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ΘΔΜΑ: «Γιαδικαζία ηλεκηροδόηηζης ηων τώρων ποσ ρσθμίζονηαι με ηο 

ν.3843/2010» 

         Σρεηηθά κε ην αλαθεξόκελν ζέκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.3897/2010 

(ΦΕΚ 208/Α) «Σύζηαζε Εζληθνύ Σπκβνπιίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη Γεληθήο Δηεύζπλζεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο, επνπηεία θαη βειηίσζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θύξσζε 

Σύκβαζεο κεηαμύ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ θαη Ο.Α.Σ.Θ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», κε ηηο νπνίεο, 

κεηαμύ άιισλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ηνπ λ.3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α) «Ταπηόηεηα θηηξίσλ, 

ππεξβάζεηο δόκεζεο θαη αιιαγέο ρξήζεο, κεηξνπνιηηηθέο αλαπιάζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο :  

        Σηελ πεξ. α΄ ηεο παξάγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ σο άλσ λόκνπ νξίδεηαη όηη, γηα ηνπο 

ρώξνπο πνπ δηαηεξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3843/2010 δελ 

νθείιεηαη αλαδξνκηθά νπνηνζδήπνηε θόξνο. Τπρόλ ήδε θαηαβιεζέληεο θόξνη δελ 

αλαδεηνύληαη.  
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        Οη δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ πεξ. α΄, παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.3897/2010 ηζρύνπλ 

αλαδξνκηθά από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ λ.3843/2010 (28.4.2010). 

        Ελόςεη ησλ παξαπάλσ, επηζεκαίλεηαη όηη γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ησλ εκηππαίζξησλ 

θαη ινηπώλ ρώξσλ πνπ ππάγνληαη ζηε ξύζκηζε ηνπ λ.3843/2010 δελ έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1882/1990, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35-

36 ηνπ Κ.Φ.Ε. θαη ηεο θνηλήο απόθαζεο ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ. 

1137140/2439/Α0012-ΠΟΛ.1277/5.12.1994, όπσο ηζρύνπλ. 

       Τέινο, ηνλίδεηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα θηίξηα ζηα νπνία βξίζθνληαη νη ρώξνη πνπ 

ξπζκίζηεθαλ κε βάζε ην λ.3843/2010, όπσο ηζρύεη, δελ έρνπλ ειεθηξνδνηεζεί ηόηε 

επλόεην είλαη όηη γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ησλ θηηξίσλ απηώλ εθηόο ησλ ξπζκηδόκελσλ 

ρώξσλ ζα έρνπλ εθαξκνγή είηε νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 θαη 36 ηνπ Κώδηθα 

Φνξνινγίαο Εηζνδήκαηνο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα νηθνδνκέο πνπ αλεγείξνληαη κε βάζε 

άδεηα πνπ εθδίδεηαη από 1.1.1995 θαη εθεμήο, είηε νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ.1882/1990 ζην ζύλνιό ηνπο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα νηθνδνκέο πνπ 

αλεγείξνληαη κε βάζε άδεηα πνπ εθδόζεθε κέρξη 31.12.1994 ή γηα απζαίξεηεο νηθνδνκέο 

πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί ή γηα ηηο νπνίεο έρεη εγθξηζεί ε ειεθηξνδόηεζε από ηηο αξκόδηεο 

πξνο ηνύην αξρέο.   
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