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απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

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, αντικαθί−
σταται 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 πο−
λεοδομικό 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, μπο−
ρεί 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. ποσο−
στό 50%.

στ) Σε περίπτωση που κατά την εκπόνηση της μελέτης 
οι υπολογιζόμενες εισφορές σε γη κατά τα ανωτέρω 
εντός της πολεοδομικής ενότητας, συμπεριλαμβανο−
μένων και των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων, δεν 
καλύπτουν την ελάχιστη έκταση κοινοχρήστων και κοι−
νωφελών 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 ποσοστιαί−
ων 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 απα−
γορεύεται η μείωση των απαραίτητων κοινόχρηστων 
και κοινωφελών χώρων και οι προκύπτοντες κοινόχρη−
στοι 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 πρότα−
ση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να τροποποιείται ο 
καταμερισμός των ποσοστών εισφοράς σε γη των πε−
ριπτώσεων α΄ έως ε΄.

ζ) Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες 
διατάξεις, που διέπουν ειδικά σχέδια, όπως οι Βιομηχα−
νικές 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. ποσο−
στό 30%. γγ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 
τ.μ. ποσοστό 40%.
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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 λειτουρ−
γήσουν 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 προστίθε−
ται δέκατο έκτο εδάφιο ως εξής:

«Οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι οπαίοι μέσω του προ−
γράμματος κινητικότητας τοποθετήθηκαν, βάσει των 
προσωρινών πινάκων, στα Καταστήματα Κράτησης 
δύνανται, μετά από αίτησή τους, να παραμείνουν στις 
Υπηρεσίες, στις οποίες τοποθετήθηκαν, με την προϋ−
πόθεση ότι οι ανωτέρω περιλαμβάνονται στους νέους 
οριστικούς πίνακες διάθεσης και οι συγκεκριμένες θέ−
σεις είναι κενές.»

Άρθρο 57

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα μη−
νών 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 ισχύ−
ει, 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 αυ−
τοδικαίως άκυρη.

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 υποπαραγρά−
φου 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 αποζη−
μίωσης της παραγόμενης ενέργειας έως την έναρξη 
ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου καθορίστηκε 
βάσει των διατάξεων της περίπτωσης 2 της υποπα−
ραγράφου 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 απαγορεύο−
νται 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 υδάτι−
νων συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η 
διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, η ιχθυοκαλλιεργη−
τική δραστηριότητα, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του 
καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. 
Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγρι−
ας πανίδας. Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών 
δραστηριοτήτων όπως και δρόμων επιτρέπεται, κατόπιν 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις 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:

«4. Στο άρθρο 21 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθεται 
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τα Συμβούλια Αρχιτεκτο−
νικής, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι αρμόδια 
για τη γνωμοδότηση, επί των αρχιτεκτονικών μελετών 
για κάθε οικοδομική εργασία, για την οποία απαιτεί−
ται 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 απόστα−
ση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γραμμή 
αιγιαλού.»

Β) Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του προεδρικού δια−
τάγματος 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, επιτρέ−
πονται οι επισκευές για λόγους χρήσης και υγιεινής, 
όπως εργασίες επισκευής, ενίσχυσης του φέροντος ορ−
γανισμού, αποκατάστασης, διαρρύθμισης, αντικατάστα−
ση μεσοπατωμάτων, στέγης κ.ο.κ και χωρίς περαιτέρω 
επέκταση αυτών, καθ’ ύψος ή εκτός περιγράμματος, 
όπως αυτό ορίζεται από το διάγραμμα κάλυψης.»
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