ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΔ΄, 20 Δεκεµβρίου 2014,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

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 χρήµατος 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΄.

2
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, που
εκδίδεται εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
8. Τα εδαφικά τµήµατα που προέρχονται από εισφορά
γης διατίθενται κατά σειρά προτεραιότητας:
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.
17.7/16.8.1923, που περιλαµβάνονται ή αποτελούν πολεοδοµική ενότητα του ίδιου δήµου ή 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. Σε κάθε περίπτωση η προτεραιότητα διάθεσης της εισφοράς σε γη κατά τα ανωτέρω, τηρείται απόλυτα και δύναται η κάλυψη των εποµένων, σε προτεραιότητα, αναγκών, να γίνεται µόνο εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες της εκάστοτε τρέχουσας
προτεραιότητας.
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 έγκρισής τους δεν αναφέρεται
το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
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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 αναµόρφωσή της λόγω υπαγωγής της περιοχής στις διατάξεις του άρθρου 13, µπορεί µετά την εφαρµογή της παρ.
4 του άρθρου 3 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 20.8.1985 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 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.»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του από 30.8.1985 προεδρικού διατάγµατος (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 8 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 έως10
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. 17.7/16.8.1923 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
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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 τοις 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. 17.7/
16.8.1923 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. 17.7/16.8.1923, 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 κατά 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, εκτός αν δεν έχουν βεβαιωθεί ήδη οι εισφορές σε χρήµα της αρχικής πράξης εφαρµογής, οπότε και λαµβάνεται υπόψη η οικοπεδική αξία κατά το χρόνο κύρωσης της αρχικής πράξης εφαρµογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης στο κατάστηµα της Φορολογικής Διοίκησης που εξυπηρετεί το δήµο, ενώ για τους δήµους που έχουν δική τους ταµειακή υπηρεσία η παραπάνω εισφορά
βεβαιώνεται απευθείας 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 τοις εκατό (20%) επί
του συνολικού ποσού. Σε περίπτωση βεβαίωσης της εισφοράς 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
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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.
Σε περίπτωση µετατροπής σε χρηµατική εισφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 ως προς τον προσδιορισµό της αξίας και οι ανωτέρω διατάξεις ως προς τον τρόπο καταβολής των οφειλόµενων εισφορών σε χρήµα. 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 τοις 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 ι-

διοκτησίας 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 κυριότητος, 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 τοις 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 αρµοδιό-
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τητα 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 ε-

µπορικής 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
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 δεκαοκτάµηνο 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 τοις 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 καταστούν ληξιπρόθεσµες άνω
των έξι (6) µηνιαίων ή άνω των δύο (2) τριµηνιαίων ή άνω
της µίας (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 απο-
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φάσεων 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
δεκαοκτάµηνο 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 οριοθετηµένου 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 τοπογραφι-

κό 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
άρθρου 28 του ν. 1337/1983.
δ) Σε περιπτώσεις αµφιβόλου γεωλογικής 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 άλλο ίδιου επιπέδου σχεδιασµό.
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 α-
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ποζηµίωσης 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 που είτε εντάσσονται σε
ζώνη α΄ προστασίας είτε δεν επιτρέπεται η δόµηση σε
αυτούς, 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’ ελάχιστον του εξήντα έξι τοις 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 οικονοµική 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 ίσης µε
το είκοσι τοις 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 τοις 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 γνω-
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µοδότηση σχετικά µε την εκ νέου επιβολή ή µη της ανακληθείσας ή αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης του χώρου, είτε της έκδοσης αρνητικής γνωµοδότησης 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 Αλ-

λαγής, 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.»
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 τοις 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 τη µελέτη και τη 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:
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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
άρθρου 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 τη 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 Γραµµα-

τεία 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
έλεγχο στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία είναι αρµόδια για την έγκρισή τους µετά
από τη 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 εκκρε-
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µεί 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.
7. α) Στην περίπτωση επανέγκρισης σχεδίων για οποιονδήποτε, λόγο δεν απαιτείται η εκ νέου σύνταξη πράξης εφαρµογής, εφόσον δεν θίγονται κοινόχρηστοι και
κοινωφελείς χώροι και δεν επέρχονται αλλαγές και οι
προτεινόµενες από το ΡΣΕ ρυµοτοµικές γραµµές συµπίπτουν µε τα όρια διαµορφωµένων κοινοχρήστων χώρων
και αντιστοίχως οι προτεινόµενες-οικοδοµικές γραµµές
µε τα όρια διαµορφωµένων οικοδοµικών γραµµών ή οικοδοµικών τετραγώνων.
β) Δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας δηµοσιότητας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
10 του ν. 4269/2014, επί Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής (ΡΣΕ) που εγκρίνονται κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ιδίου ως
άνω νόµου, εφόσον οι προτεινόµενες από το ΡΣΕ ρυµοτοµικές γραµµές συµπίπτουν µε τα όρια διαµορφωµένων
κοινοχρήστων χώρων και αντιστοίχως οι προτεινόµενες
οικοδοµικές γραµµές µε τα όρια διαµορφωµένων οικοδοµικών γραµµών ή οικοδοµικών τετραγώνων. Σε αυτήν
την περίπτωση, εφόσον οι οπωσδήποτε διαµορφωµένοι,
µέσα στην περιοχή του ΡΣΕ, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι καλύπτουν την ελάχιστη έκταση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων κατά τα πολεοδοµικά σταθερότυπα, δεν απαιτείται σύνταξη πράξεως εφαρµογής
και η έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, για την έγκριση του ΕΧΣ και του ΡΣΕ επέχει θέση πράξεως εφαρµογής για όλες τις νόµιµες συνέπειες.
8. Οι επιτροπές του π.δ. 5/1986 (Α΄ 2) που έχουν συγκροτηθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος συνεχίζουν
τις εκκρεµείς διαδικασίες προσδιορισµού της αξίας των
ακινήτων που περιλαµβάνονται σε πράξεις εφαρµογής.
Σε κάθε περίπτωση εκκρεµών διαδικασιών ισχύουν οι
διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 1 του
π.δ. 5/1986 (Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκε µε το παρόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΚ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 7
Τροποποίηση του ν. 4067/2012
1.α. 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.»
1.β) αα) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4067/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως αίθριο ορίζεται και το ηλιακό αίθριο όταν αυτό περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο, στεγάζεται από κινητά διαφανή στοιχεία έµµεσου ηλιακού
κέρδους και συνεισφέρει στη συνολική ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Για τη αποφυγή υπερθέρµανσης ο χώρος αυτός κατά τη θερινή περίοδο θα πρέπει σε τµήµατά
του να αφήνεται ανοικτός, σύµφωνα µε σχετική µελέτη
ή να σκιάζεται από ελαφριά στοιχεία σκίασης.»
ββ) Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ανοικτός Εξώστης (µπαλκόνι) είναι η οριζόντια
προεξοχή του δαπέδου ορόφου ή του δώµατος που προβάλλεται πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιµοποιείται για την προσωρινή παραµονή ανθρώπων ή και την προσπέλασή τους προς χώρους κύριας
ή βοηθητικής χρήσης.»
γγ) Η παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός κτιρίου είναι ο κατάλληλος σχεδιασµός του κτιρίου που αποσκοπεί στη βέλτιστη εκµετάλλευση των φυσικών και κλιµατολογικών
συνθηκών µέσω της χρήσης κυρίως παθητικών συστηµάτων, µε σκοπό να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερµικής άνεσης, ποιότητας αέρα και φυσικού φωτισµού κατά τη διάρκεια όλου του έτους µε την
ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.»
δδ) Η παρ.11 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Βιοκλιµατικό κτίριο είναι το κτίριο του οποίου ο
σχεδιασµός ανταποκρίνεται στις κλιµατικές συνθήκες
του περιβάλλοντός του, µέσω της χρήσης κυρίως παθητικών συστηµάτων, µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι
βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερµικής άνεσης, ποιότητας αέρα και φυσικού φωτισµού κατά τη διάρκεια όλου
του έτους, µε την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και κατατάσσεται στις ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται.»
εε) Η παρ. 18 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Δρόµοι Ήπιας Κυκλοφορίας νοούνται οι οδοί µε
προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών, στους οποίους
µε κατάλληλες διαµορφώσεις εξασφαλίζεται, πέραν των
αναφεροµένων στη χρήση πεζοδρόµου της παρ. 59 του
παρόντος άρθρου, η διέλευση οχηµάτων µε χαµηλή ταχύτητα ή και η στάθµευση.»
στστ) Η παρ.26 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
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«26. Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης/δροσισµού είναι τα ηλιακά συστήµατα που χρησιµοποιούν µηχανικά µέσα για την κυκλοφορία και διακίνηση της ηλιακής θερµότητας.»
ζζ) Η παρ. 59 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«59. Πεζόδροµοι είναι οι διαµορφωµένοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι, που εξυπηρετούν κυρίως τη
συνεχή, ασφαλή και χωρίς, εµπόδια κυκλοφορία των πεζών και ΑΜΕΑ. Σε αυτούς απαγορεύεται η στάθµευση
και επιτρέπεται να κυκλοφορούν µόνο τα οχήµατα που
κινούνται προς και από εισόδους -εξόδους χώρων, στάθµευσης των παρόδιων χρήσεων εκτός αν άλλως ορίζεται
από τον κανονισµό λειτουργίας τους.»
2. Το πρώτο εδάφιο και τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της
παρ. 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 αρχαιολογικών 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
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ν. 4067/2012, αντικαθίσταται o αριθµός «66%» µε τον αριθµό «67%».
9. α) 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.»
β) Στην παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 προστίθεται περίπτωση ιβ.3 ως εξής:
«Σε ειδικά κτίρια επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των
προβλεποµένων στην παρ. 3 του άρθρου 15 και στην
παρ. 2α του άρθρου 13 του παρόντος νόµου, η υποβάθµιση της διαµορφωµένης στάθµης του ακαλύπτου χώρου
του αίθριου στο εσωτερικό του κτιρίου έως τη στάθµη
του δαπέδου του πρώτου υπογείου, µε την προϋπόθεση
ότι: α) η υποβάθµιση αυτού δεν υπερβαίνει τα 3,20µ. από το διαµορφωµένο έδαφος, β) οι διαστάσεις του αίθριου είναι, µεγαλύτερες του Δ προσαυξηµένες κατά 0,20
του ύψους της υποβάθµισης, γ) στο πρώτο υπόγειο υπάρχουν και χώροι κύριας χρήσης και δ) ο ακάλυπτος
χώρος του αίθριου φυτεύεται υποχρεωτικά κατά τα 2/3
αυτού και περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το
κτίριο.»
γ) Στο άρθρο 6 του ν. 4067/2012 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Στις πίσω ή στις πλάγιες πλευρές διατηρητέου
κτιρίου οι οποίες είναι επίπεδες, ανεπιτήδευτες, επικαλυµµένες µε κονίαµα και µόνο χωρίς κανένα ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό στοιχείο και που εφάπτονται µε όµορες ιδιοκτησίες, επιτρέπεται η δηµιουργία µη προσβάσιµων επιφανειών που προκύπτουν από εσοχή στο σώµα του
κτιρίου διαστάσεων τουλάχιστον 0,50 µ. για την κάλυψη
της ανάγκης φυσικού φωτισµού και αερισµού των εσωτερικών χώρων της κατασκευής. Η δηµιουργία των εσοχών αυτών, καθώς και των ανοιγµάτων κατασκευάζεται
πάνω από το µέγιστο υλοποιηµένο ύψος του υφιστάµενου όµορου κτίσµατος, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων σε κάθε άλλη διάταξη και µετά από τη σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής. Προϋπόθεση είναι η µη αλλοίωση των στοιχείων που συνέτειναν στο
χαρακτηρισµό του κτιρίου ως διατηρητέου. Στην περίπτωση αδόµητου όµορου οικοπέδου ή γηπέδου, καθώς
και στην περίπτωση ανέγερσης προσθήκης σε όµορη ιδιοκτησία, η δηµιουργία ανοιγµάτων στο υπάρχον διατηρητέο κτίριο µε τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν δηµιουργεί καµία δέσµευση ως προς την τοποθέτηση του νέου κτιρίου ή της προσθήκης στις ιδιοκτησίες αυτές.»
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. α) 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
του 20%, η στάθµη του φυσικού εδάφους µπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00 µ. και να επιχωθεί µέχρι 1,50
µ..»
12.β) Το τρίτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 15 του
ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα
παραπάνω όρια, για κτίρια δηµοσίου ενδιαφέροντος και
σηµασίας, καθώς και για ειδικά κτίρια, επιτρέπονται ύστερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.»
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/
2012 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 2,00 µ., 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 αρχιτε-
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κτονικά 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. Ανοικτοί 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. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ.

3 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 ο αριθµός «1,00 µ.» αντικαθίσταται από τον αριθµό «1,50 µ.».
20. β) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα
παραπάνω όρια, για κτίρια δηµοσίου ενδιαφέροντος και
σηµασίας, καθώς και για ειδικά κτίρια, επιτρέπονται ύστερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.»
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.»
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. α) 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
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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.»
25. β) Η παρ.1 του άρθρου 27 του ν.4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κτίρια, κτιριακές υποδοµές και εγκαταστάσεις
που χαρακτηρίζονται ως ειδικά κτίρια δηµοσίου ενδιαφέροντος ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, επιτρέπονται
παρεκκλίσεις του παρόντος νόµου που χορηγείται µετά
από αιτιολογηµένη τεχνική, έκθεση και έγκριση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.»
26. Η παρ. 6 του άρθρου 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 υπη-

ρεσίας 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. 5/7.10.1993 «Καθορισµός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας
του ρυµοτοµικού σχεδίου Αθηνών» (Δ΄ 1329) εφαρµόζονται τα εξής:
α) Οι προϋπάρχουσες της 23.11.1982 χρήσεις που λειτουργούν νοµίµως κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
και είναι εγκατεστηµένες εντός κτιρίων χαρακτηρισθέντων ως διατηρητέων µε διοικητική πράξη εκδοθείσα επίσης προ της 23.11.1982 και προϋφίστανται του χαρακτηρισµού, συνεχίζουν να λειτουργούν υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του π.δ. 5/7.10.1993 και άλλων ειδικών διατάξεων, επιτρεποµένης επιπλέον και της µεταβίβασης της σχετικής αδείας σε άλλο 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 σχετικών
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.
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. 5/7.10.1993
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
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της ζητούµενης λειτουργίας στο άµεσο περιβάλλον,
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις των ειδικών διατάξεων
του προεδρικού διατάγµατος.
2. Πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 2 του από
16.8.1993 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.
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 23.2.1987 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 προεδρι-

κού 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. 2στ του άρθρου 17
του ν. 4067/2012 κατά παρέκκλιση των οριζοµένων σε
προεδρικά διατάγµατα έγκρισης Ρυµοτοµικών Σχεδίων
οικισµών άνω των 2.000 κατοίκων.
9. Αντικαθίστανται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της
παρ. 2γ του άρθρου 5 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270) 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 οικείου ΣΥΠΟΘΑ. Υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε - εκκρεµότητα ολοκληρώνονται,
µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις. Διοικητικές Πράξεις,
οι οποίες έχουν εκδοθεί µε βάση τις διατάξεις της παρ.
2γ του άρθρου 5 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270) µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, παραµένουν σε ισχύ,
και είναι δυνατή η ενηµέρωση του φακέλου τους για την
έκδοση της προβλεπόµενης για την Περιφέρεια Αττικής
υπουργικής απόφασης.»
10. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 4030/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Είναι δυνατή η παράλληλη έκδοση έγκρισης και άδειας κατεδάφισης µε την έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 4030/2011 στο ίδιο ακίνητο. Σε αυτή την περίπτωση η
άδεια δόµησης της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/2011
εκδίδεται τουλάχιστον 20 ηµέρες µετά την έκδοση της
έγκρισης και άδειας κατεδάφισης. Κατά τα λοιπά, απαιτείται η ανάρτηση των πράξεων στο διαδίκτυο κατά τα
προβλεπόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4030/
2011.»
11. Στο άρθρο 9 του ν. 4258/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. α) Σε ακίνητα στα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισµού προσωρινής οριογραµµής ρέµατος,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης 3046/304/ 1989 (Δ΄ 59) πριν τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, είναι δυνατή η εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µετά από 48ωρη ενηµέρωση ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, η αλλαγή χρήσης µετά από έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης εφόσον απαιτείται,
καθώς και η έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης νοµιµοποίησης, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 4 του
ν. 4067/2012.
β) Στα παραπάνω ακίνητα είναι δυνατή η έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης έως και τις 31.12.2016 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η δόµηση από την οριογραµµή βρί-
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σκεται σε απόσταση µικρότερη των 20 µέτρων, η χορήγηση της έγκρισης και άδειας δόµησης είναι δυνατή εφόσον έχουν εγκριθεί από την αρµόδια υπηρεσία τα τεχνικά έργα που τυχόν απαιτούνται για την ελεύθερη ροή
των νερών και την ασφάλεια του κτιρίου και των λοιπών
δοµικών έργων που πρόκειται να ανεγερθούν και µε την
προϋπόθεση ότι αυτά θα εκτελεστούν σε όλο το µήκος
του προσώπου προς το υδατόρεµα του οικοπέδου ή γηπέδου, πριν ή παράλληλα µε την ανέγερση του φέροντα
οργανισµού του κτιρίου ή της εγκατάστασης που προβλέπεται στην άδεια δόµησης.»
12. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. της
24.4/3.5.1985 (Δ΄ 181) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε ιδιοκτησία που τµήµα της εµπίπτει εν µέρει εντός
του ορίου οικισµού και εν µέρει εκτός αυτού, ο επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης προκύπτει για το εκτός οικισµού τµήµα βάσει των κείµενων διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόµηση εφόσον έχει την αρτιότητα ως
προς το εµβαδόν του. Στην περίπτωση αυτή η τοποθέτηση των οικοδοµών µπορεί να γίνει οπουδήποτε εντός
της παραπάνω ιδιοκτησίας µετά από έγκριση του αρµοδίου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, αρκεί τα τµήµατα που
τοποθετούνται στο εντός του οικισµού τµήµα να απέχουν από τα όρια της ιδιοκτησίας απόσταση, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα περί αποστάσεων στο παρόν και µε την
προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται υπέρβαση στο συντελεστή κάλυψης και όγκου και στο επιτρεπόµενο ύψος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν, ενώ στο εκτός του
οικισµού τµήµα αρκεί οι οικοδοµές να απέχουν από τα όρια της ιδιοκτησίας απόσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις για τις τηρούµενες αποστάσεις στην εκτός σχεδίου δόµηση. Όταν το τµήµα που εµπίπτει εκτός του ορίου οικισµού δεν έχει την αρτιότητα
ως προς το εµβαδόν του, δεν αντιστοιχεί σε αυτό το
τµήµα συντελεστής δόµησης και η τοποθέτηση των οικοδοµών µπορεί να γίνει, σύµφωνα µε τα παραπάνω.»
13. Εντός ορίων οικισµού κάτω των 2.000 κατοίκων, εξαιρούµενων των παραδοσιακών, στους ακάλυπτους χώρους των ακινήτων, επιτρέπεται η κατασκευή θερµοκηπίων κηπευτικών προϊόντων οικιακής χρήσης, µε τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το ύψος της κατασκευής δεν θα υπερβαίνει το 1,50
µ..
β) Το εµβαδόν δεν θα υπερβαίνει ανά ιδιοκτησία τα 30
τ.µ..
γ) Ο σκελετός του θερµοκηπίου θα είναι ξύλινος, µεταλλικός ή συνθετικός και η επικάλυψή του θα γίνεται αποκλειστικά από γυαλί ή ελαφριά υλικά (νάιλον, διάφανο
pvc, κ.λπ.).
Για την κατασκευή των παραπάνω θερµοκηπίων, απαιτείται η 48ωρη έγγραφη ενηµέρωση της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012.
14. α) Αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 9 του ν. 4269/2014 ως εξής:
«β) Σε κάθε περίπτωση στις παραπάνω περιοχές ο συντελεστής δόµησης που προκύπτει κατά την πολεοδόµησή τους ανά πολεοδοµική ενότητα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,8 επί του συνόλου της εκτάσεως που αποµένει µετά την αφαίρεση του τµήµατος που, αποδίδεται σε κοινόχρηστους χώρους.»
β) Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 13α
του ν. 4269/2014 ως εξής:

«Επίσης έως την έγκριση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων είναι δυνατή η τροποποίηση εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, σύµφωνα µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις ως προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.»
γ) Στο άρθρο 30 του ν. 4269/2014 προστίθεται τρίτη
παράγραφος ως εξής:
«3. Νοµίµως λειτουργούσες κατά τη δηµοσίευση, του
παρόντος νόµου, δραστηριότητες µε τις αναφερόµενες
στην παράγραφο 1 προβλεπόµενες χρήσεις, για τις οποίες επιβάλλονται περιορισµοί ως προς τη δόµηση µπορούν να εκσυγχρονίζονται, καθώς και να επεκτείνονται
κτιριακά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προ της ενάρξεως
του παρόντος νόµου διατάξεις.»
15. Όπου από ειδικές διατάξεις Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 26 του
ν. 1337/1983 είναι δυνατή επίσης η χορήγηση έγκρισης
και άδειας δόµησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
της 6/17.10.1978 (Δ΄ 1978) µετά από γνώµη του οικείου
ΣΥΠΟΘΑ.
16. α) Για τις περιπτώσεις µεταβατικής ισχύος του π.δ.
23.2/6.3.1987 «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων
γης» ορίζεται ότι για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 3 η εξαίρεση νοείται για επιφάνειες χρήσεων άνω
των 1500 τ.µ.. Για δε τα εµπορικά καταστήµατα της ίδιας
παραγράφου επιτρέπονται επιφάνειες και άνω των 1.500
τ.µ., εφόσον τούτο προβλέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες όρους δόµησης - κάλυψης. Μεικτά καταστήµατα τροφίµων και λοιπόν προϊόντων, για την εφαρµογή
των διατάξεων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, δεν νοούνται ως υπεραγορές εφόσον το εµβαδόν των χώρων κύριας χρήσης δεν υπερβαίνει τα 1500 τ.µ..
β) Αντικαθίσταται η περίπτωση 1.7. της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4269/2014 ως εξής:
«Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπηρεσιών, συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 1.000 τ.µ.
ανά γήπεδο.»
γ) Αντικαθίσταται η περίπτωση 1.11. της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4269/2014 ως εξής:
«1.11. Αναψυκτήρια, καφενεία συνολικής επιφάνειας
δόµησης µέχρι 200 τ.µ. ανά γήπεδο.»
17. Στο τέλος του άρθρου 28 του ν. 4178/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται
να παραταθεί η παραπάνω προθεσµία υπαγωγής.»
18. α) Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 4164/2013, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Πέραν των ανωτέρω, κατ’ εξαίρεση, η δόµηση στα οικόπεδα του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου
και ανεξαρτήτως της ύπαρξης πράξης παραχώρησης,
µπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων εφόσον έχουν υλοποιηθεί από την
αρµόδια δηµόσια αρχή εργασίες ασφαλτόστρωσης ή συντήρησης ή και διέλευση κοινοχρήστου, δικτύου.»
β) Το άρθρο 36 του ν. 4258/2014 καταργείται.
19. Σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης λειτουργούντων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατικών εργαστηρίων και οινοποιείων εντός σχεδίου πόλεως και εντός ορίων οικισµού µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο είναι δυνατή η εκµετάλλευση του µεγίστου
συντελεστή κάλυψης που προβλέπεται από το διάταγµα
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ρυµοτοµίας τους κατά παρέκκλιση των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτό για την εκµετάλλευση
της κάλυψης, µε την προϋπόθεση ότι ο ως άνω µέγιστος
συντελεστής κάλυψης δεν υπερβαίνει το 40%.
20. Η ηµεροµηνία στο τέλος των παραγράφων 1, 2, και
4 του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως «31.12.2016».
21. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2
του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 ισχύουν και για τις εργασίες που προβλέπονται στην περ. γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 19 του ν. 4067/2012 σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, του τελευταίου ορόφου είναι και δικαιούχος της αποκλειστικής χρήσης του δώµατος, χωρίς την προϋπόθεση ύπαρξης, κινητικών ή άλλων προβληµάτων. Η άδεια
δόµησης εκδίδεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας
διάταξης και κανονισµού (συµπεριλαµβανοµένου του κανονισµού πολυκατοικίας).
22. Στις περιπτώσεις Β΄, ΣΤ΄ και Η΄ της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3983/2011 η οποία αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο τρίτο του ν. 4117/2013 η φράση «των πέντε (5) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση «των δέκα (10) ετών».
23. Η παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177),
που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 52 του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174), τροποποιείται ως εξής:
«6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και
έως 30.6.2015 για την άσκηση της δραστηριότητας του
Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία
Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
α) Να είναι Διπλωµατούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή
µηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή του π.δ.
38/2010 (Α΄ 78).
β) Να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα.
Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόµενο από το ΤΕΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος έως 30.6.2015. Από την 1η Ιουλίου
2015 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.»
24. Αυτοτελές τµήµα του κώδικα κατά τις διατάξεις
του άρθρου 12 του ν. 4269/2014 αποτελεί η κωδικοποίηση του ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός). Για
την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.Ο.Κ. η επιτροπή
δύναται να συνεπικουρείται από δεκαµελή οµάδα µεταπτυχιακών φοιτητών και ειδικών εµπειρογνωµόνων χωρίς την καταβολή αµοιβών.
25. α) Στις αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 1γ του άρθρου 26 του ν. 4178/2013, µε εξαίρεση τις αυθαίρετες
κατασκευές που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της
ως άνω παραγράφου όπως ισχύει, δεν έχει εφαρµογή η

παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4178/2013 για το πρόστιµο
διατήρησης. Προϋπόθεση για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης είναι οι παραπάνω αυθαίρετες κατασκευές
να βρίσκονται στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου - γηπέδου.
β) Σε περίπτωση αποδοχής του προστίµου της, παρ. 1α
και 1β του άρθρου 26 του ν. 4178/2013, κατασκευής, που
τηρεί τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ή αυτές που
ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, η οποία δύναται
να νοµιµοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενηµέρωση της άδειας δόµησης, για την έκδοση άδειας
νοµιµοποίησης κατασκευών τουριστικών εγκαταστάσεων και µόνο εφόσον έχει εγκριθεί περιβαλλοντική µελέτη κατά τις κείµενες διατάξεις έως τη δηµοσίευση του
παρόντος, παρέχεται έκπτωση ογδόντα τις εκατό (80%).
γ) Στο ποσοστό της παρ. 14α του άρθρου 23 του
ν. 4178/2013 δεν προσµετρούνται υπόγειες επιφάνειες,
όπως αποτυπώνεται ο όγκος αυτών στην οικοδοµική άδεια που έχει εκδοθεί.
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
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
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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 που συστήνεται για αυτόν 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.
10. Στο άρθρο 26 του ν. 4280/2014 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηµα για
την έκδοση βεβαίωσης του άρθρου 24 του ν. 2508/1997
πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και η βεβαίωση
δεν έχει εκδοθεί εφαρµόζεται η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 4 και δεν απαιτείται εκ νέου αίτηµα παρά η συµπλήρωση των στοιχείων εφόσον απαιτηθεί για την εφαρµογή των ανωτέρω. Στις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί η εν λόγω βεβαίωση για τις λοιπές διαδικασίες ακολουθούνται οι διατάξεις του παρόντος νόµου.»

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 αυτής 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. 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 και εντός αυτής δεν υπάρχουν κτήρια/κτίσµατα 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.
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
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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.
Εντός της έκτασης αυτής απαγορεύεται η ανέγερση
κτισµάτων/κτηρίων ή των προσωρινών καταλυµάτων που
προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 4258/2014. Εντός ενός έτους από την εξόφληση του ανταλλάγµατος χρήσης πρέπει να υποβληθεί από τον κάτοχο δήλωσης στο
ΟΣΔΕ.
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 ή η ανέγερση των κτισµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος 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 και µε διπλασιασµό της
προβλεπόµενης στο άρθρο αυτό χρηµατικής ποινής.»
4. 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.»
5. 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 σω-

φρονιστικών καταστηµάτων. Δικαιούχος των ανωτέρω επεµβάσεων 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.»
6. 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.»
7. 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, 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.»
8. Η παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Για την εκτέλεση λοιπών έργων υποδοµής, µετά
των συνοδών τους έργων, ήτοι τηλεπικοινωνιακών και η-
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λεκτρικών δικτύων ή εγκαταστάσεων έργων ύδρευσης
και αποχέτευσης, κέντρων επεξεργασίας λυµάτων, έργων συλλογής, αποθήκευσης και µεταφοράς υδάτων (εξωποτάµιες και εσωποτάµιες λιµνοδεξαµενές µε τη βοήθεια µικρών φραγµάτων και ταµιευτήρων αυτών) για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς και αντλιοστασίων, απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του παρόντος νόµου. Η επέµβαση επιτρέπεται στα δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις και σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου, εξαιρουµένων των κατηγοριών α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, καθώς
και της κατηγορίας α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.»
9. Η τελευταία λέξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1β
του άρθρου 67 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«ν. 4280/2014».

Το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:

2014 (Α΄ 8), µετά το εδάφιο α΄, προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας
των υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ του διαγωνισµού
για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών
υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε µε την µε αριθµό
5223/23.1.2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
(τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 23), η ισχύς των οποίων παρατάθηκε έως 31.12.2014 και για την κάλυψη των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ. ΔΙΙΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/163/
30296/16.12.2013 Απόφαση της Επιτροπής της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και η υπ’
αριθµ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/314/οικ.34724 (Β΄ 3395) Απόφαση κατανοµής προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, παρατείνονται έως την 31.12.2015 και µόνο για αντικατάσταση αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισµό του ή έχει κώλυµα διορισµού εντός ενός (1) έτους
από το διορισµό του από επόµενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο και µόνο για τις ανωτέρω συνολικά 200 θέσεις ΠΕ και ΔΕ. Απαγορεύεται ο διορισµός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθµού των κατά τα ανωτέρω συνολικά θέσεων και των
θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι που διορίστηκαν
παραιτήθηκαν εντός έτους από του διορισµού τους.»

«Άρθρο 286

Άρθρο 16

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
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.»

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 125 του
ν. 4001/2011, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται έως δέκα (10), κατ’ ανώτατο όριο εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, κατηγορίας Διοικητικής - Οικονοµικής κατεύθυνσης
που υπηρετούν στη ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίοι, εφόσον επιθυµούν, δύνανται κατόπιν αίτησής τους και της σύµφωνης
γνώµης της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να µεταφερθούν στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έως την 31.1.2015, σε αντίστοιχη ιεραρχική βαθµίδα.»

Άρθρο 13
Παραβίαση κανόνων οικοδοµικής

Άρθρο 14
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 15
Στη διάταξη της παρ. 2Γ του άρθρου 12 του ν. 4229/

Άρθρο 17
Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη ΡΑΕ µε την παρ. 10
του άρθρου 34 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8), διατηρούνται έως και τις 30.6.2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 18 παρ. 6 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235).
Άρθρο 18
Κύρωση του ιδιωτικού συµφωνητικού δεύτερης
τροποποίησης της από 25.11.2008 Σύµβασης
Παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών II και III του σταθµού
εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρίας
«Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ»
(όπως τροποποιήθηκε στις 26.7.2011)
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου το ιδιωτικό συµφωνητικό δεύτερης τροποποίησης της από 25.11.2008 Σύµβασης Παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών II και III του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρίας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ» (όπως τροποποιήθηκε στις 26.7.2011), το κείµενο του οποίου, µε τα συνηµµένα αυτού παραρτήµατα,
ακολουθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:
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Άρθρο 19
1. Συνιστάται πενταµελής Επιτροπή για τη σύνταξη
σχεδίου νέου Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών,
το οποίο θα υποβληθεί στη Βουλή για κύρωση κατά το
άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν Σύµβουλο της Επικρατείας, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του
Συµβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, δύο Νοµικούς
Συµβούλους του Κράτους ή έναν Νοµικό Σύµβουλο του
Κράτους και έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών και δύο εν ενεργεία διπλωµατικούς υπαλλήλους µε πρεσβευτικούς βαθµούς, ως µέλη. Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η Επιτροπή περατώνει το έργο της εντός ενός µηνός από τη συγκρότησή της.
3. Ο Πρόεδρος, τα µέλη της Επιτροπής και της Γραµµατείας της ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με όµοια απόφαση µπορεί να παρατείνεται ο
χρόνος περάτωσης του έργου της Επιτροπής και να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη λειτουργία και τη διοικητική της υποστήριξη.
4. Στον Πρόεδρο, τα µέλη της Επιτροπής και της
Γραµµατείας της δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.
Άρθρο 20
1. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
διεξάγει, σε εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ανοικτή, διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την
ανάδειξη παρόχων υπηρεσιών υποστήριξης των Προξενικών Αρχών ή των Προξενικών Γραφείων Διπλωµατικών
Αρχών στη διαδικασία χορηγήσεων θεωρήσεων. Η διαδικασία αυτή διέπεται αναλογικά από τις διατάξεις των άρθρων 153-171 του ν. 4281/2014, του άρθρου 4 του π.δ.
118/2007 και συµπληρωµατικά του άρθρου 133 του
ν. 4270/2014.
2. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τον πάροχο
έναντι ανταλλάγµατος που καταβάλλεται ανά αίτηση από τους αιτούντες τη θεώρηση, κατά τα προβλεπόµενα
στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 810/2009.
3. Στη διακήρυξη καθορίζονται ενδεικτικά: οι όροι και
οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο πάροχος για τη
συµµετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία, η προθεσµία υποβολής των προσφορών, η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των 30 ηµερών από τη δηµοσίευση της
προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι υποδοµές και το προσωπικό που πρέπει να απασχολεί, τυχόν άλλες τεχνικές απαιτήσεις και ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύµβασης ανά χώρα ή περιοχή, το µέγιστο αντάλλαγµα που καταβάλλουν οι αιτούντες τη θεώρηση, οι Προξενικές Αρχές ή τα Προξενικά Γραφεία Διπλωµατικών Αρχών, τα οποία οµαδοποιούνται, ώστε να
συνδυάζονται περιοχές διαφορετικής ζήτησης αιτήσεων
και επιπέδων δυσκολίας, η διάρκεια της σύµβασης, τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Συµβάσεις που έχουν συναφθεί από Προξενικές Αρχές ή Προξενικά Γραφεία Διπλωµατικών Αρχών εξακολουθούν να ισχύουν και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται, µέχρι την έναρξη παροχής των υπηρεσιών από
τους αναδόχους που επιλέγονται µε την προβλεπόµενη

στο παρόν άρθρο διαγωνιστική διαδικασία.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διεξαγωγή της
διαγωνιστικής διαδικασίας. Με όµοια απόφαση συγκροτούνται τα συλλογικά όργανα που είναι αρµόδια για τη
διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης, την εξέταση των
ενδικοφανών προσφυγών και την εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον τρόπο λειτουργίας τους.
Άρθρο 21
1. Συνιστάται Κεντρικό Συµβούλιο Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στο οποίο συµµετέχουν οι εξής:
α. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή τον Γενικό
Γραµµατέα του ιδίου Υπουργείου.
β. Ο Γενικός Γραµµατέας Χωροταξίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
γ. Ο Ειδικός Γραµµατέας Υδάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
δ. Ο Νοµικός Σύµβουλος ή ο Πάρεδρος του Γραφείου
του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ε. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού, ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
στ. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης, ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας, ο Προϊστάµενος
της Διεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Τράπεζας Γης, ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Δασικής Πολιτικής και ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασµού, καθώς και, εφόσον
συντρέχει περίπτωση αρµοδιότητας κάποιας από τις Διευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας αυτής Διεύθυνσης.
ζ. Σε περίπτωση εξέτασης ζητηµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του Υπουργείου Τουρισµού και µετέχει ως µέλος και εκπρόσωπος του αντιστοίχου Υπουργείου.
2. Το Κεντρικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί, κατόπιν ερωτήµατος του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή του αρµόδιου Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, για τη διευκρίνιση τεχνικής φύσεως ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων έργων και δραστηριοτήτων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες, τα κλιµάκια των
Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και από το Σώµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλεί-
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ων. Η ανωτέρω αρµοδιότητα του Κεντρικού Συµβουλίου
ασκείται:
(α) Μετά το πέρας των διαδικασιών ελέγχου, µε τη σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου και πριν από την έκδοση βεβαίωσης των παραβάσεων, όπως αυτές προβλέπονται µε
τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. Α4 του ν. 2947/2001 (Α΄
228).
(β) Μετά από προσφυγές και αναφορές, ενώπιον του
αρµοδίου οργάνου και εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
Στο Κεντρικό Συµβούλιο Εισηγητής είναι ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο ή έδωσε
εντολή για διενέργεια ελέγχου σε Κλιµάκιο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών.
Για τη διαµόρφωση της γνώµης αυτής το Κεντρικό
Συµβούλιο µπορεί να ζητεί την άποψη των αρµοδίων καθ'
ύλη υπηρεσιών είτε να καλεί ενώπιον του οποιοδήποτε
αναγκαίο, κατά την κρίση του, όργανο ή φορέα και τρίτο
πραγµατογνώµονα ή πρόσωπο ειδικών γνώσεων, καθώς
επίσης να παραγγέλλει στα πρόσωπα αυτά την έκδοση
γνωµοδοτήσεων επί οποιουδήποτε σχετικού ζητήµατος.
3. Το Κεντρικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την οποία ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία
του.
4. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων που ορίζονται στην
άνω παράγραφο 1 περίπτωση ζ΄, µε τους αναπληρωτές
τους, ορίζονται µε αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργών εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών από τη σχετική
έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Εάν η προθεσµία αυτή
παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν ανακοινωθεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εκπρόσωποι των υπηρεσιών αυτών, το Κεντρικό Συµβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά µέλη µέχρι την υπόδειξη και το διορισµό των ελλειπόντων εκπροσώπων.
Άρθρο 22
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούµενων (ΕΤΑΑ),
µπορεί, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 3586/2007
και του άρθρου 49 του ν. 3863/2010, να παραχωρηθεί άνευ άλλου - πλην του προβλεποµένου στην παράγραφο
4 - ανταλλάγµατος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η
χρήση και η εκµετάλλευση των θερµοπηγών και του ξενοδοχείου «ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΠΑΛΛΑΣ» της περιοχής Θερµής
Μυτιλήνης του Ν. Λέσβου για χρονικό διάστηµα που δεν
θα υπερβαίνει τα 30 έτη, προκειµένου να αξιοποιηθούν
αυτά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου µε πόρους είτε του προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων είτε Ενωσιακούς. Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η παράταση
του χρόνου ή η ανάκληση της πράξης παραχώρησης για
σπουδαίο λόγο.
2. Με προγραµµατική σύµβαση, που υπογράφεται µεταξύ του ΕΤΑΑ και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι για την υλοποίηση των προβλεποµένων στην παράγραφο 1. Στη
σύµβαση αυτή δύναται να προβλεφθεί ιδίως ο φορέας υ-

λοποίησης των έργων αποκατάστασης, η πρόβλεψη της
δυνατότητας ανάθεσης του έργου αποκατάστασης σε ιδιώτες, η πρόβλεψη της συνδροµής από το ΕΤΑΑ στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα έργα αποκατάστασης
των υφιστάµενων ιαµατικών λουτρικών εγκαταστάσεων
προκειµένου αυτές να καταστούν λειτουργικές και πάντως µέχρι του ποσού της παραγράφου 3.
3. Οι δαπάνες αποκατάστασης των υφιστάµενων ιαµατικών λουτρικών εγκαταστάσεων µέχρι του ποσού
των 60.000 ευρώ βαρύνουν το ΕΤΑΑ. Το τυχόν υπερβάλλον ποσό, καθώς και τα λοιπά έξοδα συντήρησης των ιαµατικών λουτρικών εγκαταστάσεων και του ξενοδοχείου
βαρύνουν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4. Επί του µικτού κύκλου εργασιών, που προκύπτει από την εκµετάλλευση των παραχωρούµενων µε την παράγραφο 1 ακινήτων, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποδίδει ποσοστό 5% στο ΕΤΑΑ, το οποίο δεν µπορεί να
υπολείπεται των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ ετησίως.
5. Τα ακίνητα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που περιήλθαν στην κυριότητά
του λόγω της καθολικής διαδοχής των καταργηθέντων
Ν.Π.Δ.Δ. µε τις επωνυµίες Οργανισµός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας
(Ο.Ε.Κ.), καθιερώνονται στην κοινή χρήση, σύµφωνα µε
τους σκοπούς του Ο.Α.Ε.Δ., όπως αυτοί επανακαθορίστηκαν µε το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).
Η γενική αυτή καθιέρωση ισχύει αναδροµικά από την
έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου.
Από την αναδροµικότητα αυτή δεν θίγονται οι παραχωρήσεις ακινήτων κατά χρήση που έγιναν σε δηµόσιους φορείς κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. από την έναρξη ισχύος του ν. 4144/2013 µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.
είναι δυνατόν η καθιέρωση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου να εξειδικεύεται κατά περίπτωση.
Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να γίνεται από καθιέρωση ακινήτων του Οργανισµού και να ορίζεται η
χρήση αυτών κατά περίπτωση.
6. Επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων ιδιοκτησίας του Ο.Α.Ε.Δ. σε Υπηρεσίες του Δηµοσίου, σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Η παραχώρηση της χρήσης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..
Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται η διάρκεια της
παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα
προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, καθώς και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε αυτήν.
Άρθρο 23
1. Μετά το τέλος της παρ. 2 του άρθρου 34 («Ρύθµιση
θεµάτων αναδιάρθρωσης υπηρεσιών Υπουργείου Τουρισµού») του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
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«Επίσης, µέχρι την ίδια ως άνω ηµεροµηνία του προηγούµενου εδαφίου ο Ε.Ο.Τ. παραµένει υπόχρεος για τη
εξόφληση δαπανών των τεχνικών έργων από το Π.Δ.Ε.,
εφόσον οι εργασίες τους έχουν πιστοποιηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία των έργων µέχρι τις 29.10.2014.»
2. α. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155)
τροποποιείται ως εξής:
«1. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού
καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές
των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, ο τρόπος και η
διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθµολογούµενα κριτήρια και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Με την ίδια απόφαση
καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε θέµα σχετικό µε την κατάταξη των υφιστάµενων ξενοδοχείων στις
νέες κατηγορίες αστέρων.»
β. Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4276/2014 τροποποιείται ως εξής:
«1. Έως την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης
που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 ισχύουν οι
διατάξεις του π.δ. 43/2002 (Α΄ 43).»
γ. Η παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4276/2014 τροποποιείται ως εξής:
«2. Από την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης
που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 καταργείται
το π.δ. 43/2002 (Α΄ 43).»
Άρθρο 24
1. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3199/2003 (Α΄ 280), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«θ) Παρακολουθεί τη λειτουργία των Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, παρέχει σχετικές κατευθύνσεις και οδηγίες, ιδίως µέσω εγκυκλίων και διασφαλίζει
την εφαρµογή τους.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 (Α΄
280), όπως ισχύει , προστίθενται νέες περιπτώσεις ιγ΄,
ιδ΄, ιε΄, ιστ΄ ως εξής:
«ιγ) Καταρτίζει και εισηγείται το Εθνικό Μητρώο Υδροληψιών για την καταγραφή των σηµείων υδροληψίας και
ενδεχοµένως και των χρήσεων των υδάτων, όπως αυτές
περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 10,
ιδ) παρέχει στις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων τεχνική και λειτουργική υποστήριξη
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους,
ιε) υποστηρίζει και συνδράµει τις Διευθύνσεις Υδάτων
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων στη διαµόρφωση προγραµµάτων για τη χρηµατοδότηση µέτρων και δράσεων
για την προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος, κυρίως στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 3889/2010
(Α΄ 182),
ιστ) καθορίζει και εισηγείται την ιεράρχηση των προγραµµάτων χρηµατοδότησης που καταρτίζονται από το
Δηµόσιο, για έργα αποκατάστασης, αναβάθµισης, προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος, ανάλογα µε τη σπουδαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα τους, στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής
για το υδάτινο περιβάλλον.»
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3199/2003

(Α΄ 280), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται Περιφέρεια
νοείται στο εξής Αποκεντρωµένη Διοίκηση και όπου αναφέρεται Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας νοείται
στο εξής Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
4. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3199/2003 (Α΄ 280), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της
Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, επιβάλλονται περιορισµοί
ή άλλα µέτρα στη χρήση των υδάτων και την εκτέλεση
έργων αξιοποίησής τους προκειµένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης που προβλέπεται
στο άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε µε το στοιχείο ζ΄ της
παρ. 1 του πέµπτου άρθρου του ν. 4117/2013 και των
Προγραµµάτων Μέτρων και Παρακολούθησης που προβλέπονται στο άρθρο 8.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3199/2003 (Α΄ 280) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι χρήσεις υδάτων διακρίνονται κυρίως σε ύδρευση, άρδευση, βιοµηχανική χρήση, ενεργειακή χρήση και
χρήση για αναψυχή.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 3199/2003 (Α΄ 280) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για την παροχή ύδατος, τη χρήση ύδατος και την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα,
απαιτείται άδεια. Για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος
ή εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων πρέπει
να τεκµηριώνεται η συµβατότητα και η σκοπιµότητα έκδοσής της, σύµφωνα µε το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης της
Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταµών και το οικείο
Πρόγραµµα Μέτρων.»
7. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3199/2003 (Α΄ 280)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2.1. Οι άδειες χρήσης ύδατος ή εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από τον Γενικό
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά
από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, καθορίζονται οι κατηγορίες των αδειών, το
περιεχόµενο του φακέλου αδειοδότησης και τα συνοδευτικά στοιχεία ανά κατηγορία, οι δικαιούχοι των αδειών, οι όροι και η ειδικότερη διαδικασία έκδοσης των αδειών, το περιεχόµενο των αδειών, η διάρκεια ισχύος
τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2.2. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται επιπλέον:
α) οι εξαιρέσεις συγκεκριµένων χρήσεων ή/και έργων
αξιοποίησης υδατικών πόρων από το καθεστώς αδειοδότησης, µε κριτήριο τουλάχιστον τη διασφάλιση της συµβατότητάς τους µε τα οικεία σχέδια διαχείρισης, τη µη
µεταβολή της απολήψιµης ποσότητας και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών του ύδατος, καθώς και τη µη µεταβολή
των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου,
β) οι όροι και η διαδικασία για την αντιµετώπιση περιστατικών ανωτέρας βίας, εκτάκτων ή/και απρόβλεπτων
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αναγκών,
γ) οι υφιστάµενες χρήσεις ύδατος, καθώς και η διαδικασία, οι όροι και η αποκλειστική προθεσµία για την αδειοδότηση όσων δεν διαθέτουν άδεια ή όσων η άδειά
τους έχει λήξει,
δ) οι επί µέρους παραβάσεις µε ανάλογη εξειδίκευση
των προστίµων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2.3. Για έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων που υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οι προβλεπόµενες απαιτήσεις για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου ενσωµατώνονται στην περιβαλλοντική άδεια. Με την απόφαση
της παραγράφου 2 καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και
οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή αυτής της διάταξης.
2.4. Σε περίπτωση συναρµοδιότητας περισσοτέρων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων επί κοινής λεκάνης απορροής ποταµού, αρµόδιος για την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος ή εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού
πόρου είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται το υπό
αδειοδότηση σηµείο υδροληψίας, µετά από σύµφωνη
γνώµη των λοιπών συναρµόδιων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση
της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που προβλέπεται στην
παρ. 3 του άρθρου 5.»
8. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3199/2003 (Α΄ 280),
όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της
Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, µπορεί να προβλέπεται η
τήρηση πρόσθετων ή ειδικότερων προϋποθέσεων και η
διενέργεια πρόσθετων ελέγχων, προκειµένου να εκδοθεί άδεια συγκεκριµένης χρήσης νερού ή και εκτέλεσης
συγκεκριµένης κατηγορίας έργου, καθώς και η δυνατότητα επιβολής περιοριστικών µέτρων στις χρήσεις και τη
λειτουργία έργων, σε συνδυασµό και µε ειδικές περιστάσεις.»
9. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3199/2003 (Α΄ 280)
τροποποιείται ως εξής:
«1. Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και στους παραβάτες των όρων και των περιορισµών που καθορίζονται στις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 11, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιµο από 100 ευρώ
µέχρι 600.000 ευρώ.»
10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 3199/2003 (Α΄ 280) τροποποιείται ως εξής:
«2. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από
εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Θέµατα που αφορούν στη σύµπραξη των οργάνων των OTA Α΄ και Β΄ βαθµού, για τη
διενέργεια των αυτοψιών και των ελέγχων που αφορούν
στη διαπίστωση των παραβάσεων, ρυθµίζονται, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και
του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) ή, σε κάθε άλλη περίπτωση,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5.»
11. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3199/2003
(Α΄ 280) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασµό υπέρ
του Πράσινου Ταµείου που έχει συσταθεί µε το

ν. 3889/2010 (Α΄ 182) και διατίθενται για έργα και δράσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, αναβάθµιση,
προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος.»
12. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3199/2003
(Α΄ 280) προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Μετά την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης παύουν να ισχύουν οι µέχρι τότε κανονιστικές πράξεις που
ρυθµίζουν το ίδιο αντικείµενο µε αυτό της παρ. 3 του άρθρου 11.»
13. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του
ν. 3199/2003 (Α΄ 280) καταργούνται.
Άρθρο 25
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Παράγραφος 1
Οµάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών
1. α) Οι Οµάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς
νοµικές οντότητες µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Συγκροτούνται µε πρωτοβουλία παραγωγών οµοειδών
προϊόντων που συµφωνούν στην από κοινού προώθηση
τουλάχιστον του 90% της παραγωγής τους και συνεργάζονται προκειµένου να δηµιουργήσουν υποδοµή για τη
συγκέντρωση ή/και την προώθηση της παραγωγής τους.
β) Οι οµάδες παραγωγών επιδιώκουν συγκεκριµένο
σκοπό, ο οποίος µπορεί να περιλαµβάνει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:
αα) την ασφάλιση του προγραµµατισµού της παραγωγής και της προσαρµογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας,
ββ) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση
στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα µέλη
τους και
γγ) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη
σταθεροποίηση των τιµών παραγωγού.
2. Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς
νοµικές οντότητες ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών µε
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, λειτουργούν σύµφωνα
µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 153 του Κανονισµού 1308/2013, συγκροτούνται µε πρωτοβουλία
παραγωγών ή/και οµάδων παραγωγών των τοµέων του
άρθρου 1 παρ. 2 του ιδίου ως άνω Κανονισµού και επιδιώκουν συγκεκριµένο σκοπό, ο οποίος µπορεί να περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 152 του Κανονισµού
1308/2013. Οι οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων συγκροτούνται µε πρωτοβουλία των παραγωγών και επιδιώκουν
έναν ή περισσότερους από τους στόχους της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 152 του Κανονισµού
1308/2013. Οι οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών λειτουργούν, σύµφωνα µε το άρθρο
160 του Κανονισµού 1308/2013.
3. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) ή
τα σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών µπορούν να λειτουργούν και ως οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών µε ξεχωριστή διαχείριση. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα που αφορά την ξεχωριστή διαχείριση της παρούσας παραγράφου (λογιστικής ή/και διοικητικής).
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4. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 153 του
Κανονισµού 1308/2013 για τον τοµέα του γάλακτος και
των γαλακτοκοµικών προϊόντων, το καταστατικό της οµάδας ή/και της οργάνωσης παραγωγών καθορίζει για
τους παραγωγούς που είναι µέλη της τις υποχρεώσεις
της παρ. 1 του άρθρου 153 του Κανονισµού 1308/2013,
καθώς και το ποσοστό της παραγωγής που θα διαθέτουν
στο εµπόριο µέσω της οµάδας ή/και της οργάνωσης.
β) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 153 του
Κανονισµού 1308/2013, το καταστατικό των οµάδων
ή/και οργανώσεων παραγωγών προβλέπει επίσης τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 153 του Κανονισµού
1308/2014.
γ) Το καταστατικό υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή αναγνώρισης µαζί µε την αίτηση αναγνώρισης υπογεγραµµένο από όλα τα µέλη της οµάδας ή/και της οργάνωσης παραγωγών µε τα στοιχεία της ταυτότητας και
τους Αριθµούς Φορολογικών τους Μητρώων (ΑΦΜ).
5. Η αναγνώριση των οµάδων ή/και των οργανώσεων
παραγωγών των τοµέων του άρθρου 1 παρ. 2 του Κανονισµού 1308/2013 πραγµατοποιείται µετά από αίτησή
τους, αν αυτές συµµορφώνονται µε τις παραγράφους 1
και 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και µε την παρ. 1 του
άρθρου 154 του ιδίου ως άνω Κανονισµού. Η αναγνώριση των οµάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών στον
τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
πραγµατοποιείται µετά από αίτησή τους, αν αυτές συµµορφώνονται µε το άρθρο 161 του Κανονισµού
1308/2013.
6. α) Οι οµάδες και οι οργανώσεις παραγωγών εγγράφονται σε Μητρώο οµάδων και οργανώσεων παραγωγών
που τηρούν οι αρµόδιες αρχές.
β) Όσες οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών είναι αναγνωρισµένες και λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος άρθρου συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι την
έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων της παρ. 9
και την ολοκλήρωση των εγκεκριµένων επιχειρησιακών
τους προγραµµάτων.
γ) Από τις οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες για τρία (3) συνεχόµενα έτη δεν εµφανίσουν καµία
δραστηριότητα ή δεν υποβάλουν την τακτική ετήσια δήλωση ανακαλείται η αναγνώρισή τους και διαγράφονται
από τα τηρούµενα Μητρώα.
7. α) Η αναγνώριση των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών των τοµέων του άρθρου 1 παρ. 2 του Κανονισµού
1308/2013 που συγκροτούνται µε πρωτοβουλία αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών, πραγµατοποιείται
µετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στις αρµόδιες
αρχές.
β) Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών µπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες ή τις λειτουργίες µίας οργάνωσης παραγωγών, σύµφωνα µε το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 156 του Κανονισµού 1308/2013.
8. Μία αναγνωρισµένη οµάδα ή οργάνωση παραγωγών ή µία αναγνωρισµένη ένωση οργανώσεων παραγωγών στους τοµείς που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 173 παρ.1 περίπτωση στ΄ του
Κανονισµού 1308/2013, δύναται να αναθέτει σε εξωτερικούς υπεργολάβους οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής, µεταξύ άλλων σε θυγατρικές, υπό την προϋπόθεση ότι η οµάδα ή οργάνωση

παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών παραµένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της άσκησης της
δραστηριότητας που ανέθεσε σε εξωτερικούς υπεργολάβους και για το συνολικό διαχειριστικό έλεγχο και την
εποπτεία της εµπορικής συµφωνίας για την άσκηση της
δραστηριότητας.
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων:
α) Καθορίζεται ανά τοµέα ο ελάχιστος αριθµός των µελών των οµάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών
και/ή η ελάχιστη ποσότητα που καλύπτουν ή η αξία της
εµπορεύσιµης παραγωγής στην περιοχή δραστηριότητάς τους.
β) Καθορίζονται η αρµόδια αρχή αναγνώρισης των οµάδων παραγωγών ή/και οργανώσεων παραγωγών, η
διαδικασία αναγνώρισης και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η τήρηση, η εγγραφή, η επανεγγραφή και η διαγραφή τους από το Μητρώο, ο τύπος και το ακριβές περιεχόµενο των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα
και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η
διαδικασία συµβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισης των δηλώσεων αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
γ) Μπορεί να καθορίζεται ανά τοµέα η διενέργεια ελέγχων στις αναγνωρισµένες οµάδες ή/και οργανώσεις
παραγωγών, τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία ελέγχου και να θεσπίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 152 έως και 156 του Κανονισµού 1308/2013, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.
δ) Μπορεί να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη κανονιστικής πράξης,
σχετική µε την αναγνώριση των οµάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών.
10. α) Μέλη οµάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών οι
οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου
2015 βάσει του εθνικού δικαίου και έχουν σε εξέλιξη ή έχουν υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο χρηµατοδοτούµενο
από τον 1ο πυλώνα δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν νέες οµάδες ή οργανώσεις παραγωγών που θα
χρηµατοδοτηθούν από το 2ο πυλώνα.
β) Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, για
τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση µε την παρούσα
παράγραφο εξακολουθεί να ισχύει η κείµενη νοµοθεσία
και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει αυτής.
Παράγραφος 2
Τροποποίηση του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60
του ν. 4264/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει.»
2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4264/2014
προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2.α. Η δαπάνη για την εκπόνηση και την υλοποίηση εφαρµογή των προσωρινών και οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, για τους δηµοσίου χαρακτήρα
βοσκότοπους µπορεί να καλύπτεται από τις πιστώσεις
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
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ή/και άλλες πηγές.
Με δαπάνες του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
δύναται να καλυφθεί το κόστος υλοποίησης πιλοτικών ερευνητικών προγραµµάτων, συνολικού ύψους µέχρι
70.000 ευρώ ανά πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα µπορούν να αξιοποιηθούν ως πρότυπο µεθοδολογίας για την
εκτίµηση της βοσκοϊκανότητας και τη διερεύνηση άλλων
παραµέτρων που αφορούν στην ορθή διαχείριση των βοσκοτόπων, µε σκοπό να αξιοποιηθούν κατά τη σύνταξη
και εφαρµογή των οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τα
παραπάνω προγράµµατα ανατίθενται σε εκπαιδευτικά ή
ερευνητικά ιδρύµατα ή ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν
ανάλογη εµπειρία, υλικοτεχνική υποδοµή και τεχνογνωσία, ύστερα από υποβολή τεκµηριωµένης πρότασης στην
αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και αξιολόγησή της από αυτήν.»
Παράγραφος 3
Τροποποίηση του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7)
1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή µη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης µε θαµνώδη ή αραιά δενδρώδη µορφή ή
και µικτή, οι οποίες δύναται να χρησιµοποιηθούν για βόσκηση αγροτικών ζώων.
Οι βοσκότοποι µπορεί να εκτείνονται σε υδάτινες παραλίµνιες ή παραποτάµιες λιβαδικές εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση ή/και καλαµιώνες, κατάλληλα για τις ανάγκες της βουβαλοτροφίας.
Βοσκότοποι δηµόσιου χαρακτήρα είναι βοσκότοποι, οι οποίοι ανήκουν στην κυριότητα του Δηµοσίου ή οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου ή 2ου βαθµού και διατίθενται προς δηµόσια χρήση, σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου.
Για τις ανάγκες εφαρµογής κοινοτικών και εθνικών
προγραµµάτων, για τους βοσκότοπους δηµόσιου χαρακτήρα δηµιουργείται θεµατικός χάρτης στο Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (LPIS-GIS), ο οποίος εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και αναθεωρείται κάθε τρία (3) έτη µε
νέες εικόνες (δορυφορικές ή µε τη χρήση άλλων τεχνικών µέσων).»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιµότητας, η πυκνότητα βόσκησης ανά γεωγραφικό διαµέρισµα, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε
σχετικό θέµα για την κατανοµή των δηµοσίου χαρακτήρα βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, για τις
ανάγκες εφαρµογής ενωσιακών και εθνικών προγραµµάτων.»
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 103 του
ν.δ. 86/1969 οι λέξεις «Το ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται
για µεν τις ιδιωτικές εκτάσεις µερίµνη των ιδιοκτητών

τους, για δε τις δηµόσιες µερίµνη των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το
ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται για µεν τους ιδιωτικούς
βοσκότοπους µε µέριµνα των ιδιοκτητών τους, για δε
τους δηµοσίου χαρακτήρα βοσκότοπους µε µέριµνα των
οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων,».
4. Η παρ. 6 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται το ύψος του τιµήµατος, οι όροι, οι κυρώσεις και τα αρµόδια όργανα επιβολής τους που αφορούν το δικαίωµα χρήσης της βοσκής,
καθώς και κάθε σχετικό θέµα. Το ανωτέρω τίµηµα κατατίθεται υπέρ του δήµου στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασµό
του, µε την υποχρέωση διάθεσής του αποκλειστικά για
τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδοµής του
βοσκότοπου. Οι αποκατεστηµένοι κτηνοτρόφοι εξαιρούνται από την εφαρµογή της διάταξης αυτής.»
Άρθρο 26
Αρχείο Διαφύλαξης Κινηµατογραφικής Κληρονοµιάς
Το άρθρο 34 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Το ίδρυµα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη
της Ελλάδος», που συστάθηκε µε το β.δ. 105/1963 (Α΄
20), αναγνωρίζεται ως επίσηµος φορέας διαφύλαξης κινηµατογραφικής κληρονοµιάς.
2. Το ίδρυµα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της
Ελλάδος» τηρεί αρχείο διαφύλαξης κινηµατογραφικής
κληρονοµιάς µε σκοπό τη συστηµατική συλλογή, καταλογογράφηση/αρχειοθέτηση, διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, αξιοποίηση, ψηφιοποίηση υλικού κινούµενης εικόνας και ιδίως κινηµατογραφικών έργων και την
πρόσβαση σε αυτά για παιδαγωγικές, πολιτιστικές, ερευνητικές ή άλλες παρεµφερείς µη εµπορικές χρήσεις µε
σεβασµό στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και
στα συγγενικά δικαιώµατα.
3. Το αρχείο διαφύλαξης κινηµατογραφικής κληρονοµιάς του ιδρύµατος «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» αποτελείται από:
α) τα αντίτυπα κινηµατογραφικών έργων, καθώς και
άλλου πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που παραδίδονται στο ίδρυµα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του
παρόντος άρθρου,
β) τα αντίτυπα κινηµατογραφικών έργων, καθώς και
άλλου πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που παραδόθηκαν στο ίδρυµα κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 27 παρ. 8
του ν. 1597/1986.
4. Το αρχείο διαφύλαξης κινηµατογραφικής κληρονοµιάς συµπληρώνεται από την ίδια κινηµατογραφική συλλογή του Ιδρύµατος, η οποία διέπεται από το β.δ.
105/1963 και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Ιδρύµατος. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύµατος, είναι δυνατή η υπαγωγή της ίδιας κινηµατογραφικής
συλλογής του Ιδρύµατος στις διατάξεις του παρόντος
νόµου και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθησόµενες
κανονιστικές αποφάσεις.
5. Ο παραγωγός κινηµατογραφικών έργων και κάθε
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άλλος νόµιµος δικαιούχος πρωτότυπου υλικού φορέα
ταινίας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του
ν. 3905/2010 (Α΄ 219) υποχρεούται να παραδώσει στο Ίδρυµα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» ένα τουλάχιστον αντίτυπο σε ψηφιακή µορφή ή σε
φιλµ µε δαπάνες του Ιδρύµατος. Αν ο παραγωγός δεν
παραδώσει το αντίτυπο του κινηµατογραφικού έργου
στερείται του δικαιώµατος ένταξης στα µέτρα ενίσχυσης
των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3905/2010. Η παράδοση του
αντιτύπου δεν συνεπάγεται τη µεταβίβαση των ηθικών
και περιουσιακών δικαιωµάτων των δικαιούχων του έργου.
6. Το δηµιουργούµενο κατ’ εφαρµογήν του παρόντος
Αρχείο δεν συµπεριλαµβάνεται στην περιουσία του Ιδρύµατος αλλά ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο µε σκοπό τη
διαφύλαξη της πολιτιστικής κινηµατογραφικής κληρονοµιάς. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύµατος «Αρχεία
Ταινιών Ελλάδος- Ταινιοθήκη της Ελλάδος», το Αρχείο
περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
αυτοδικαίως.
7. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται:
α) η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές της κατάθεσης αντιτύπων ταινιών στο αρχείο,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια,
β) οι υποχρεώσεις του ιδρύµατος «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» όσον αφορά τη συστηµατική συλλογή, καταλογογράφηση- αρχειοθέτηση, διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, αξιοποίηση και ψηφιοποίηση του υλικού του αρχείου, καθώς και
γ) οι όροι για τη διάθεση του υλικού για παιδαγωγικές,
πολιτιστικές, ερευνητικές ή άλλες παρεµφερείς µη εµπορικές χρήσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα
συγγενικά δικαιώµατα.
8. Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι
όροι και προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και χρήση
των κινηµατογραφικών έργων, καθώς και του λοιπού υλικού του κινηµατογραφικού αρχείου, και για άλλους µη
κερδοσκοπικούς ή και εµπορικούς σκοπούς, εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεση του νοµίµου δικαιούχου του
έργου και δεν δηµιουργείται κίνδυνος για τη διαφύλαξη,
διατήρηση και συντήρηση του υλικού.
9. Εκτός από επιχορήγηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν.δ. 1338 της 3/5.2.1973 «περί ρυθµίσεως θεµάτων τινών αφορώντων εις το ίδρυµα «Αρχεία
ταινιών της Ελλάδος»» (Α΄ 31) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ιδρύµατος, καταβάλλεται σε αυτό ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού για την κάλυψη των δαπανών
συλλογής, καταλογογράφησης, αρχειοθέτησης, διατήρησης, συντήρησης, αποκατάστασης, αξιοποίησης, ψηφιοποίησης και πρόσβασης στο αρχείο διαφύλαξης κινηµατογραφικής κληρονοµιάς. Για τον προσδιορισµό του ύψους αυτής της επιχορήγησης λαµβάνονται υπόψη οι
συνολικές ανάγκες του Ιδρύµατος για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του ως επίσηµου φορέα διαφύλαξης
κινηµατογραφικής κληρονοµιάς.
10. Το ίδρυµα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη
της Ελλάδος» υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού, όπως ήδη προβλέπεται στο
άρθρο 1 του ν.δ. 1338 της 3/5.2.1973. Η εποπτεία συµπε-

ριλαµβάνει την έγκριση του προϋπολογισµού και απολογισµού του Ιδρύµατος. Για τους σκοπούς της ως άνω εποπτείας το Ίδρυµα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος - Ταινιοθήκη της Ελλάδος» υποχρεούται να υποβάλει προς το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού αναλυτικό προϋπολογισµό µέχρι την 30ή Νοεµβρίου κάθε έτους για το εκάστοτε επόµενο έτος και αναλυτικό απολογισµό (οικονοµικό και καλλιτεχνικό) για το εκάστοτε προηγούµενο έτος µέχρι την 31η Μαρτίου. Ο Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο οικονοµικό έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το
αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονοµικών. Επίσης, ο
Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού παραγγέλλει οποτεδήποτε έλεγχο σχετικά µε την τήρηση των όρων αρχειοθέτησης, διατήρησης, συντήρησης, αποκατάστασης,
αξιοποίησης, ψηφιοποίησης και πρόσβασης των αντιτύπων κινηµατογραφικών έργων που παραδίδονται στο Ίδρυµα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5
του παρόντος.»
Άρθρο 27
Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 11 του άρθρου
17 του ν. 4071/2012 ως εξής:
«Το νοµικό πρόσωπο ή ο φορέας στον οποίο έχουν ανατεθεί οι ως άνω αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ έχει επίσης και
τις αρµοδιότητες καθορισµού των εισφορών και τελών
των οικείων δήµων και της είσπραξής τους και εν γένει
τις αρµοδιότητες και ευχέρειες των ΦΟΔΣΑ εκ των άρθρων 17 του ν. 4071/2012 και 9 του ν. 3854/2010, όπως ισχύουν, στο µέτρο που οι εισφορές, τα τέλη και οι αρµοδιότητες αυτές συνδέονται µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη σύµβαση σύµπραξης.»
Άρθρο 28
Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3854/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 17 του ν. 4071/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Στις περιπτώσεις που οι ΦΟΔΣΑ συνάπτουν συµβάσεις σύµπραξης βάσει του άρθρου 17 του ν. 3389/2005
(γ1) ασκούν την αρµοδιότητα της παρ. 1α του άρθρου 17
του ν. 4071/2012, ώστε οι ετήσιες εισφορές των δήµων
να ορίζονται σε ύψος που εξασφαλίζει την εκπλήρωση
των οικονοµικών υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ από τη σύµβαση σύµπραξης και να υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο µε
τιµή ανά τόνο αποβλήτων ίση προς την αντίστοιχη τιµή
της σύµβασης σύµπραξης,
(γ2) για όλη τη διάρκεια της σύµβασης σύµπραξης, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στην παράγραφο 2β του
παρόντος άρθρου, θα γνωστοποιεί εγγράφως, τον προηγούµενο µήνα πριν την έναρξη κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου της σύµβασης σύµπραξης, προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή και άλλα πρόσωπα στα οποία έχει
τυχόν ανατεθεί µε νόµο ή σύµβαση ή είσπραξη των ανταποδοτικών τελών για λογαριασµό των δήµων το ποσό της ετήσιας εισφοράς κάθε δήµου προς τον ΦΟΔΣΑ
που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των οικονοµικών
υποχρεώσεων της σύµβασης σύµπραξης και τα πρόσωπα αυτά θα υποχρεούνται να το αποδίδουν απευθείας
στον ΦΟΔΣΑ κατά προτεραιότητα, πριν την απόδοση
στον οικείο δήµο οποιουδήποτε ποσού έναντι εισπρα-
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χθέντων ανταποδοτικών τελών.
Για το ποσό της ετήσιας εισφοράς, που δεν αφορά την
εξυπηρέτηση των οικονοµικών υποχρεώσεων της σύµβασης σύµπραξης, ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου.
(γ3) Τα ποσά του προηγούµενου εδαφίου, θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό του ΦΟΔΣΑ, ο οποίος θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις οικονοµικές υποχρεώσεις του
ΦΟΔΣΑ από τη σύµβαση σύµπραξης.
(γ4) Οι ΦΟΔΣΑ επιτρέπεται να συστήνουν υπέρ των
δανειστών της εταιρίας ειδικού σκοπού της σύµβασης
σύµπραξης εξασφάλιση επί του λογαριασµού του προηγούµενου εδαφίου και να εκχωρούν τα έσοδα που προέρχονται από τις εισφορές των µελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών τους, για την ασφάλεια των συµβάσεων αυτών.»
Άρθρο 29
Στο άρθρο 33 του ν. 4269/2014 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Από τη δηµοσίευση του παρόντος στα οικόπεδα
που βρίσκονται σε περιοχές του άρθρου 8 του από
23.2.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 166) και έχουν
ορισθεί χρήσεις µε προεδρικά διατάγµατα, που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νοµοθετικού διατάγµατος της 17.7.1923 και του άρθρου 4 παρ. 1 του
ν. 1577/1985, ως ισχύει, επιτρέπονται και οι χρήσεις µε
στοιχείο 1.8 του άρθρου 19 του παρόντος.»
Άρθρο 30
Πριν από τον πίνακα Β΄ της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΓ1 της παραγράφου ΙΓ
του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του
ν. 4203/2013, οι τιµές που εφαρµόζονται για την εκτέλεση των συµβάσεων πώλησης αναπροσαρµόζονται, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, στις τιµές που αντιστοιχούν στο τέταρτο τρίµηνο του 2012 («Δ Τριµ. 2012»)
του πίνακα Α΄ της παρούσας υποπερίπτωσης α΄.»
Άρθρο 31
Παραχώρηση χρήσης έκτασης στο Δήµο Γλυφάδας
για ίδρυση κοιµητηρίου
1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Δήµο Γλυφάδας η χρήση εδαφικού τµήµατος εµβαδού 42.066 τ.µ.,
που χρησιµοποιείται από την Πολεµική Αεροπορία, εµφαινοµένου µε τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία
ΘΚΛΜΝΞΟΘ στο τοπογραφικό διάγραµµα του Παραρτήµατος I, προκειµένου εντός αυτού να εγκατασταθεί δηµοτικό κοιµητήριο, καθώς και εδαφικού τµήµατος εµβαδού 7.200 τ.µ., που χρησιµοποιείται από την Πολεµική Αεροπορία, εµφαινοµένου µε τα κεφαλαία αλφαβητικά
στοιχεία ΤΣΡΠΘΤ στο ίδιο τοπογραφικό διάγραµµα, προκειµένου να δηµιουργηθεί σε αυτό οδός πρόσβασης στο
υπό ίδρυση κοιµητήριο. Ο Δήµος Γλυφάδας αναλαµβάνει
την υποχρέωση να κατασκευάσει µε δικές του δαπάνες,
νέα περιµετρική οδό, µε φωτισµό και περιτοίχιση-περίφραξη, ώστε να εξασφαλιστεί η ανεξάρτητη πρόσβαση

στο νέο δηµοτικό κοιµητήριο, καθώς και τα απαιτούµενα
υδραυλικά έργα για την απορροή των όµβριων υδάτων
του υπό ίδρυση κοιµητηρίου.
2. Τµήµα του κοιµητηρίου, το οποίο θα καθοριστεί κατά τη σύνταξη της µελέτης, θα διατίθεται για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των στελεχών και των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και των οικογενειών αυτών.
3. Η κατασκευή του ως άνω κοιµητηρίου υπάγεται
στην έννοια των στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων και η εγκατάσταση-λειτουργία του θα υλοποιηθεί κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες χρήσεις γης και τους
όρους δόµησης της περιοχής (ΓΠΣ, ΖΟΕ κ.λπ.), καθώς
και από τις λοιπές περιοριστικές της δόµησης διατάξεις.
Η µελέτη για την κατασκευή του κοιµητηρίου συντάσσεται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήµου Γλυφάδας και
εγκρίνεται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις
της παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 26229/1123/1987 (Δ΄ 749) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Αµυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, ενώ το κόστος και η επίβλεψη της κατασκευής του
θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από το Δήµο Γλυφάδας. Με
την ίδια ως άνω διαδικασία θα συνυποβληθεί προς έγκριση µελέτη οικολογικής αξιολόγησης, απο την οποία θα
προκύπτει ότι η χρήση κοιµητηρίου δεν είναι επιβαρυντική σε σχέση µε την ήδη υφιστάµενη χρήση.
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Άρθρο 32
1. To εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3603/2007, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Μία (1) ηµέρα πριν από τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών και έως τη 19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση δηµοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’
οιονδήποτε τρόπο µετάδοση αποτελεσµάτων των δηµοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση και αναµετάδοσή τους από τα µέσα ενηµέρωσης, µε
οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέµονται ή εκπέµπουν.»
2. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3603/2007, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, µία
(1) ηµέρα πριν από τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών και µέχρι τη 19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας,
απαγορεύεται στους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης,
στους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφηµερίδα
και περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόµµατα και στους
υποψηφίους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δηµοσιοποίηση ή
µετάδοση ή αναµετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώµης, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά
µε τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιµήσεις της κοινής γνώµης, για πολιτικά κόµµατα, πολιτικές θέσεις και
πρόσωπα ή άλλα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα.»

τος κυριότητας δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του
ν. 4178/2013 χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν πέραν της δεκαετίας αδιαλείπτως πράξεις νοµής και κατοχής στην αποκλειστική χρήση τµήµατος του ακινήτου στο οποίο δεν έχει συσταθεί διηρηµένη ιδιοκτησία. Με την υπαγωγή στις
ρυθµίσεις του ν. 4178/2014 δεν αναγνωρίζονται ούτε επηρεάζονται εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα, δεν θίγονται ζητήµατα της κοινωνίας δικαιώµατος των συνιδιοκτητών, που απορρέουν από τον Αστικό Κώδικα.
Πέραν των λοιπών δικαιολογητικών υποβάλλονται υποχρεωτικώς έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την αποκλειστική νοµή και κατοχή του τµήµατος της αποκλειστικής χρήσης πέραν της δεκαετίας όπως ιδιωτικά συµφωνητικά, αποδείξεις καταβολής τελών
σύνδεσης αποχέτευσης κ.λπ., τοπογραφικά διαγράµµατα που τυχόν προσαρτώνται στον τίτλο κτήσεως.
Άρθρο 35

Αντικαθίσταται η παράγραφος Ε του άρθρου 2 στο από
27.2.1998 προεδρικό διάταγµα (Δ΄ 125) ως εξής:
«Ε. Περιοχή µε στοιχείο Γ - Γεωργική Γη» και η παράγραφος Α του άρθρου 3 στο από 16.2.1990 προεδρικό
διάταγµα (Δ΄ 87) ως εξής: «Α. Περιοχές µε στοιχείο 1 Γεωργική Γη».

Η δεύτερη υποπαράγραφος της παρ. 4 του άρθρου 56
του ν. 998/1979 (όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 36
του ν. 4280/2014 και ισχύει), τροποποιείται ως εξής:
«Η εγκατάσταση ορειβατικών καταφυγίων σε δάση,
δασικές εκτάσεις ή δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου, που βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας του
ν. 1650/1986, όπως ισχύει, και του ν. 3028/2002, επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται από το ειδικό καθεστώς προστασίας των ως άνω περιοχών και υπό την τήρηση και
των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων αυτού. Ειδικότερα η εγκατάσταση στις προστατευόµενες περιοχές
Natura επιτρέπεται εφόσον είναι σύµφωνη µε τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγµάτων
και υπουργικών πράξεων για τη διενέργεια των επεµβάσεων του παρόντος κεφαλαίου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.»

Άρθρο 34

Άρθρο 36

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 5 του
ν. 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/
1971 (Α΄ 232) εφαρµόζονται και επί γηπέδων, κειµένων
εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµών, ανηκόντων σε έναν ή πλείονες ιδιοκτήτες, επί των οποίων έχουν ανεγερθεί µέχρι τις 28.7.2011 οικοδοµήµατα, νοµίµως ανεγερθέντα ή αυθαίρετα υπαγόµενα στις διατάξεις
του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4178/2013. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, επιτρέπεται η σύνταξη και υπογραφή
συµβολαιογραφικών πράξεων συστάσεως διηρηµένων ιδιοκτησιών επί των ανωτέρω γηπέδων και η µεταγραφή
αυτών στα βιβλία µεταγραφών ή η καταχώρηση στα κτηµατολογικά γραφεία. Υπό τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες και ισχυρές συστάσεις διαιρεµένων ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν συσταθεί
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.»
2. Σε περιπτώσεις ακινήτων, εκτός σχεδίου, επιφανείας άνω των 4.000 τ.µ. οι συγκύριοι ποσοστού δικαιώµα-

Επιτρέπεται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του ν. 3526/2007 (Α΄ 24), όπως ισχύει, και
κατά παρέκκλιση τυχόν διατάξεων ειδικών διαταγµάτων
περί καθορισµού χρήσεων γης, η ίδρυση και λειτουργία
πρατηρίου άρτου και σε νοµίµως υφιστάµενα καταστήµατα µε χρήση ζαχαροπλαστείου.

Άρθρο 33

Άρθρο 37
1. Η παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η απόφαση διαβιβάζεται αµέσως στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο και ο Προϊστάµενος προβαίνει αυτεπαγγέλτως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην εγγραφή της στα κτηµατολογικά φύλλα των ακινήτων που περιλαµβάνονται στο απόσπασµα του χάρτη της παραγράφου 1. Η απόφαση καταχωρίζεται στη θέση που καταχωρίζεται και η αγωγή της παραγράφου 2 του άρθρου 13. Η
έναρξη εργασιών επαναπροσδιορισµού της θέσης και
των ορίων των γεωτεµαχίων στην οικεία κτηµατογραφηµένη περιοχή ανακοινώνεται µε απόφαση της «Εθνικό
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Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ ΑΕ) που
δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής
κυκλοφορίας και σε δύο της περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν. Οι έννοµες συνέπειες των παραγράφων 8 και 9
του παρόντος άρθρου επέρχονται από την χρονικά πρώτη από τις δηµοσιεύσεις αυτές. Σχετική έγγραφη ειδοποίηση αποστέλλει η ΕΚΧΑ ΑΕ και στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο.»
2. Μετά την περίπτωση ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 2664/1998, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ΄
ως εξής:
«στ) Όταν ο τίτλος κτήσης του δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την ανακριβή εγγραφή και για το οποίο ζητείται η διόρθωση είναι χρησικτησία, η συµπλήρωση της
νοµής υπολογίζεται κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής
της παραγράφου 2 ή της αίτησης της περίπτωσης α΄ της
παρούσας παραγράφου, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στην υποπερίπτωση ββ΄ της ίδιας περίπτωσης της
παρούσας παραγράφου και εντός της προθεσµίας που ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και στις αγωγές και αιτήσεις που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ακόµη συζητηθεί
σε πρώτο ή δεύτερο βαθµό. Οι διατάξεις των προηγούµενων δύο εδαφίων δεν θίγουν τις σχετικές διατάξεις
που ισχύουν για το Δηµόσιο και ιδίως εκείνες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
ν. 3127/2003.»
3. Στο άρθρο 9 του ν. 3937/2011, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως ακολούθως:
«9. Κατ’ εξαίρεση των αναφερόµενων στην παρ. 2 του
άρθρου 11 του ν. 3316/2005 και µέχρι την εφαρµογή του
ν. 4281/2014, οι τεχνικές προδιαγραφές των µελετών
που αφορούν στην οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών
του δικτύου «Natura 2000», καθώς και η παροχή σχετικών λοιπών υπηρεσιών και ο έλεγχος και παρακολούθηση της εξέλιξής τους, καθορίζονται µε αποφάσεις του
Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ ΑΕ) και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
Άρθρο 38
Οι οικονοµικές ενισχύσεις, αποζηµιώσεις και βοηθήµατα που προβλέπονται από το ν.δ. 57/1973 και την
2673/2001 κ.υ.α. (Β΄ 1185) στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας, σε σεισµόπληκτους,
πληµµυροπαθείς, πυροπαθείς κ.λπ.. Οι οικονοµικές ενισχύσεις του προγράµµατος ένδειας, καθώς και οι επιχορηγήσεις για Ν.Π.Ι.Δ. κοινωνικής φροντίδας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή χρηµατοδοτήσεις για άστεγους,
σίτιση και παροχή τροφίµων που καταβάλλονται στους
πολίτες δικαιούχους ή στους φορείς από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας ΕΦ 3320, µέσω των Δήµων ή των Περιφε-

ρειών, δεν κατάσχονται ούτε συµψηφίζονται µε οφειλές
των Δήµων ή των Περιφερειών αυτών προς το Δηµόσιο,
Ασφαλιστικά Ταµεία, Πιστωτικά Ιδρύµατα ή άλλους τρίτους. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1η
Δεκεµβρίου 2014. Τυχόν συµψηφισθέντα ή κατασχεθέντα ποσά, δεν αναζητούνται αλλά αποδίδονται στους δικαιούχους πολίτες ή φορείς, από τους Δήµους ή τις Περιφέρειες υπέρ των οποίων κατασχέθηκαν η συµψηφίστηκαν.
Άρθρο 39
Σε περιοχές αµιγούς και γενικής κατοικίας στις οποίες
από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις επιτρέπεται η
εγκατάσταση ευαγών ιδρυµάτων και κτιρίων κοινωνικής
πρόνοιας χωροθετούνται και οικοτροφεία ανεξαρτήτως
ηλικίας φιλοξενουµένων.
Άρθρο 40
Είναι δυνατή η συµπλήρωση φακέλου οικοδοµικής άδειας κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν και στεγάζουν εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε τις απαιτούµενες κατά
το χρόνο έκδοσης της άδειας µελέτες, εν µέρει ή στο
σύνολό τους, εφόσον αυτές έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο ή το αντίστοιχο Ανώτατο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Ιδρύµατος µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, σε χρόνο προγενέστερο
της ηµεροµηνίας έκδοσης της οικοδοµικής άδειας. Οι εν
λόγω µελέτες κατατίθενται στην αρµόδια ΥΔΟΜ, όπως
αυτές έχουν εγκριθεί και τηρούνται στο αρχείο του φορέα.
Άρθρο 41
Για την εφαρµογή του άρθρου 10 του ν. 4280/2014 σε
περιπτώσεις οικοδοµικών συνεταιρισµών που εκτός των
ορίων των εγκεκριµένων σχεδίων κατέχουν και όµορη έκταση δύναται η έκταση αυτή ή µέρος αυτής να αποδίδεται προς τον οικείο Δήµο για τη δηµιουργία πάρκου, άλσους στα πλαίσια του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Στο
πλαίσιο των έργων υποδοµής σε αυτή την περίπτωση
παραχώρησης ορίζονται ως απαιτούµενα έργα υποδοµής εκτός των προβλεποµένων η δάσωση της έκτασης
που αποδίδεται προς τον οικείο Δήµο.
Άρθρο 42
Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003 µετά το
τελευταίο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρµόδιες
δασικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διατάζεις τις δασικής νοµοθεσίας για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων, όπως πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης ως αναδασωτέας, πρωτόκολλα επιβολής
ειδικής αποζηµίωσης, ανακαλούνται.»
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Άρθρο 43

Άρθρο 49

Η υποχρεωτική συµπλήρωση της πενταετίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (Α΄
57) δεν ισχύει για όσους υπαλλήλους: α) έχουν ήδη συµπληρώσει πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας στο Δηµόσιο Τοµέα πριν τοποθετηθούν στα Κ.Ε.Π. και β) έχουν µεταταχθεί ή µεταφερθεί στα Κ.Ε.Π. µετά τη θέση τους σε διαθεσιµότητα.

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 61 του ν. 4015/2011,
µε την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 14 «Διοικητικό
Συµβούλιο» του ν. 2810/2000.
«1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, «πρόεδροι» διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι και εντεταλµένοι
στη διοίκηση των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων (ΑΣΟ) και Συνεταιριστικών Εταιρειών (ΣΕ) του
ν. 2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίησή του,
και των ΑΣΟ του ν. 4015/2011 ευθύνονται προσωπικά και
αλληλέγγυα µε τα νοµικά αυτά πρόσωπα, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, για οφειλές που γεννήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα, που διετέλεσαν στις προαναφερόµενες θέσεις, ανεξάρτητα από
το χρόνο βεβαίωσης αυτών. Η διάταξη καταλαµβάνει και
τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, όπως ο νόµος αυτός ίσχυσε, τα οποία διετέλεσαν σε θέσεις ή αξιώµατα, των προαναφερόµενων νοµικών προσώπων. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4174/2013.»

Άρθρο 44
Η προθεσµία της παρ. 6α του άρθρου 41 του
ν. 3801/2009 (Α΄ 163), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
παρατείνεται µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2015.
Άρθρο 45
Η προθεσµία της παρ. 6 του άρθρου 109 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
6 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) και µε το άρθρο 4 της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 256) που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4147/2013 (Α΄ 98), παρατείνεται από τη λήξη της έως
30.6.2016.
Άρθρο 46
Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 32 του ν. 4257/2014,
πριν τη λέξη «αποδοχές», προστίθενται οι λέξεις «πλήρεις και πάσης φύσεως». Η ισχύς του παρόντος άρθρου
αρχίζει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του
ν. 4257/2014.
Άρθρο 47
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 19α του ν. 4015/
2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Η άνω προθεσµία της αναστολής ισχύει µέχρι το πέρας της διαδικασίας της εκκαθαρίσεως, της ειδικής εκκαθαρίσεως και της πτωχεύσεως.»

Άρθρο 50
Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις του άρθρου 29 του
ν. 2810/2000, συνεχίζουν να λειτουργούν, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρούσα διάταξη, εφόσον δεν ασκούν εµπορία αγροτικών προϊόντων, παρέχουν αποκλειστικά και µόνον υπηρεσίες ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και προώθησης των συνεταιριστικών και αγροτικών
δραστηριοτήτων των µελών τους, σχετιζόµενων µε ένα
προϊόν ή µε οµάδα οµοειδών προϊόντων και δεν έχουν
δανειακές υποχρεώσεις. Εκπροσωπούν τα µέλη τους,
σύµφωνα µε τις καταστατικές τους διατάξεις, οι οποίες
προσαρµόζονται κατά τα λοιπά ανάλογα στις διατάξεις
του ν. 4015/2011.
Άρθρο 51
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν. 4284/2014 (Α΄ 190) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 2936/2001 (Α΄ 166), από τότε που ίσχυσε, ως εξής:».

Άρθρο 48
Άρθρο 52
Στο τέλος του ττρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Επίσης δεν µπορούν να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης των ΑΣΟ και της ΠΑΣΕΓΕΣ, φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν εφαρµόσει τη διάταξη της βασικής αρχής
του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 2810/2000, όπως τροποποιηµένος ισχύει, από την έναρξη ισχύος της.
Η υλοποίηση αυτής της αρχής βεβαιώνεται ενώπιον της
Εφορευτικής Επιτροπής µε βεβαίωση του Προέδρου της
ΑΣΟ του κάθε µέλους. Ο Πρόεδρος ευθύνεται µε τις διατάξεις περί ψευδούς δηλώσεως.»

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 5/1986 (Α΄
2), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον η Επιτροπή αυτοβούλως ή και µετά από σχετικό αίτηµα του οικείου δηµοτικού συµβουλίου διαπιστώσει ασυµφωνία µεταξύ αντικειµενικών και εµπορικών αξιών σε περιοχή αρµοδιότητάς της, εισηγείται αιτιολογηµένα στην αρµόδια επιτροπή του άρθρου 41 του
ν. 1249/1982 την αναπροσαρµογή των τιµών ζωνών του
αντικειµενικού συστήµατος προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών.»
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Άρθρο 53
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται
µε τα ακόλουθα δύο εδάφια:
«Η µεθοδολογία λαµβάνει υπόψη την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ο κάθε Πελάτης
και περιλαµβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών, περιλαµβανόµενων
των αυτοπαραγωγών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση
που εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες µεταξύ των
κατηγοριών Πελατών. Ειδικά για τους αυτοπαραγωγούς
ΑΠΕ που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, το ειδικό τέλος καταβάλλεται από κάθε αυτοπαραγωγό αποκλειστικά και µόνο για
το τµήµα της ηλεκτρικής ενέργειας που συνολικά αυτός
απορροφά από το Δίκτυο ή το Σύστηµα».

νται, µετά από αίτησή τους, να παραµείνουν στις Υπηρεσίες, στις οποίες τοποθετήθηκαν, µε την προϋπόθεση ότι
οι ανωτέρω περιλαµβάνονται στους νέους οριστικούς πίνακες διάθεσης και οι συγκεκριµένες θέσεις είναι κενές.»
Άρθρο 57
Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα µηνών που συνήφθησαν από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
µε φυσικά πρόσωπα, κατόπιν της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.
15/23188/ ΣΕΠΤ. 2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, σύµφωνα µε το ν. 2190/1994 όπως ισχύει, παρατείνονται µέχρι την 31.12.2015. Μετατροπή των ανωτέρω συµβάσεων µίσθωσης έργου σε
συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και παράτασή τους για µεγαλύτερο συνολικό χρονικό διάστηµα,
είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Άρθρο 54
Άδειες εγκατάστασης για έργα ΑΠΕ που εκδόθηκαν
µε βάση τις διατάξεις του ν. 3468/2006 και έληξε η ισχύς
τους πριν από την τροποποίηση των διατάξεων αυτών από τους νόµους 3851/2010 και 4203/2013, µπορούν να
επανεκδοθούν µε τους όρους των διατάξεων του
ν. 3468/2006 όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή
τους, εφόσον είχαν προσβληθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής που
εκκρεµούσαν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του
ν. 3851/2010,οι οποίες έχουν απορριφθεί ή έχουν καταργηθεί νοµίµως οι σχετικές δίκες, διαθέτουν όρους σύνδεσης σε ισχύ και οι φορείς τους υποβάλλουν αιτήσεις
επανέκδοσής τους εντός τριών (3) µηνών από την ισχύ
του παρόντος.
Άρθρο 55
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4296/2014 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη του Οργανισµού Ανάπτυξης Κρήτης, εφόσον το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στη µείωση
του κόστους των υπηρεσιών άρδευσης που ο Οργανισµός παρέχει.»
2. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 4296/2014 προστίθεται υποπερίπτωση εε΄ ως εξής:
«εε) σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
14Α του ν. 3468/2006 και οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη του Οργανισµού Ανάπτυξης
Κρήτης, εφ’ όσον το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στη
µείωση του κόστους των υπηρεσιών άρδευσης που ο Οργανισµός παρέχει.»
Άρθρο 56
Στην παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 προστίθεται δέκατο έκτο εδάφιο ως εξής:
«Οι δηµοτικοί αστυνοµικοί, οι οπαίοι µέσω του προγράµµατος κινητικότητας τοποθετήθηκαν, βάσει των
προσωρινών πινάκων, στα Καταστήµατα Κράτησης δύνα-

Άρθρο 58
Τροποποίηση της περίπτωσης 3 υποπαραγράφου Ι.Γ.1
της παραγράφου ΙΓ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014
Στη διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου
Ι.Γ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στους
σταθµούς για τους οποίους η τιµή αναφοράς αποζηµίωσης της παραγόµενης ενέργειας έως την έναρξη ισχύος
της παρούσας υποπαραγράφου καθορίστηκε βάσει των
διατάξεων της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.2.
της παραγράφου I του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
και οι οποίοι συνδέθηκαν εντός του Β΄ Τριµήνου του
2013.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1650/1986 (Α΄ 160)
Η περιπτωση β΄ της υποπαραγράφου 3 της παρ. 4 του
άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται
η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης µε φυσική βλάστηση µε κάθε τρόπο, η καταστροφή φυτοφρακτών, η
αµµοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωµάτωση και η αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδάτινων
συστηµάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, η ιχθυοκαλλιεργητική
δραστηριότητα, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδοµικό ή ρυµοτοµικό σχεδιασµό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας
πανίδας. Η εκτέλεση λατοµικών και µεταλλευτικών δραστηριοτήτων όπως και δρόµων επιτρέπεται, κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει.
Άρθρο 60
A) Η παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4178/2013 (Α΄ 74)
τροποποιείται ως εξής:
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«4. Στο άρθρο 21 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στις νησιωτικές περιοχές αρµοδιότητας του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι αρµόδια για τη γνωµοδότηση, επί των αρχιτεκτονικών µελετών για κάθε οικοδοµική εργασία, για την οποία απαιτείται έκδοση άδειας δόµησης (παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 4030/2011), σε ακίνητα κείµενα εκτός ορίων οικισµού
ή σε οικισµούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή σε απόσταση
µικρότερη των εκατό (100) µέτρων από τη γραµµή αιγιαλού.»
Β) Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγµατος της 24.4/3.5.1985 (Δ΄ 181) προστίθεται εδάφιο
στ΄ ως εξής:
«στ. Σε νοµίµως υφιστάµενα κτίσµατα που βρίσκονται

εκτός αιγιαλού και εντός της ζώνης που ορίζεται από
την οικοδοµική γραµµή και τη γραµµή αιγιαλού, επιτρέπονται οι επισκευές για λόγους χρήσης και υγιεινής, όπως εργασίες επισκευής, ενίσχυσης του φέροντος οργανισµού, αποκατάστασης, διαρρύθµισης, αντικατάσταση µεσοπατωµάτων, στέγης κ.ο.κ και χωρίς περαιτέρω επέκταση αυτών, καθ’ ύψος ή εκτός περιγράµµατος, όπως
αυτό ορίζεται από το διάγραµµα κάλυψης.»
Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.
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