ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση και τροποποίηση της από
29.10.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄)»

Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄)
Άρθρο πρώτο

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Άρθρο πρώτο
Κατά την «τακτοποίηση» των ηµιυπαίθριων και λοιπών
κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση την οποία προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40 και
της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ
122 Α΄), δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη περιβαλλοντικά
κριτήρια. Για το λόγο αυτόν και εν όψει και της αµφισβήτησης της συνταγµατικότητας της συγκεκριµένης ρύθµισης, κρίθηκε σκόπιµο, όπως εξάλλου είχε δεσµευθεί η
Κυβέρνηση, να επανεξετασθεί το ζήτηµα από µηδενική
βάση σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (ΤΕΕ, Σύλλογος Πολεοδόµων, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, ΠΟΜΙ∆Α κ.λπ.). Προς τούτο µε την προς κύρωση
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ανεστάλη η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων για χρονικό διάστηµα έξι µηνών εντός του οποίου θα έχει διαµορφωθεί και η τελική
θέση της Κυβέρνησης στο ζήτηµα των ηµιυπαίθριων και
λοιπών κλειστών χώρων.
Άρθρο δεύτερο

Παράγραφος 1: Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στο
να διευκρινιστεί ότι η αναστολή της διαδικασίας «τακτοποίησης» του άρθρου µόνου της προς κύρωση Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου επεκτείνεται, λόγω της αδιάσπαστης ενότητας των επί µέρους ρυθµίσεων, και όπως άλλωστε προκύπτει και από το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στο σύνολο των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 3775/2009,
και όχι µόνο στις διατάξεις των τµηµάτων Α), Β), Γ) και
∆) της εν λόγω παραγράφου.
Παράγραφος 2: Η συγκεκριµένη τροποποίηση κρίνεται
αναγκαία ώστε να µην καταλείπεται καµία αµφιβολία ότι
η αναστολή της επιβολής προστίµων και οποιωνδήποτε
άλλων κυρώσεων καταλαµβάνει µόνο τις αλλαγές χρήσεις για τις οποίες οι ενδιαφερόµενοι είχαν κινήσει τη
διαδικασία της «τακτοποίησης» κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 40 και της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν. 3775/2009, πριν από την
έναρξη ισχύος της προς κύρωση Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου.
Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από 29.10.2009
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών
κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄), η
οποία έχει ως ακολούθως:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του
Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικώς επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης να επαναξιολογηθεί, αφού ληφθούν υπόψη πρωτίστως περιβαλλοντικά κριτήρια, η
«τακτοποίηση» των ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών
χώρων που άλλαξαν χρήση.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού για το τρέχον και τα επόµενα οικονοµικά έτη, αποφασίζουµε:
Άρθρο µόνο
1. Αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών η
ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 40
τµήµατα Α), Β), Γ) και ∆) και της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης
Επιχειρήσεων, ∆ιαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122 Α΄). Η αναστολή αφορά και τη
διαδικασία των εκκρεµών αιτήσεων τακτοποίησης σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται.
2. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της ανωτέρω παραγράφου δεν επιβάλλονται πρόστιµα και οποιεσδήποτε
άλλες κυρώσεις για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. Μπιρµπίλη

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ»
Άρθρο δεύτερο
Το άρθρο µόνο της από 29.10.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων
που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄), τροποποιείται ως εξής:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφονται
οι ακόλουθες λέξεις: «τµήµατα Α), Β), Γ) και ∆)».
2. Στο τέλος της διάταξης της παραγράφου 2 προστίθεται η φράση «σε όσους χώρους έχουν ήδη υπαχθεί
στις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των οποίων η ισχύς αναστέλλεται κατά την παράγραφο 1».
Η ισχύς αυτού του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. Μπιρµπίλη

Αριθµ. 186/10/2009
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄)»
Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου κυρώνεται
και τροποποιείται, ταυτόχρονα, η από 29 Οκτωβρίου

2009 προαναφερόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) και προβλέπονται ειδικότερα τα εξής:
1. Αναστέλλεται επί εξάµηνο η εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 40 και της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν. 3775/2009, µε τις οποίες:
i) Eπιτρέπεται η διατήρηση: αα) της χρήσης κλειστού
χώρου, στην οποία έχουν µετατραπεί οι ηµιυπαίθριοι χώροι και ββ) της νέας χρήσης, κλειστών χώρων κτιρίων (υπέργειων ή υπόγειων), που υφίστανται βάσει οικοδοµικής άδειας, που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί µέχρι 2 Ιουλίου 2009, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις (καταβολή:
αααα) παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ύψους 250 και 350
ευρώ, αντίστοιχα, ββββ) εισφοράς, ίσης µε το 10% της αξίας του κλειστού χώρου κ.λπ.).
ii) Αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων
µετά την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών.
Μετά δε την εξόφληση της εισφοράς, δεν επιβάλλονται
πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης για τη διατηρούµενη νέα χρήση του ηµιυπαίθριου χώρου.
iii) ∆εν οφείλονται, επίσης, αναδροµικά οποιοιδήποτε
φόροι για µεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις, για την
αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.
iν) Επανυπολογίζονται τα πρόστιµα σε περίπτωση µη
υποβολής αίτησης και δήλωσης, για την προαναφερόµενη τακτοποίηση ηµιυπαίθριων και κλειστών χώρων ή µη
εξόφλησης της εισφοράς στο σύνολο της: αα) πρόστιµο
ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, ββ) πρόστιµο διατήρησης σε ποσοστό 5%, επί της υπολογιζόµενης αξίας του αυθαιρέτου, για κάθε έτος διατήρησής του από την κατασκευή αυτού µέχρι την κατεδάφιση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας.
2. Κατά τη διάρκεια της αναστολής εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων, δεν επιβάλλονται πρόστιµα και οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων, όσον αφορά στους χώρους που έχουν
ήδη υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται από τις
διατάξεις αυτές.
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, κατά
το διάστηµα αναστολής των προαναφερόµενων ρυθµίσεων, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Επιβράδυνση είσπραξης δηµοσίων εσόδων, από την αναστολή για έξι (6) µήνες της εφαρµογής των ανωτέρω
διατάξεων και την ως εκ τούτου µη είσπραξη, κατά το
χρονικό διάστηµα αυτό, της προβλεπόµενης εισφοράς
[10% επί της υπολογιζόµενης αξίας ηµιυπαίθριων και
κλειστών (υπέργειων και υπόγειων) χώρων κτιρίων], που
καταβάλλεται για τη διατήρηση της χρήσης των προαναφερόµενων χώρων.
Β. Επί του προϋπολογισµού του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων
(Έ.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) (Ν.Π.∆.∆. µη επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό) (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
1. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από την επιβολή των
προστίµων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου, που
προβλέπονται από τις προϊσχύουσες του ν. 3775/2009
ρυθµίσεις, για τη διατήρηση της νέας χρήσης κλειστών,
ηµιυπαίθριων και λοιπών χώρων κτιρίων, που δεν έχουν
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υπαχθεί στις ρυθµίσεις των οποίων αναστέλλεται η εφαρµογή.
2. Επιβράδυνση είσπραξης εσόδων από τη µη απόδοση
στο Ταµείο, κατά το χρονικό διάστηµα αναστολής εφαρµογής των ανωτέρω ρυθµίσεων, 40 ευρώ από την καταβαλλόµενη, για την τακτοποίηση των προαναφερόµενων
χώρων, εισφορά. Αντίστοιχα αποτρέπεται σχετική δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού, κατά το ίδιο χρονικό
διάστηµα.
Γ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί του προϋπολογισµού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.Π.∆.∆.
επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από τυχόν επιβολή, αναδροµικά, φόρων για µεταβίβαση ακινήτου ή / και εισφορών φορέων κοινωνικής ασφάλισης για την αλλαγή χρήσης, που έχει συντελεστεί σε ηµιυπαίθριους και κλειστούς (υπέργειους και υπόγειους) χώρους κτιρίων, που
δεν έχουν υπαχθεί στις ανωτέρω ρυθµίσεις.
Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2009
Ο Γενικός ∆ιευθυντής
Βασίλειος Λέτσιος

