ΠΙΝΑΚΑΣ: Άρθρα και τροπολογίες που
ψηφίστηκαν στο σ/ν «Πράξεις εισφοράς σε γη
και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και
άλλες διατάξεις»*

ΕΠΙΜΑΧΑ ΑΡΘΡΑ
ΆΡΘΡΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΨΗΦΙΣΗ

12 παρ. 2

Αναδρομικοί αποχαρακτηρισμοί δασών και δασικών εκτάσεων
με έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα

12 παρ. 3

Άρση αναδάσωσης δασικής γης στα 5 χρόνια εφόσον
«αποδεικνύεται το ανέφικτον της πραγματοποιήσεως της
αναδασώσεως»
Νομιμοποιούνται πρόσφατες (μέχρι το 2007) παράνομες
εκχερσώσεις φρυγανικών και άλλων δασικών εκτάσεων, έναντι
ανταλλάγματος που το ΥΠΕΚΑ ονομάζει «περιβαλλοντικό
ισοζύγιο»

21 παρ. 4

12 παρ. 8
12 παρ. 10
12 παρ. 9 & 11

9

Νομιμοποιούνται και αυθαίρετοι ναοί, «εγκαταστάσεις
πολιτιστικού χαρακτήρα» και κέντρα περιβαλλοντικής
ενημέρωσης
Αποχαρακτηρίζεται οριστικά και διευκολύνεται η παραχώρηση
της κυριότητας εκτάσεων που απώλεσαν τον δασικό τους
χαρακτήρα πριν το 1975
Καταργείται στην ουσία η ιδιότητα και ο ρόλος των δασικών
χαρτών ως μέσου προστασίας και οριστικής αποτύπωσης της
δασικής γης, καθώς επιτρέπεται η αναμόρφωση του δασικού
χάρτη «με τη διαγραφή εκτάσεων, οι οποίες συνεπεία πράξεων
αρμοδίων οργάνων δεν υπάγονται ή θα πάψουν να υπάγονται
στη δασική νομοθεσία και των εκτάσεων που εσφαλμένα
αποτυπώθηκαν και συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν κατά την
κατάρτισή του».
Ειδικές ρυθµίσεις κατ΄ εξαίρεση των προβλεποµένων σε ειδικά
προεδρικά διατάγµατα των περιοχών Εξαρχείων, Μουσείου
και Λόφου Στρέφη και Πλάκας της Αθήνας

Με μικρή βελτίωση: χρονικός
περιορισμός (11.6.1975 –
30.4.1981)
Αποσύρθηκε
Με μικρή βελτίωση: α) Με
εξαίρεση των προστατευόμενων
περιοχών (Natura 2000, δρυμοί,
πάρκα, άλση κλπ) β) Εφόσον δεν
υπάρχουν κτίρια/κτίσματα
Αποσύρθηκε με εξαίρεση τους
ιερούς ναούς.
Αποσύρθηκε
Αποσύρθηκαν

Αφαίρεση διατάξεων για
βοηθητικούς χώρους σε
καταστήματα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
2111/287

2118/291

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Υπουργικές
Ρυθμίσεις σχετικά με την πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
(παράταση ισχύος πινάκων κατάταξης υποψηφίων
διαγωνισμού)
Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με α) τη δυνατότητα
μεταφοράς εργαζομένων από τη ΔΕΗ με σχέση
Ι.Δ.Α.Χ. στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υπό προϋποθέσεις, και
β) τη διατήρηση έως την 30.06.2016 θέσεων
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας) η διάρκεια των οποίων λήγει στις
31.12.2014, υπό προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Υπουργοί Κ.
Μητσοτάκης, Χ.
Αθανασίου, Ν.
Ταγαράς
Υπουργοί Κ.
Μητσοτάκης, Ι.
Μανιάτης και Ν.
Ταγαράς

ΨΗΦΙΣΗ
Κατά πλειοψηφία

Κατά πλειοψηφία

2125/294

Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την άδεια
λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού

2138/303

Κύρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού δεύτερης
τροποποίησης της από 25/11/2008 Σύμβασης
Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού
εμπορευματοκιβωτίων του Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς Α.Ε.
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

2166/314
2172/316
2176/319

2184/324

2185/263

2189/326
2215/341

2216/342

2217/343

2218/344

Διάταξη συγκρότησης Κεντρικού Συμβουλίου
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας
και Μεταλλείων
Ρυθμίσεις θεμάτων: α) του Ενιαίου Ταμείου
Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), β)
ακινήτων των καταργηθέντων Οργανισμών
Εργατικής Εστίας και Κατοικίας, γ) Ιαματικών
πηγών
α) Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων της
Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υ.ΠΕ.ΚΑ., β)
Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με τους γενικούς
κανόνες χρήσης των υδάτων και τις άδειες
χρήσεως ύδατος ή εκτέλεσης έργων αξιοποίησης
υδατικών πόρων, γ) Αναπροσαρμογή κατώτατου
ορίου προστίμου που επιβάλλεται σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν τα ύδατα και δ)
ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη σύμπραξη των
οργάνων Ο.Τ.Α. για τη διενέργεια αυτοψιών,
διαπίστωση παραβάσεων κ.λπ.
Συμπλήρωση διατάξεων Νέου Οικοδομικού
Κανονισμού (αύξηση της επιτρεπτής επιφάνειας
δόμησης για εμπορικά καταστήματα/ αναψυκτήρια/
καφενεία σε οικισμούς. Επέκταση της δυνατότητας
χωροθέτησης εμπορικών καταστημάτων και
υπεραγορών σε περιοχές γενικής κατοικίας)
Ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών,
καθώς και θέματα βοσκοτόπων. Τροποποίηση
χρήσεων γης στη Μακρόνησο.
Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στο Ίδρυμα
Αρχεία Ταινιών Ελλάδος - Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦοΔΣΑ)
Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 33 του
ν.4269/2014. Από τη δημοσίευσή του (28/6/2014)
επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: γραφεία, τράπεζες,
ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί στα
οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές τουρισμού αναψυχής, στις οποίες έχουν ορισθεί χρήσεις με
π.δ. κατ’ εξουσιοδότηση του π.δ. της 17.7.1923 και
του άρθρου 4§1 ν. 1577/1985.
Αναπροσαρμογή των τιμών αποζημίωσης που
εφαρμόζονται για την εκτέλεση των συμβάσεων
πώλησης των φωτοβολταϊκών σταθμών
εγκατεστημένης ισχύος άνω του ενός MWp για
τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης

Υπουργοί Δ.
Σταμάτης και Ν.
Ταγαράς
Υπουργοί Γ.
Χαρδούβελης, Μ.
Βαρβιτσιώτης και Ν.
Ταγαράς

Αποσύρθηκε

Υπουργοί Ε.
Βενιζέλος και Ν.
Ταγαράς
Υπουργοί Κ.
Μητσοτάκης και Ν.
Ταγαράς
Υπουργοί Α.
Ντινόπουλος, Ι.
Βρούτσης, Ν.
Ταγαράς

Κατά πλειοψηφία

Κατά πλειοψηφία

Κατά πλειοψηφία με
τροποποιήσεις
Κατά πλειοψηφία

Υπουργοί Ν.
Ταγαράς και Γ.
Χαρδούβελης

Κατά πλειοψηφία

Αναπλ. Υπουργός
Περιβάλλοντος Ν.
Ταγαράς

Κατά πλειοψηφία

Υπουργός Πάρις
Κουκουλόπουλος

Κατά πλειοψηφία –
Αποσύρθηκε η παρ. 4
για τη Μακρόνησο.
Ομόφωνα

Υπουργοί Χρ.
Σταϊκούρας, Κ.
Τασούλας, Ν.
Ταγαράς, Α.Γκερέκου
Υπουργοί Α.
Ντινόπουλος και Ν.
Ταγαράς

Κατά πλειοψηφία

Αναπλ. Υπουργός
Περιβάλλοντος Ν.
Ταγαράς

Κατά πλειοψηφία

Υπουργοί Γ.
Μανιάτης και Ν.
Ταγαράς

Κατά πλειοψηφία

2240/358

2177/320

2185/325
2227/348

ηλεκτρικής ενέργειας και σύμβαση σύνδεσης το
οριζόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις τιμές
του τελευταίου τριμήνου του 2012
Ρύθμιση που αφορά τον επανακαθορισμό του
χρονικού περιορισμού για την απαγόρευση
δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων πριν από την
διενέργεια των βουλευτικών εκλογών
Ρυθμίσεις ΕΟΤ: Ρύθμιση για τα τουριστικά
λεωφορεία δημόσιας χρήσης

Εκτέλεση έργων υποδομής σε αναδασωτέες
εκτάσεις
Παραχώρηση χρήσης έκτασης στο Δήμο Γλυφάδας
για ίδρυση Κοιμητηρίου

Υπουργοί Α.
Ντινόπουλος, Δ.
Σταμάτης και Ν.
Ταγαράς
Υπουργοί Γ.
Χαρδούβελης, Κ.
Σκρέκας, Ο.
Κεφαλογιάννη, Μ.
Χρυσοχοΐδης, Ν.
Ταγαράς

Κατά πλειοψηφία

Κατά πλειοψηφία

Κατά πλειοψηφία
Υπουργοί Γ.
Χαρδούβελης, Ν.Γ.
Δένδιας, Ν. Ταγαράς,
Γ. Μανιάτης

Ομόφωνα

Γ. Βλάχος, Θ.
Μπούρας, Β.
Οικονόμου
Πατριανάκου
Φεβρωνία
Κωνσταντινίδης
Ευστάθιος

Δεν έγινε δεκτή

Βουλευτικές
2131 / 298
2133/300
2141/304
2195/330

2206/335

2207/336
2209/338

2211/399

2226/347
2228/349
2104/283
2159/311

Αναστολή βεβαίωσης και εκτέλεσης πρωτοκόλλων
και είσπραξης προστίμων για αυθαίρετα σε δασική
γη, μέχρι την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών
Επέκταση ορειβατικών καταφυγίων εντός
προστατευόμενων περιοχών
Τροποποίηση του ν. 3937/2011: κατάργηση
απαγόρευσης ιχθυοκαλλιεργειών σε καταφύγια
άγριας ζωής
Ρυθμίσεις για τον καθορισμό προδιαγραφών για
την προκήρυξη έργων της ΕΕΚ ΑΕ, στο πλαίσιο
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013
Στις περιοχές αμιγούς και γενικής κατοικίας, όπου
επιτρέπεται η εγκατάσταση ευαγών ιδρυμάτων και
κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας, χωροθετούνται και
οικοτροφεία.
Συμπλήρωση φακέλου οικοδομικής άδειας
κτιριακών εγκαταστάσεων ΑΕΙ.
Τροποποίηση του αντιδασικού νόμου 4280/2014,
ώστε στο «περιβαλλοντικό ισοζύγιο» των
οικοδομικών συνεταιρισμών να συνυπολογίζεται
όμορη έκταση εκτός ορίων εγκεκριμένων σχεδίων.
Ειδική ρύθμιση για το Κτήμα Μανωλάδας
(τροποποίηση παρ. 2 αρθ. 11 ν. 3147/2003):
«Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις
αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την
προστασία των παραπάνω εκτάσεων, όπως
πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις
κήρυξης ως αναδασωτέας, πρωτόκολλα επιβολής
ειδικής αποζημίωσης, ανακαλούνται».
Ρυθμίσεις για τους δημοτικούς αστυνομικούς που
τοποθετήθηκαν σε καταστήματα κράτησης.
Τροποποίηση αρθ. 143, παρ. 2 ν. 4001/2011:
μεθοδολογία υπολογισμού εσόδων ΛΑΓΗΕ
Συμπλήρωση άρθ. 8 4296/2014 με δικαίωμα
επενδύσεων σε ΑΠΕ από τον Οργανισμό
Ανάπτυξης Κρήτης
Παράταση συμβάσεων εργασίας στη ΔΕΗ

Κατά πλειοψηφία με
τροποποιήσεις
Κατά πλειοψηφία με
τροποποιήσεις
Κατά πλειοψηφία

Κατά πλειοψηφία

Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία

Αθανάσιος
Νταβλούρος και
Κωνσταντίνος
Τζαβάρας

Κατά πλειοψηφία

Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία
Μανούσος
Βολουδάκης

Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία

2160/312
2232/353

2135/302

2112/288
2130/297
2230/351
2198/333

2229/350

2153/307
2154/308
2155/309
2156/310
2147/305
2238/356
2132/299
2129/296,
2149/306
2194/329

Ανανεώσιμες ΑΕ
Τροποποίηση ν. 4254/2014 για τις τιμές πώλησης
ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς
Επιτρέπονται οι επισκευές σε νομίμως υφιστάμενα
κτίσματα εντός της οικοδομικής γραμμής και της
ζώνης αιγιαλού. Επίσης, δίνεται γνωμοδοτική
αρμοδιότητα στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής για
άδειες δόμησης σε ακίνητα νησιωτικών περιοχών
εκτός ορίων οικισκών/εντός οικισμών κάτων των
2000 κατοίκων/σε απόσταση 100 μ. από αιγιαλό.
Τροποποίηση δασικής νομοθεσίας .αρθ.62, παρ.
1β’ του ν. 998/1979 σχετικά με αμφισβητήσεις
ιδιοκτησίας δασών, δασικών εκτάσεων και
χορτολιβαδικών εκτάσεων στη Νότιο Εύβοια, ώστε
να μην ισχύει το βάρος της απόδειξης («τεκμήριο»
υπέρ του Δημοσίου)
Εξαίρεση αγροτών από τη φορολόγηση
εισοδήματος και φοροαπαλλαγές
Τροποποίηση Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου
Λαυρεωτικής (π.δ.) για χαρακτηρισμό περιοχών
ως «γεωργικής γης»
Τροποποίηση αρθ. 16 ν. 3448/2006 για τις
αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού ΚΕΠ
α) Τροποποίηση παρ. 6α ν. 3801/2009 για την
προθεσμία ανανέωσης της άδειας λειτουργίας
δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
β) τροποποίηση «Καλλικράτη»: παράταση
προθεσμίας ορισμού χωρικής αρμοδιότητας
συγχωνευόμενων ΔΕΥΑ
Αναπροσαρμογή προστίμων αυθαίρετων
εγκαταστάσεων ή εργασιών που λόγω της φύσεως
τους δεν αντιστοιχούν σε επιφάνεια χώρου.
Έκπτωση στα πρόστιμα ανέγερσης και
διατήρησης για την ‘έκδοση άδειας νομιμοποίησης
τουριστικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.
Αναπροσαρμογή προστίμων για υπερβάσεις
δόμησης και κάλυψης (με την εξαίρεση υπόγειων
χώρων).
Προθεσμία αναστολής ποινικών διώξεων μετά το
πέρας της διαδικασίας εκκαθαρίσεως και
πτωχεύσεως
Όργανα διοίκησης ΠΑΣΕΓΕΣ και ΑΣΟ
Ευθύνες διευθυντών, προέδρων και συμβούλων
στη διοίκηση αγροτικών συνεταιριστικών ενώσεων
και συνεταιριστικών εταιρειών για οφειλές.
Συνέχιση λειτουργίας κεντρικών συνεταιριστικών
ενώσεων που δεν έχουν δανειακές υποχρεώσεις.
Αναδρομική ισχύς ν. 2936/2001 για
συνταξιοδοτικά θέματα εθελοντών μακράς θητείας
των Ενόπλων Δυνάμεων
Τροποποίηση π.δ. 5/1986: Αναπροσαρμογή τιμών
ζωνών αντικειμενικού συστήματος αξιών
προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων
Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε γήπεδα εκτός
σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών
Ένταξη εργαζόμενων ΑΜΕΛ Α.Ε. σε κενές
οργανικές θέσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων άρτου κατά
παρέκκλιση ειδικών διαταγμάτων περί χρήσεων
γης

Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία

Κωνσταντίνος
Μαρκόπουλος

18 βουλευτές ΝΔ

Αποσύρθηκε

Γεώργιος Βλάχος

Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία με
τροποποιήσεις

Κατά πλειοψηφία

Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία
Παναγιώτα
Ιακωβίδου

Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία
Αποσύρθηκε
Κατά πλειοψηφία

2195/330

Θέματα κτηματογράφησης. Τεχνικές προδιαγραφές
μελετών οριοθέτησης χερσαίων περιοχών του
δικτύου Natura 2000

Κατά πλειοψηφία

2196/331

Απαγόρευση κατάσχεσης/συμψηφισμού
οικονομικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων προς
σεισμοπαθείς κτλ.

Κατά πλειοψηφία

* Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει ελλείψεις. Δεν είναι γνωστό στο WWF Ελλάς το περιεχόμενο
αρκετών ακόμα τροπολογιών, οι οποίες κατατεθήκαν μεν, όμως στην πορεία είτε αποσύρθηκαν
είτε δεν έγιναν δεκτές. Επίσης, για πολλές βουλευτικές τροπολογίες δεν είναι γνωστός ο
προτείνων βουλευτής. Τέλος, ο νέος νόμος δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, συνεπώς δεν είναι
δυνατή η εκτίμηση του περιεχομένου των νομοτεχνικών αλλαγών που έχει υποστεί μετά τη
συζήτηση στη Βουλή.

