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Θέκα Δθαξκνγή ηνπ Β' Κεθαιαίνπ ηνπ Ν.3843/2010 (ΦΔΚ 62/Α/28/4/2010)
Με ην Ν.3843/2010 θαη ζπγθεθξηκέλα ην Β θεθάιαην άξζξα 5 έσο 10 επηρεηξείηαη ε
αληηκεηψπηζε ηνπ «θαηλνκέλνπ» ηεο κεηαηξνπήο ησλ εκηππαίζξησλ ρψξσλ, ππνγείσλ
θαη άιισλ ρψξσλ ζε ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο, θαζψο θαη ηεο πξνζζήθεο ρψξσλ εληφο
ηνπ φγθνπ ησλ θηηξίσλ, θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο βιάβεο πνπ έρεη
επηθέξεη ε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο δφκεζεο ζηηο πεξηνρέο φπνπ βξίζθνληαη ηα αθίλεηα
απηά.
Με ηηο δηαηάμεηο απηέο αληηκεησπίδνληαη κφλν ρψξνη πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ
ππεξβάζεηο δφκεζεο θαη αιιαγή ρξήζεο κέζα ζην πεξίγξακκα ηνπ εγθεθξηκέλνπ
φγθνπ λνκίκσο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, δειαδή εκηππαίζξηνη ρψξνη, παηάξηα, ζνθίηεο,
pilotis, ππφγεηνη ρψξνη, ρψξνη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρψξνη –
αίζνπζεο θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ θιπ) θαη δελ ξπζκίδεηαη θακία παξάβαζε έμσ απφ
ηνλ φγθν απηφ, φπσο δψκαηα, θιεηζκέλα κπαιθφληα, πέξγθνιεο θιπ ( ηα νπνία
βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ηδεαηνχ ζηεξενχ θαη ηνπ λνκίκνπ χςνπο ηνπ θηηξίνπ) νχηε ε
κεηαηξνπή ησλ παξαπάλσ ρψξσλ ζε ρξήζε απαγνξεπφκελε ζηελ πεξηνρή ησλ
αθηλήησλ.
Οη πφξνη πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ζα
δηαηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ απφ
ηηο νπνίεο ζα πξνέιζνπλ νη πφξνη.
Άξζξν 5 - Τπεξβάζεηο δφκεζεο θαη αιιαγέο ρξήζεσο.

Παξ. 1α Γηθαίσκα ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε απηή έρνπλ νη ρψξνη πνπ ε άδεηα ηνπο
εθδφζεθε ε αλαζεσξήζεθε κέρξη ηηο 2.7.2009 θαη φρη νη ρψξνη πνπ δεκηνπξγνχληαη
κεηά ηελ εκεξνκελία απηή κε έθδνζε Οηθνδνκηθήο Άδεηαο ή αλαζεψξεζε.
Μεηαγελέζηεξε αλαζεψξεζε πνπ δελ επεξεάδεη ηνλ ξπζκηδφκελν ρψξν (πρ.
αλαζεψξεζε γηα αιιαγή επηβιέπνληα, παξάηαζε ηζρχνο ηεο άδεηαο θιπ) δελ
απαγνξεχεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζηε ξχζκηζε.
Δγθεθξηκέλνο θηηξηαθφο φγθνο είλαη ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ πνπ θαίλεηαη ζηελ
νηθνδνκηθή άδεηα απφ ην δάπεδν ηνπ ππνγείνπ κέρξη ην δψκα ή ηελ ζηέγε. ε απηφλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ππφγεηα, ε pilotis, νη αξρηηεθηνληθέο πξνεμνρέο, ηα παηάξηα,
ν ρψξνο θάησ απφ ηελ ζηέγε (ζνθίηα), νη εκηππαίζξηνη ρψξνη, ν κεραλνινγηθφο
φξνθνο, ε αίζνπζα θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη θιεηζκέλα
κπαιθφληα, θιεηζκέλεο – ζηεγαζκέλεο εγθαηαζηάζεηο ζηήξημεο θπηψλ (πέξγθνιεο),
θαηαζθεπέο ζην δψκα, ζηελ πξαζηά θιπ.
Γελ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε απηή ρψξνη πνπ έρνπλ αλεγεξζεί θαζ’ ππέξβαζε ηνπ
θαηά ηα παξαπάλσ θειχθνπο ηεο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο.
Πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ ρψξσλ είλαη λα επηηξέπεηαη
ε ρξήζε απηή απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ αθηλήηνπ.
Δάλ ην θηίξην παχζεη λα πθίζηαηαη (ζεηζκφο, θαηεδάθηζε, θιπ)πξηλ ηελ παξέιεπζε
ηεο 40εηίαο παχεη απηνδηθαίσο θαη ην δηθαίσκα δηαηήξεζεο ηνπ ξπζκηδφκελνπ ρψξνπ.
Δάλ ζηελ Πνιενδνκηθή Τπεξεζία δελ αλεπξίζθεηαη ν θάθεινο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο
(απψιεηα, θαηαζηξνθή θιπ.) γηα ην πξνο ξχζκηζε αθίλεην ηφηε αθνινπζείηαη ε
θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία γηα ηα πξν 1955 αθίλεηα ή ε αλαζχζηαζε ηνπ θαθέινπ γηα
ηα λεψηεξα.
Παξ. 1β. Γελ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε, φπσο ξεηά νξίδεηαη νη πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ
πνπ ηπγράλνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο, αλ θαη ζηηο πεξηνρέο απηέο θαηά θαλφλα δελ
επηηξέπεηαη ε δφκεζε, ζα κπνξνχζε πάλησο λα βξίζθνληαη θηίζκαηα κε νηθνδνκηθή
άδεηα πνπ εθδφζεθε πξηλ απφ ηελ θήξπμε πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο δελ
ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο ζε αξραία ε
λεψηεξα κλεκεία θεξπγκέλα κε ην Ν.3028/02. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα
ρψξν πνπ βξίζθεηαη ζε δηαηεξεηέν θηίξην θεξπγκέλν απφ ην ΤΠΔΚΑ απαηηείηαη,
επηπιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2, θαη ε ππνβνιή ηεο πξάμεο
θήξπμεο θαη γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο Παξαδνζηαθψλ Οηθηζκψλ ηεο
Γηεχζπλζεο Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ.
Παξ. 2. Σν θάθειν γηα ηελ ξχζκηζε ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ
(ν έρσλ ηελ ςηιή θπξηφηεηα), ή εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπ. ηελ
εμνπζηνδφηεζε απαηηείηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο (απφ ΚΔΠ ή ΑΣ)
θαη ζηελ πεξίπησζε επξηζθνκέλνπ εθηφο ηεο επηθξάηεηαο απφ ηελ ηνπηθή πξνμεληθή
αξρή ηεο Διιάδνο. ηελ πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο γηα ην ίδην απηνηειέο αθίλεην ε
αίηεζε ππνβάιιεηαη θαη πξνζππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο ζπληδηνθηήηεο θαη
εμνπζηνδνηείηαη έλαο εμ΄ απηψλ ( ή θαη ηξίην πξφζσπν πρ.ν κεραληθφο) λα
δηεθπεξαηψζεη ηελ ξχζκηζε.
Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ απαηηείηαη ε αίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ ή
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, φπνπ ζα ηίζεληαη νη ζθξαγίδεο εμέιημεο ηεο
ξχζκηζεο θαη αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα δίδεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. ην πίζσ κέξνο
ηεο αίηεζεο ππάξρεη θχιιν θαηαγξαθήο ησλ ειιείςεσλ, ψζηε λα ιακβάλεη άκεζε
γλψζε ησλ παξαηεξήζεσλ, ελππνγξάθσο (Τπφδεηγκα 1), ν πνιίηεο.
Σελ αίηεζε ζπλνδεχεη : α. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ιδηνθηήηε (Τπφδεηγκα 3) θαη β.
ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ (Τπφδεηγκα 4). Σελ έθζεζε ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά

ζηνηρεία ηεο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα αληίγξαθν ζηειέρνπο,
ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη θάηνςεο ηνπ νξφθνπ επί ηεο νπνίαο ζεκεηψλεηαη ε
ζέζε θαη ην θαζαξφ εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε δηαηήξεζε .
ε πεξίπησζε πνπ ζε απηνηειή ηδηνθηεζία ξπζκίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ρψξνη
ηφηε εάλ απηνί είλαη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο απαηηείηαη έλα (1) παξάβνιν γηα φινπο,
άιισο απαηηείηαη μερσξηζηφ παξάβνιν γηα θάζε θαηεγνξία (πρ.250 € γηα ην ζχλνιν
ησλ εκηππαηζξίσλ ρψξσλ θαη 350 € γηα ην ζχλνιν ησλ άιισλ ρψξσλ. Δάλ δελ
ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ηα παξαπάλσ παξάβνια, ε αίηεζε δελ παξαιακβάλεηαη θαη
επηζηξέθεηαη ρσξίο λα πξσηνθνιιεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Με ηελ θαηάζεζε ηεο
αίηεζεο, ησλ παξαβφισλ θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο (Ν.1599/86) ηνπ ηδηνθηήηε
παξαιακβάλεηαη ε αίηεζε θαη αληίγξαθφ ηεο παξαδίδεηαη ζθξαγηζκέλν ζηνλ
ελδηαθεξφκελν (ζθξαγίδα θαηαρψξεζεο - Τπφδεηγκα 8)
Παξ. 3. Η αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ Πνιενδνκηθή Τπεξεζία
ηαρπδξνκηθά κε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ (ή άιινπ θνξέα δηαθίλεζεο αιιεινγξαθίαο)
κέρξη ηελ 28/10/2010 (6 κήλεο), ή κέρξη ηελ 28/12/2010 απηνπξνζψπσο απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν (ζθξαγίδα θαηαρψξεζεο - Τπφδεηγκα 8) . Ο έιεγρνο πιεξφηεηαο
γίλεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη πηζαλέο ειιείςεηο ζεκεηψλνληαη ζηελ
αλάινγε ζέζε ζην πίζσ κέξνο ηεο αίηεζεο (ζηελ πεξίπησζε ζπζηεκέλεο επηζηνιήο
ζε δηάζηεκα 30 εκεξψλ. Ο ελδηαθεξφκελνο ιακβάλεη άκεζα γλψζε
πξνζππνγξάθνληαο ζηελ αληίζηνηρε ζέζε. ε θάζε πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο έρεη
πξνζεζκία 15 εκεξψλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ ειιείςεσλ (κε ηελ επηθχιαμε ηεο
επφκελεο παξαγξάθνπ 4), νπφηε θαη βεβαηψλεηαη ε πιεξφηεηα κε ηελ αλάινγε
ζθξαγίδα ζηελ αίηεζε (ζθξαγίδα πιεξφηεηαο - Τπφδεηγκα 8).
Παξ. 4. Δάλ δελ ηεξεζνχλ νη θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο (ειέγρνπ πιεξφηεηαο θαη
ππνινγηζκνχ ηνπ πξνζηίκνπ) ε παξάηαζε απηψλ γίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ
πξντζηακέλνπ ηεο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο. Δμεηάδεηαη παξάιιεια ε αλαγθαηφηεηα
εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 107 – 109 ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ 26 Α).
Παξ. 5. Η εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη κε ελεκέξσζε ηνπ «εηδηθνχ ειεθηξνληθνχ
αξρείνπ» ή ηνπ «εηδηθνχ βηβιίνπ» (ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΚΑ, παξάιιεια κε ηηο
ππφινηπεο πιεξνθνξίεο βξίζθεηαη αλαξηεκέλν θαη ινγηζηηθφ θχιιν EXCEL κε
ππφδεηγκα ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξνο ρξήζε). Αληίγξαθν ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ
ζα απνζηαιεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
www.ypeka.gr ηνπ ΤΠΔΚΑ. Οη δειψζεηο δελ θαηαρνξίδνληαη ζην γεληθφ
πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο αιιά ζε εηδηθφ βηβιίν (ππφδεηγκα 5) ή ζε εηδηθφ
ειεθηξνληθφ αξρείν (Τπφδεηγκα 6)
Παξ. 6. Με ηελ δηαπίζησζε ηεο πιεξφηεηαο, ε πνιενδνκηθή ππεξεζία κε νίθνζελ
δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο (ΓΟΤ, ΙΚΑ, έιεγρν
θαηαζθεπψλ, θιπ) γηα ηελ αλαζηνιή επηβνιήο ησλ πξνζηίκσλ θαη ησλ θπξψζεσλ,
ηφζν γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ξπζκηδφκελσλ ρψξσλ, φζν θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ
πνιηηψλ (πρ. ηδηνθηήηεο άιιεο απηνηεινχο ηδηνθηεζίαο ζην ίδην αθίλεην,
θαηαζθεπαζηέο γηα ηελ απνπεξάησζε ρψξσλ ζην ίδην αθίλεην, άδεηα ιεηηνπξγίαο
ηδηνθηεζίαο ζην ίδην αθίλεην). Δμππαθνχεηαη φηη γηα άιιεο δηαπηζησκέλεο παξαβάζεηο
πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηνλ Ν.3843/2010 εμαθνινπζνχλ λα επηβάιινληαη πξφζηηκα
θαη θπξψζεηο. Η ζχλδεζε κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο κπνξεί λα γίλεη κε
ηελ θαηαβνιή ηνπιάρηζηνλ ηεο πξψηεο δφζεο, κε ζπκπιήξσζε ζηε ζθξαγίδα

ειεθηξνδφηεζεο ηνπ Ν.1512/85 φηη «ν ρψξνο…….ξπζκίζηεθε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
Ν.3843/2010»
Άξζξν 6 – Δηδηθφ πξφζηηκν δηαηήξεζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Παξ. 1. Σν εηδηθφ πξφζηηκν δηαηήξεζεο ησλ ξπζκηδφκελσλ ρψξσλ δηαβαζκίδεηαη
αλάινγα ηνπ κεγέζνπο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπο (εληφο ή εθηφο
ζρεδίνπ). Ωο εκβαδφλ δαπέδνπ (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηνηρνπνηίεο βάζεη ηεο
Οηθνδνκηθήο Άδεηαο) ζεσξείηαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ ρψξσλ (Ηκηππαίζξηνη,
παηάξηα, ππφγεηα, Ηιεθηξνκεραλνινγηθφο φξνθνο, Pilotis, ζνθίηεο θιπ) αθφκα θαη
εάλ ην ειεχζεξν χςνο ηνπο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 2.20 κ.
Παξ. 3.Η πνιεδνκηθή ππεξεζία ππνινγίδεη ζην έληππν ππνινγηζκνχ εηδηθνχ
πξνζηίκνπ (Τπφδεηγκα 7) ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ζε δηάζηεκα ην
πνιχ 60 εκεξψλ θαη ην απνζηέιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
Παξ. 4. Γηα ηηο θαηνηθίεο ην πξφζηηκν κπνξεί λα εμνθιεζεί κέρξη ηηο 28/12/2011, ελψ
γηα ηηο ππφινηπεο ρξήζεηο κέρξη ηηο 28/4/2012. Σν πξφζηηκν κπνξεί λα θαηαβιεζεί
άηνθα ζε έμη (6) ηζφπνζεο δφζεηο, ε πξψηε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξηλ
ηελ 28/4/2011. Δπίζεο ζην ηδην ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα εμνθιεζεί νιφθιεξν ην
πνζφ κε έθπησζε 10%.
Παξ. 5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ηα
παξαζηαηηθά πξνζθνκίδνληαη ζηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία πνπ ζθξαγίδεη ηελ αίηεζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε ηελ ζθξαγίδα πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο (Τπφδεηγκα 8).
Παξ. 6. Οη ρψξνη πνπ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ νθείινπλ πιένλ
άιιν πξφζηηκν αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο γηα ηα επφκελα 40 ρξφληα θαη κπνξνχλ λα
κεηαβηβάδνληαη κε ηελ επηζεκείσζε φηη απηνί «ξπζκίζηεθαλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
Ν.3843/2010 θαη αξ.πξση.αίηεζεο ………/2010/ηεο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο
……………….». Γελ επηβάιινληαη λέα πξφζηηκα γηα ηνπο ξπζκηζζέληεο ρψξνπο θαη
δελ νθείινληαη αλαδξνκηθά θφξνη θαη εηζθνξέο (ΙΚΑ, κεηαβίβαζεο θιπ). Απηνλφεην
είλαη φηη πξφζηηκα, εηζθνξέο θαη ζπλέπεηεο γηα άιιεο απζαηξεζίεο πέξα απηψλ πνπ
ξπζκίδνληαη εμαθνινπζνχλ λα επηβάιινληαη θαη αξκφδηα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ
(θαηαγεγξακκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη βεβαησζεί ην πξφζηηκν) είλαη ε πνι/θε
ππεξεζία πνπ ελεκεξψλεη ηελ ΓΟΤ γηα ηα πξφζηηκα πνπ εμαθνινπζνχλ λα
απαηηνχληαη θαζψο θαη απηά πνπ δηαγξάθνληαη. Καηαβιεζέληα πνζά δελ
ζπκςεθίδνληαη θαη δελ αλαδεηνχληαη.
Παξ. 7. Οη ξπζκηδφκελνη ρψξνη δελ πξνζκεηξψληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή, κε ηελ πξνυπφζεζε λα
επηηξέπεηαη ε λέα ρξήζε, ελψ δελ απαιιάζζνληαη απφ άιιεο εγθξίζεηο γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο (πρ. ππξαζθάιεηα, WC ΑκεΑ θιπ γηα ρψξνπο πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο ).
Άξζξν 7 - Πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην. Αληηζηαζκηζηηθά κέηξα απνθαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο .
Με ην άξζξν απηφ θαζνξίδεηαη ην «ηακείν πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ» φπνπ
θαηαιήγνπλ κέζσ ηνπ ΔΣΔΡΠ νη πφξνη ηνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ
άξζξνπ 5 θαη θαζνξίδνληαη νη δξάζεηο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ

ηζνδπγίνπ . Δμνπζηνδνηείηαη δε ε ππνπξγφο ΠΔΚΑ ,γηα ηελ έθδνζε Απφθαζεο θαη
Π.Γ/ηνο γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ.__
Άξζξν 8 - Πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο κε δεινχκελσλ ρψξσλ
Παξ. 1. ηνπο ρψξνπο ηεο Παξ. 1 ηνπ Άξζξνπ 5 γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζα ππνβιεζνχλ
δειψζεηο ή δελ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απνπιεξσκήο ηνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ
επηβάιιεηαη απμεκέλν πξφζηηκν αλέγεξζεο ίζν κε ην 30% θαη εηήζην ζηαζεξφ
πξφζηηκν δηαηήξεζεο (ρσξίο εηήζηεο πξνζαπμήζεηο, ή αλαηνθηζκφ) ίζν κε 5% ηεο
ηηκήο δψλεο πνπ ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο θαη επηβάιινληαη
νη ππφινηπεο πεξί απζαηξέησλ θπξψζεηο.
Παξ. 3. Ο έιεγρνο γίλεηαη αλεμάξηεηα ζε θάζε απηνηειή ρψξν πνπ δειψζεθε θαη ηα
πξφζηηκα επηβάιινληαη, επηπιένλ ησλ θαηαβιεζέλησλ, γηα ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν
δηαπηζηψλνληαη ηα ςεπδή-αλαθξηβή ζηνηρεία.
Άξζξν 9
Παξ. 1. Δπαλέξρεηαη ζε ηζρχ ε δηαηχπσζε ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 11, ηνπ λ.
1577/1985, φπσο ίζρπε πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ην άξζξν 40, ηνπ λ. 3775/2009,
αιιά κεηψλεηαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα εμσζηψλ θαη εκηππαηζξίσλ, πνπ δελ
πξνζκεηξάηαη ζην ζ.δ., δει. ην πνζνζηφ απφ 40% ζε 35% θαη κεηψλεηαη ε επηθάλεηα
ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ νη εκηππαίζξηνη ρψξνη, δει. ην πνζνζηφ απφ
20% ζε 15%.
Παξ. 2. Πξνζκεηξψληαη ζην ζ.δ. ππέξγεηνη θιεηζηνί ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ,
πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε θηίξηα θαηνηθίαο. Γελ πξνζκεηξψληαη ζην ζ.δ. ππέξγεηνη
θιεηζηνί ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε εηδηθά θηίξηα.
Παξ. 3. Δπαλέξρεηαη ην χςνο 1,5 κ. απφ ηελ νξηζηηθή ζηάζκε ηνπ εδάθνπο ηεο
νξνθήο ππνγείνπ νξφθνπ, δει. επαλέξρεηαη ε δηαηχπσζε ηεο πεξ. β, ηεο παξ. 1Β, ηνπ
άξζξνπ 7, ηνπ λ. 1577/1985, φπσο ίζρπε πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ην άξζξν 41,
ηνπ λ. 3775/2009.
Παξ. 4. ε φια ηα θηίξηα δελ πξνζκεηξψληαη ζην ζ.δ. ζηεγαζκέλνη αλνηρηνί –
ηνπιάρηζηνλ απφ κηα πιεπξά- ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη
ζηε ζηάζκε ηνπ ηζνγείνπ, θαζψο θαη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο, πνπ θαηαζθεπάδνληαη
ζηνπο ππφγεηνπο νξφθνπο ηνπ θηηξίνπ.
Παξ. 5. Δπαλέξρεηαη ζε ηζρχ ην άξζξν 4, ηνπ λ. 3212/2003, κε ην νπνίν ζεζκνζεηείηαη
ππνρξεσηηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ πνζνζηνχ ηνπιάρηζηνλ 10% (ηπραίν δείγκα) ησλ
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο. Απφ ηηο
παξαπάλσ ειεγρζείζεο νηθνδνκηθέο άδεηεο πνζνζηφ 2% ζα ειεγρζεί απφ ην ψκα
Διεγθηψλ Δπηζεσξεηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Άξζξν 10
Παξ. 1. Οη ρψξνη γηα ηνπο νπνίνπο εμνθιήζεθε ε εηζθνξά ηνπ Ν.3775/2009 κπνξνχλ
λα ζπλδεζνχλ κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο. Γηα ηα αθίλεηα απηά – αλεμάξηεηα αλ νη

ηδηνθηήηεο ππνβάιινπλ αίηεζε κε ηνλ παξφληα λφκν – ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 6 έσο 10 ηνπ Άξζξνπ 6.
Παξ. 2. Οη ρψξνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 40
θαη 41, ηνπ λ. 3775/2009 (ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην), κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3843/2010, θαη ππνβάιινπλ αίηεζε κε ηα πξνβιεπφκελα παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθά ρσξίο ηελ θαηαβνιή λένπ παξαβφινπ. Σπρφλ ήδε θαηαβιεζέληα πνζά
ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν. 3775/09 ζπκςεθίδνληαη κε ην εηδηθφ πξφζηηκν ηνπ παξφληνο
Νφκνπ.
Παξ. 5. ηελ πεξηνρή ηεο ρεξζνλήζνπ Λαπξεσηηθήο ( Π.Γ/γκα 17-2-98 ΦΔΚ 125 Γ ),
θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ ( Π.Γ/γκα 20-2-03 ΦΔΚ 199 Γ )
ζε πεξίπησζε αλέγεξζεο εηδηθψλ θηηξίσλ θαηηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο πεξ. β’ θαη
ε΄, ηεο παξ. 1Β, ηνπ άξζξνπ 7, ηνπ λ. 1577/85, φπσο αληηθαζίζηαληαη κε ην λ.
3843/10.
Παξ. 6. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο, εληφο εμακήλνπ, δει. κέρξη 28-10-2010,
νηθνδνκηθήο άδεηαο ή αλαζεψξεζεο πνπ ε αίηεζε έθδνζήο ηεο είρε ππνβιεζεί πξηλ
ηελ 21-7-2009 θαη κφλν σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Ο.Κ. πνπ
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξα 40 θαη 41 ηνπ Ν.3775/2009.
Παξ. 7. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο, εληφο ελλεάκελνπ, δει. κέρξη 28-01- 2011,
νηθνδνκηθήο άδεηαο ή αλαζεψξεζεο πνπ ε αίηεζε έθδνζήο ηεο είρε ππνβιεζεί ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 21-7-2009 έσο 27-4-10 θαη κφλν σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Ο.Κ. πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνλ Ν. 3843/2010.
Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΤΠΔΚΑ
Α. ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟ

