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Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές 

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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για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς και αντλιο−
στασίων, απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα 
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την επιφύ−
λαξη 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».

Άρθρο 13
Παραβίαση κανόνων οικοδομικής

Το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 286

1. Όποιος κατά την εκπόνηση μελέτης ή τη διεύθυνση 
ή την εκτέλεση οικοδομικού ή άλλου ανάλογου έργου 
ή κατεδάφισης ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρι−
σμένους 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 παρα−
γράφου παραβιάζει από αμέλεια τους κοινώς αναγνω−
ρισμένους τεχνικούς κανόνες ή προκαλεί από αμέλεια 
τη δυνατότητα κινδύνου τιμωρείται με φυλάκιση έως 
δύο έτη ή χρηματική ποινή.

3. Η παραγραφή των εγκλημάτων της παραγράφου 1 
στοιχεία β΄ και γ΄ αρχίζει από την επέλευση του θανάτου 
ή της βαριάς σωματικής βλάβης και πάντως δεν μπορεί 
να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25) έτη από την παραβίαση 
των κανόνων.»

Άρθρο 14

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

Άρθρο 15

Στη διάταξη της παρ. 2Γ του άρθρου 12 του ν. 4229/ 
2014 (Α΄ 8), μετά το εδάφιο α΄, προστίθενται εδάφια 
ως εξής:

«Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης κατά σειρά επιτυ−
χίας των υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ του δια−

γωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων 
δικαστικών υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε με την με 
αριθμό 5223/23.1.2009 απόφαση του Υπουργού Δικαι−
οσύνης (τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 23), η ισχύς των 
οποίων παρατάθηκε έως 31.12.2014 και για την κά−
λυψη 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 Συμβουλί−
ου 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 αντικατά−
σταση − 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 ανω−
τέρω 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 16

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 125 του ν. 4001/2011, 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Εξαιρούνται έως δέκα (10), κατ’ ανώτατο όριο ερ−
γαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου 
χρόνου, κατηγορίας Διοικητικής − Οικονομικής κατεύ−
θυνσης που υπηρετούν στη ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίοι, εφό−
σον 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 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 συμ−
φωνητικό δεύτερης τροποποίησης της από 25.11.2008 
Σύμβασης Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων 
των προβλητών II και III του σταθμού εμπορευματοκι−
βωτίων της ανώνυμης εταιρίας «Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς ΑΕ» (όπως τροποποιήθηκε στις 26.7.2011), το 
κείμενο του οποίου, με τα συνημμένα αυτού παραρτή−
ματα, ακολουθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:
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