ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόµου «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής
∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του Τεχνικού Ελέγχου
οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος,
Κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Αιτιολογική Έκθεση
Με την παρούσα ρυθµίζονται ειδικά θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή των διατάξεων του
Κεφαλαίου Β' του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α' 62). Ειδικότερα, µε την παρ. 1 προστίθεται στην
περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, που αφορά στην υπεύθυνη δήλωση που
υποβάλουν οι κύριοι των διατηρούµενων χώρων, ότι η ηµεροµηνία µετατροπής της χρήσης
του χώρου πρέπει να είναι προγενέστερη της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης.
Με την παρ. 2 αυξάνεται ο αριθµός των δόσεων και η διάρκεια αποπληρωµής του ειδικού
προστίµου του άρθρου 6 του ν. 3843/2010. Ενόψει των παρουσών συνθηκών οικονοµικής
κρίσης η ανωτέρω αύξηση του αριθµού των δόσεων και της διάρκειας αποπληρωµής
θεωρείται εύλογη. Με την παρ. 3 προστίθεται στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010,
που αφορά στα στοιχεία, τα οποία υποχρεούνται να αποστείλουν οι πολεοδοµικές υπηρεσίες,
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η συνολική αναγκαία γη.
Με την παρ. 4 παρατείνεται κατά δύο (2) µήνες ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών της
παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, όταν η υποβολή τους γίνεται µε συστηµένη επιστολή
στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία. Η επιµήκυνση της σχετικής προθεσµίας των έξι µηνών
είναι αναγκαία προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα λειτουργίας των αρµόδιων
πολεοδοµικών υπηρεσιών, που ενδέχεται να προκληθούν από την αυτοπρόσωπη εµφάνιση
µεγάλου αριθµού ιδιοκτητών ακινήτων στις πολεοδοµικές υπηρεσίες µετά τη λήξη της
προθεσµίας για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών µε συστηµένη επιστολή.
Με την παρ. 5 καθορίζεται ότι για τους χώρους που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφείλεται αναδροµικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη
καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται. Οι παραπάνω διατηρούµενοι χώροι δεν
λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης φορολογικής και
ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Επιπλέον, η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται µε
την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3843/2010 δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό των
τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989.
Οι ρυθµίσεις της παρ. 5 ισχύουν αναδροµικά από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν.
3843/2010.

Άρθρο .
«Ρύθµιση θεµάτων του ν. 3843/2010»
Η περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α' 62)
1.
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία περιλαµβάνονται τα
ατοµικά στοιχεία, ο αριθµός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δηµόσια οικονοµική
υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) φορολογίας του κυρίου του ακινήτου, ο αριθµός και το έτος της
οικοδοµικής άδειας, το εµβαδόν και η χρήση του χώρου, η ηµεροµηνία µετατροπής της
χρήσης του, η οποία πρέπει να είναι προγενέστερη της δήλωσης αυτής, καθώς και εάν
πρόκειται για ακίνητο πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης. Η
δήλωση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση µηχανικού. Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνονται
αποκλειστικά και µόνο η περιγραφή του χώρου, το εµβαδόν του, η χρήση του, καθώς και η
έκταση γης που προκύπτει από τη διαίρεση του εµβαδού του δηλούµενου χώρου µε τον
ισχύοντα συντελεστή δόµησης του ακινήτου. Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται
αντίγραφα του στελέχους της οικοδοµικής άδειας, του τοπογραφικού διαγράµµατος της
άδειας και της κάτοψης του ορόφου, όπου εµφαίνεται ο χώρος για τον οποίο ζητείται η
υπαγωγή του στη ρύθµιση αυτή.».
2.
Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Το ειδικό πρόστιµο καταβάλλεται εντός τριάντα (30) µηνών για τα ακίνητα κατοικίας και
εντός τριάντα δύο (32) µηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης (πλην
κατοικίας) από την έναρξη ισχύος του ν. 3843/2010, ολόκληρο ή τµηµατικά σε δέκα (10) και
οκτώ (8) ισόποσες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός
προθεσµίας δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος του ίδιου ως άνω νόµου. Σε
περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά το χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται
έκπτωση 10%.».
3.
Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πολεοδοµικές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς
καθυστέρηση σε ηλεκτρονική µορφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής συγκεντρωτικά στοιχεία ανά πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α. για το σύνολο των
δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τη συνολική επιφάνεια των χώρων που διατηρούνται, τη
συνολική αναγκαία γη, τα συνολικά ποσά των ειδικών προστίµων, καθώς και ακριβή
αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι δηλώσεις.».
4.
Η προβλεπόµενη στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α' 62)
προθεσµία των έξι (6) µηνών, για την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου
5 του ίδιου ως άνω νόµου µε συστηµένη επιστολή στην πολεοδοµική υπηρεσία παρατείνεται
αφότου έληξε κατά δύο (2) µήνες.
5.
α. Για τους χώρους που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφείλεται αναδροµικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη
καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται.
β. Οι χώροι που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν
λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης ασφαλιστικής
νοµοθεσίας. Ειδικά ως προς τον φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης
στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούµενοι χώροι συνεχίζουν να λαµβάνονται φορολογικά
υπόψη όπως ήταν προ της τακτοποίησής τους. γ. Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που

επέρχεται µε την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3843/2010 δεν λαµβάνεται υπόψη για τον
υπολογισµό των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύει.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναδροµικά από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του ν. 3843/2010.
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