
 
              Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ                   
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
                    : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση     : Αγ. Κων/νου 8 
                               10241  ΑΘΗΝΑ 
Αριθ. τηλεφώνου : 210  52 15 242 
                             : 210  52 15 266 
FAX                     : 210  52 23 228 
E – mail               : asfika@otenet.gr
 

      
      
Αθήνα   14/1/2016 
 
Αριθμ. Πρωτ. 
Ε57 /4  
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΑΡ. : 2 
 
ΠΡΟΣ: 
Όλα τα Υποκαταστήματα  
 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής 
 
 

 
ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 19α του ν. 4015/2011, 

σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενημερότητας και  την  αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων 
σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ». 

 
ΣΧΕΤ.  :  Οι  με αριθ. 70/2013, 14/2014, και 12/2015 εγκύκλιοι του Ι.Κ.Α.-

Ε.Τ.Α.Μ..                                                 
 

 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4315/2014 
(ΦΕΚ 269/24-12-2014, τεύχος Α΄), σύμφωνα με τις οποίες η προθεσμία 
που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19α του Ν. 4015/2011 θα ισχύει 
μέχρι το πέρας της διαδικασίας της εκκαθαρίσεως, της ειδικής 
εκκαθαρίσεως και της πτωχεύσεως.  

Σας υπενθυμίζουμε  ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά  την 
αναστολή λήψης των αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης κατά 
των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και των κατά το νόμο 
υπευθύνων αυτών, την αναστολή της ποινικής δίωξης, καθώς και την  
χορήγηση Αποδεικτικού Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας στους 
Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού (του ν. 2810/2000, όπως 
ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών εταιρειών ΑΕ του 
άρθρου 32 του ιδίου νόμου), στους Γενικούς Διευθυντές, στους 

mailto:asfika@otenet.gr
ΑΔΑ: ΩΤ224691ΩΓ-ΛΣΛ



Διευθυντές, στους Διαχειριστές, στους Γραμματείς, και στους Ταμίες των 
Οργανώσεων αυτών, εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξει μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου. 

  
Συν/να : δύο (2) φύλλα.    

 
 

                                                              Η ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ  
                                                        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
       
 
                                                            ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 

            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                             
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ       
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                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
 

1. Γρ. κ. Διοικητή  
 

2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών  
 

      3.   Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών  
 

3. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
 

4. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Γενική 
Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων  
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα  

 
5. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  

Πατησίων 12, Αθήνα  
 

6. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών                                           
Πατησίων 12, Αθήνα 

 
7. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών                

            Πατησίων  12, Αθήνα  
 

      8.   Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 269
 24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4315
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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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 48

Στο τέλος του ττρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρ−
θρου 15 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, προστίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:

«Επίσης δεν μπορούν να εκλεγούν στα όργανα διοί−
κησης των ΑΣΟ και της ΠΑΣΕΓΕΣ, φυσικά πρόσωπα, τα 
οποία δεν έχουν εφαρμόσει τη διάταξη της βασικής αρ−
χής 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.»

Άρθρο 49

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» δι−
αχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εντεταλμένοι 
στη διοίκηση των αγροτικών συνεταιριστικών οργα−
νώσεων (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, ανε−
ξάρτητα 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 προαναφερόμε−
νων νομικών προσώπων. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 
την έναρξη ισχύος του ν. 4174/2013.» 

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 απο−
κλειστικά και μόνον υπηρεσίες ενημέρωσης, εκπαίδευ−
σης 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 52

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 δια−
πιστώσει ασυμφωνία μεταξύ αντικειμενικών και εμπο−
ρικών 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.»

Άρθρο 53

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται 
με τα ακόλουθα δύο εδάφια:

«Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση ηλε−
κτρικής 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 κατη−
γοριών 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».

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, μπο−
ρούν να επανεκδοθούν με τους όρους των διατάξεων 
του ν. 3468/2006 όπως ίσχυαν πριν από την τροπο−
ποίησή 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 καταρ−
γηθεί νομίμως οι σχετικές δίκες, διαθέτουν όρους σύν−
δεσης 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 προστί−
θεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που πρόκειται να λειτουρ−
γήσουν υπό την ευθύνη του Οργανισμού Ανάπτυξης 
Κρήτης, εφόσον το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στη 
μείωση του κόστους των υπηρεσιών άρδευσης που ο 
Οργανισμός παρέχει.»

ΑΔΑ: ΩΤ224691ΩΓ-ΛΣΛ


	ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ..pdf
	ΦΕΚ2.pdf

		2016-01-15T13:50:20+0200
	Athens




