται να αποτελέσει αντικείµενο εισφοράς δεν είναι αξιοποιήσιµο πολεοδοµικά ή η αφαίρεσή του είναι φανερά
επιζήµια για την ιδιοκτησία, µπορεί να µετατρέπεται σε ισάξια χρηµατική συµµετοχή που διατίθεται αποκλειστικά
για τη δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Για την πραγµατοποίηση της µετατροπής
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 για
την εισφορά σε χρήµα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί
να οριστούν όροι και προϋποθέσεις για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.
8. Τα εδαφικά τµήµατα που προέρχονται από εισφορά
γης διατίθενται κατά σειρά προτεραιότητας:
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α) Για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων µέσα στην
ίδια πολεοδοµική ενότητα.
β) Για την παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες της ίδιας πολεοδοµικής ενότητας των οποίων τα οικόπεδα
ρυµοτοµούνται εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό περισσότερο από το καθοριζόµενο στην παράγραφο 4 και εφόσον δεν είναι δυνατή η τακτοποίησή τους, σύµφωνα µε
τους κατά το άρθρο 12 τρόπους.
γ) Για κοινωφελείς χώρους και σκοπούς µέσα στην ίδια πολεοδοµική ενότητα.
δ) Για τη δηµιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών για τις γενικότερες ανάγκες
της περιοχής, καθώς και για παραχώρηση οικοπέδων σε
ιδιοκτήτες άλλων πολεοδοµικών ενοτήτων του ίδιου δήµου ή κοινότητας µέσα στα όρια του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, των οποίων τα οικόπεδα ρυµοτοµούνται εξ
ολοκλήρου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο, για τη
δηµιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων, η κατά
το ποσοστό περισσότερο από την προκύπτουσα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, υποχρέωσή τους. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για ρυµοτοµούµενα οικόπεδα εντός σχεδίου εγκεκριµένου κατά τη διαδικασία του ν. δ.
17.07/16.08.1923, που περιλαµβάνονται η αποτελούν
πολεοδοµική ενότητα του ίδιου δήµου η κοινότητας εφόσον το επιθυµούν οι ιδιοκτήτες τους.
Με τη σχετική πράξη εφαρµογής, µε την οποία πραγµατοποιείται η παραχώρηση του νέου οικοπέδου, το παλαιό εντός σχεδίου πόλεως ρυµοτοµούµενο οικόπεδο
περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του οικείου
Ο.Τ.Α., ο οποίος υποκαθιστά επίσης τον ιδιοκτήτη στα δικαιώµατα έναντι τρίτων υπόχρεων για την αποζηµίωση
λόγω ρυµοτοµίας. Στην περίπτωση αυτή εάν ο οικείος
Ο.Τ.Α. εντός τριών (3) ετών από την ως άνω παραχώρηση του νέου οικοπέδου δεν εισπράξει από τους τρίτους
την οφειλόµενη αποζηµίωση, τότε το Πράσινο Ταµείο υποκαθιστά τον Ο.Τ.Α στα δικαιώµατα έναντι των τρίτων,
δυνάµενο να συνεχίσει τη σχετική διαδικασία. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στη Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος παρέµβασης του Πράσινου Ταµείου για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών και κάθε αναγκαία για την εφαρµογή
του παρόντος λεπτοµέρεια.
9. Οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε κρατικά νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατά το µέρος
που από την πολεοδοµική µελέτη προορίζονται για τη
δηµιουργία κοινωφελών χώρων της αρµοδιότητας του
δηµόσιου φορέα στον οποίο ανήκουν ή διατίθενται για
τους ίδιους σκοπούς µε ανταλλαγή, παραχώρηση ή άλλον τρόπο, µεταξύ των αντίστοιχων φορέων, θεωρούνται αυτοδίκαια εισφερόµενες για το σκοπό που προορίζονται και δεν υπόκεινται κατά το µέρος αυτό σε άλλη
εισφορά γης.
10. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στεγαστικών προγραµµάτων µέσα στις ιδιοκτησίες των δηµόσιων φορέων της προηγούµενης παραγράφου, που το
ποσοστό που καταλαµβάνουν µνηµονεύεται στο διάταγµα έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης θεωρούνται
αυτοδίκαια συνεισφερόµενοι, περιέρχονται αυτοδικαίως
στους οικείους κατά τον προορισµό τους φορείς και συµψηφίζονται στην εισφορά σε γη της αντίστοιχης ιδιοκτησίας, όπως η εισφορά αυτή προκύπτει µε την εφαρµογή
των ποσοστών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,

υπολογιζοµένων µόνο για το εµβαδόν της ιδιοκτησίας
αυτής. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε εγκεκριµένες
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος πολεοδοµικές µελέτες έστω και αν στην πράξη έγκρισης τους δεν αναφέρεται το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του οικείου αρµόδιου Περιφερειάρχη ή του εκάστοτε αρµοδίου οργάνου που προσδιορίζει το ποσοστό
αυτό βάσει των ενδείξεων της µελέτης. Για ιδιοκτησίες
που ανήκουν στη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας και
σε δηµοσίους οργανισµούς που είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή στεγαστικών προγραµµάτων και προορίζονται
για εφαρµογή στεγαστικών προγραµµάτων αυτών, για το
τµήµα τους άνω των 2.000 τ.µ. ορίζεται ποσοστό εισφοράς γης 40%, κατ’ εξαίρεση των περιπτώσεων ε΄ και στ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
11. Οι οπωσδήποτε σχηµατισµένοι µέσα στην περιοχή
επέκτασης κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται ως νόµιµα
υπάρχοντες κοινόχρηστοι χώροι και δεν λαµβάνονται
υπόψη υπέρ των ιδιοκτητών για τον υπολογισµό της εισφοράς σε γη.
12. Κοινόχρηστοι χώροι της προηγούµενης παραγράφου και του άρθρου 28 του νόµου αυτού που καταργούνται µε την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο ή την αναµόρφωση της λόγω υπαγωγής της περιοχής στις διατάξεις του άρθρου 13, µπορεί µετά την εφαρµογή της παρ.
4 του άρθρου 13 του ν. δ. 690/1948, µε την πράξη εφαρµογής να διατίθενται περαιτέρω σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού.
13. Στις περιπτώσεις κατάτµησης οικοπέδων µετά την
έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης και πριν την κύρωση
της πράξης εφαρµογής, επιβάλλεται, πέρα από τα ελάχιστα όρια εµβαδού και διαστάσεων, η εξασφάλιση στη
µεταβιβαζόµενη και στην εναποµένουσα έκταση του αναλογούντος σε κάθε τµήµα ποσοστού της εισφοράς σε
γη που προκύπτει κατ’ ελάχιστον βάσει των διατάξεων
του άρθρου αυτού. Κάθε δικαιοπραξία (εν ζωή ή αιτία θανάτου) που έχει αντικείµενο µεταβίβαση κυριότητας κατά παράβαση των ανωτέρω είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής άκυρη.»
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 προστίθενται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Σε περιοχές που λειτουργεί Κτηµατολογικό Γραφείο λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, για τη σύνταξη
κτηµατογραφικών πινάκων και διαγραµµάτων, τα τηρούµενα στοιχεία του Εθνικού Κτηµατολογίου. Στις περιοχές που συντάσσεται Εθνικό Κτηµατολόγιο και έχει
πραγµατοποιηθεί ανάρτηση κτηµατολογικών στοιχείων,
µε µέριµνα της ΕΚΧΑ Α.Ε. διατίθενται τα τηρούµενα
στοιχεία στον οικείο δήµο προκειµένου να ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη της πράξης εφαρµογής. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και προδιαγραφές για την εφαρµογή των παραπάνω.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του από 20.08.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄414) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η εισφορά σε γη κατά την προηγούµενη παράγραφο αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της η οποία υπολογίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983 ως ισχύει.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του από 30.8.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 416). αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η εισφορά σε γη κατά την προηγούµενη παράγρα-
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φο αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της η οποία υπολογίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983.»
5. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του από 30.8.1985 π.δ. (Δ΄
416), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα εµβαδά των ιδιοκτησιών για τον υπολογισµό
της συµµετοχής σε γη λαµβάνονται κατά τα οριζόµενα
στην παρ. 5 του άρθρου του ν. 1337/1983, ως ισχύει.»
6. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε περιοχή του άρθρου αυτού επιβάλλεται εισφορά σε γη. Ο υπολογισµός
των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη των ιδιοκτησιών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5
του άρθρου 8 του ν. 1337/1983. Κατά τον υπολογισµό
αυτόν, λαµβάνονται υπόψη οι ήδη επιβαρύνσεις των ιδιοκτησιών από τη συµµετοχή τους σε διάνοιξη ή διεύρυνση
κοινόχρηστων χώρων. Στην περίπτωση της εντός εγκεκριµένου σχεδίου περιοχής, από την εισφορά σε γη αφαιρείται το σύνολο των υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας,
σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία κατά την υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 ή το
αργότερο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
ενστάσεων κατά της πράξης εφαρµογής. Αν το σύνολο
αυτό των επιβαρύνσεων της ιδιοκτησίας είναι ίσο ή µεγαλύτερο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την
ως άνω παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983, η ιδιοκτησία θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, άλλως βαρύνεται µε τη διαφορά. Στην περίπτωση της εντός οικισµού προ του 1923 περιοχής αναµόρφωσης, υπολογίζεται το σύνολο εµβαδού των υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων, το οποίο και αφαιρείται από τη συνολική εισφορά όλων των ιδιοκτησιών. Η επιπλέον διαφορά
επιµερίζεται σύµµετρα προς την κατά την πιο πάνω λογιζόµενη εισφορά σε γη κάθε ιδιοκτησίας και τα εµβαδά
του επιµερισµού αυτού οφείλονται ως εισφορά της αντίστοιχης ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του
άρθρου αυτού δεν οφείλεται εισφορά σε χρήµα. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 7-10 και 12
του άρθρου 8 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει.»
7. Το άρθρο 20 του ν. 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
1. Οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε πολεοδοµούµενες για πρώτη φορά περιοχές υποχρεούνται να
συµµετάσχουν µε εισφορά σε γη για τη δηµιουργία των
απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά την ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1337/1983 ως ισχύει.
2. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1:
α) Οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε ζώνες ενεργού πολεοδοµίας και πολεοδοµούνται έχουν υποχρέωση
εισφοράς σε γη σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν.
1337/1983.
β) Οι ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο
πόλεως µε τις διατάξεις του ν.δ. 17.07/16.08.1923 και
στις οποίες αίρεται η ρυµοτοµική αναγκαστική απαλλοτρίωση, που επιβλήθηκε µε την ένταξη στο σχέδιο για τη
δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου, κατά τα αναφερόµενα

στην παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2831/2000, υποχρεούνται σε εισφορά σε γη σύµφωνα µε τα ποσοστά που
προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1337/
1983. Η εισφορά υπολογίζεται και επιβάλλεται µε την
πράξη τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου και αποτελεί ποσοστό επιφάνειας της ιδιοκτησίας όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο της πράξης τροποποίησης. Η εισφορά αρχικώς υπολογίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983 και στη
συνέχεια µειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τις εκατό
(50%). Σε περίπτωση άρσης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης είτε σε κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν εκ της αρχικής έγκρισης ρυµοτοµικών σχεδίων αλλά
προέκυψαν από τροποποίηση οικοδοµήσιµων χώρων, είτε γενικά σε κοινωφελείς χώρους οι ιδιοκτησίες δεν υποχρεούνται σε εισφορά σε γη. Σε περίπτωση άρσης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης προς συµµόρφωση δικαστικής απόφασης, η οποία εκδόθηκε πριν την ισχύ του
ν. 3212/2003 δεν επιβάλλεται η ανωτέρω εισφορά σε γη.
Όπου επιβάλλεται εισφορά, αυτή διατίθεται ολόκληρη υποχρεωτικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων που
θεσµοθετούνται µε την τροποποίηση αυτή. Το µέγεθος
της εισφοράς µνηµονεύεται και απεικονίζεται ως θέση
στην πράξη τροποποίησης, είναι αυτοδίκαια εισφερόµενο, τίθεται σε κοινή χρήση µετά τη δηµοσίευση της πράξης και δεν απαιτείται σύνταξη της πράξης εφαρµογής
που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 1337/1983. Εάν µε
την τροποποίηση του σχεδίου επιβάλλεται για λόγους
πολεοδοµικούς η δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου µεγαλύτερου αυτού της εισφοράς σε γη, συντάσσεται πράξη
αναλογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 17.07/
16.08.1923 και του ν. 5269/1931 για το επιπλέον τµήµα
όπου κατ' εξαίρεση ο υπόχρεος σε εισφορά δεν συµµετέχει στις τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις από την πράξη
αναλογισµού, αλλά υποκαθίσταται από τον οικείο δήµο.
Αν η ύπαρξη οικοδοµής, κατά την έννοια της παρ. 2 του
άρθρου 42 του ν.δ. 17.07/16.08.1923, νοµίµως υφισταµένης, εµποδίζει τη διάθεση της εισφοράς για τη δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου, είναι δυνατόν, κατά την κρίση
της υπηρεσίας να µετατρέπεται σε ισάξια χρηµατική
συµµετοχή. Στην περίπτωση αυτή ο προσδιορισµός της
αξίας για την πραγµατοποίηση της µετατροπής αυτής γίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2882/2001. Η πράξη τροποποίησης του σχεδίου της παρούσας κατά το µέρος που αφορά στη µετάσταση κυριότητος υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. µεταγράφεται
νόµιµα στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο
Κτηµατολογικό Γραφείο.»
8. Το περιεχόµενο του πίνακα της πράξης εφαρµογής
και ο τρόπος συµπλήρωσης αυτού περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα Α΄, του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να τροποποιείται το περιεχόµενο του Παραρτήµατος Α΄ και να καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 2
Υπολογισµός και καταβολή εισφορών σε χρήµα
1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η εισφορά σε χρήµα υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαµορφώνεται µε την
πράξη εφαρµογής και την τιµή ζώνης του οικοπέδου κα-
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τά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρµογής. Ως τιµή
ζώνης του οικοπέδου για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου νοείται: α) Στις περιοχές όπου ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της φορολογητέας
αξίας των ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών, 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 των κείµενων διατάξεων.
β)Στις περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, και µε την επιφύλαξη ότι δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), η ανά τετραγωνικό µέτρο αξία των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται από την επιτροπή του π.δ. 5/1986 (Α΄ 2). Για ιδιοκτησίες που στην πράξη εφαρµογής οι ιδιοκτήτες αναγράφονται µε ελλιπή στοιχεία ή µε την ένδειξη "άγνωστος" ώστε να καθίσταται αδύνατη η βεβαίωση και είσπραξη του ποσού της εισφοράς του άρθρου αυτού, για
τον υπολογισµό της εισφοράς, λαµβάνεται υπόψη η οικοπεδική αξία κατά το χρόνο κύρωσης της διορθωτικής
πράξης του αρµοδίου οργάνου. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης στο κατάστηµα της Φορολογικής Διοίκησης που εξυπηρετεί τον δήµο, ενώ για τους δήµους που έχουν δική τους ταµειακή
υπηρεσία η παραπάνω εισφορά βεβαιώνεται απ' ευθείας
στην υπηρεσία αυτή, µετά την κύρωση της πράξης εφαρµογής. Η εισφορά αυτή εισπράττεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις περί εισπράξεως δηµόσιων εσόδων, ως έσοδο
του οικείου δήµου και αποδίδεται σε αυτούς κατά µήνα.
Η οφειλόµενη εισφορά σε χρήµα καταβάλλεται εντός
προθεσµίας εννέα (9) ετών από την πράξη επιβολής της,
σε εκατόν οκτώ (108) ισόποσες µηνιαίες δόσεις ή σε
τριάντα έξι (36) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις ή σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση
που ο οφειλέτης επιλέξει την καταβολή του συνολικού
ποσού εντός προθεσµίας ενός (1) έτους από την πράξη
επιβολής της εισφοράς, παρέχεται έκπτωση ποσοστού
είκοσι τις εκατό (20%) επί του συνολικού ποσού. Σε περίπτωση βεβαίωσης της εισφορά σε χρήµα µετά την κύρωση διορθωτικής πράξης ως προς τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, η προθεσµία καταβολής των οφειλών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία της αρχικής πράξης επιβολής.
Σε κάθε περίπτωση ως ελάχιστη µηνιαία δόση ορίζεται
το ποσό των πενήντα (50) ευρώ, ως ελάχιστη τριµηνιαία
το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ως ελάχιστη
εξαµηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Τα
ανωτέρω ισχύουν αποκλειστικά για την οφειλόµενη εισφορά σε χρήµα και όχι για τυχόν µετατροπές εισφοράς
γης σε χρήµα ή προσκυρώσεις. Το ποσό της εισφοράς
αυτής διατίθεται από τους οικείους Ο.Τ.Α. για την κατασκευή εντός της περιοχής µελέτης, των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδοµής, όπως οδικό δίκτυο και δίκτυα
ύδρευσης και αποχέτευσης, είτε από τον ίδιο είτε από εξουσιοδοτηµένο από αυτόν φορέα, καθώς και για την εκπόνηση µελετών πολεοδόµησης, πράξεων εφαρµογής
και ρυµοτοµικών σχεδίων εφαρµογής. Κάθε διάθεση της
εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη και η παράβαση αυτής αποτελεί παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του ΠΚ για όλους τους εµπλεκοµένους. Οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσονται της εισφοράς σε χρήµα για τους προβλεπόµενους από την Πολεοδοµική µελέτη κοινωφελείς χώρους αρµοδιότητάς
τους. Η καταβολή της εισφοράς αυτής γίνεται µετά την
απόκτηση του χώρου από το φορέα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών, επικαιροποιούνται ο προσδιορισµός αξίας ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήµα, ο τρόπος καταβολής αυτής και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και έγκριση
της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής, είναι δυνατόν αντί
της καταβολής εισφοράς σε χρήµα, να προσφέρεται
τµήµα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Η µετατροπή γίνεται µέχρι την πραγµατοποίηση της εισφοράς σε γη και εφαρµόζεται µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) η αποδιδόµενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας όσο και η
εναποµένουσα ιδιοκτησία καλύπτουν τους περιορισµούς
της κατά κανόνα αρτιότητας, ή
β) η αποδιδόµενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας µπορεί να
συµπεριληφθεί σε όµορο κοινόχρηστο χώρο όπως πλατεία, άλσος ή µεγάλο χώρο πρασίνου, ή όµορο κοινωφελή χώρο.
Μετά την κύρωση της πράξης εφαρµογής, οµοίως κατά τα ανωτέρω, δύναται αντί της καταβολής εισφοράς
σε χρήµα να προσφέρεται τµήµα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Η µετατροπή γίνεται µε τη διαδικασία διορθωτικής πράξης εφαρµογής, η οποία εκδίδεται
µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, που θα υποβληθεί εντός
εξαµήνου από την έκδοση της πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήµα, και έγκριση της κατά περίπτωση αρµόδιας
αρχής. Ειδικώς στην περίπτωση που η επιφάνεια αποδίδεται για τη δηµιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών
χώρων απαιτείται, πέρα από την κύρωση διορθωτικής
πράξης εφαρµογής, η τροποποίηση του εγκεκριµένου
ρυµοτοµικού σχεδίου.»
3. Η παρ. 6α του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α. Σε κάθε συµβολαιογραφική πράξη που αφορά δικαιοπραξία εν ζωή και έχει ως αντικείµενο µεταβίβαση
της κυριότητας ακινήτου που οφείλει εισφορά σε χρήµα,
σύµφωνα µε κυρωµένη πράξη εφαρµογής, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου δήµου, ότι έχει καταβληθεί
τουλάχιστον το ποσό των δόσεων, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό τριάντα τις εκατό (30%) των συνολικών υποχρεώσεων που αναλογούν στο µεταβιβαζόµενο ακίνητο.
Στα συµβολαιογραφικά έγγραφα µεταβίβασης επί ποινή
ακυρότητας γίνεται ειδική µνεία για τους υπόχρεους οφειλέτες και το υπολειπόµενο ποσόν οφειλής εισφοράς
σε χρήµα. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη µεταγραφή ή την καταχώριση των δικαιωµάτων κυριότητας αντίστοιχα στα αρµόδια Υποθηκοφυλακεία ή Κτηµατολογικά Βιβλία, ο αποκτών οφείλει, να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήµο προκειµένου να βεβαιώσει
σε αυτόν το υπόλοιπο των οφειλών σε χρήµα και να προσκοµίσει αντίγραφο αυτής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο
ή Κτηµατολογικό γραφείο, το οποίο κάνει σχετική επισηµείωση στο περιθώριο της µεταγραφής. Σε κάθε περίπτωση το µη καταβληθέν υπόλοιπο των οφειλών εισφορών σε χρήµα βαρύνει τον αποκτώντα το δικαίωµα κυ-

6
ριότητος, ανεξαρτήτως του είδους της πράξης µε την οποία το απέκτησε. Η απαίτηση του οικείου Δήµου για το
µη καταβληθέν υπόλοιπο των οφειλών εισφορών σε
χρήµα δεν υπόκειται σε παραγραφή.»
4. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
«7. Σε πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήµα που εκδόθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 2009 έως και την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, εφαρµόζεται ενιαία ποσοστιαία µείωση επί του αρχικού ποσού εισφοράς σε χρήµα
ίση µε είκοσι τις εκατό (20%). Εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου,
εφαρµόζεται η προαναφερθείσα µείωση υπολογιζόµενων µε τα ήδη καταβληθέντα ποσά και εκδίδεται εκ νέου
η πράξη επιβολής. Στις περιπτώσεις αυτές η προθεσµία
καταβολής των οφειλών δύναται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία της νέας πράξης επιβολής εισφοράς. Η ως άνω
µείωση και ο αντίστοιχος συµψηφισµός εφαρµόζονται
µόνο σε περιοχές που ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα
προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων
του Υπουργείου Οικονοµικών και δεν εφαρµόζονται σε
βεβαιωθείσες και ολοσχερώς καταβληθείσες οφειλές,
σε µετατροπές εισφοράς γης σε χρήµα ή σε προσκυρώσεις. Τυχόν διαφορά που προκύπτει µεταξύ του ήδη καταβληθέντος ποσού και του ποσού που προκύπτει µετά
την εφαρµογή της µείωσης του πρώτου εδαφίου δεν επιστρέφεται.
8. Για τις περιοχές που ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε απόφαση της επιτροπής του π.δ. 5/1986 (Α΄2) δύναται να επιβάλλεται
µειωτικός συντελεστής (ΜΣ) στην τιµή ζώνης του οικοπέδου που συνυπολογίζεται στην εισφορά σε χρήµα. Ως
µειωτικός συντελεστής (ΜΣ) τίθεται το ήµισυ του ποσοστού της ετήσιας µεταβολής του Δείκτη Παραγωγής
στις Κατασκευές της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από το έτος θέσπισης
των αντικειµενικών αξιών στην περιοχή (ΔΠΚ1) έως το
προηγούµενο έτος προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων (ΔΠΚ2) και εξάγεται από τον τύπο: ΜΣ = (ΔΠΚ1 ΔΠΚ2) / (2 x ΔΠΚ1), ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν
λαµβάνει τιµές µεγαλύτερες του 0,3. Τα ανωτέρω ισχύουν αποκλειστικά για την οφειλόµενη εισφορά σε χρήµα
και όχι για τυχόν µετατροπές εισφοράς γης σε χρήµα ή
προσκυρώσεις.»
5. Το άρθρο 1 του π.δ. 5/1986 (Α΄ 2) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 1
1. Με απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη συγκροτούνται Επιτροπές στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας, που είναι αρµόδιες για τον προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων που περιλαµβάνονται σε πράξεις εφαρµογής για τις περιοχές που εµπίπτουν στις διατάξεις
περί εισφορών σε γη και χρήµα. Στις νησιωτικές περιοχές µπορούν να συγκροτούνται Επιτροπές µε αρµοδιότητα σε περισσότερες από µία περιφερειακές ενότητες.
Εκτός των νησιωτικών περιοχών σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να συγκροτούνται επιπλέον Επιτροπές
στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας µετά από προηγούµενη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης ανεξαρτήτως της περιφέρειας στην οποία συγκροτούνται. Η Επιτροπή επιλαµβάνεται: α) στην

περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της
αξίας τους είτε γιατί δεν έχει οριστεί στην περιοχή αντικειµενικό σύστηµα υπολογισµού της αξίας µέχρι σήµερα, είτε γιατί κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης δεν εφαρµόζεται το σύστηµα αυτό είτε γιατί δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 (Α΄
287), και β) στον υπολογισµό της αξίας των επικειµένων.
2. Η Επιτροπή είναι τετραµελής και αποτελείται από:
α) τον Προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος Χωρικού Σχεδιασµού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) ως Πρόεδρο µε αναπληρωτή
τον νόµιµο αντικαταστάτη του, β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της οικείας περιφερειακής ενότητας µε τον αναπληρωτή του, γ) έναν υπάλληλο της
Δ.Ο.Υ. που βρίσκεται στην έδρα της οικείας περιφερειακής ενότητας µε τον αναπληρωτή του και δ) έναν εκπρόσωπο του τοπικού παραρτήµατος ΤΕΕ. Ο υπάλληλος της
Δ.Ο.Υ. υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων. Ο εκπρόσωπος του τοπικού παραρτήµατος
του ΤΕΕ ορίζεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από τότε που το σχετικό έγγραφο του Περιφερειάρχη περιέλθει στο σχετικό νοµικό πρόσωπο. Εάν
µετά την πάροδο των δέκα (10) ηµερών δεν έχει ορισθεί
εκπρόσωπος καθώς και ο αναπληρωτής αυτού, η Επιτροπή νόµιµα συγκροτείται από τα υπόλοιπα µέλη. Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται µε πράξη του Προέδρου ο
υπάλληλος-µέλος της Περιφερειακής Ενότητας. Η Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία µέλη της
και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Στην επιτροπή συµµετέχει κατά περίπτωση ως πέµπτο µέλος και µε ισότιµο
δικαίωµα ψήφου ο Προϊστάµενος της οικείας Υπηρεσίας
Δόµησης µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται µε
απόφαση του Δηµάρχου κατά την υποβολή του αιτήµατος για προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων από την Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου.
3. Ο Δήµαρχος υποχρεούται όπως εντός ενός µηνός
από την κύρωση της Πράξης Εφαρµογής διαβιβάσει
στην Επιτροπή τον πίνακα της Πράξης και τα σχετικά
σχέδια που προσδιορίζουν τη θέση και το µέγεθος των
ακινήτων που υπόκεινται σε εισφορά, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος. Επίσης αποστέλλει τους πίνακες επικειµένων προκειµένου να προσδιοριστεί η αξία
τους.
4. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και
µετά από αυτοψία και έλεγχο των στοιχείων που υπεβλήθησαν σε αυτήν καταρτίζει εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τότε που ελήφθησαν τα ως άνω
στοιχεία της Πράξης Εφαρµογής και τα συγκριτικά στοιχεία προσδιορισµού της αξίας, έκθεση στην οποία περιγράφεται η κατάσταση των ακινήτων και των συστατικών τους καθώς και οι τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αυτών
και εκτιµάται αιτιολογηµένα η αξία τους, η οποία και αναγράφεται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα της
Πράξης Εφαρµογής.
5. Η ως άνω έκθεση συντάσσεται ανά κατηγορία ή
ζώνες ακινήτων και ανάλογα µε τα τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (π.χ. γωνιακά ακίνητα, ακίνητα εντός
εµπορικής ζώνης, ακίνητα µε µεγάλο πρόσωπο επί βασικού οδικού άξονα κ.ο.κ.), εντάσσοντας τα υπό διαχείριση
ακίνητα στην αντίστοιχη κατηγορία που ανήκουν. Εάν
προκύψει διαφωνία για την αξία του ακινήτου, καταχωρούνται στην έκθεση όλες οι γνώµες που διατυπώθηκαν.
Ως χρόνος για τον προσδιορισµό της αξίας του ακινήτου
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λαµβάνεται ο χρόνος κύρωσης της πράξης εφαρµογής,
(σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 1337/1983). Ως κριτήρια
για την εκτίµηση της αξίας του ακινήτου λαµβάνονται υπόψη τα σχετικά στοιχεία από την οικεία Δ.Ο.Υ., την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία του Ελληνικού Δηµοσίου, τα
οποία εκτιµώνται ελεύθερα από την Επιτροπή, ο µειωτικός συντελεστής (ΜΣ) της παρ. 8 του άρθρου 9 του
ν. 1337/1983 καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται αναγκαίο. Οι οικείες Δ.Ο.Υ. συνεργάζονται µε την
Επιτροπή και παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο προς διευκόλυνση του έργου της, όταν τους ζητείται.
6. Σε περίπτωση διορθωτικών πράξεων εφαρµογής εφαρµόζεται υποχρεωτικά η προηγούµενη έκθεση της επιτροπής για την προγενέστερη πράξη εφαρµογής που
κυρώθηκε στην ίδια περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν έχει παρέλθει δεκαοχτάµηνο από τη σύνταξη της
προηγούµενης έκθεσης.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 5/1986 (Α΄ 2) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του π.δ. 59/1980, βεβαιώνεται αµέσως στο αρµόδιο Δηµόσιο Ταµείο ή στην Οικονοµική Υπηρεσία του οικείου
Δήµου αν υφίσταται, ποσοστό είκοσι τις εκατό (20%) της
εισφοράς που ορίζεται σε δύο (2) ισόποσες µηνιαίες δόσεις που δεν µπορεί να είναι µικρότερες από εκατό (100)
ευρώ.»
7. Το άρθρο 4 του π.δ. 5/1986 (Α΄ 2) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 4
1. Οι εισφορές σε χρήµα καταβάλλονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983.
2. Σε περίπτωση που καθιστούν ληξιπρόθεσµες άνω
των έξι (6) µηνιαίων ή άνω των δύο (2) τριµηνιαίων ή άνω της µία (1) εξαµηνιαίας δόσης, χάνεται αµετάκλητα
το δικαίωµα καταβολής της εισφοράς σε δόσεις και καθίσταται εφάπαξ απαιτητή και ληξιπρόθεσµη σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε
περιπτώσεις ακινήτων που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές κατά τα ανωτέρω, απαγορεύεται η µεταβίβαση ή η
σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και η χορήγηση έγκρισης ή άδειας δόµησης.»
Άρθρο 3
Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριµένων
ρυµοτοµικών σχεδίων µετά από άρση ρυµοτοµικής
απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης
1. Η παράγραφος 4α του άρθρου 29 του ν. 2831/2000,
ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) να µην επιφέρουν µείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύµφωνα µε τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης
(ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ). Επιτρέπεται η µείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία: αα) είτε γίνεται σε συµµόρφωση αποφάσεων των αρµόδιων δικαστηρίων, µε τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση, ββ) είτε έχει αρθεί αυτοδικαίως µετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου, µε το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά η
ρυµοτοµική απαλλοτρίωση ή δέσµευση του ακινήτου,

γγ) είτε έχει αρθεί αυτοδικαίως µετά την παρέλευση πενταετίας από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρµογής ή της πράξης αναλογισµού.
2. Το άρθρο 32 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32
Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριµένων ρυµοτοµικών
σχεδίων µετά από άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή
δέσµευσης
1. Μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου µε το οποίο επιβλήθηκε
για πρώτη φορά η ρυµοτοµική απαλλοτρίωση ή δέσµευση του ακινήτου, ή την παρέλευση πενταετίας από την
κύρωση της σχετικής πράξης εφαρµογής ή της πράξης
αναλογισµού, επέρχεται αυτοδίκαια άρση της απαλλοτρίωσης, εφόσον αιτείται ο ιδιοκτήτης την τροποποίηση
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, χωρίς να απαιτείται
η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης . Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, εφόσον δεν έχει ασκηθεί αίτηση για το
δικαστικό καθορισµό της αποζηµίωσης ή έχει παρέλθει
δεκαοχτάµηνο από τη δηµοσίευση είτε της απόφασης
προσωρινού καθορισµού της αποζηµίωσης είτε της απόφασης οριστικού καθορισµού της αποζηµίωσης ή δεν έχει καθορισθεί αποζηµίωση εξωδίκως, αιτείται προς τον
οικείο δήµο ή τον κατά περίπτωση αρµόδιο για την απαλλοτρίωση φορέα, την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, προκειµένου το ακίνητο να καταστεί
οικοδοµήσιµο.
2. Η αίτηση της προηγούµενης παραγράφου συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Έκθεση ελέγχου τίτλων υπογραφόµενη από δύο δικηγόρους, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για το σχετικό
πόρισµα, θεωρηµένη από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Ο έλεγχος τίτλων αναφέρεται στο τοπογραφικό διάγραµµα της περίπτωσης β΄, ανέρχεται τουλάχιστον έως
το χρόνο έγκρισης του ρυµοτοµικού σχεδίου και θεωρείται από την υπηρεσία.
β) Το απαιτούµενο κατά τις ισχύουσες πολεοδοµικές
διατάξεις τοπογραφικό διάγραµµα, θεωρηµένο από την
αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ως προς την ισχύ των αναγραφόµενων στοιχείων του ρυµοτοµικού σχεδίου, ως
προς την ύπαρξη ή µη οροθετηµένου ή µη υδατορέµατος, εγκεκριµένων αρχαιολογικών χώρων, οριογραµµών
αιγιαλού και παραλίας και ως προς τη διέλευση εναέριας
γραµµής υψηλής τάσης ΔΕΗ ή αγωγού φυσικού αερίου.
Το διάγραµµα αυτό συντάσσεται κατά το πρότυπο τοπογραφικό διάγραµµα που κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δόµησης για Έκδοση Άδειας Δόµησης και περιλαµβάνει αναλυτικά τα όρια του γεωτεµαχίου και του τµήµατος,
που βρίσκεται υπό ρυµοτοµική απαλλοτρίωση ή δέσµευση, και την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, προκειµένου το ακίνητο να καταστεί
οικοδοµήσιµο µε επιβολή της εισφοράς σε γη, κατά την
παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2508/1997, για τη δηµιουργία κοινοχρήστου χώρου. Σε περίπτωση που προκύπτει η
ύπαρξη µη οριοθετηµένου υδατορέµατος, το τοπογραφικό διάγραµµα συνοδεύεται από πρόταση καθορισµού οριογραµµών υδατορεµάτων σύµφωνα µε το ν. 4258/
2014.
γ) Βεβαίωση του οικείου δήµου ή του αρµόδιου φορέα
για την απαλλοτρίωση ότι δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
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άρθρου 28 του ν. 1337/1983.
δ) Σε περιπτώσεις αµφιβόλου γεωλογική καταλληλότητας, όπως περιοχές µε κλίση εδάφους µεγαλύτερη
του 35%, µε ιστορικό κατολίσθησης ή διάβρωσης εδάφους και µε µόνιµη ή εποχική κάλυψη µε νερά, προσκοµίζεται µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Σε κάθε περίπτωση µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας δύναται
να επιβάλεται µόνο σε περιπτώσεις κοινοχρήστων χώρων που καθορίσθηκαν εκ της αρχικής έγκρισης ρυµοτοµικών σχεδίων βάσει των προγενέστερων διατάξεων του
ν. 2508/1997. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να εξειδικεύονται οι προδιαγραφές καθώς και τα κριτήρια των περιπτώσεων που απαιτείται η εκπόνηση µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας.
3. Η τροποποίηση εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων σε συµµόρφωση δικαστικής απόφασης για την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης γίνεται µε
υποβολή σχετικού αιτήµατος στον οικείο δήµο ή την αρµόδια υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη του ακίνητου στο οποίο ανακλήθηκε ή ήρθη η απαλλοτρίωση ή δέσµευση, εφόσον αιτείται ο ιδιοκτήτης την τροποποίηση εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση
σχετικής διαπιστωτικής απόφασης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου και από τη δικαστική απόφαση του
αρµόδιου δικαστηρίου.
4. Ο οικείος δήµος ή ο κατά περίπτωση αρµόδιος για
την απαλλοτρίωση φορέας κατ’ εξαίρεση δύναται να εισηγηθεί εκ νέου επιβολή της ανακληθείσας ή αρθείσας
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης του χώρου
για τον ίδιο και µόνο σκοπό, µόνο εφόσον συντρέχει η
πρόθεση και οικονοµική δυνατότητα του οικείου δήµου ή
άλλου αρµόδιου φορέα για την άµεση καταβολή της
προσήκουσας αποζηµίωσης στους δικαιούχους, η οποία
αποδεικνύεται µε την εγγραφή αυτής σε ειδικό κωδικό
στον προϋπολογισµό του οικείου δήµου ή του εκάστοτε
αρµόδιου φορέα, και µόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) το ακίνητο αποτελεί τµήµα και δεν καλύπτει ολόκληρη την απαιτούµενη έκταση του προβλεπόµενου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου µε αποτέλεσµα µέσω
της άρσης να επέρχεται απώλεια του αρχικού σκοπού
του χώρου, ή
β) το ακίνητο δεσµεύτηκε για τη δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου εκ της αρχικής εγκρίσεως του ρυµοτοµικού
σχεδίου και όχι εκ µεταγενέστερης τροποποιήσεως αυτού, ή
γ) ο κοινόχρηστος χώρος προβλέπεται επιπρόσθετα
στη θέση αυτή από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΕΧΣ ή άλλου ίδιου επιπέδου σχεδιασµού.
Σε περίπτωση δρόµων απαγορεύεται η εκ νέου επιβολή της ανακληθείσας ή αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης του χώρου, εκτός αν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄. Εφόσον ισχύουν οι
προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄, αλλά δεν υπάρχει η
οικονοµική δυνατότητα του οικείου δήµου ή άλλου αρµόδιου φορέα για την άµεση καταβολή της προσήκουσας
αποζηµίωσης στους δικαιούχους, ο οικείος δήµος δύναται να αιτηθεί χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο.
Εφόσον εντός εξαµήνου από το αίτηµα για την άρση δεν
προβλεφθεί και εγκριθεί η σχετική χρηµατοδότηση, η
διαδικασία συνεχίζεται και θεωρείται ότι δεν συντρέχει η
οικονοµική δυνατότητα

5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να εξειδικεύονται ή να τροποποιούνται οι περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου.
6. Για την τροποποίηση του σχεδίου µε σκοπό τη διοικητική εφαρµογή είτε της δικαστικής απόφασης που αίρει ή ανακαλεί τη ρυµοτοµική απαλλοτρίωση είτε της
αυτοδίκαιης άρσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, λαµβάνονται υπόψη όλες οι προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον και ιδίως οι διατάξεις για τις αρχαιότητες, τον αιγιαλό και την παραλία
που ισχύουν κατά το χρόνο της τροποποίησης. Οι διατάξεις περί προστασίας δασών δεν εφαρµόζονται για την
τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου: α) επί ρυµοτοµικών σχεδίων που εγκρίθηκαν µετά την ισχύ των διατάξεων του ν. 998/1979, β) επί εκτάσεων ρυµοτοµικών σχεδίων οι οποίες κατά το χρόνο της αρχικής τους έγκρισης
δεν ήταν δασικές και γ) επί κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων που προέκυψαν µε τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου από αρχικώς οικοδοµήσιµους χώρους.
Τυχόν πράξεις της διοίκησης στα πλαίσια της δασικής
νοµοθεσίας, που εκδόθηκαν επί ακινήτων του προηγούµενου εδαφίου, ανακαλούνται από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µετά από αίτηµα του
ενδιαφεροµένου. Στις λοιπές περιπτώσεις ισχύει ο έλεγχος του δασικού χαρακτήρα, ο οποίος ανέρχεται αποκλειστικά και µόνο στο χρόνο έγκρισης του ρυµοτοµικού
σχεδίου.
7. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να τροποποιηθεί το
σχέδιο πόλης και να ενταχθεί η ιδιοκτησία σε οικοδοµικό
τετράγωνο λόγω των υφισταµένων στην περιοχή απαγορεύσεων και ρυθµίσεων, τότε τίθεται εκτός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και ορίζονται σε αυτήν ειδικοί όροι χρήσης και δόµησης. Οι χώροι που προστατεύονται από τις διατάξεις περί δασών και οι απολύτου προστασίας αρχαιολογικοί χώροι, τίθενται υποχρεωτικά εκτός σχεδίου µετά από έλεγχο των προϋποθέσεων της
παραγράφου 6.
8. Για την εφαρµογή της διαδικασίας της παραγράφου 1, ο ιδιοκτήτης ή η πλειοψηφία, κατ’ ελάχιστο του εξήντα έξι τις εκατό (66%), των συνιδιοκτητών του ακινήτου αιτούνται, προς τον οικείο δήµο ή τον κατά περίπτωση αρµόδιο για την απαλλοτρίωση φορέα, την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, προκειµένου το ακίνητο να καταστεί οικοδοµήσιµο. Ο οικείος δήµος ή ο κατά περίπτωση αρµόδιος για την απαλλοτρίωση
φορέας οφείλει να γνωµοδοτήσει, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την κατάθεση της αίτησης, για την εκ νέου επιβολή ή µη της ανακληθείσας ή
αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης του
χώρου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 4, 6
και 7.
9. Σε περίπτωση που εκδοθεί κατά την παράγραφο 8
θετική γνωµοδότηση για εκ νέου επιβολή της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης κοινοχρήστου χώρου
λόγω των προϋποθέσεων της παραγράφου 4, ο οικείος
δήµος ή ο κατά περίπτωση αρµόδιος για την απαλλοτρίωση φορέας οφείλει να προχωρήσει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών σε καθορισµό τιµής µονάδος µε εξώδικο συµβιβασµό και σε εγγραφή του σχετικού ποσού αποζηµίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισµό του οικείου δήµου ή του εκάστοτε αρµόδιου
φορέα, µε την οποία αποδεικνύεται η πρόθεση και οικο-
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νοµική δυνατότητά του για την άµεση καταβολή της προσήκουσας αποζηµίωσης στους δικαιούχους. Εφόσον µετά την έκδοση της θετικής γνωµοδότησης για εκ νέου επιβολή της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης
κοινοχρήστου χώρου, ο οικείος δήµος αιτηθεί χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 4, η καταλυτική προθεσµία, για καθορισµό
τιµή µονάδος και δέσµευση του καθοριζόµενου ποσού,
παρατείνεται κατά τρεις (3) µήνες. Σε κάθε περίπτωση ο
καθορισµός τιµής µονάδος µε εξώδικο συµβιβασµό γίνεται από κοινού µεταξύ των ιδιοκτητών και όλων των υπόχρεων σε καταβολή της αποζηµίωσης και εφόσον εντός
των ανωτέρω προθεσµιών αυτό δεν καταστεί εφικτό, εκδίδεται η θετική γνωµοδότηση και ακολουθείται η διαδικασία δικαστικού προσδιορισµού αποζηµίωσης κατά τις
διατάξεις του ν. 2882/2001.
10. Σε περιπτώσεις ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα, κατά την έννοια
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), κατά την άρση απαλλοτρίωσης επιβάλλεται, εκτός από την τυχόν προβλεπόµενη εισφορά σε γη ή χρήµα, η παραχώρηση µε συµβολαιογραφική πράξη προς τον οικείο δήµο επιφάνειας γης ίση µε
το είκοσι τις εκατό (20%) της εκτάσεως του όλου ακινήτου για τη δηµιουργία κοινοχρήστου χώρου.
Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η τροποποίηση του
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και έναντι της παραχώρησης αυξάνεται µετά από γνωµοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ο συντελεστής δόµησης επί του τελικώς οικοδοµήσιµου ακινήτου κατά είκοσι τις εκατό (20%) ο οποίος
υπολογίζεται στο σύνολο του ακινήτου πριν την παραχώρηση.
Η ως άνω προϋπόθεση δεν εφαρµόζεται εφόσον µε
την παραχώρηση το ακίνητο που αποµένει δεν είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο.
11. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης θετικής γνωµοδότησης για εκ νέου επιβολή της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης του χώρου, επί σχεδίου πόλεως που
εγκρίθηκε µε τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923, και µε
αρµόδιο για την απαλλοτρίωση φορέα τον οικείο δήµο, ο
δήµος προκαταβάλλει για λογαριασµό και εις βάρος των
υπόχρεων παρόδιων ιδιοκτητών τις δαπάνες που τους
βαρύνουν για την απαλλοτρίωση.
Οι δαπάνες αυτές συµπεριλαµβάνονται στην αποζηµίωση που εγγράφεται σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισµό του οικείου δήµου, ο οποίος στη συνέχεια βεβαιώνει και εισπράττει, κατά την παρ. 11 του άρθρου 26 του
ν. 1828/1989, από τους υπόχρεους σε καταβολή αποζηµίωσης, το ποσό που κατέβαλε, για λογαριασµό τους,
στους δικαιούχους της αποζηµίωσης. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση που υπόχρεοι είναι µόνο οι παρόδιοι ιδιοκτήτες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτελεσθεί ολικώς ή µερικώς έργα σχετικά µε το σκοπό του κοινοχρήστου ή κοινωφελούς χώρου.
12. Σε περίπτωση είτε παρέλευσης άπρακτου της
προαναφερθείσας προθεσµίας της παραγράφου 8 για
γνωµοδότηση σχετικά µε την εκ νέου επιβολή ή µη της
ανακληθείσας ή αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης
ή δέσµευσης του χώρου, είτε της έκδοσης αρνητικής
γνωµοδότηση για εκ νέου επιβολή, ο δεσµευµένος χώρος µετατρέπεται σε οικοδοµήσιµος βάσει της προτεινόµενης τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού
σχεδίου, που συνοδεύει το στοιχείο β΄ της παραγράφου

2 του παρόντος άρθρου, και τηρώντας τη διαδικασία του
άρθρου 154 του από 14.7.1999 προεδρικού διατάγµατος
του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Δ΄
580).
13. Ο οικείος δήµος οφείλει να τηρήσει τις προβλεπόµενες διατάξεις, διατυπώσεις και διαδικασίες δηµοσιοποίησης της προτεινόµενης τροποποίησης του σχεδίου
στη θέση του ακινήτου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
έξι (6) µηνών, µετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας η
διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης συνεχίζεται χωρίς τη γνώµη του. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας εννέα (9) µηνών από την έναρξη των διαδικασιών τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, µε
πράξη του οργάνου που είναι αρµόδιο για την τροποποίηση του σχεδίου ανακαλείται αυτοδίκαια η ρυµοτοµική
απαλλοτρίωση ή δέσµευση και τροποποιείται το σχέδιο
καθιστώντας το χώρο οικοδοµήσιµο, όπως αυτός διαµορφώνεται µετά την επιβολή της προβλεπόµενης εισφοράς σε γη για δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου.
14. Σε συνέχεια του αιτήµατος της παραγράφου 3, ακολουθείται οµοίως η διαδικασία των παραγράφων 8 έως 13.
15. Οι αιτήσεις της παραγράφου 8 υποβάλλονται και
αξιολογούνται µόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει είτε
πράξη αναλογισµού σε ρυµοτοµικά σχέδια που εγκρίθηκαν µε τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923, είτε κυρωµένη πράξη εφαρµογής µε καθορισµένο τον υπό απαλλοτρίωση χώρο που δεσµεύτηκε επιπλέον της προαπαιτούµενης εισφοράς σε γη. Σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος σε κυρωµένη πράξη εφαρµογής χωρίς καθορισµένο τον υπό απαλλοτρίωση χώρο, που δεσµεύτηκε επιπλέον της προαπαιτούµενης εισφοράς σε γη, θα πρέπει
να προηγηθεί διορθωτική πράξη εφαρµογής προκειµένου να καθορισθεί ο υπό απαλλοτρίωση χώρος.
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.
17. Σε περιπτώσεις σχεδίων πόλεως, που εγκρίθηκαν
µε τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923, η εισφορά σε γη
που επιβάλλεται κατά την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου προκειµένου το ακίνητο να καταστεί οικοδοµήσιµο, υπολογίζεται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2508/1997.
18. Σε περίπτωση τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου
που εγκρίθηκε µε τις διατάξεις του ν. 1337/1983 προκειµένου το ακίνητο να καταστεί οικοδοµήσιµο, επιβάλλεται εισφορά σε χρήµα κατά τις διατάξεις του άρθρου 9
του ν. 1337/1983 και δεν επιβάλλεται εκ νέου εισφορά
σε γη.
19. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, καθορίζονται τα κριτήρια και κάθε απαραίτητο
στοιχείο προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα µετατροπής του δεσµευµένου χώρου σε πηγή µεταφοράς συντελεστή δόµησης για την Τράπεζα Γης κατά τις διατάξεις του ν. 4178/2013, µόνο εφόσον υφίσταται αίτηµα
του ενδιαφερόµενου ιδιοκτήτη.»
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Άρθρο 4
Υποχρεώσεις δήµων – Ψηφιακή καταγραφή
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και µέσα
σε προθεσµία ενός (1) έτους, οι δήµοι αποστέλλουν σε
ψηφιακό αρχείο προς τη Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τις οικείες
Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, θεµατικό χάρτη και πίνακα
µε τους εγκεκριµένους κοινόχρηστους χώρους για τους
οποίους: α) εκκρεµεί η συντέλεση της απαλλοτρίωσης,
β) εκκρεµεί η υλοποίηση των προβλεπόµενων έργων υποδοµής ή γ) έχει προκύψει µετατροπή σε οικοδοµήσιµους χώρους µετά από άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης.
2. Μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους µε πρωτοβουλία των ΟΤΑ ή της Διεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κινείται η διαδικασία τροποποίησης των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών
σχεδίων για την απόκτηση των βασικών κοινόχρηστων ή
κοινωφελών χώρων που στερήθηκαν λόγω άρσης ή αποδέσµευσης.
Άρθρο 5
Εκπόνηση µελετών πολεοδοµικού σχεδιασµού
και λοιπές διατάξεις
1. Για τις εκκρεµείς διαδικασίες εκπόνησης µελετών
πολεοδόµησης, ταυτόχρονης εκπόνησης κτηµατογράφησης, πολεοδοµικής µελέτης και πράξης εφαρµογής,
καθώς και εκπόνησης µελετών πράξης εφαρµογής, που
ανατέθηκαν από το Δηµόσιο και Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πριν από την ισχύ του ν. 3316/2005 και εφαρµόζονται οι διατάξεις της Δ17α/Ο1/12Ο/Φ.4.8/
6.10.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών
και Δηµόσιων Έργων (Β΄ 761) περί αµοιβών για τις µελέτες κ.λπ.. έργων Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
εφαρµόζεται επιπλέον των προβλεποµένων ενιαία έκπτωση δεκαπέντε τις εκατό (15%) επί του πληρωτέου
ποσού κάθε λογαριασµού που θα εγκριθεί µετά την ψήφιση του νόµου.
2. Προκειµένου να ολοκληρωθούν εκκρεµείς διαδικασίες εκπόνησης µελετών πολεοδόµησης, όπου κύριος
του έργου – εργοδότης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να συνάπτεται προγραµµατική σύµβαση µε άλλη δηµόσια αρχή για την εποπτεία της διοίκησης και τη διοίκηση των
συµβάσεων, την έγκριση των µελετών και την παραλαβή
του αντικειµένου της σύµβασης. Η προγραµµατική σύµβαση υπογράφεται από κοινού από τον αρµόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
τον ανάδοχο µελετητή που εκπονεί την µελέτη και την
δηµόσια αρχή η οποία µπορεί να είναι η οικεία περιφέρεια ή ο οικείος δήµος και υπό την προϋπόθεση να διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση.
Στη σύµβαση ορίζονται τουλάχιστον:
α) Το αρχικό και το εναποµένον αντικείµενο της σύµβασης και η προεκτιµώµενη δαπάνη τόσο για το σύνολο
όσο και για το ανεκτέλεστο µέρος της µελέτης.
β) Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της εντολοδόχου.
γ) Ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύµβασης δαπανών της εντολοδόχου και οι λεπτοµέρειες της καταβολής της.

δ) Οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της εντολοδόχου και της λήξης της εντολής.
ε) Οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις
εκπλήρωσης της εντολής.
στ) Οι πράξεις και ενέργειες της εντολοδόχου πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του κυρίου του έργου.
3. Σε περίπτωση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης του χώρου σε σχέδιο πόλεως που εγκρίθηκε
µε τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923 και έχουν προσδιορισθεί δικαστικώς οι αποζηµιώσεις κατά τις διατάξεις
του ν. 2882/2001, τηρούνται οι διατάξεις της παρ. 11 του
32 του ν. 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το παρόν,
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτελεσθεί ολικώς ή µερικώς έργα σχετικά µε το σκοπό του κοινοχρήστου χώρου.
4. Η παρ. 15 του άρθρου 25 του ν. 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Σε κάθε περίπτωση η απαιτούµενη βεβαίωση κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη µηχανικό. Εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, επιτρέπεται κατόπιν
έκδοσης άδειας δόµησης η αλλαγή χρήσης κατά τις κείµενες διατάξεις επί ρυµοτοµούµενων ακινήτων εφόσον
έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη και εφόσον δεν
έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση. Η αλλαγή χρήσης επιτρέπεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες στην περιοχή του ακινήτου χρήσεις γης µε εξαίρεση τα ρυµοτοµούµενα κτίσµατα εντός των κηρυγµένων χώρων για τη δηµιουργία
κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, πάρκων και αλσών επί
των οποίων υφίστανται νοµίµως κτίσµατα, στα οποία επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης µόνο για κατοικία. Με υπουργική απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου, καθώς και οι περιπτώσεις εξαιρέσεων εφαρµογής του πρώτου εδαφίου για τις οποίες η σχετική
βεβαίωση εκδίδεται από την αρµόδια Υ.ΔΟΜ.. Σε κάθε
περίπτωση εξακολουθούν να διατηρούνται οι χρήσεις
και να επιτρέπονται οι αναγκαίες επισκευές στα ρυµοτοµούµενα κτίσµατα για λόγους χρήσης και υγιεινής όπως
εργασίες επισκευής, αποκατάστασης, διαρρύθµισης, αντικατάσταση στέγης, ανεξαρτήτως της δεκαετίας, κατά
τα λοιπά εφαρµοζοµένων των ρυθµίσεων της ως άνω υπουργικής απόφασης για την διαδικασία έκδοσης άδειας
δόµησης ή έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας.»
5. Προκειµένου για τον έλεγχο των µελετών γεωλογικής καταλληλότητας, που απαιτούνται κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, καταρτίζεται κατάλογος από υπαλλήλους, ειδικότητας κλάδου γεωλόγου µελών του ΓΕΩΤΕΕ ή του ΤΕΕ των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και των Περιφερειών, που εγκρίνεται µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
Διοίκησης εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος. Οι αποφάσεις των Γενικών
Γραµµατέων Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την κατάρτιση των καταλόγων αποστέλλονται στη Γενική Γραµµατεία Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Μετά την κατάρτιση των καταλόγων οι µελέτες γεωλογικής καταλληλότητας, που απαιτούνται στο
πλαίσιο εφαρµογής των νόµων 4269/2014 και 4280/2014
δύναται να υποβάλονται από τους ενδιαφερόµενους για
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έλεγχο στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία είναι αρµόδια για την έγκρισή τους µετά
από την διενέργεια ελέγχου από ειδικό γεωλόγο αξιολογητή του καταλόγου. Τα παραπάνω ισχύουν και για την
έγκριση πολεοδόµησης Περιοχών Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης (ΠΠΑΙΠ), πέραν
των προβλεποµένων για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4 του ν. 4280/ 2014.
6. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας δόµησης σε άρτιο
οικόπεδο, κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, εντός σχεδίου πόλεως εγκεκριµένου µε τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/
16.8.1923, που βαρύνεται µε υποχρεώσεις λόγω ρυµοτοµίας, εφόσον καταστεί οικοδοµήσιµο µε τη διάνοιξη τµήµατος κοινοχρήστου χώρου, συνεχόµενου µε ήδη διανοιγµένο εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο, σε όλο το
πλάτος της οδού και σε µήκος κατ’ ελάχιστον ίσο µε το
απαιτούµενο πρόσωπο από τους ισχύοντες όρους δόµησης κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, που εφαρµόζονται
κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται
οι αναγκαίες προδιαγραφές και προϋποθέσεις για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 6
Καταργούµενες - Μεταβατικές Διατάξεις
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 4067/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε την µε την παρ. 2 του άρθρου
62 του ν. 4280/2014, καταργείται.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7
του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 δεν
ισχύουν για τις ήδη κυρωθείσες πράξεις εφαρµογής.
Μετά από αίτηση του οφειλέτη µπορεί να υπάγονται
στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 ως προς τον τρόπο καταβολής, οι οφειλές που προκύπτουν από κυρωθείσες πράξεις εφαρµογής, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των εισφορών σε χρήµα. Στις περιπτώσεις αυτές η προθεσµία καταβολής των οφειλών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία της αρχικής πράξης επιβολής της εισφοράς.
3. Σε διορθωτικές πράξεις εφαρµογής, που θα κυρωθούν µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, και αφορούν
διορθώσεις σε ήδη κυρωθείσες πράξεις εφαρµογής, δεν
ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 και 7
του άρθρου 1.
4. Σε εκκρεµείς διαδικασίες πολεοδόµησης εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2. Στις περιπτώσεις που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχει δοθεί
εντολή σύνταξης του Κεφαλαίου Γ' της πράξης εφαρµογής, µε απόφαση του αρµόδιου για την κύρωση της πράξης εφαρµογής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, οι ως άνω εκκρεµείς διαδικασίες δύνανται να υπάγονται στις προϊσχύουσες διατάξεις περί εισφοράς γης των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 και
7 του άρθρου 1.
5. Σε ήδη κυρωθείσες πράξεις εφαρµογής που εκκρεµεί ο προσδιορισµός της αξίας των ακινήτων ή και των επικειµένων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2.
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΚ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 7
Τροποποίηση του ν. 4067/2012
1. Η παρ. 3. του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε νοµίµως υφιστάµενους οικισµούς χωρίς εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο εφαρµόζονται οι ακόλουθες
διατάξεις του παρόντος:
α) το άρθρο 2,
β) οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου,
γ) το άρθρο 4,
δ) το άρθρο 5,
ε) το άρθρο 6,
στ) το άρθρο 9,
ζ) το άρθρο 11, εκτός από την παράγραφο 6ιζ,
η) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12,
θ) το άρθρο 13,
ι) το άρθρο 16,
ια) το άρθρο 17,
ιβ) το άρθρο 18,
ιγ) το άρθρο 19,
ιδ) το άρθρο 23,
ιε) το άρθρο 25,
ιστ) το άρθρο 26,
ιζ ) οι παράγραφοι 1, 4 και 5 του άρθρου 27,
ιη) το άρθρο 28, και
ιθ) τα άρθρα 29 έως 37».
2. Το πρώτο εδάφιο και τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να χαρακτηρίζονται ύστερα από αιτιολογηµένη έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, γνώµη του οικείου δηµοτικού συµβουλίου και
γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων, µε σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδοµικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωµίας τους:
α) Ως (παραδοσιακά) προστατευόµενα σύνολα: οικισµοί ή τµήµατα πόλεων ή οικισµών ή αυτοτελή οικιστικά
σύνολα εκτός αυτών.
β) Ως ζώνες ιδιαίτερου κάλλους, χώροι, τόποι, τοπία
ή και φυσικοί σχηµατισµοί που συνοδεύουν ή περιβάλλουν στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, όπως και αυτοτελείς σχηµατισµοί φυσικού ή ανθρωπογενούς χαρακτήρα, εντός ή εκτός οικισµών.
γ) Προκειµένου για την προστασία, αποκατάσταση,
διατήρηση και ανάδειξη του πολεοδοµικού ιστού των παραδοσιακών οικισµών, ιστορικών τόπων και αρχαιολογι-
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κών χώρων, ο οποίος αποτελεί συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας τους, είναι δυνατή η τροποποίηση ή αναθεώρηση του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου,
έστω και αν µε αυτήν επέρχεται µείωση της επιφανείας
των κοινόχρηστων χώρων του.»
3. Τα επόµενα εδάφια µετά την περίπτωση γ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Στις περιοχές αυτές µπορούν, µετά από µελέτες αστικού σχεδιασµού ή τοπίου, να θεσπίζονται ειδικοί όροι
και περιορισµοί δόµησης και να καθορίζονται ειδικές
χρήσεις.
Σε περίπτωση που θεσπίζονται και ειδικοί µορφολογικοί περιορισµοί δόµησης και ειδικοί όροι δόµησης που αποκλίνουν από τους ισχύοντες στην περιοχή, τότε απαιτείται και η γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής. Αν η γνώµη του δηµοτικού συµβουλίου δεν περιέλθει στην αρµόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου σε διάστηµα δύο (2) µηνών από τη
λήψη του σχετικού εγγράφου, το διάταγµα εκδίδεται και
χωρίς αυτή.
Ο χαρακτηρισµός σύµφωνα µε την περίπτωση β΄, εφόσον δεν θεσπίζονται ειδικοί όροι, µορφολογικοί περιορισµοί δόµησης και χρήσεις γης, µπορεί να γίνεται µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ύστερα
από αιτιολογική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικές διατάξεις µε τις οποίες έχουν χαρακτηριστεί
ανάλογα και έχουν τεθεί σε καθεστώς προστασίας οι οικισµοί, χώροι, τόποι που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ και β΄ ανωτέρω και έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι και
περιορισµοί δόµησης και χρήσεων για την προστασία
του παραδοσιακού τους χαρακτήρα και της ιδιαίτερης
φυσιογνωµίας τους (ιστορικής, πολεοδοµικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής, αισθητικής), κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος νόµου και κάθε άλλης διάταξης.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 8 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται και προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους παραδοσιακούς οικισµούς ο καθορισµός της οριακής οδού γίνεται µε προεδρικό διάταγµα,
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από γνωµοδότηση του οικείου Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων. Προκειµένου για παραδοσιακούς οικισµούς αρµοδιότητας Υπουργών Μακεδονίας
και Θράκης και Ναυτιλίας και Αιγαίου οι ανωτέρω αρµοδιότητες ασκούνται από τους Υπουργούς αυτούς ύστερα
από γνώµη των οικείων Κεντρικών Συµβουλίων Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων αντίστοιχα.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν απέναντι από τα οικοδοµικά τετράγωνα που βρίσκονται στα ακραία σηµεία του ρυµοτοµικού σχεδίου,
που έχει εγκριθεί, µέχρι τις 13.3.1983, προβλέπεται οικοδοµική γραµµή, χωρίς να ανήκει σε ΟΤ µε την έννοια
της παραγράφου 49 του άρθρου 2 του νόµου αυτού ή της
παραπάνω παραγράφου 1, οι ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στη γραµµή αυτή, εφόσον έχουν δηµιουργηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ), είναι οικοδοµήσιµες µόνο κατά το τµήµα τους, το οποίο έχει επιφάνεια, που αντιστοιχεί στις ελάχιστες απαιτούµενες για

το εµβαδόν και το πρόσωπο διαστάσεις αρτιότητας, οι οποίες προβλέπονται από τις πολεοδοµικές διατάξεις,
που ισχύουν για το απέναντι οικοδοµικό τετράγωνο.»
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οικόπεδα που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένο σχέδιο και έχουν παραχωρηθεί από το κράτος έως τη δηµοσίευση του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ), για οποιονδήποτε λόγο,
µε αποφάσεις ή παραχωρητήρια, θεωρούνται άρτια και
οικοδοµήσιµα µε όποιες διαστάσεις και εµβαδόν παραχωρήθηκαν ή µε τις τυχόν µικρότερες ή µεγαλύτερες
που έχουν στην πραγµατικότητα, εφόσον η µεταβολή
αυτή δεν οφείλεται σε µεταβιβάσεις.»
7. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Σε περίπτωση οικοπέδων τουλάχιστον 4.000 τ.µ. µε
απόδοση σε κοινή δηµόσια χρήση του 100% του ακαλύπτου παρέχεται το εξής κίνητρο: αύξηση της επιτρεπόµενης δόµησης του υπάρχοντος οικοπέδου κατά 35% µε
προσθήκη καθ’ ύψος µέχρι 30% επιπλέον του επιτρεπόµενου της περιοχής µε τις προϋποθέσεις ποσοστιαίας
µείωσης του επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑΧ35% και αριθµού των κτιρίων που δηµιουργούνται µικρότερου του Β/2 και ίσο µε τη µικρότερη
προκύπτουσα ακέραιη µονάδα µε ελάχιστο το ένα.»
8. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 10 του
ν. 4067/2012, αντικαθίσταται o αριθµός «66%» µε τον αριθµό «67%».
9. Στην περίπτωση ι΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012, µετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Σε περίπτωση που η κύρια χρήση του υπογείου χώρου δεσµεύεται συµβολαιογραφικά για την εξυπηρέτηση
χώρων στάθµευσης, η οροφή του σε κανένα σηµείο δεν
δύναται να υπερβαίνει το 1,50 µ. από την οριστική στάθµη του εδάφους.»
10. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 4067/2012, διαγράφεται η φράση «και το ισχύον ποσοστό κάλυψης».
11. H παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε συνάρτηση µε τον επιτρεπόµενο συντελεστή δόµησης της περιοχής ως εξής:
α) για συντελεστή δόµησης έως και 0,4 ύψος 10,75 µ.,
β) για συντελεστή δόµησης έως και 0,8 ύψος 14,00 µ.,
γ) για συντελεστή δόµησης έως και 1,2 ύψος 17,25 µ.,
δ) για συντελεστή δόµησης έως και 1,6 ύψος 19,50 µ.,
ε) για συντελεστή δόµησης έως και 2,0 ύψος 22,75 µ.,
στ) για συντελεστή δόµησης έως και 2,6 ύψος 26,00 µ.
και
ζ) για συντελεστή δόµησης 2,6 και άνω, το δεκαπλάσιο του επιτρεπόµενου συντελεστή µε µέγιστο ύψος
32,00µ..
Σε περιπτώσεις κατασκευής φυτεµένων δωµάτων επιφάνειας µεγαλύτερης του 50% από την καθαρή επιφάνεια του δώµατος επιτρέπεται η υπέρβαση του ύψους, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, κατά 1,00 µ. και των στεγών
κατά 0,40 µ. και οµοίως σε υφιστάµενα κτίρια στα οποία
έχει γίνει εξάντληση ύψους περιοχής.»
12. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του
ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση εκσκαφής ή επίχωσης ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου για οικόπεδα µε κλίση µεγαλύτερη
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του 20%, η στάθµη του φυσικού εδάφους µπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00 µ. και να επιχωθεί µέχρι 1,50
µ..»
13. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 15 του
ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το κτίριο (πλην εξωστών και κινητών προστεγασµάτων) που µπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:».
β) Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4067/12
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις κτιρίων που επιπλέον των ανωτέρω
κατασκευάζεται φυτεµένο δώµα κατά τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή πραγµατοποιείται µείωση του επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης
του οικοπέδου κατά 5%, επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους όπως αυτό εκάστοτε ισχύει µέχρι 2,00µ, µετά από
έγκριση του αρµοδίου συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.»
14. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«1.Α. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου τόσο
για τα νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάµενα κτίρια και εφόσον δεν δηµιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και σύµφωνα
µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό:
α) αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία,
β) ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσµητικά στοιχεία,
γ) κινητά ή σταθερά συστήµατα σκίασης και ρύθµισης
του φυσικού φωτισµού µε τα στηρίγµατά τους,
δ) κατασκευές για τη συντήρηση του κελύφους,
ε) εµφανούς τύπου αγωγοί τεχνικών συστηµάτων, όπως καµινάδες, αεραγωγοί, υδρορροές βάση των προβλεποµένων προδιαγραφών.
Β. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν µέγιστο πλάτος ίσο µε
1/4 Δ ή 1/4 δ, η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 1,00 µ. και στην
περίπτωση που εξέχουν της ρυµοτοµικής γραµµής πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3 µ..»
15. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εξώστες και στεγασµένοι χώροι κτιρίων µε τυχόν
οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία ή κινητά συστήµατα ηλιοπροστασίας ή
πέργκολες διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη
και όροφο του κτιρίου. Στην περίπτωση που τα οριζόντια
φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά
στοιχεία ή κινητά συστήµατα ηλιοπροστασίας ή οι πέργκολες στεγάζουν ή περιβάλλουν εξώστη ή δώµα ορόφου που προκύπτει από την υποχώρηση του ορόφου, δύνανται να υπερβαίνουν το µέγιστο πλάτος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µε την προϋπόθεση ότι δεν
υπερβαίνουν το περίγραµµα του εξώστη και των περιορισµών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή του περιγράµµατος του παραπάνω δώµατος.»
16. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Οι ανοικτοί εξώστες µπορούν να προεξέχουν της
οικοδοµικής γραµµής έως πλάτους 1/10 Π και όχι περισσότερο των 2,00 µ.. Όταν αυτή ταυτίζεται µε τη ρυµοτοµική γραµµή πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3,00 µέτρων από τη στάθµη του πεζοδροµίου. Α-

νοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων
Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου
οικοπέδου δεν επιτρέπεται να κατασκευάζονται µε πλάτος µεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ και η απόστασή
τους από τα όρια του οικοπέδου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 1,00 µ.. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και λοιπά δοµικά στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν εξέχουν της ρυµοτοµικής γραµµής, πρέπει να
απέχουν τουλάχιστον 0,50 µ. από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδροµίου και προς την πλευρά της ρυµοτοµικής γραµµής σε οριζόντια προβολή.»
17. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των, υποχρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00 µ. και όταν
βρίσκονται εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ
του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν επιτρέπεται να κατασκευάζονται µε πλάτος
µεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ και η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν µπορεί να είναι µικρότερη
από 1,00 µ.. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε προέκταση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όµως η κατασκευή ανοικτών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή
σε απόσταση) από κλειστό εξώστη.»
18. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2
του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στον υπολογισµό της φύτευσης συµµετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού
και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους, καθώς και κατασκευές που επιβάλλονται µετά την ανεύρεση µνηµείων, για την προστασία και ανάδειξή τους ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
19. Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012, προστίθεται παράγραφος ζ΄ ως εξής:
«ζ. Σε κτίρια όπου δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί η φύτευση µέχρι τα 2/3 του υποχρεωτικού ακαλύπτου, δύναται αυτή να µειωθεί στο 1/2 του υποχρεωτικού
ακαλύπτου υπό την προϋπόθεση ότι θα φυτευτεί στο δώµα διπλάσια επιφάνεια από την υπολειπόµενη επιφάνεια
των 2/3 του υποχρεωτικού ακαλύπτου που δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί.»
20. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 17 του ν. 4067/2012, ο αριθµός «1,00µ.» αντικαθίσταται από τον αριθµό «1,50 µ.»
21. Το στοιχείο α΄ της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4067/
2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Η κατασκευή δεξαµενών (αποχέτευσης ακαθάρτων, νερού, υγρών και αερίων καυσίµων κ.λπ.), αποθήκης
συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστηµάτων, µηχανοστασίων-υδροστασίων για επεξεργασία νερού, δικτύων
για την εξυπηρέτηση του κτιρίου και των απαραιτήτων
για τη λειτουργία ασκεπούς πισίνας εγκαταστάσεων, τεχνικών συστηµάτων επεξεργασίας λυµάτων και ανακύκλωσης απορριµµάτων, σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.»
22. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 προστίθεται στοιχείο η΄ ως εξής:
«η. Υπόγειες ζεύξεις κτιρίων ύστερα από έγκριση του
Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, µε στάθµη της πλάκας επικάλυψης τουλάχιστον 1,00 µ. κάτω από τη στάθµη του οριστικά διαµορφωµένου εδάφους.»
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23. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄ και β΄ ως εξής:
«α) Σε νέα και υφιστάµενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, µέγιστης επιφάνειας
35 τ.µ. και µέγιστου ύψους 3,40 µ., µε προϋπόθεση τη
δηµιουργία φυτεµένου δώµατος που καλύπτει το 80%
της συνολικής επιφάνειας του δώµατος και µε αναλογία
ένα (1) τ.µ. χώρου ανά πέντε (5) τ.µ. φύτευσης.
β) Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισµού, εγκαταστάσεις ηλιακών συστηµάτων µε τοποθέτηση του δοχείου σε άµεση επαφή µε την άνω στάθµη του δώµατος και τοποθέτηση του συλλέκτη πάνω από αυτό, πύργοι ψύξης και
δοχεία διαστολής, φωτοβολταϊκών συστηµάτων και συστήµατα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και αντλίες θερµότητας.»
24. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Πάνω από το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής και έξω από το ιδεατό στερεό επιτρέπεται η τοποθέτηση αλεξικέραυνου, κεντρικής κεραίας τηλεόρασης, ραδιοφώνου κινητής επικοινωνίας, τεχνικά συστήµατα αξιοποίησης αιολικής ενέργειας και σταθµών HEPOS.»
25. Στο άρθρο 27 του ν. 4067/2012 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:
«5. α. Για κτίρια του δηµοσίου τοµέα και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού, επιτρέπονται οι παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, καθώς και από τους όρους και περιορισµούς δόµησης της περιοχής, προστατευόµενης ή µη κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον τούτο επιβάλλεται για λειτουργικούς/ αρχιτεκτονικούς λόγους ή η αρχιτεκτονική
µελέτη είναι προϊόν δηµόσιου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού, εφόσον δεν υποβαθµίζει το φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον.
β. Οι παραπάνω παρεκκλίσεις εγκρίνονται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής βάσει τεκµηριωµένου κτιριολογικού προγράµµατος, τεχνικής έκθεσης ένταξης του κτιρίου στον πολεοδοµικό περιβάλλον του και γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.»
26. Η παρ. 6 του άρθρο 29 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Παρατείνεται η ισχύς των οικοδοµικών αδειών, ακόµη και αν έχουν λήξει, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 3α του άρθρου 6 του από
8.7.1993 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 795), έως και τις
31.12.2016, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και
η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην παρ.
4γ του άρθρου 6 του ν. 4030/2011. Για τις εργασίες αυτές δεν απαιτείται έκδοση αναθεώρησης οικοδοµικής άδειας, παρά µόνον έγγραφη ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσίας Δόµησης, η οποία συνοδεύεται από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρµόδιο µηχανικό και γνωστοποιείται στο οικείο αστυνοµικό τµήµα.»
Άρθρο 8
Προστασία πολιτιστικής κληρονοµιάς
του κέντρου της Αθήνας
1. Για την εντός των ορίων του παραδοσιακού τµήµατος της πόλης των Αθηνών περιοχή (Ιστορικό Κέντρο),
όπως αυτή έχει οριοθετηθεί µε τα από 21.9.1979 (Δ΄
567) και από 26.5.1989 (Δ΄ 411) προεδρικά διατάγµατα,

την αρµοδιότητα της έγκρισης για την εγκατάσταση και
λειτουργία ειδικών χρήσεων γης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις καθορισµού χρήσεων
γης, της γνωµοδότησης για έγκριση κυκλοφοριακών µελετών, της έγκρισης για τη διαµόρφωση, χρήση και κατάληψη κοινοχρήστων χώρων ως και κάθε σχετικής µε τα
ανωτέρω διαδικασίας έχει η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής,
Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Δήµου Αθηναίων ή
της Περιφέρειας ασκούν τον κατά περίπτωση επιβαλλόµενο έλεγχο που ορίζεται από διατάξεις των διαταγµάτων µε τα οποία έχουν καθοριστεί ειδικές χρήσεις γης
στην ως άνω περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί
να ορίζονται προδιαγραφές και κατευθύνσεις για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων.
2. Όπου στο άρθρο 2 του ν. 2833/2000 αναφέρεται η
Εταιρία Ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων εφεξής νοείται ο οικείος Ο.Τ.Α..
3. Οι αρµοδιότητες της ΕΠΑΕ κατά το άρθρο 2 του
ν. 2833/2000 εφεξής ασκούνται από το αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2833/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήµου και ύστερα από διενέργεια αυτοψίας εντεταλµένων υπαλλήλων, χαρακτηρίζεται αυθαίρετη κάθε υπαίθρια διαφήµιση που τοποθετείται κατά
παράβαση των διατάξεων του παρόντος στις περιοχές
των παραγράφων 1 και 11 και διατάσσεται η καθαίρεσή
της. Με την ίδια διαδικασία διατάσσεται η καθαίρεση των
υπαιθρίων διαφηµίσεων που έχουν τοποθετηθεί παρανόµως στις ως άνω περιοχές πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος.»
5. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2833/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για τη δαπάνη καθαίρεσης, εξάλειψης ή αποµάκρυνσης των παράνοµων υπαιθρίων διαφηµίσεων ο οικείος δήµος προβαίνει στον καταλογισµό του ποσού εις
βάρος του παραβάτη και το εισπράττει σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.»
6. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 του ν. 2833/2000
η φράση «καθώς και δηµοτικών επιχειρήσεων» αντικαθίσταται µε τη φράση «καθώς και οι οικείες δηµοτικές
αρχές ή δηµοτικές επιχειρήσεις».
Άρθρο 9
Διατήρηση νοµίµων χρήσεων στις περιοχές
Πλάκας και Εξαρχείων σχεδίου Αθηνών
1. Πέραν των οριζοµένων στο π.δ. 5/7.10.93 «Καθορισµός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας
του ρυµοτοµικού σχεδίου Αθηνών» (Δ΄ 1329) εφαρµόζονται τα εξής:
α) Αν οι χρήσεις αυτές που προϋπήρχαν της
23.11.1982 ήταν ήδη εγκατεστηµένες εντός κτιρίων χαρακτηρισθέντων ως διατηρητέων µε ατοµική διοικητική
πράξη εκδοθείσα επίσης προ της 23.11.1982 και προϋφίστανται του χαρακτηρισµού, είναι δυνατή η συνέχιση
της λειτουργίας τους υπό τις προϋποθέσεις των ειδικών
διατάξεων, επιτρεποµένης επιπλέον και της µεταβίβασης της σχετικής αδείας σε νέο πρόσωπο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 80 παρ. 5 του Κώ-
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δικα Δήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3463/2006 και των λοιπών ειδικών διατάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
β) Όταν οι προ της 1.1.1967 χρήσεις είναι εγκατεστηµένες εντός διατηρητέων κτιρίων και προϋπήρχαν της
πράξεως του χαρακτηρισµού του, πέραν από τη συνέχιση της λειτουργίας τους κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται
και η µεταβίβαση της σχετικής αδείας σε νέο πρόσωπο,
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 80
παρ. 5 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 και των λοιπών ειδικών διατάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επιτρέπεται επίσης και εγκατάσταση επιπλέον βοηθητικών χώρων
στον α΄ όροφο του διατηρητέου, όταν η κύρια χρήση είναι εγκατεστηµένη στο ισόγειο.
γ) Οι χρήσεις «εστιατόρια», «ταβέρνες» που έχουν
αρχίσει να λειτουργούν πριν την 1.1.1967 µπορούν να
συνεχίσουν να λειτουργούν στον καθοριζόµενο από την
τελευταία εκδοθείσα άδεια λειτουργίας χώρο πέρα των
χρήσεων που καθορίζει το άρθρο 7 του π.δ. 5/7.10.93 για
το συγκεκριµένο χώρο.
δ) Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από έρευνα των λειτουργιών του αµέσου περιβάλλοντος προβαίνει στην έγκριση των ζητουµένων λειτουργιών και
στη χορήγηση της ζητούµενης άδειας. Με αιτιολογηµένη απόφαση µπορεί να επιβάλλονται όροι και προϋποθέσεις που είναι απολύτως αναγκαίες για την προσαρµογή
της ζητούµενης λειτουργίας στο άµεσο περιβάλλον.
2. Πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 2 του από
16.08.1993 π.δ. (Δ΄ 1075) περί καθορισµού ειδικών χρήσεων γης στις περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη του Δήµου Αθηναίων επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως του Δήµου η µεταβίβαση υφιστάµενων χρήσεων σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης, θανάτου εφόσον
λειτουργούν µε νόµιµη άδεια.
Άρθρο 10
Διατάξεις πολεοδοµικού χαρακτήρα
1. Η επιτρεπόµενη επιφάνεια σε εµπορικά καταστήµατα λιανικού εµπορίου και καταστήµατα τροφίµων σε περιοχές µε χρήση Γενικής Κατοικίας του άρθρου 3 του από 23.02.1987 π.δ. (Δ΄166) υπολογίζεται σύµφωνα µε
τους εκάστοτε ισχύοντες όρους δόµησης και περιορισµούς των εγκεκριµένων Γ.Π.Σ. και ρυµοτοµικών σχεδίων.
2. Η διάταξη του εδαφίου β΄ του άρθρου 6 του π.δ.
8.8/4.9.1995 (Δ΄655) αναφέρεται στα οικόπεδα του τοµέα Δ΄ µε χρήση γης αµιγούς κατοικίας του άρθρου 3
του ίδιου π.δ. 8.8/4.9.1995.
3. Στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων, όπου κατά τις
κείµενες διατάξεις απαιτείται ο έλεγχος λειτουργικότητας, εφόσον δεν ορίζεται ειδικός φορέας για τον έλεγχο, ο έλεγχος ασκείται και βεβαιώνεται από τον συντάξαντα την αρχιτεκτονική µελέτη Μηχανικό. Στη βεβαίωση δηλώνεται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι έγκυρα και αληθή και λήφθηκαν υπόψη οι ειδικότεροι κανονισµοί που ισχύουν για τη λειτουργικότητα του κτιρίου
4. Προκειµένου για την έκδοση έγκρισης δόµησης και
άδειας δόµησης για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24
του β.δ. 465/1970, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 19 του π.δ. 118/2006, σε γήπεδα εκτός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης που έχουν

πρόσωπο σε Παράπλευρη Οδό ή Βοηθητική Λωρίδα Κυκλοφορίας (S.R.), ανεξαρτήτως του πλάτους αυτών, εγκρίνεται κυκλοφοριακή σύνδεση τύπου Δ΄, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του π.δ. 465/1970 ως
ισχύει.
5. Αντικαθίσταται το πρώτο στοιχείο της παραγράφου
3 του Άρθρου 30, Παράγραφος 4 του Παραρτήµατος XIV
του ν. 4277/2014 ως εξής:
«Λεωφόρος Ποσειδώνος από τον Κεντρικό Επιβατικό
Λιµένα Πειραιά µέχρι το Λαύριο.»
6.α) Αντικαθίσταται ο αριθµός «4,2» του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7α του άρθρου 4 του π.δ. της 24/
31.5.1985 (Δ΄270) µε τον αριθµό «6».
β) Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παρ. 7α του άρθρου 4 του π.δ. της 24/31.5.1985 (Δ΄270) και προστίθεται τέταρτο ως εξής:
«Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής µετά από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ για την Περιφέρεια Αττικής. Για τις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από γνώµη του αρµόδιου ΣΥΠΟΘΑ.
γ) Υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεµότητα ολοκληρώνονται µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις.
δ) Τα ως άνω αναφερόµενα έχουν εφαρµογή και για
την περιοχή αρµοδιότητας του από 31.3.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄303).
7. Εντός οικισµών προ του 1923 και εντός οικισµών
µέχρι 2.000 κατοίκους, επιτρέπεται για την ανέγερση ιερών ναών του ν. 590/1977, η καθ’ ύψος υπέρβαση αυτών µε ανώτατο όριο τα 15 µέτρα, κατά παρέκκλιση των
οριζοµένων όρων και περιορισµών δόµησης της περιοχής. Η παρέκκλιση εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
έπειτα από γνώµη του αρµόδιου οργάνου.
8. Για τη χορήγηση έγκρισης και άδειας δόµησης που
αφορά την ανέγερση ή τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση πρατηρίου υγρών καυσίµων, ο υπολογισµός του
υποχρεωτικού χώρου φύτευσης του οικοπέδου γίνεται
βάση των προβλεποµένων στην παρ. 2, στ του άρθρου
17 του ν. 4067/2012 κατά παρέκκλιση των οριζοµένων σε
προεδρικά διατάγµατα έγκρισης Ρυµοτοµικών Σχεδίων
οικισµών άνω των 2.000 κατοίκων.
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 4280/2014
1. Στο άρθρο 2 του ν. 4280/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η προς πολεοδόµηση έκταση να έχει πρόσβαση από υφιστάµενη διαµορφωµένη οδό, η οποία έχει τεθεί σε
κοινή χρήση πέραν των είκοσι (20) ετών και έχει πλάτος
τουλάχιστον τέσσερα (4) µέτρα. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της υφισταµένης οδού µπορεί να διαµορφωθούν σε µέγεθος που εξυπηρετεί τις ανάγκες του νέου
οικισµού. Οι αποζηµιώσεις των παρόδιων ιδιοκτητών συντελούνται µε ευθύνη του οικείου Ο.Τ.Α. και βαρύνουν
τον επισπεύδοντα ιδιώτη ή Οικοδοµικό Συνεταιρισµό.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4280/2014
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μετά την τριετία λήγει η ισχύς της βεβαιώσεως.».
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
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ν. 4280/2014 η φράση «της παραγράφου δ΄» αντικαθίσταται από τη φράση «της περίπτωσης δ΄».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4280/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως ειδικών χρήσεων χώροι ορίζονται από αυτούς που
προβλέπονται στις κατηγορίες των χρήσεων γης των άρθρων 16, 17 και 18 του ν. 4269/2014 σύµφωνα µε τους όρους και του περιορισµούς που θα καθοριστούν από την
πολεοδοµική µελέτη κατά τις ειδικότερες προδιαγραφές.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4280/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς χώροι και τυχόν εκτάσεις που αποδίδονται στο Δήµο ή στο Ελληνικό Δηµόσιο θεωρούνται ότι περιέρχονται σε κοινή χρήση είτε γίνεται παραίτηση των, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1, προσώπων από την κυριότητα, νοµή και κατοχή των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων είτε όχι.»
6. Η παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4280/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Αναφέρεται υποχρεωτικά στο σχετικό συµβόλαιο
µεταβίβασης η µελλοντική υποχρέωση έκδοσης διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατά την προηγούµενη παράγραφο.»
7. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10 του
ν. 4280/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, υπό την
προϋπόθεση ότι για τη συγκεκριµένη χρήση δεν είναι δυνατή η διάθεση οµόρων δηµοσίων εκτάσεων µη υπαγοµένων στις προστατευτικές διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου.»
8. Κατά τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4 του ν. 4280/2014 για την εφαρµογή της περίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 32 του
ν. 4280/2014, και µόνον για τις περιπτώσεις αναγνώρισης της κυριότητας ή άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων
επί εκτάσεων που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, όπου η αναγνώριση διενεργείται επί τη βάσει τίτλων ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται σε ηµεροµηνία πριν από την
23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί, έστω και
µεταγενέστερα κατά τις κείµενες διατάξεις ισχύουν τα
εξής:
α) Έως τη σύσταση των επιτροπών του άρθρου 7 του
ν. 2308/1995 η αναγνώριση διενεργείται, µετά από αίτηµα του ενδιαφερόµενου που ενσωµατώνεται στην αίτηση για την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης και περιέχει
την έκθεση τίτλων του άρθρου 4 του ν. 4280/2014, από επιτροπή του συστήνεται για αυτό το σκοπό µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
β) Η ως άνω επιτροπή αποτελείται από: 1) έναν δικηγόρο της αρµόδιας υπηρεσίας για την έκδοση της βεβαίωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, 2) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και 3) έναν υπάλληλο ειδικότητας δασολόγου της
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών
και Αγροπεριβάλλοντος.»
γ) Οι παραπάνω αναπληρώνονται από τους νόµιµους

αναπληρωτές τους στην άσκηση των κύριων καθηκόντων τους.
9. Παρατείνεται για τρεις (3) µήνες η προθεσµία του
άρθρου 36 του ν. 4223/2013 που αφορά στην τροποποίηση των καταστατικών των οικοδοµικών συνεταιρισµών
σύµφωνα µε το ν. 1667/1986.
Άρθρο 12
Τροποποίηση του ν. δ.86/1969, του ν. 998/1979,
του ν. 4280/2014 και του ν. 3889/2010
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 255 του
ν. δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, µε όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως:
«10. Αν ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ή τµήµατος επιφανείας γης έχει γίνει µε έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του αρµοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών
που εκδόθηκε µετά την 11η Ιουνίου 1975 και έως το τέλος Απριλίου του έτους 1981, ηµεροµηνία εφαρµογής
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόµενη ενδικοφανής διαδικασία του παρόντος άρθρου, θεωρείται τελεσίδικος και ο χαρακτήρας
της έκτασης δεν επανεξετάζεται. Τυχόν ασκηθείσες
προσφυγές στις οικείες επιτροπές του άρθρου 10 του
παρόντος νόµου θεωρούνται , εφόσον υποβληθεί αίτηση
παραίτησης του προσφεύγοντα, ως µη ασκηθείσες.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Επιτρέπεται δι’ οµοίας ως άνω αποφάσεως η άρσις
της αναδασώσεως εκτάσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 4 του παρόντος, εφόσον µετά την πάροδο πενταετίας από της κηρύξεως αυτής αποδεικνύεται το ανέφικτον της πραγµατοποιήσεως της αναδασώσεως.»
4. Μετά το άρθρο 47Α του ν. 998/1979, όπως ισχύει,
προστίθεται άρθρο 47Β, ως εξής:
«Άρθρο 47Β.
1. Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, καθώς και εκτάσεις µε τη µορφή της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος, όπως ισχύει, που εκχερσώθηκαν για γεωργική
εκµετάλλευση χωρίς άδεια της αρµόδιας δασικής αρχής,
µετά τη θέση σε ισχύ του Συντάγµατος του 1975 και έως
την 7η Μαρτίου 2007, που ξεκίνησε η αεροφωτογράφιση
του συνόλου της χώρας από την «ΕΚΧΑ Α.Ε.», και υπό
την προϋπόθεση ότι διατηρούν τη χρήση αυτή µέχρι σήµερα, δύνανται να υπαχθούν στις παραγράφους 2 και 4
στοιχεία β’ και γ’ του άρθρου 47 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια
και εκµετάλλευση και εφόσον οι εκτάσεις αυτές δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, όπως εθνικοί δρυµοί,
υδροβιότοποι και την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
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2. Οι κάτοχοι των εκτάσεων της παραγράφου 1 υποχρεούνται στην καταβολή χρηµατικού ανταλλάγµατος
για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή
χρήσης της έκτασης, για να αναδασωθεί ή να δασωθεί αντίστοιχη έκταση, κατά την έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου», κατ’ εφαρµογή του άρθρου 45
παράγραφος 8 του παρόντος νόµου. Το ανωτέρω αντάλλαγµα δύναται να καταβάλλεται και σε µηνιαίες δόσεις,
µη δυνάµενες να υπερβούν τον αριθµό των (εκατό) 100
και υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος εκάστης δόσης δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των (εκατό) 100 ευρώ. Η καταβολή του ανταλλάγµατος αυτού αποτελεί προϋπόθεση
για τη νοµιµοποίηση της αλλαγής χρήσης από τον κάτοχο έκτασης. Η χρήση της έκτασης δύναται να µεταβιβάζεται από τον κάτοχο αυτής µετά την εξόφληση του ανταλλάγµατος χρήσης.
3. Έως την εξόφληση του ανταλλάγµατος αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων και πρωτοκόλλων,
που τυχόν έχουν εκδοθεί για την προστασία των εκτάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Μετά την
εξόφληση του ανταλλάγµατος αυτού οι ως άνω διοικητικές πράξεις παύουν να ισχύουν. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που τυχόν έχουν εκδοθεί για τις εκτάσεις
αυτές ανακαλούνται. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε συµψηφίζονται. Η αλλαγή της γεωργικής εκµετάλλευσης συνεπάγεται την ανάκληση της έγκρισης της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του παρόντος
νόµου καθώς και την επιβολή των ποινικών κυρώσεων
της παρ. 2 του άρθρου 71 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 48 του
ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η διάνοιξη οδών για την εξυπηρέτηση εκµεταλλεύσεων, έργων και δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν εµπίπτουν
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται
διά µέσου δασών, δασικών εκτάσεων και δηµοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της τεχνικής και περιβαλλοντικής µελέτης
αυτών, όπως προδιαγράφονται και εγκρίνονται µε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή µε
την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις
(ΠΠΔ), µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Στις δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου
και ελλείψει αυτών στις δασικές εκτάσεις των κατηγοριών γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και των κατηγοριών β΄,
γ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, επιτρέπεται η επέµβαση για την κατασκευή: α) αθλητικών εγκαταστάσεων, β) εκπαιδευτικών
κτηρίων µε τις σύνοδες τους εγκαταστάσεις, γ) νοσοκοµείων, θεραπευτηρίων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστηµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), δ)
ιερών ναών και παντός είδους µονών, µετοχίων αυτών ή
ησυχαστηρίων, ε) σωφρονιστικών καταστηµάτων, στ) εγκαταστάσεων των Σωµάτων Ασφαλείας, ζ) χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, η) υδροτριβείων παραδοσιακού τύπου, θ) βοτανικών
κήπων. Ειδικότερα επιτρέπεται ελλείψει των ως άνω εκτάσεων η επέµβαση και σε δάση για την κατασκευή σωφρονιστικών καταστηµάτων. Δικαιούχος των ανωτέρω ε-

πεµβάσεων είναι κατά περίπτωση ο εκάστοτε αρµόδιος
φορέας ή το εκάστοτε αρµόδιο όργανο της κεντρικής ή
αποκεντρωµένης διοίκησης ή ο οικείος Ο.Τ.Α. ή ΦΟΔΣΑ.
Κατ’ εξαίρεση, στα υδροτριβεία παραδοσιακού τύπου, δικαιούχος µπορεί να είναι και φυσικό πρόσωπο. Εφόσον
πρόκειται για ιδιωτικές δασικές εκτάσεις δικαιούχοι είναι
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Επίσης, στις εκτάσεις της παρούσας παραγράφου επιτρέπονται επεµβάσεις από νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 28 του
ν. 4280/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στις περιφερειακές ενότητες της χώρας, στις οποίες
δεν υπάρχουν σε ισχύ καθορισµένες λατοµικές περιοχές
και εκτελούνται έργα µεγάλης εθνικής σηµασίας επιτρέπεται, έως την ολοκλήρωσή τους, η επέκταση των λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών σε όµορες δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις.»
8. Η παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, µελισσοκοµεία, εκτροφεία θηραµάτων, υδατοκαλλιέργειες,
εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές µονάδες, ιεροί ναοί, εγκαταστάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και εγκαταστάσεις κέντρων περιβαλλοντικής ενηµέρωσης που εγκαταστάθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δηµόσιες
εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για µια τριετία από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση επέµβασης των άρθρων 45 και 47Α του ν. 998/
1979, όπως τα άρθρα αυτά ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 36 του παρόντος νόµου, µε την
επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 45 του
ν. 998/1979, έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγή
σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις (ΠΠΔ) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και τα πιστοποιητικά από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία ή την
άδεια δόµησης, όπου απαιτούνται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012. Κατά
τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίµων, κατεδάφισης, κήρυξής τους ως αναδασωτέων,
που τυχόν έχουν εκδοθεί, και, εφόσον εκδοθούν όλες οι
απαιτούµενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις, οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία. Τυχόν
καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε συµψηφίζονται. Η συνέχιση της λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων απαγορεύεται στις περιπτώσεις που εκδοθεί,
πλήρως αιτιολογηµένη πράξη του προϊσταµένου του αρµόδιου Δασαρχείου ή της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών,
αν δεν υπάρχει δασαρχείο σε επίπεδο νοµού, στην οποία
διαπιστώνονται συνεχείς επεκτάσεις των ανωτέρω εγκαταστάσεων, κοπή ή εκχέρσωση δασικής βλάστησης,
καθώς και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, που
δεν σχετίζονται µε τη λειτουργία τους.»
9. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως
ακολούθως:
«Επίσης, επιτρέπεται η αναµόρφωση του δασικού
χάρτη µε τη διαγραφή εκτάσεων οι οποίες συνεπεία
πράξεων αρµόδιων οργάνων δεν υπάγονται ή θα πά-
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ψουν να υπάγονται στη δασική νοµοθεσία και των εκτάσεων που εσφαλµένα αποτυπώθηκαν και συµπεριλήφθηκαν σε αυτόν κατά την κατάρτισή του. Για την κατά
τα ανωτέρω αναµόρφωση του κυρωµένου δασικού χάρτη ως προς τις εκτάσεις που εξαιρέθηκαν εφαρµόζονται
οι διαδικασίες των άρθρων 13 έως και 19 του παρόντος
νόµου.»
10. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13
του ν. 3889/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και πλέον ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τις ως άνω εκτάσεις το Δηµόσιο δεν προβάλλει
δικαιώµατα κυριότητας, στηριζόµενο αποκλειστικά και
µόνο στον προγενέστερο δασικό τους χαρακτήρα.»
11. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 6 του άρθρου
18 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, ως ακολούθως:
«Αν κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη διαπιστώνεται παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης, τα
στοιχεία της πράξης αυτής κατά την εξέταση των αντιρρήσεων λαµβάνονται υπόψιν και προωθούνται στην
ΕΠΕΑ, είτε έχει υποβληθεί αντίρρηση είτε όχι, η οποία
και εκδίδει σχετική επί αυτών απόφαση.»

ένα έως πέντε έτη και χρηµατική ποινή αν από την πράξη µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, β) µε κάθειρξη έως δεκαπέντε έτη αν στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική
βλάβη, γ) µε κάθειρξη από δέκα ως δεκαπέντε έτη αν
στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου, και µε κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη από δεκαπέντε έως είκοσι έτη αν είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο µεγάλου αριθµού ανθρώπων.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου παραβιάζει από αµέλεια τους κοινώς αναγνωρισµένους τεχνικούς κανόνες ή προκαλεί από αµέλεια τη
δυνατότητα κινδύνου τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο
έτη ή χρηµατική ποινή.
3. Η παραγραφή των εγκληµάτων της παραγράφου 1
στοιχεία β΄ και γ΄ αρχίζει από την επέλευση του θανάτου ή της βαριάς σωµατικής βλάβης και πάντως δεν
µπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25) έτη από την παραβίαση των κανόνων.»

Άρθρο 13
Παραβίαση κανόνων οικοδοµικής
Το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:

Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου το
Παράρτηµα Α΄. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να τροποποιείται το περιεχόµενο του Παραρτήµατος Α΄ και να καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα.

«Άρθρο 286

Άρθρο 15

1. Όποιος κατά την εκπόνηση µελέτης ή τη διεύθυνση
ή την εκτέλεση οικοδοµικού ή άλλου ανάλογου έργου ή
κατεδάφισης ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισµένους τεχνικούς κανόνες, τιµωρείται: α) µε φυλάκιση από

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 14
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Ταγαράς

Χ. Σταϊκούρας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α. Ντινόπουλος

Κ. Σκρέκας

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Α. Λοβέρδος

Κ. Τασούλας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Κ. Μητσοτάκης

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Μανιάτης

Χ. Αθανασίου

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Μ. Βαρβιτσιώτης

Γ. Ορφανός

Αθήνα, 16 Δεκεµβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ

