ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙ΄, 21 Μαρτίου 2012,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Ρύθµιση εµπραγµάτων
δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του νόµου αυτού:
1. Τα ακίνητα των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι:
α) Οι διαθέσιµες εκτάσεις και τα διαθέσιµα οικόπεδα,
δηλαδή όσες εκτάσεις και οικόπεδα έµειναν αδιάθετα
µετά την ολοκλήρωση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας
για την αποκατάσταση ακτηµόνων γεωργών και γεωργοκτηνοτρόφων, καθώς και όσες επανήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµόσιου, λόγω έκπτωσης του δικαιούχου και ανάκλησης του σχετικού παραχωρητηρίου.
β) Οι συνεταιρικές εκτάσεις του άρθρου 31 του β.δ.
29.10/6.12.1949 «Αγροτικός Κώδικας» (Α΄ 342/1952) και
αυτές που αναγράφονται ως κοινόχρηστες στα κυρωµένα κτηµατολογικά στοιχεία των διανοµών αγροκτηµάτων.
γ) Οι αποστραγγιζόµενες γαίες, όπως ιδίως των διατάξεων του β.δ. 19.3/24.3.1941 «Κώδικας αποστραγγιζόµενων γαιών» (Α΄ 84/1941).
δ) Τα µπασταινουχικά κτήµατα του άρθρου 290 του Αγροτικού Κώδικα.
ε) Oι εκτάσεις οι οποίες απετέλεσαν αντικείµενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης βάσει πράξεων απαλλοτριώσεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή του ν.δ. 203/
1969 «Κτηνοτροφικός Κώδικας» (Α΄ 368/1941) και του
άρθρου 28 του ν. 2185/1952 (Α΄ 217/1952).
στ) Τα ακίνητα που περιήλθαν ή περιέρχονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135), όπως συµπλη-

ρώθηκε µε την παράγραφο 19 του άρθρου 12 του
ν. 3208/2003 (Α΄ 303) και αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 12, 33α και 33β του άρθρου 20 του ν. 3399/2005
(Α΄ 255),την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του ίδιου νόµου, την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 2215/1994
(Α΄ 77), καθώς και µε πράξεις δωρεάς ή κληρονοµιάς.
2. Τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο και η διαχείρισή τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και τις Περιφέρειες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 4 έως
12.
3. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται
σε ανταλλάξιµες εκτάσεις, δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, προστατευόµενες περιοχές των άρθρων 18
και 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), χώρους και ζώνες µνηµείων που προστατεύονται από την αρχαιολογική υπηρεσία, αιγιαλό και παραλίες, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285), καθώς και σε άλλες προστατευόµενες, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, περιοχές.
Άρθρο 2
Συµβατική και ψηφιακή βάση δεδοµένων
1. Στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) τηρείται βάση δεδοµένων, όπου απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στη βάση
δεδοµένων έχουν πρόσβαση οι Επιτροπές Θεµάτων Γης
και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας, οι Επιτροπές Ελέγχου και Νοµιµότητας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
του άρθρου 17, καθώς και κάθε ενδιαφερόµενος µετά από σχετική του αίτηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
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2. Κάθε πράξη παραχώρησης, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4, καταχωρείται στην ψηφιακή βάση δεδοµένων, µε µέριµνα του Οργανισµού
Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ή της αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας της χώρας, αν η πράξη
παραχώρησης εκδόθηκε από τον Περιφερειάρχη. Στην
πράξη παραχώρησης πρέπει να περιγράφεται µε σαφήνεια το παραχωρούµενο ακίνητο κατά θέση, εµβαδόν και
συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς. Οι ίδιες υπηρεσίες καταχωρούν στη βάση δεδοµένων τις πράξεις ανάκλησης ή ακύρωσης των αποφάσεων παραχώρησης.
3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας
τηρούν τα κτηµατολογικά στοιχεία των διανοµών απαλλοτριωµένων αγροκτηµάτων, καθώς και τις αποφάσεις
των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων και των Επιτροπών Οριστικών Διανοµών.
4. Αν το κατά κυριότητα παραχωρούµενο ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, για την παραχώρηση της έκτασης απαιτείται η
αναγραφή του Κωδικού Αριθµού Εθνικού Κτηµατολογίου
(ΚΑΕΚ) στη σχετική πράξη.
Άρθρο 3
Αρµόδια όργανα
Ακίνητα, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, παραχωρούνται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ή του Περιφερειάρχη, στην περιφέρεια του
οποίου βρίσκεται το ακίνητο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 4.
Άρθρο 4
Παραχωρήσεις ακινήτων
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων δύνανται να παραχωρούνται:
α) Κατά χρήση, έναντι τιµήµατος, ακίνητα για δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα, καθώς και επενδύσεις άνω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, όπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων
και επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή ακίνητα άνω των εκατό (100) στρεµµάτων, για οποιονδήποτε σκοπό, ύστερα από γνώµη του οικείου περιφερειακού
συµβουλίου, που παρέχεται εντός (2) µηνών από την κατάθεση της αίτησης του ενδιαφεροµένου. Η παραχώρηση της χρήσης, έναντι τιµήµατος, γίνεται κατόπιν δηµοπρασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 και µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
β) Δωρεάν, κατά χρήση, ακίνητα στο Δηµόσιο και
στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και
σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κοινωφελείς σκοπούς. Για
την παραχώρηση της χρήσης εισηγείται η Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα,
στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εµβαδόν, θέση και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα
αναφοράς και προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια και ο
σκοπός της παραχώρησης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, µε απόφαση
Περιφερειάρχη, µπορούν να παραχωρούνται ακίνητα
των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από γνώµη της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, για τους κάτωθι σκοπούς:
α) Για την παραγωγή τροφίµων φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, κατά χρήση, έναντι
χαµηλού τιµήµατος, για ακίνητα εµβαδού έως εκατό
(100) στρεµµάτων, σε κατ’ επάγγελµα αγρότες, φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
2 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), σε συνεταιρισµούς και οµάδες παραγωγών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο
1 του ν. 4015/2011 (Α΄ 210), καθώς και σε ανέργους, εγγεγραµµένους στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), µετά από ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
στην ηλεκτρονική του σελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία
αναρτώνται τα προς παραχώρηση αγροτικά ακίνητα.
β) Για δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα, κατά
χρήση, έναντι τιµήµατος, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
για αγροτική χρήση, όπως για καλλιέργεια ενεργειακών
φυτών, εγκαταστάσεων θερµοκηπίων, ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών µονάδων και ίδρυση ή επέκταση ιχθυογεννητικών µονάδων. Η παραχώρηση της χρήσης,
έναντι τιµήµατος, γίνεται κατόπιν δηµοπρασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10.
γ) Για αναπτυξιακούς σκοπούς, κατά χρήση, έναντι τιµήµατος, όπως για την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών
και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, τουριστικών µονάδων
και εγκαταστάσεων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
δ) Για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας,
κατά χρήση, έναντι τιµήµατος.
3. Για την παραχώρηση ακινήτου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή στην Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, στην οποία περιγράφει το ακίνητο, κατά εµβαδόν, θέση και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς και προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια και το σκοπό
της παραχώρησης.
4. Στην απόφαση παραχώρησης της χρήσης ορίζεται:
α) Ο χρόνος και ο τρόπος εγκατάστασης του παραχωρησιούχου.
β) Το τίµηµα και ο τρόπος καταβολής του, σύµφωνα µε
τα άρθρα 9 και 10.
γ) Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης, σύµφωνα µε
το άρθρο 8.
δ) Οι όροι παραχώρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 11,
καθώς και επιπλέον όροι, εφόσον αυτό επιβάλλεται για
τη διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου.
5. Για την παραχώρηση ακινήτου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περίπτωση α΄, εκτός της παραχώρησης χρήσης για δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα και σύµφωνα µε την παράγραφο 2 περιπτώσεις γ΄ και δ΄, απαιτείται ο χαρακτηρισµός του από την αρµόδια δασική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 998/1979, ωσότου δηµοσιευθούν οι δασικοί χάρτες της
χώρας. Κατ’ εξαίρεση, ο χαρακτηρισµός του ακινήτου δεν
απαιτείται, εφόσον η ασκούµενη δραστηριότητα επιτρέπεται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές η πράξη παραχώρησης της χρήσης είναι
έγκυρη και ισχυρή ανεξάρτητα από τη µορφή της έκτασης.
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Άρθρο 5
Εκµίσθωση λατοµείων
Για την εκµίσθωση και εκµετάλλευση λατοµείων, την
έκδοση αδειών εκµετάλλευσης, καθώς και για κάθε άλλο
σχετικό θέµα αρµόδιος είναι ο περιφερειάρχης, στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, και εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 1428/1984 (Α΄ 43),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν εφαρµόζονται οι
διατάξεις του νόµου αυτού όσον αφορά τη διαδικασία
και τους όρους παραχώρησης που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 11.
Άρθρο 6
Παραχώρηση της χρήσης για κοινωφελείς σκοπούς
Η απόφαση παραχώρησης της χρήσης ακινήτων, δωρεάν, για κοινωφελείς σκοπούς, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ανακαλείται
αν ο χρήστης δεν εκπληρώσει το σκοπό της παραχώρησης εντός πενταετίας από την έκδοση της απόφασης
παραχώρησης ή αν αλλάξει ο σκοπός της παραχώρησης,
χωρίς τη συναίνεση του οργάνου που εξέδωσε την πράξη αυτή. Στην απόφαση παραχώρησης περιλαµβάνονται
κατά τα λοιπά οι όροι του άρθρου 11. Με την ίδια απόφαση µπορεί να τίθενται επιπλέον όροι για την παραχώρηση του ακινήτου.
Άρθρο 7
Παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων
έναντι χαµηλού τιµήµατος
1. Ο ενδιαφερόµενος για την παραχώρηση της χρήσης
αγροτικού ακινήτου, έως εκατό (100) στρεµµάτων, που
διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε σκοπό την παραγωγή τροφίµων, φυτικής ή
ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, έναντι
χαµηλού τιµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 4, πρέπει να εντάσσεται σε
µία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Να είναι επαγγελµατίας αγρότης ή νοµικό πρόσωπο
εγγεγραµµένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3874/2010, ή
συνεταιρισµός ή οµάδα παραγωγών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4015/2011.
β) Να είναι άνεργος εγγεγραµµένος στα αρχεία του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.).
γ) Να είναι νέος ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών
πτυχιούχος Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
2. Η επιλογή του φυσικού ή νοµικού προσώπου µεταξύ
περισσοτέρων του ενός υποψηφίου ενδιαφεροµένου για
το ίδιο αγροτικό ακίνητο γίνεται βάσει βαθµών που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερόµενος σύµφωνα µε τις ακόλουθες οµάδες κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α
Α1) Αγρότης µε όµορη προς το παραχωρούµενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκµετάλλευση και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούµενων ιδιόκτητων ή µισθωµένων αγροτεµαχίων του και του υπό παρα-

χώρηση αγροτεµαχίου δεν υπερβαίνει τα εκατό (100)
στρέµµατα.
Βαθµοί 50
Α2) Αγρότης στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί
για καλλιέργεια µε απόφαση Νοµάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη, µε βάση την ΠΥΣ 95/1975 (Α΄ 180) για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.
Βαθµοί 100
Α3) Μόνιµος κάτοικος Δήµου της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται το παραχωρούµενο ακίνητο.
Βαθµοί 100
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β
Β1) Νέος αγρότης ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών
ή νέος αγρότης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου της 20ής Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕ L 277).
Βαθµοί 100
Β2) Νέος ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών µε πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ) ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Βαθµοί 100
Β3) Άνεργος εγγεγραµµένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ.
Βαθµοί 180
Β4) Επαγγελµατίας Αγρότης.
Βαθµοί 60
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ
Γ1) Νέος αγρότης ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών
ή νέος αγρότης σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου της 20ής Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕ L 277) ή νέος µε πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής
έως τριάντα πέντε (35) ετών που έχει δηλώσει στο
Μ.Α.Α.Ε. και στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης
και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) συνολικά (ιδιόκτητο ή µισθωµένο) καλλιεργούµενο ή άλλως εκµεταλλευόµενο αγροτικό ακίνητο έως εκατό (100) στρέµµατα ή άνεργος ως εξής:
Ιδιόκτητο/
µισθωµένο καλλιεργούµενο αγροτικό ακίνητο έως 4 στρ. βαθµοί 100
»

»

»

»

»

»

»

»

έως 10 στρ. βαθµοί 90
έως 20 στρ. βαθµοί 80

»

»

»

»

έως 30 στρ. βαθµοί 70

»

»

»

»

έως 40 στρ. βαθµοί 60

»

»

»

»

έως 50 στρ. βαθµοί 50

»

»

»

»

έως 80 στρ. βαθµοί 30

»

»

»

»

έως 100 στρ. βαθµοί 10

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ
Δ1) Υποψήφιος µε δέσµευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίµου ενταγµένου στο στρατηγικό σχεδιασµό
της Περιφέρειας.
Βαθµοί 100
Δ2) Υποψήφιος µε δέσµευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίµου µη ενταγµένου στο στρατηγικό
σχεδιασµό της Περιφέρειας.
Βαθµοί 50
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Δ3) Υποψήφιος µε δέσµευση καλλιέργειας για παραγωγή χονδροειδών ή συµπυκνωµένων ζωοτροφών ή για
χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση.
Βαθµοί 50
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ε
Ε1) Αγροτικός Συνεταιρισµός ή Οµάδα Παραγωγών µε
δέσµευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίµων ενταγµένων στο στρατηγικό σχεδιασµό της Περιφέρειας, για
παραγωγή χονδροειδών ή συµπυκνωµένων ζωοτροφών
ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς τον
περιοριστικό παράγοντα των εκατό (100) στρεµµάτων.
Βαθµοί 300
3. Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη µεγαλύτερη
βαθµολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθµολογίας µεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων επιλέγεται κατά σειρά προτίµησης: α) ο µόνιµος κάτοικος και
β) ο νεότερος σε ηλικία υποψήφιος. Μεταξύ περισσότερων νοµικών προσώπων µε ίδια βαθµολογία, επιλέγεται
αυτό µε το µεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθµολογίας φυσικού και νοµικού προσώπου επιλέγεται το νοµικό πρόσωπο.
4. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει την αίτησή του είτε
µέσω του διαδικτύου είτε στην Επιτροπή Θεµάτων Γης
και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας. Τα
στοιχεία του ενδιαφερόµενου εισάγονται σε σχετική εφαρµογή στο διαδίκτυο, η οποία εµφανίζει τη βαθµολογία που συγκεντρώνει βάσει των παραπάνω κριτηρίων.
5. Το τίµηµα της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Άρθρο 8
Χρονική διάρκεια παραχώρησης
Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ακινήτου, σύµφωνα µε το άρθρο 4, ορίζεται από πέντε (5) έως είκοσι πέντε (25) έτη, µε δυνατότητα παράτασης, µε
ανώτατο όριο τα δέκα (10) έτη. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να
συµφωνηθεί µεγαλύτερη διάρκεια παραχώρησης πέραν
της 25ετίας, µόνο για επενδυτικούς σκοπούς, µε την
προϋπόθεση ότι η διάρκεια της παραχώρησης απαιτείται
για την απόσβεση της επένδυσης ή για την ένταξή της
σε κάποιο επενδυτικό νόµο ή πρόγραµµα, που σε κάθε
περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα (40) έτη.
Άρθρο 9
Τίµηµα παραχώρησης
1. Το τίµηµα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως, εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία που
ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, ως έσοδο του Δηµόσιου.
2. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίζει το παράβολο εξόφλησης του τιµήµατος χρήσης στη Διεύθυνση
Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, αν η απόφαση παραχώρησης της χρήσης έχει
εκδοθεί από τον Υπουργό, ή στην αρµόδια υπηρεσία της
οικείας Περιφέρειας, αν η απόφαση παραχώρησης έχει
εκδοθεί από τον Περιφερειάρχη. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσµία, το αρµόδιο όργανο ανακαλεί την πράξη παραχώρησης της χρήσης. Ο
χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το ακίνητο εντός
τριών (3) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της ανά-

κλησης της πράξης παραχώρησης. Αν δεν εγκαταλείψει
το ακίνητο, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας του άρθρου 17 για την επιβολή των προβλεπόµενων
διοικητικών µέτρων.
Άρθρο 10
Διαδικασία δηµοπρασίας
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων συγκροτείται πενταµελής Επιτροπή (Επιτροπή δηµοπρασίας) µε αντικείµενο τη διενέργεια της
δηµοπρασίας της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4, που αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
α) Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ10 Οικονοµικού της Διεύθυνσης Οικονοµικής ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
β) Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ10 Οικονοµικού της Διεύθυνσης Οικονοµικού Ελέγχου και Επιθεώρησης, µε αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
γ) Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών της Διεύθυνσης Τοπογραφικής µε αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού µε τον αναπληρωτή του.
ε) Διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης
µε τον αναπληρωτή του.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης του ίδιου Υπουργείου µε τον αναπληρωτή του.Κάθε µέλος
της επιτροπής δεν µπορεί να συµµετάσχει σε αυτήν παρά µόνο µία φορά ανά τέσσερα (4) έτη.
2. Με µέριµνα της Διεύθυνσης Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων γίνεται η
καταµέτρηση του ακινήτου και καταρτίζεται σχεδιάγραµµα, στο οποίο πρέπει να περιγράφεται µε σαφήνεια το
παραχωρούµενο ακίνητο κατά θέση, εµβαδόν και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς.
3. Με απόφαση της Επιτροπής καθορίζεται το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της µισθωτικής αξίας
του ακινήτου ανά έτος.
4. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των δηµοπρασιών:
Οι δηµοπρασίες διεξάγονται στην Αθήνα σε χώρο και
χρόνο που προσδιορίζεται και γνωστοποιείται µε διακήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία ένα (1) µήνα πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ίδιου Υπουργείου, καθώς και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τοιχοκολλάται
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
5. Περιεχόµενο διακήρυξης:
Η διακήρυξη συντάσσεται από τη Διεύθυνση Πολιτικής
Γης και πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά:
α) το χρόνο (ηµεροµηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και
τον τόπο της διενέργειας της δηµοπρασίας,
β) το είδος, τη θέση και τα λοιπά στοιχεία του υπό παραχώρηση ακινήτου,
γ) την τιµή εκκίνησης του καταβλητέου τιµήµατος,
δ) τις σταδιακές αναπροσαρµογές του τιµήµατος, τον
τόπο και χρόνο της καταβολής του,
ε) τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης,
στ) υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένου
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πιστωτικού ιδρύµατος για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία
σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου προσφοράς,
ζ) τον όρο ότι µετά την υπογραφή της σύµβασης η εγγυητική επιστολή συµµετοχής αντικαθίσταται µε άλλη,
ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιµήµατος, για την εξασφάλιση της καταβολής του
τιµήµατος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης,
η) οποιονδήποτε άλλο όρο κρίνεται αναγκαίος για την
εξασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου.
6. Πλειοδότες:
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει, αµέσως, στην επιτροπή δηµοπρασίας, κατά τη σύνταξη των πρακτικών και να προσκοµίσει συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρηµένο από δηµόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται
αυτός ως πλειοδότης. Δεν γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι,
καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για τον αποκλεισµό κάποιου από τη δηµοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της δηµοπρασίας.
7. Διεξαγωγή της δηµοπρασίας:
Η δηµοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή δηµοπρασίας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών
απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαµβάνει µεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, µαζί µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.
8. Υπογραφή πρακτικών:
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής που τη διενήργησε
και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που ο
τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται, εις βάρος του, αναπλειστηριασµός, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 9.
9. Επανάληψη της δηµοπρασίας:
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω µη εµφάνισης πλειοδοτών ή λόγω µη επίτευξης του τιµήµατος, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 3. Στην περίπτωση αυτή η τιµή εκκίνησης - ελάχιστης προσφοράς - δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη από το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της
αρχικής τιµής εκκίνησης.
β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω
παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.
γ) Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά µετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση
αυτή η πλειοδοσία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή
αποζηµίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δηµοπρασίας, στο τετραπλάσιο της
τελικής τιµής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται
στην οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, ως έσοδο
του Δηµοσίου.
10. Για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου, έναντι
τιµήµατος, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 4, η δηµοπρασία διενεργείται
από την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους. Οι δηµοπρασίες διεξάγονται στην έδρα της οικεί-

ας Περιφέρειας σε χώρο και χρόνο που προσδιορίζεται
µε τη δηµοσίευση της διακήρυξης. Κάθε δηµοπρασία
γνωστοποιείται µε διακήρυξη της οικείας Περιφέρειας,
ένα (1) µήνα πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Η διακήρυξη τοιχοκολλάται, επίσης,
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας
της οικείας Περιφέρειας. Όπου στις παραπάνω παραγράφους αναφέρεται η Επιτροπή Δηµοπρασίας νοείται η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.
11. Η παραχώρηση ακινήτων δύναται να πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονική δηµοπρασία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µετά
από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Άρθρο 11
Όροι παραχώρησης της χρήσης
1. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να χρησιµοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκµίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της
χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο, εκτός
και αν συναινέσει, εγγράφως, το όργανο που εξέδωσε
την απόφαση παραχώρησης.
2. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή
χρήση του ακινήτου. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων
χώρων γύρω από το παραχωρούµενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό µηχανηµάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών
υλών ή αντικειµένων, που µπορεί να βλάψουν το ακίνητο
ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.
3. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο
παραχωρησιούχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζηµιών ή βλαβών του παραχωρούµενου ακινήτου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή
µεταρρύθµιση παραµένει προς όφελος του παραχωρούµενου ακινήτου, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωµα για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζηµίωση του παραχωρησιούχου.
5. Αν ο παραχωρησιούχος αποχωρήσει, πριν από τη
λήξη της παραχώρησης της χρήσης, οφείλει να καταβάλει το τίµηµα που αναλογεί σε ένα (1) έτος.
6. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του τιµήµατος ή άλλης σχετικής δαπάνης που βαρύνει τον παραχωρησιούχο ή παράβασης οποιουδήποτε όρου της παραχώρησης χρήσης, ανακαλείται η απόφαση παραχώρησης
και η εγγύηση που δόθηκε καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου.
7. Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίς όχληση, να αποχωρήσει
από το παραχωρούµενο ακίνητο και να το παραδώσει
στην αρµόδια Υπηρεσία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της παραχώρησης, η εγγύηση επιστρέφεται στον παραχωρησιούχο. Για τη λήξη της παραχώρησης χρήσης συντάσσει πρωτόκολλο από το όργανο που
εξέδωσε την πράξη παραχώρησης, το οποίο υπογράφεται από το ίδιο όργανο και από τον παραχωρησιούχο.
8. Σε περίπτωση άρνησης του παραχωρησιούχου να εγκαταλείψει το ακίνητο, η οικεία Επιτροπή Ελέγχου και
Νοµιµότητας του άρθρου 17 επιβάλλει τα προβλεπόµενα
διοικητικά µέτρα.
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9. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί
να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων πριν την παρέλευση τριών (3) ετών.
Άρθρο 12
Διόρθωση κτηµατολογικών στοιχείων,
παραχωρητηρίων και αποφάσεων
Επιτροπών Απαλλοτριώσεων
1. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη διορθώνονται, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της
Περιφέρειας:
α) παραχωρητήρια, που εκδόθηκαν βάσει διατάξεων ιδίως του Αγροτικού Κώδικα, του άρθρου 12 του ν. 1832/
1951 (Α΄ 153), των άρθρων 3 και 6 του ν. 666/1977 (Α΄
234), καθώς και όσων εκδίδονται βάσει του άρθρου 21
του παρόντος νόµου, εφόσον πρόκειται για εσφαλµένη
αναγραφή της ταυτότητας του δικαιούχου ή των παραχωρηθέντων ακινήτων,
β) τα κυρωµένα κτηµατολογικά στοιχεία των διανοµών
απαλλοτριωθέντων αγροκτηµάτων για την αποκατάσταση ακτηµόνων γεωργών, εφόσον έχουν εµφιλοχωρήσει
τεχνικά σφάλµατα ή λανθασµένες αναγραφές της ταυτότητας των δικαιούχων ή των παραχωρηθέντων τεµαχίων και
γ) αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων µόνο ως
προς την εσφαλµένη αναγραφή της ταυτότητας των δικαιούχων.
2. Η διόρθωση των παραπάνω στοιχείων γίνεται µετά
από αίτηση του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας, στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας
βρίσκεται το ακίνητο.
Άρθρο 13
Ειδική διοικητική προσφυγή
Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις πράξεις του Περιφερειάρχη ενώπιον του Ελεγκτή Νοµιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Άρθρο 14
Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών
1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται τριµελής Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, η οποία
αποτελείται από έναν διοικητικό υπάλληλο, έναν τοπογράφο και έναν γεωπόνο της οικείας Περιφέρειας, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος κατά βαθµό και µεταξύ οµοιοβάθµων αυτός που έχει περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο βαθµό. Ως γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη. Η απόφαση του Περιφερειάρχη δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Κάθε µέλος της Επιτροπής δεν µπορεί να συµµετάσχει σε αυτή παρά µόνο µία φορά κάθε
τέσσερα (4) έτη.
2. Μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, µπορεί, µε απόφαση Περιφερειάρχη, να συγκροτούνται περισσότερες Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών, εφόσον ο αριθµός των υποθέσεων που εκ-

κρεµούν δεν µπορεί να εξεταστεί σε εύλογο χρόνο από
την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της
Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η κατά τόπον αρµοδιότητα κάθε Επιτροπής.
3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται καθορισµός τιµήµατος µετέχει ως µέλος στην Επιτροπή, εκπρόσωπος της
αρµόδιας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, µε δικαίωµα ψήφου. Ο εκπρόσωπος
της Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ορίζεται µε πράξη
του Προϊσταµένου της, µετά από πρόσκληση της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, που ορίζει
την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης της Επιτροπής. Η πρόσκληση της Επιτροπής αποστέλλεται στην
αρµόδια οικονοµική υπηρεσία, µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες
πριν τη συνεδρίασή της.
4. Στην Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών µετέχει ως µέλος και Πρόεδρος αυτής, εκπρόσωπος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που υπηρετεί
στην οικεία Περιφέρεια, για τα θέµατα που εξετάζει η Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 22. O
εκπρόσωπος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ορίζεται µε πράξη του Προέδρου του. Για την κλήση του στη
συνεδρίαση της Επιτροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις
της προηγούµενης παραγράφου.
5. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται διετής. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας.
Άρθρο 15
Αρµοδιότητες Επιτροπής
Η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών έχει
τις εξής αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί σχετικά µε την παραχώρηση ακινήτων
για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 4.
β) Ασκεί τις αρµοδιότητες που τις ανατίθενται µε τις
διατάξεις των άρθρων 10, 22, 23, 24 και 36.
Άρθρο 16
Διαχείριση ακινήτων του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας»
1. Η Οικονοµική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ασκεί τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ταµείο Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας», το οποίο συστήθηκε µε το άρθρο 12 του
ν. 574/1937 (Α΄ 110) και µετονοµάσθηκε σε «Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας» µε το άρθρο 12 του
ν. 3889/2010 (Α΄ 182).
2. Η διαχείριση της περιουσίας του «Ταµείου Γεωργίας
και Κτηνοτροφίας» ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του β.δ. 284/1961 (Α΄ 82).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 17
Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας
1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης συνιστάται, µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµέ-
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νης Διοίκησης, τριµελής Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας, µε µέλη, έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, έναν διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ και
έναν υπάλληλο µε πτυχίο τοπογράφου µηχανικού ή γεωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους. Ως γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η Επιτροπή συγκροτείται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Κάθε µέλος της Επιτροπής δεν µπορεί να
συµµετάσχει σε αυτή παρά µόνο µία φορά ανά τέσσερα
(4) έτη.
2. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου και Νοµιµότητας της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µπορεί, µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, να συγκροτείται και δεύτερη Επιτροπή, εφόσον ο αριθµός των εκκρεµών υποθέσεων δεν
µπορεί να εξεταστεί σε εύλογο χρόνο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η κατά τόπον αρµοδιότητα της Επιτροπής.
3. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται διετής. Για τη λειτουργία της Επιτροπής και για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
4. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας συνιστάται εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 18
Αρµοδιότητες
1. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας ασκεί τις εξής αρµοδιότητες:
α) Εκδίδει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής του
άρθρου 19 κατά του αυθαίρετου κατόχου ακινήτου, του
οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και µεριµνά για την εκτέλεσή
του.
β) Επιβάλλει, µε απόφασή της, πρόστιµο αυθαίρετης
κατάληψης ίσο µε το διπλάσιο της αντικειµενικής αξίας
του ακινήτου. Το πρόστιµο βεβαιώνεται στην αρµόδια
Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, ως έσοδο του Δηµοσίου,
µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή του στον αυθαίρετο κάτοχο. Το πρόστιµο δεν βεβαιώνεται, αν:
αα) ο αυθαίρετος κάτοχος εγκαταλείψει το ακίνητο, εντός της παραπάνω προθεσµίας, µε υπεύθυνη δήλωση
που καταθέτει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του
τόπου κατοικίας του, η οποία αποστέλλεται αυθηµερόν
στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας ή
ββ) ασκήσει ανακοπή κατά της πράξης επιβολής προστίµου ενώπιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου. Για την
προθεσµία άσκησης της ανακοπής, τη διαδικασία εκδίκασης και την άσκηση ενδίκων µέσων εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του επόµενου άρθρου. Μετά την τελεσιδικία της πράξης επιβολής του προστίµου, αυτό βεβαιώνεται στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
ως έσοδο του Δηµοσίου. Αν έχει ανεγερθεί αυθαίρετο
κτίσµα εντός του ακινήτου, η Επιτροπή ενηµερώνει αµελλητί τις αρµόδιες υπηρεσίες για να προβούν στην κατεδάφιση του αυθαίρετου κτίσµατος και να επιβάλλουν
τα λοιπά προβλεπόµενα διοικητικά µέτρα.
2. Για την επιβολή προστίµου µετέχει, ως µέλος της Επιτροπής, εκπρόσωπος της Δηµόσιας Οικονοµικής Υπη-

ρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών µε δικαίωµα ψήφου. Ο εκπρόσωπος της Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ορίζεται µε πράξη του Προϊσταµένου της, µετά από
πρόσκληση της Επιτροπής Ελέγχου και Νοµιµότητας,
που ορίζει την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης
της Επιτροπής. Η πρόσκληση της Επιτροπής αποστέλλεται στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τέσσερις
(4) εργάσιµες ηµέρες πριν τη συνεδρίασή της.
3. Πριν την έκδοση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και την επιβολή του προστίµου, η Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας καλεί τον ενδιαφερόµενο να εκφράσει τις απόψεις του. Για την κλήση του ενδιαφεροµένου και τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 19
Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής
1. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας συντάσσει
πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά οποιουδήποτε
κατέχει αυθαίρετα ή επιχειρεί να καταλάβει ακίνητο που
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου.
2. Ο κάτοχος µπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά του
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ενώπιον του αρµοδίου Ειρηνοδικείου, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του
πρωτοκόλλου. Αντίγραφο της ανακοπής κοινοποιείται
στην Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας εντός της ίδιας
προθεσµίας, επί ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως. Η
άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του
πρωτοκόλλου.
3. Ο καθού απευθύνεται το πρωτόκολλο, θεωρείται ότι
το αποδέχθηκε, εάν εντός της ως άνω προθεσµίας των
τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου δεν ασκήσει κατ’ αυτού ανακοπή.
4. Για την προδικασία και την εκδίκαση της ανακοπής
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας περί ασφαλιστικών µέτρων.
5. Κατά της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεση ενώπιον του αρµοδίου µονοµελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει κατά τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας περί ασφαλιστικών µέτρων, µη επιτρεποµένης παραποµπής της υπόθεσης στο Πολυµελές Πρωτοδικείο. Η έφεση ασκείται εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την επίδοση της απόφασης.
6. Οι προθεσµίες που τίθενται µε το παρόν άρθρο δεν
παρεκτείνονται λόγω αποστάσεως. Σε περίπτωση κλήσης του Δηµοσίου τηρούνται οι ειδικές για την εµφάνιση
αυτού προθεσµίες.
7. Για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής µπορεί να ζητηθεί η συνδροµή της αστυνοµικής
αρχής που υποχρεούται να συνδράµει.
Αρθρο 20
Ποινικές κυρώσεις
Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1539/1938 (Α΄ 488),
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 1 του α.ν.
263/1968 (Α΄ 12) εφαρµόζονται αναλογικά και στους
κατόχους ακίνητων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου. Η ποινική δίωξη ασκείται κατό-
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πιν εγκλήσεως της Επιτροπής Ελέγχου και Νοµιµότητας
µετά την τελεσιδικία του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και της πράξης επιβολής προστίµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 21
Έκδοση τίτλου κυριότητας
1. Ο Περιφερειάρχης είναι αρµόδιος για την έκδοση
των τίτλων κυριότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του άρθρου 22, την παράγραφο 7 του άρθρου 23 και την
παράγραφο 4 του άρθρου 36. Ο τίτλος κυριότητας µεταγράφεται µε µέριµνα του δικαιούχου. Με απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη η αρµοδιότητα µπορεί να µεταβιβαστεί σε άλλα όργανα της Διοίκησης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζεται ο τύπος του παραχωρητηρίου.
Άρθρο 22
Μη προβολή δικαιωµάτων κυριότητας από το Δηµόσιο
1. Το Ελληνικό Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας σε ακίνητα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 1, εφόσον ο
νοµέας του ακινήτου ή ο δικαιοπάροχός του:
α) Το απέκτησε:
αα) µε νόµιµο τίτλο, από επαχθή αιτία, µε την προϋπόθεση ότι ο τίτλος του µεταγράφηκε έως την 5.6.1993, εκτός αν κατά τη κτήση της νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη. Σε κακή πίστη βρισκόταν ο νοµέας αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Αστικού Κώδικα. Στο χρόνο νοµής προσµετράται και ο χρόνος νοµής
του δικαιοπαρόχου του που διανύθηκε µε τις ίδιες προϋποθέσεις,
ββ) βάσει παραχωρητηρίου που δεν έχει µεταγραφεί,
ως προς το εµβαδόν του ακινήτου που αναγράφεται στο
παραχωρητήριο αλλά και των λοιπών στοιχείων των ακινήτων και των δικαιούχων,
γγ) βάσει παραχωρητηρίου που εκδόθηκε από αναρµόδιο διοικητικό όργανο ή βάσει πράξης δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µόνο ως προς το εµβαδόν του παραχωρούµενου ακινήτου.
β) Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, κρίθηκε δικαιούχος οικοπέδου ή κλήρου βάσει των διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα και δεν κηρύχθηκε έκπτωτος,
δεν εκδόθηκε όµως το σχετικό παραχωρητήριο.
γ) Το νέµεται πριν την 1.1.1965 για γεωργική χρήση, η
οποία εξακολουθεί να ασκείται µέχρι σήµερα. Ο Νοµός
Αττικής εξαιρείται από την εφαρµογή της περίπτωσης
αυτής.
2. Η µη προβολή δικαιωµάτων κυριότητας αφορά µόνο
τον δικαιούχο ή το νόµιµο δικαιοπάροχό του που εµπίπτει στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου.
3. Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηµα στην αρµόδια Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών,
στην οποία περιγράφει το κατεχόµενο ακίνητο κατά θέση, εµβαδόν και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς, µε συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα και υποβάλλει αντίγραφο του επικαλούµενου
τίτλου κυριότητας ή της σχετικής πράξης παραχώρησης
διοικητικού οργάνου, Δήµου ή Κοινότητας ή της απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, βάσει της οποίας

κρίθηκε δικαιούχος οικοπέδου ή κλήρου. Η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών µπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο την προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων, προκειµένου να διαµορφώσει την κρίση
της, σχετικά µε την ταυτότητα του νοµέα ή του ακινήτου
και την καλόπιστη νοµή, στην περίπτωση της απόκτησής
του µε νόµιµο τίτλο από επαχθή αιτία ή της νοµής του ακινήτου πριν την 1.1.1965. Η Επιτροπή Θεµάτων Γης και
Επίλυσης Διαφορών εκδίδει απόφαση για τη µη προβολή
δικαιωµάτων κυριότητας στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόµενος επικαλείται πράξη παραχώρησης διοικητικού
οργάνου, Δήµου ή Κοινότητας ή απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, βάσει της οποίας κρίθηκε δικαιούχος.
4. Αν ο ενδιαφερόµενος επικαλείται νόµιµο τίτλο από
επαχθή αιτία και καλόπιστη νοµή του ακινήτου ή νοµή
του πριν την 1.1.1965 στην Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών µετέχει εκπρόσωπος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος αυτής. Η Επιτροπή αποφαίνεται για τη µη προβολή δικαιωµάτων του
Δηµοσίου στο κατεχόµενο ακίνητο.
5. Τα παραχωρητήρια που εκδόθηκαν στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
1, θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά. Για την περίπτωση β΄
της παραγράφου 1, µετά την έκδοση της απόφασης της
Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, ο Περιφερειάρχης εκδίδει παραχωρητήριο, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού δικαιούχου και προσδιορίζεται το παραχωρούµενο ακίνητο κατά εµβαδόν, θέση
και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς. Δεν εκδίδεται παραχωρητήριο, αν οι καθολικοί
ή ειδικοί διάδοχοι του δικαιούχου έχουν µεταγράψει
συµβολαιογραφική πράξη ή έχουν επικυρώσει ανώµαλη
δικαιοπραξία που αφορά το ίδιο ακίνητο σύµφωνα, ιδίως,
µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 1644/
1986, του άρθρου 16 του ν. 3147/2003, της παρ. 9 του
άρθρου 3 του ν. 3399/2005 και του άρθρου 31 του
ν. 3698/ 2008.
6. Για το τµήµα του κατεχόµενου ακινήτου για το οποίο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου
1, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηµα εξαγοράς του
στην Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών. Η
ίδια Επιτροπή εξετάζει το αίτηµα αυτό, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 23.
Άρθρο 23
Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων
1. Όποιος κατέχει ακίνητο, το οποίο διαχειρίζεται το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορεί
να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν την
5.6.1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10)
στρέµµατα. Στην αίτηση περιγράφει το κατεχόµενο ακίνητο κατά θέση, εµβαδόν και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς. Δεν υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής της διάταξης αυτής τα ακίνητα της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και όσα περιλαµβάνονται σε δασικούς χάρτες ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
3889/2010 (Α΄ 182).
2. Η προθεσµία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερόµενους, λήγει έξι (6) µήνες από
τη δηµοσίευση του νόµου.
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3. Αν στο ακίνητο έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσµα, ο
ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει στην Επιτροπή
Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών την προβλεπόµενη στη παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 βεβαίωση
του µηχανικού.
4. Για την κατοχή του ακινήτου λαµβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονοµιάς, ιδιωτικά συµφωνητικά µε βέβαιη χρονολογία και έκθεση γεωπόνου που βεβαιώνει την ηλικία των δένδρων σε πολυετείς καλλιέργειες. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν λαµβάνονται υπόψη
ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη κατοχής του
ακινήτου.
5. Το τίµηµα εξαγοράς των κατεχοµένων ακινήτων ορίζεται στο ύψος της αντικειµενικής τους αξίας. Σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού
προσδιορισµού το τίµηµα καθορίζεται βάσει της αγοραίας τους αξίας. Αν ο ενδιαφερόµενος είναι κατ’ επάγγελµα αγρότης και ασκεί αγροτική χρήση στο ακίνητο το τίµηµα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειµενικής αξίας, άλλως στο 1/3 της αγοραίας αξίας απαγορευµένης
κάθε άλλη χρήσης.
6. Το τίµηµα κατατίθεται στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως έσοδο του Δηµοσίου και
καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαµηνιαίες άτοκες δόσεις. Σε ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, καθώς και σε παραλιακές ή τουριστικές περιοχές, το τίµηµα καταβάλλεται σε οκτώ (8) εξαµηνιαίες δόσεις. Το τίµηµα δύναται να εξοφληθεί εφάπαξ µε έκπτωση 10%.
7. Έως ότου εξοφληθεί το οφειλόµενο τίµηµα, ο κάτοχος δεν µπορεί να µεταβιβάσει το ακίνητο. Μετά την εξόφληση του τιµήµατος, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει
το σχετικό παράβολο στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας
Περιφέρειας και εκδίδεται τίτλος κυριότητας από τον
Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε το άρθρο 21.
8. Σε περίπτωση µη καταβολής µίας δόσης, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη λήξη της, η Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας. Η Επιτροπή εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του κατόχου και επιβάλλει
το προβλεπόµενο στο άρθρο 18 πρόστιµο.
Άρθρο 24
Ακίνητα για βόσκηση
1. Η κυριότητα των ακινήτων που παραχωρήθηκαν σε
κτηνοτρόφους για κτηνοτροφική αποκατάσταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κτηνοτροφικού Κώδικα και
του άρθρου 10 του ν. 3147/2003 ανήκει στο Ελληνικό
Δηµόσιο. Η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εξετάζει αν οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί ακτηµόνων κτηνοτρόφων που συστήθηκαν βάσει του άρθρου 19
του Κτηνοτροφικού Κώδικα, εξακολουθούν να έχουν πάνω από έξι (6) µέλη που έτυχαν κτηνοτροφικής αποκατάστασης, βάσει των διατάξεων του Κτηνοτροφικού Κώδικα και του άρθρου 10 του ν. 3147/2003. Αν διαπιστωθεί ότι έχουν από έξι (6) µέλη και κάτω διαλύονται υποχρεωτικά µε απόφαση του Περιφερειάρχη, µετά από εισήγηση
της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών και
η ακίνητη περιουσία που απέκτησαν βάσει των άρθρων 2
και 3 του «Κώδικα περί αποκαταστάσεως Κτηνοτρόφων»
περιέρχεται στο Ελληνικό Δηµόσιο.

2. Οι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν κτηνοτροφικά σε ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων έχουν, µόνο, δικαίωµα χρήσης των ακινήτων
αυτών. Η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εξετάζει αν οι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν
κτηνοτροφικά µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα του αγρότη σύµφωνα µε άρθρο 2 του ν. 3874/2010, αν διατηρούν το ποίµνιο
και δεν έχουν µεταβάλει τη χρήση του βοσκοτόπου. Δικαίωµα χρήσης του ακινήτου διατηρούν και οι νόµιµοι
κληρονόµοι των αποκαταστηθέντων κτηνοτρόφων, αν
διατηρούν το ποίµνιο και δεν µεταβάλλουν τη χρήση του
βοσκοτόπου για χρονικό διάστηµα 20 ετών από τη δηµοσίευση του νόµου. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού
διαστήµατος εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4, 7
και 10 του παρόντος νόµου. Για τη χρήση του βοσκοτόπου οι κτηνοτρόφοι καταβάλλουν τίµηµα που ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
3. Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η
Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, ειδοποιεί τον κτηνοτρόφο να εγκαταλείψει το ακίνητο, εντός
προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών. Αν ο κάτοχος δεν εγκαταλείψει το ακίνητο, η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και
Νοµιµότητας. Η Επιτροπή εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής του κατόχου και επιβάλλει τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 διοικητικά µέτρα.
4. Αν ο αποκαταστηµένος κτηνοτρόφος ή ο νόµιµος διάδοχός του άλλαξε τη χρήση τµήµατος του βοσκοτόπου σε
γεωργική µπορεί να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του τµήµατος αυτού στην Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών, εφόσον αποδεικνύει την αλλαγή χρήσης µέχρι
την 5.6.1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα 60
στρέµµατα. Το ακίνητο περιγράφεται στην αίτηση κατά
θέση, όρια και συντεταγµένες στο ελληνικό γαιοδαιτικό
σύστηµα αναφοράς. Το τίµηµα εξαγοράς ορίζεται ίσο µε
το 1/3 της αντικειµενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας όπου
δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού, απαγορευοµένης κάθε άλλης χρήσης πλην της αγροτικής. Η
προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων εξαγοράς λήγει
την 31.12.2012. Αν οι αποκατασταθέντες κτηνοτρόφοι ή
οι νόµιµοι διάδοχοί τους άλλαξαν αυθαίρετα τη χρήση του
βοσκοτόπου επιβάλλεται, επιπλέον, πρόστιµο για την αλλαγή χρήσης ίσο µε το 1/10 της αντικειµενικής αξίας του
τµήµατος του ακινήτου που άλλαξε χρήση ή της αγοραίας
αξίας όπου δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4, 6 εδάφια α΄και γ΄, 7 και 8 του άρθρου 23 του
παρόντος νόµου.
Άρθρο 25
Αρµόδια δικαστήρια
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ασκήσει προσφυγή στα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια κατά της απόφασης της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών που εκδίδεται κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 22, 23
και 24, εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο ή
διαφορετικά από τότε που έλαβε γνώση αυτής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
Ρυµοτόµηση ακινήτων
Καταχώρηση πράξεων
1. Ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και εντάσσονται σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια, ρυµοτοµούνται κατ’ εφαρµογή
των πολεοδοµικών διατάξεων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διαβιβάζουν,
αµελλητί, τη σχετική πράξη εφαρµογής, συνοδευόµενη
από ψηφιακό διανυσµατικό αρχείο, στο ελληνικό γεοδαιτικό σύστηµα αναφοράς, στον Οργανισµό Πληρωµών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), προκειµένου να καταχωρήσει τις µεταβολές στα κτηµατολογικά στοιχεία.
2. Η αρµόδια δασική υπηρεσία διαβιβάζει στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) την
πράξη χαρακτηρισµού έκτασης που κρίνεται τελεσίδικα
δασική ή κηρύσσεται αναδασωτέα, συνοδευόµενη από
ψηφιακό διανυσµατικό αρχείο, στο ελληνικό γεοδαιτικό
σύστηµα αναφοράς, προκειµένου να ενηµερωθεί η ψηφιακή βάση δεδοµένων.
3. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται για κάθε όργανο που
µε πράξη του αλλάζει τη χρήση γης ή απαλλοτριώνει ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για κοινωφελείς σκοπούς.
4. Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Γης των Περιφερειών της
χώρας είναι αρµόδιες για τα θέµατα που ανακύπτουν από τις πράξεις προσκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων κατ’ εφαρµογή των άρθρων 300 επόµενα του Κώδικα Πολεοδοµικής νοµοθεσίας, που κυρώθηκε µε το από
14.7.1999 προεδρικό διάταγµα (Δ΄ 580).
Άρθρο 27
Συµπλήρωση διατάξεων του ν. 4014/2011
(Α΄ 209)
1. Μετά το άρθρο 24 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α΄
209) προστίθεται άρθρο 24α ως εξής:
« Άρθρο 24α
Ρύθµιση αυθαίρετων κτισµάτων σε
εξαγορασµένα ακίνητα.
Οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 εφαρµόζονται και
στους ιδιοκτήτες ακινήτων που τα εξαγόρασαν από τις
οικείες Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών
των Περιφερειών της χώρας και έχουν αναγείρει σε αυτές αυθαίρετο κτίσµα, καθώς και σε αυτούς που τα νέµονται, νόµιµα. Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία τα προβλεπόµενα στην παράγραφο
2 του άρθρου 24 δικαιολογητικά εντός προθεσµίας πέντε
(5) µηνών που άρχεται είτε από την έκδοση του τίτλου
κυριότητας από τον Περιφερειάρχη, είτε από την δηµοσίευση της απόφασης της Επιτροπής Θεµάτων Γης και

Επίλυσης Διαφορών για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η έκδοση τίτλου κυριότητας, είτε της πράξης
κύρωσης διανοµής που προβλέπεται σε υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (Α΄
154) και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003. Το
ενιαίο ειδικό πρόστιµο που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριών
(3) µηνών από την κοινοποίησή του στον αιτούντα. Κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24.».
2. Έως ότου εκδοθεί ο τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη ή η απόφαση της Επιτροπής Θεµάτων Γης
και Επίλυσης Διαφορών αναστέλλεται η προθεσµία για
την κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσµατος, καθώς και η επιβολή του προστίµου ανέγερσης και διατηρήσεως µη δηλουµένων κατασκευών και χρήσεων που προβλέπει το
άρθρο 27.
Άρθρο 28
Αγροτικά ακίνητα διαχείρισης
Υπουργείου Οικονοµικών
1. Αγροτικά ακίνητα που διαχειρίζονται οι κτηµατικές
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και είναι κατάλληλα για αγροτική χρήση, δύνανται να διατίθενται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η καταλληλότητα του ακινήτου για αγροτική χρήση βεβαιώνεται από γεωπόνο
που υπηρετεί στην Περιφέρεια, στην οποία βρίσκεται το
ακίνητο. Για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών, η Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αποστέλλει στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών αίτηση
παραχώρησης των αγροτικών ακινήτων, συνοδευόµενη
από ψηφιακό διανυσµατικό αρχείο, στο ελληνικό γεοδαιτικό σύστηµα αναφοράς.
2. Η διαχείριση των ακινήτων αυτών γίνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 4 για αγροτικούς σκοπούς
και µόνο.
Αρθρο 29
Συµπλήρωση διατάξεων του ν. 998/1979
(Α΄ 289)
Μετά το άρθρο 46 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289) προστίθεται άρθρο 46α ως εξής:
«Άρθρο 46α
Εκχερσωθείσες δασικές εκτάσεις για αγροτική χρήση.
1. Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση,
πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγµα του 1975 και διατηρούν
τη χρήση αυτή µέχρι σήµερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, απαγορευµένης κάθε άλλης χρήσης από τον κάτοχό τους.
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού εκτάσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται σε κυρωµένους δασικούς χάρτες ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και οι εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του
ν. 3937/2011 (Α΄ 60). Τυχόν εκδοθέντες τίτλοι κυριότη-
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τας ανακαλούνται και το τίµηµα επιστρέφεται.
3. Οι κάτοχοι των δηµόσιων εκτάσεων της παραγράφου 1 εφόσον έχουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη υποβάλουν αίτηµα εξαγοράς στο αρµόδιο Δασαρχείο ή στην αρµόδια Διεύθυνση Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο. Στην αίτηση περιγράφεται το κατεχόµενο ακίνητο κατά θέση, όρια και εµβαδόν, µε συνηµµένο
τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το Εθνικό Τριγωνοµετρικό Δίκτυο (κρατικό σύστηµα συντεταγµένων
ΕΓΣΑ ’87). Ο Δασάρχης ή ο Διευθυντής Δασών, εφόσον
δεν υφίσταται Δασάρχης, εισηγείται αρµοδίως και ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει την απόφαση εξαγοράς της έκτασης. Η προθεσµία
για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς λήγει την
31.12.2013. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για
ένα ακόµα έτος µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
4. Για την κατοχή του ακινήτου λαµβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονοµιάς, ιδιωτικά συµφωνητικά µε βέβαιη χρονολογία, καθώς και παραχωρητήρια
των δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που προβλέπονται
από τη δασική νοµοθεσία. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν
λαµβάνονται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη κατοχής του ακινήτου.
5. Το τίµηµα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειµενικής αξίας ή άλλως της αγοραίας αξίας και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαµηνιαίες άτοκες δόσεις. Το τίµηµα
κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των δασών.
6. Το Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας
επί των εκτάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 10 του ν. 3208/2003.
7. Οι κάτοχοι δηµόσιων και µη εκτάσεων της παραγράφου 1 καταβάλουν χρηµατικό αντάλλαγµα για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης της έκτασης, για να αναδασωθεί αντίστοιχη έκταση, κατά την
έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου», κατ’ εφαρµογή του άρθρου 45 παρ. 12 του ν. 998/1979, η οποία
προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 10 του ν. 3208/ 2003. Η
καταβολή του ανταλλάγµατος αυτού αποτελεί προϋπόθεση για την εξαγορά της έκτασης από τον ενδιαφερόµενο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, καθώς και για τη νοµιµοποίηση της αλλαγής χρήσης από
τον κάτοχο έκτασης δηµόσιας ή µη.
8. Έως ότου εξοφληθεί το οφειλόµενο τίµηµα και καταβληθεί το αντάλλαγµα χρήσης, ο κάτοχος δεν µπορεί
να µεταβιβάσει την έκταση.
9. Μετά την εξόφληση του τιµήµατος και του χρηµατικού ανταλλάγµατος, οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες για την προστασία της έκτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας, παύουν να ισχύουν. Ο Γενικός Γραµµατέας
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει τίτλο κυριότητας υπέρ του κατόχου της έκτασης. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής καθορίζεται ο τύπος του τίτλου κυριότητας.»
10. Στην παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 998/1979 προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«Η χορήγηση της σχετικής έγκρισης κτήσης γης εκτός
σχεδίου πόλεως από Οικοδοµικό Συνεταιρισµό, µε την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, γίνεται ως ορίζεται,
µετά προηγούµενη έρευνα αυτής ως ιδιωτικής, δηλαδή

µετά προηγούµενη έρευνα και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έναντι του Δηµοσίου. Σε όσους Οικοδοµικούς
Συνεταιρισµούς έχει χορηγηθεί στο παρελθόν η έγκριση
κτήσης γης µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, αυτή
είναι ισχυρή και στα επόµενα στάδια αδειοδοτήσεων και
εγκρίσεων, Βεβαίωση του άρθρου 24 παράγραφο 6 του
ν. 2508/1997, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
Πολεοδοµική Μελέτη κατά τα οποία, δεν ερευνάται τυχόν δικαίωµα κυριότητας του Δηµοσίου, οι σχετικές αποφάσεις και βεβαιώσεις θα αναφέρουν ρητά ότι το Δηµόσιο δεν αποξενούται από τα τυχόν δικαιώµατά του.»»
Άρθρο 30
Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 674/1977
(Α΄ 242)
Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 674/1977 «Περί αναδασµού της γης και µεγεθύνσεως των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 242) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του παρόντος άρθρου, ο οικείος Περιφερειάρχης καταρτίζει το ετήσιο
πρόγραµµα εκτέλεσης προγραµµάτων αναδασµού.»
Άρθρο 31
Επικύρωση ανώµαλων δικαιοπραξιών
1. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.δ. 3958/1959 εφαρµόζονται σε µεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, και 5 του άρθρου 2 του ν. 666/1977. Η
προθεσµία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε (5) ακόµα έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Συµβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση του άρθρου 1
του α.ν. 431/ 1968 και του άρθρου 2 του ν. 666/1977 είναι
έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
2. Η προθεσµία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 634/1977 (Α΄ 186) για την υποβολή δήλωσης στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώµαλων δικαιοπραξιών, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 3958/1959, παρατείνεται από
τότε που έληξε και για πέντε (5) ακόµα έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων οι προθεσµίες των
προηγούµενων παραγράφων µπορεί να παρατείνονται
για δύο (2) ακόµα έτη.
Άρθρο 32
Συµπλήρωση άρθρου 186 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87)
1. Στο άρθρο 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, µετά την υπ’ αριθ. 31 αρµοδιότητα του υποτοµέα β΄ «Γεωργίας» του τοµέα Β «Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας», προστίθενται αρµοδιότητες µε αριθµούς
32 και 33 ως εξής:
«32. Κατάρτιση ετήσιων προγραµµάτων αναδασµού
και διενέργεια αναδασµών.
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33. Παραχωρήσεις ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
Άρθρο 33
Τροποποίηση άρθρου 28 του ν. 1892/1990
(Α΄ 101)
Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 «Για τον
εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
αντικαθίστανται ως εξής:
« Άρθρο 28
Απόκτηση εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων
1. Για την απόκτηση µε δικαιοπραξία εν ζωή εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε ιδιωτικά ακίνητα νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε και αν αυτές
βρίσκονται, απαιτείται άδεια από τον Υπουργό Εθνικής
Αµυνας. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόµενο στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
2. Σε περίπτωση απόκτησης εµπράγµατων δικαιωµάτων επί της έκτασης, απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού
από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία µε το οποίο βεβαιώνεται ότι το Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας επ’ αυτής. Το Υπουργείο Εθνικής Αµυνας µεριµνά
για την έκδοση του πιστοποιητικού από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση του π.δ. 402/1988 (Α΄ 187)
1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 402/1988 «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 402) αντικαθίστανται
ως εξής:
« Άρθρο 4
Διάρθρωση – Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Πολιτικής Γης
1. Τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης συγκροτούν τα εξής
τµήµατα και γραφεία:
α) Τµήµα Εµπραγµάτων Δικαιωµάτων και Νοµικών Υποθέσεων.
β) Τµήµα Διαχείρισης Ακινήτων.
γ) Γραφείο Γραµµατείας.
2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης περιλαµβάνουν τα παρακάτω θέµατα, τα οποία κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων και του γραφείου ως ακολούθως:
α) Τµήµα Εµπραγµάτων Δικαιωµάτων και Νοµικών Υποθέσεων:
αα) Απαντήσεις σε αιτήµατα ιδιωτών και υπηρεσιών
σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ββ) Διατύπωση απόψεων σχετικά µε εκκρεµείς δικαστικές διαφορές.
γγ) Κατάρτιση σχεδίων ατοµικών και κανονιστικών
πράξεων που αφορούν το αντικείµενο της Διεύθυνσης.
β) Τµήµα Διαχείρισης Ακινήτων:
αα) Εισηγήσεις για παραχωρήσεις ακινήτων.
ββ) Εισηγήσεις προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την επωφελή αξιοποίηση των ακινήτων, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίµων, καθώς και για την αξιοποίηση ακινήτων του Ελληνικού Δηµοσίου για αγροτικούς σκοπούς.
γ) Γραφείο Γραµµατείας:
Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέµατα
γενικού χαρακτήρα, όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας
και αρχειοθέτηση.»
2. Η περίπτωση 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 48 του π.δ.
402/1988 «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» αντικαθίσταται ως εξής:
« 3. Της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού.»
3. Η περίπτωση 3 της παρ. Β΄ του άρθρου 48 του π.δ.
402/1988 «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Του Τµήµατος (1) Εµπραγµάτων Δικαιωµάτων και
Νοµικών Υποθέσεων προΐσταται υπάλληλος κλάδου
ΠΕ9 Διοικητικού και του Τµήµατος (2) Διαχείρισης Ακινήτων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού.»
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 29 του Κώδικα Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Α΄ 17/2001)
Στο άρθρο 29 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, µετά την παράγραφο 11 προστίθεται παράγραφος 11α µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«11α. Τα ξένα τεµάχια που συµπεριελήφθησαν στις οριστικές διανοµές, για τα οποία δεν καταβλήθηκε αποζηµίωση στους ιδιοκτήτες ούτε έγινε ανταλλαγή τους µε
άλλες δηµόσιες εκτάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 242 και 243 του Αγροτικού Κώδικα, θεωρούνται
απαλλοτριωµένα από την κύρωση της διανοµής του αγροκτήµατος. Για τον καθορισµό τιµής µονάδας και αναγνώρισης των δικαιούχων αποζηµίωσης το σχετικό αίτηµα εξετάζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 18, 19, 20, 21, 22,
και 26. Με την ίδια διαδικασία εξετάζονται και οι εκκρεµείς αιτήσεις ενώπιον των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων.
Εξαιρούνται τα θέµατα εκείνα για τα οποία έχει κοινοποιηθεί εισαγωγικό δικόγραφο της σχετικής δίκης ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. Η αξίωση για την ανταλλαγή του τεµαχίου ή την καταβολή της αποζηµίωσης παραγράφεται µετά τη πάροδο πέντε (5) ετών από τη θέση
σε ισχύ της παρούσας διάταξης.»
Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι προβλεπόµενες στο άρθρο 2 υπηρεσίες και οι
Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών
αποκτούν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων που τηρείται
στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών
από τη δηµοσίευση του νόµου. Έως ότου οι υπηρεσίες
αυτές αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων, η
παραχώρηση της χρήσης ακινήτων γίνεται βάσει των
κτηµατολογικών στοιχείων που τηρούνται στις Περιφέρειες της χώρας.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2040/1992 (Α΄
70), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 10
του ν. 3147/2003, εξακολουθούν να διέπουν τα δικαιώµατα αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων που µετέτρεψαν
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µέρος του εξ αδιαιρέτου δικαιώµατος διηνεκούς νοµής
σε διαιρετό δικαίωµα πλήρους κυριότητας επί των εκτάσεων του κτήµατος, µε απόφαση της οικείας Επιτροπής
Απαλλοτριώσεων. Τα θέµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού εξετάζονται
από την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών
της οικείας Περιφέρειας.
3. Οι Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και Οριστικών Διανοµών που λειτουργούν σήµερα στις Περιφέρειες της
χώρας καταργούνται µε τη συγκρότηση των Επιτροπών
Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.
4. Οι εκκρεµείς αιτήσεις για εξαγορά ακινήτων που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5
του ν. 3147/2003, πλην όµως, δεν εξετάστηκαν από τις
αρµόδιες Επιτροπές Απαλλοτριώσεων, λόγω παρέλευσης της σχετικής προθεσµίας για την εξέτασή τους, διαβιβάζονται στις Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών και εξετάζονται από τις Επιτροπές αυτές κατά
τις διατάξεις του άρθρου 23. Ο Περιφερειάρχης είναι αρµόδιος για την έκδοση τίτλων σε εκκρεµείς υποθέσεις,
καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων σε περίπτωση µη εξόφλησης του οφειλόµενου τιµήµατος από τον κάτοχο του ακινήτου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3147/2003. Οι ίδιες Επιτροπές
είναι αρµόδιες για κάθε θέµα που έχει προκύψει από την
εφαρµογή του άρθρου 5 του ν. 3147/2003.
5. Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων οι οποίες
αναπέµφθηκαν µε αποφάσεις Νοµαρχών ή Περιφερειαρχών σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Αγροτικού Κώδικα και του άρθρου 7 του ν. 3147/2003 µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, διαβιβάζονται και εξετάζονται από την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος.
6. α. Ακίνητα που παραχωρήθηκαν, κατ’ εφαρµογή της
παρ. 10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 4 του ν. 3147/
2003, του ν.δ. 203/1969 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 239), για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου
σκοπού, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις,
βάσει των οποίων παραχωρήθηκαν. Αρµόδιο όργανο για
την ανάκληση των αποφάσεων των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή του από
24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος είναι οι Επιτροπές
Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.
β. Πράξεις παραχώρησης ακινήτων που έγιναν από το
Δηµόσιο προς τους ΟΤΑ, κατ’ εφαρµογή της παρ. 10 του
άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και του άρθρου 97 παράγραφος 5α του π.δ.
30/1996, καθώς και συµβάσεις µε τις οποίες οι ΟΤΑ εκµίσθωσαν τα εν λόγω ακίνητα σε τρίτα νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 26 του
ν. 2218/1994, του άρθρου 97 του π.δ. 30/1996, του π.δ.
242/1996 και των λοιπών σχετικών διατάξεων της οικείας νοµοθεσίας, είναι έγκυρες, εξακολουθούν να ισχύουν
και διευρύνονται οι σκοποί τους, περιλαµβάνοντας και
έργα τουριστικής ανάπτυξης, ειδικών τουριστικών υποδοµών, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων πολιτισµού, µονάδων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εφόσον η πραγµατοποίηση των
έργων αυτών επιτρέπεται από τις επί µέρους διατάξεις
χωροταξικού και πολεοδοµικού χαρακτήρα.
7. Καταργούνται οι υπουργικές αποφάσεις που εκδό-

θηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 και της παρ. 5 του άρθρου 11
του ν. 3147/2003 και κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης της κυριότητας στους τρίτους κατόχους.
8. Τα τιµήµατα που οφείλονται από δικαιούχους για
παραχώρηση οικοπέδων ή εκτάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3147/2003 και του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος επαναβεβαιώνονται από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και οι σχετικοί κατάλογοι αποστέλλονται στην οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
για την είσπραξη του τιµήµατος. Το τίµηµα αποτελεί έσοδο του Δηµοσίου. Αν η καταβολή του προβλέπεται σε
δόσεις και δεν καταβληθεί µία οφειλόµενη δόση εφαρµόζεται αναλογικά η παράγραφος 8 του άρθρου 23.
9. Η µε αριθµό 2556/2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 2290) εφαρµόζεται για την εκµίσθωση ακινήτων που έχουν αναρτηθεί
στη δικτυακή σελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των ακινήτων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
10. Στην παρ. 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 11 του
ν. 3147/2003 µετά τη λέξη «κυριότητας» προστίθενται οι
λέξεις «και τα συνταχθέντα συµβόλαια αγοράς είναι έγκυρα και ισχυρά».
Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003 µετά τη
λέξη «Αχαΐας» προστίθενται οι λέξεις «και Νοµού Ηλείας». Η ανωτέρω προσθήκη ισχύει από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του ν. 3147/2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
11. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης ακινήτων που παραχωρήθηκαν, µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου, για κοινωφελή σκοπό, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 3147/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται σε 35 έτη από τη δηµοσίευση του
νόµου, εφόσον η σχετική υπουργική απόφαση προέβλεπε χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης πέραν
των 35 ετών.
12. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και πρόστιµα
που έχουν επιβληθεί κατά τις διατάξεις της αγροτικής
νοµοθεσίας δεν εκτελούνται εφόσον η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών κάνει δεκτό το αίτηµα
του ενδιαφεροµένου για µη προβολή δικαιωµάτων κυριότητας ή για εξαγορά κατεχόµενου ακινήτου.
Άρθρο 37
Καταργούµενες διατάξεις
1. Καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις, καθώς και όλες
οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις
τους:
α) Το άρθρο 2 του ν. 3250/1924 (Α΄ 324), όπως ισχύει.
β) Ο α.ν. 431/1968 (Α΄ 115), όπως ισχύει.
γ) Τα άρθρα 5 και 6 του ν. 666/1977 (Α΄ 234), όπως η
παρ. 9 του άρθρου 5 τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του
άρθρου 12 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135).
δ) Το άρθρο 1 πλην της παραγράφου 5, τα άρθρα 2 έως και 10, το άρθρο 11 παράγραφοι 5 και 7, τα άρθρα 12,
13 και 14 του ν. 3147/2003 (Α΄135).
ε) Τα άρθρα 24, 25 και 26 παράγραφος 1 του ν. 1644/
1986 (A΄ 131).
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στ) Το ν.δ. 203/1969 (Α΄ 109), όπως ισχύει.
ζ) Το β.δ. 29.10/6.12/1949 (Α΄ 342), όπως ισχύει.
η) Το άρθρο 33 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102).
θ) Το άρθρο 38 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33).
ι) Το ν.δ. 1189/1972 (Α΄ 99), όπως ισχύει.
ια) Το άρθρο 26 παράγραφος 1 του ν. 2732/1999 (A΄
154).
ιβ) Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και τα άρθρα 19, 26 και 29 του ν. 674/1977 (Α΄ 242),
όπως το άρθρο 19 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του ν.
3147/2003 και η παρ. 2 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 12 του ν. 994/1979 (Α΄ 279).
ιγ) Το άρθρο 3 του ν. 3399/2005 (Α΄ 255).
ιδ) Το άρθρο 15 παρ. 2 του ν.δ. 216/1973 (Α΄ 271).
ιε) Το από 24.4.1985 προεδρικό διάταγµα «Δικαιούχοι
αγροτικών οικοπέδων, διαδικασία και κριτήρια προσδιορισµού τους» (Δ΄ 239), όπως οι παράγραφοι 2, 3 και 4
του άρθρου 2 τροποποιήθηκαν µε τις παραγράφους 1 και
2 του άρθρου 9 του ν. 3147/2003.
ιστ) Το άρθρο 2 του ν. 138/1975 (Α΄ 180).
ιζ) Τα άρθρα 25 και 27 του ν. 2040/1992 (Α΄ 70), όπως
το άρθρο 27 συµπληρώθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 10
του ν. 3147/2003.
ιη) Το κανονιστικό διάταγµα της 28ης Οκτωβρίου 1941
(Α΄ 368).
ιθ) Τα άρθρα 1, 11, η περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 και το άρθρο 15 του ν. 1734/1987 (Α΄ 189), όπως
η παρ. 3 του άρθρου 15 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6
του άρθρου 1 του ν. 3147/2003.
κ) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 29 του
ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
Ακινήτων» (Α΄ 17). Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ αναριθµούνται αντίστοιχα σε περιπτώσεις γ΄ και δ΄.
2. Καταργείται κάθε ειδική διάταξη της αγροτικής νοµοθεσίας που ρυθµίζει τη διαχείριση εκτάσεων µε δασικό χαρακτήρα µε διαφορετικό τρόπο και ειδικότερα η
παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 998/1979 (Α΄ 289).
3. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου που
αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει
διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.
Άρθρο 38
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2538/1997
(Α΄ 242) προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«β. Στους χώρους της επιτρέπεται η εγκατάσταση δηµοσίων υπηρεσιών, οι οποίες εξυπηρετούν τις δραστηριότητές της, και ιδίως τελωνείου, χηµείου, κτηνιατρείου, υπηρεσίας φυτοπαθολογικού ελέγχου εξαγοµένωνεισαγοµένων προϊόντων, δηµοπρατηρίου.»
Άρθρο 39
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3877/2010 (Α΄ 160)
«Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας»
1. Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΓΑ
που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζεται το ύψος
των τελών εκτίµησης ανά καλλιέργεια ή ανά κατηγορία

ζωικού κεφαλαίου, οι δαπάνες που καλύπτονται από αυτά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της διάταξης αυτής. Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.»
2. Στο άρθρο 13 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) προστίθεται
δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«2. Στην εισφορά της προηγούµενης παραγράφου δεν
υπάγονται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δηλώνουν
εισόδηµα από εκµετάλλευση πτηνοτροφικών ή χοιροτροφικών επιχειρήσεων, καθώς και εισόδηµα από εκµεταλλεύσεις ανθοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων
και φυτωρίων που δεν έχουν ενταχθεί µε αίτησή τους
στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ, η οποία για το 2011 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Σε περίπτωση που η εισφορά αυτή έχει βεβαιωθεί, δεν καταβάλλεται και διαγράφεται από την αρµόδια για τη βεβαίωση υπηρεσία χωρίς άλλη διατύπωση, ενώ αν έχει καταβληθεί επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.»
3. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 24 του
ν. 3877/2010 (Α΄ 160) τροποποιούνται ως εξής:
«1. Οι κανονισµοί ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής (υπουργική απόφαση αριθ. 15711/30.9.1998, Β΄ 1079), Ζωικού
Κεφαλαίου
(υπουργική
απόφαση
αριθ.
321956/2008, Β΄ 2130), παραµένουν προσωρινά σε ισχύ
µέχρι τις 31.12.2010. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ισχύουν οι νέοι επικαιροποιηµένοι κανονισµοί ασφάλισης φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου, που εκδίδονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16. Ο Κανονισµός Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, που εγκρίθηκε µε την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 281245/2008 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 628),
εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την αντικατάστασή του από
νέο επικαιροποιηµένο κανονισµό.»
«3. Η µεταφορά των αρµοδιοτήτων των κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων του άρθρου 21 λαµβάνει χώρα έξι
µήνες µετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 2.»
4. Στο άρθρο 24 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) προστίθεται
νέα παράγραφος 5 και η παράγραφος 5 αναριθµείται σε
παράγραφο 6 ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΓΑ,
που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), οι εντός και εκτός έδρας µετακινήσεις, ο ανώτατος επιτρεπόµενος αριθµός
των εκτός έδρας µετακινήσεων του προσωπικού του Οργανισµού, οι προϋποθέσεις και οι δαπάνες διανυκτέρευσης, καθώς και το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης και
των λοιπών δαπανών.»
5. Στο άρθρο 24 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) προστίθεται
νέα παράγραφος 6 και η παράγραφος 6 αναριθµείται σε
παράγραφο 7, ως εξής:
«Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σε καλλιέργειες µικρού βιολογικού κύκλου, των οποίων η φύτευση πραγµατοποιήθηκε εντός του έτους 2010 και δεν αναφέρονται
στη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του ασφαλισµένου
για το έτος 2011.»
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Άρθρο 40
Παραχώρηση εγκαταστάσεων
στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
1. Οι εγκαταστάσεις του ηµιυπόγειου κτιρίου αποχωρητηρίων, συνολικής επιφάνειας 52 τ.µ. περίπου και η
περίφραξη των εγκαταστάσεων αυτών που βρίσκονται
στο ανατολικό άκρο του αλσυλλίου της πλατείας Θησείου και σε επαφή µε τη δυτική περίφραξη της Αρχαίας Αγοράς παραχωρούνται στο Υπουργείο Πολιτισµού και
Τουρισµού.
2. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού υποχρεούται µε ευθύνη και δαπάνες του να διοικεί, διαχειρίζεται,
εκµεταλλεύεται, ανακατασκευάζει, συντηρεί, καθαρίζει,
φυλάσσει και γενικά να προστατεύει µε οποιονδήποτε
τρόπο τις παραχωρούµενες κατά χρήση εγκαταστάσεις
της παραγράφου 1.
3. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ανακαλείται η αριθ. 252717/17.3.1989 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Γεωργίας «Παραχώρηση κατά χρήση στο Δήµο Αθηναίων κήπων και Δενδροστοιχιών του Δηµοσίου», που εκδόθηκε σε εφαρµογή της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 1644/1986
(Α΄ 131), ως προς την παραχώρηση κατά χρήση στο Δήµο Αθηναίων των ιδίων ως άνω εγκαταστάσεων του ηµιυπόγειου κτιρίου αποχωρητηρίων και της περίφραξης
αυτών. Κατά τα λοιπά, η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση εξακολουθεί να ισχύει.
Άρθρο 41
1. To τρίτο εδάφιο του άρθρου 77A παρ. 3 του
ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 43
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 4018/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονοµία ή σε εκµετάλλευση
της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 52 του

«Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του
ν. 2725/1999, µε τις οποίες προβλέπεται η µη χορήγηση
πιστοποιητικού περί τήρησης των υποχρεώσεων που
προβλέπονται από το ν. 2725/1999 και αφορούν το δηµόσιο συµφέρον, η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού
εκδίδει πόρισµα ελέγχου πλήρως αιτιολογηµένο, το οποίο διαβιβάζει στην οικεία Οµοσπονδία, η οποία προκαλεί τον πειθαρχικό έλεγχο της ΑΑΕ ή του ΤΑΑ που υπέπεσε στην παράβαση, σύµφωνα µε τον Πειθαρχικό Κώδικα που προβλέπει ποινές για τις παραβάσεις αυτές.
Οι πειθαρχικές ποινές, που προβλέπονται στο πειθαρχικό δίκαιο της Οµοσπονδίας, πρέπει να είναι εσαεί ανάλογες µε τη βαρύτητα της παράβασης, επιφυλασσοµένων σε αντίθετη περίπτωση των προβλεποµένων από το
ν. 2725/1999 χρηµατικών ποινών.»
2. Στο άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο Γ΄ του ν. 4049/2012 η
φράση «µετά από γνώµη της Διοργανώτριας Αρχής» αντικαθίσταται µε τη φράση «µετά από σύµφωνη γνώµη
της Διοργανώτριας Αρχής».
‘Αρθρο 42
Επιτρέπεται η ανέγερση σχολικού κτηρίου στην έκταση µε στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙ και εµβαδού 2.952,41 τετραγωνικών µέτρων, η οποία βρίσκεται µεταξύ των οδών Αγίων Αναργύρων, Κόκκερελ και Λυδίας, εντός των διοικητικών ορίων των Δήµων Αθηναίων και Γαλατσίου, όπως αυτή εµφαίνεται µε τις συντεταγµένες των κορυφών της στο τοπογραφικό διάγραµµα του Τµήµατος Τοπογραφικού Σχεδιασµού και Μελετών της Διεύθυνσης
Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδοµίας του Δήµου Αθηναίων,
που συνοδεύει σε φωτοσµίκρυνση την παρούσα ρύθµιση, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας.

ν. 3518/2006 (Α΄ 272), οφείλει να καταθέσει και αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον ΟΓΑ (τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία που αντιστοιχούν σε διάστηµα απασχόλησης δύο µηνών. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολοιπόµενο διάστηµα και µέχρι τη λήξη της σύµβασης
εργασίας θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίµηνο.)»
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Άρθρο 44
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
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