
  
ΠΠΥΥΡΡΟΟ  ΝΝ..  ΜΜΑΑΡΡΓΓΕΕΛΛΗΗ  

Βουλευτής Ν. Λευκάδας  -  ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 

 

ΠΡΟ:   

- Σην Τπουργό Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικήσ Αλλαγήσ 

   κ. Τίνα Μπιρμπίλθ 

- Σον Τπουργό Οικονομικών  

   κ. Γεώργιο Παπακωνςταντίνου 

 

ΘΕΜΑ: «Άρςθ ανιςοτιτων και ςτρεβλώςεων από τθν εφαρμογι των διατάξεων του Ν.3843/2010 

για το ειδικό πρόςτιμο διατιρθςθσ για τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ». 

       Στισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν.3843/2010 προβλζπεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ του ειδικοφ 

προςτίμου διατιρθςθσ για τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ. Με τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 2 του εν λόγω άρκρου προβλζπεται ότι ςε περίπτωςθ που δεν ζχει κακοριςκεί τιμι 

ηώνθσ ςτθν περιοχι του ακινιτου, κακώσ και ςτισ περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλθσ και εκτόσ ορίων 

οικιςμών, ο υπολογιςμόσ τθσ αξίασ του χώρου γίνεται με βάςθ τθν ελάχιςτθ τιμι ηώνθσ που ιςχφει 

ςτον πρωτοβάκμιο ΟΤΑ και εάν δεν ζχει κακοριςτεί θ ελάχιςτθ τιμι ηώνθσ που ιςχφει ςτο νομό. 

      Στο Νομό μασ, ενδεχομζνωσ και ςε άλλουσ νομοφσ, επειδι ςε αρκετζσ περιοχζσ δεν ζχουν 

κακοριςκεί τιμζσ ηώνθσ ςφμφωνα με το ςφςτθμα των αντικειμενικών αξιών, θ εφαρμογι τθσ  

ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ  για τον υπολογιςμό του ειδικοφ προςτίμου διατιρθςθσ των χώρων ςε 

ςυνδυαςμό με τθν νζα αρχιτεκτονικι του προγράμματοσ «Καλλικράτησ», ζχει δθμιουργιςει 

ςθμαντικά προβλιματα. Προβλιματα που εντοπίηονται κυρίωσ ςε Διμουσ που ζχουν προζλκει από 

καταργιςεισ και ςυνενώςεισ παλαιών διμων και κοινοτιτων. Σε αυτοφσ τουσ νζουσ Καλλικρατικοφσ 

Διμουσ, όπωσ είναι και αυτόσ τθσ Λευκάδασ, ο υπολογιςμόσ του ειδικοφ προςτίμου, ζτςι όπωσ 

κακορίηεται από τθν εν λόγω διάταξθ του Ν.3843, κακίςταται προβλθματικόσ αφοφ από τθν 

1/1/2011 κα γίνεται πλζον με βάςθ τθν ελάχιςτθ τιμι ηώνθσ που ιςχφει ςτθν ζδρα του νζου 

Καλλικρατικοφ Ο.Τ.Α. (και όχι του παλιοφ Διμου) με αποτζλεςμα: 

 Σην άνιςη μεταχείριςη και αντιμετώπιςη των πολιτών ακόμα και ςε ίδιεσ περιοχζσ, 

ανάλογα με τον χρόνο τακτοποίθςθσ των χώρων τουσ, 

 Σην αδυναμία προςζλκυςησ για τακτοποίθςθ των πολιτών που τα ακίνθτα τουσ βρίςκονται 

ςε περιοχζσ που δεν ιςχφει το ςφςτθμα αντικειμενικών αξιών, δεδομζνου ότι το ειδικό 

πρόςτιμο που κα κλθκοφν να καταβάλλουν είναι  δυςανάλογο ςε ςχζςθ με τθν πραγματικι 

αξία αυτών των περιοχών.   

Για τθν κατανόθςθ των ανιςοτιτων και των ςτρεβλώςεων που δθμιουργοφνται ςτο Νομό τθσ 

Λευκάδασ από τθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ και τον εφαρμοηόμενο τρόπο υπολογιςμοφ του ειδικοφ 

προςτίμου διατιρθςθσ, αναφζρω δφο ενδεικτικά παραδείγματα: 



1. Για τθν τακτοποίθςθ χώρων ακινιτου ςτο Νυδρί - μια αναπτυγμζνθ τουριςτικά περιοχι -

μζχρι τισ 31-12-2010 ίςχυε θ ελάχιςτθ τιμι ηώνθσ των 1050 ευρώ/τμ. του πρώθν Διμου 

Ελλομζνου. Για το ίδιο ακίνθτο μετά τθν 2-1-2011 ο υπολογιςμόσ γίνεται με τθν ελάχιςτθ 

τιμι ηώνθσ των 600 ευρώ/τμ  του Διμου Λευκάδοσ ςτον οποίο εντάχκθκε πλζον  το Νυδρί (ο  

πρώθν δθλαδι Διμοσ Ελλομζνου). 

2. Για ακίνθτο ςτον Καςτό, ςε ζνα μικρό και απομονωμζνο νθςί του Νομοφ μασ, ο υπολογιςμόσ  

του ειδικοφ προςτίμου γίνεται πλζον με τθν τιμι των 600 ευρώ/τμ που αποτελεί τθν 

ελάχιςτθ τιμι ηώνθσ που ιςχφει ςτον Διμο Λευκάδασ, ςτον οποίο εντάχκθκε θ πρώθν 

κοινότθτα Καςτοφ. Η τιμι αυτι ανά τμ είναι πολφ μεγαλφτερθ από τθν τιμι που ίςχυε και 

ιςχφει μζχρι ςιμερα ςτθ περιοχι για οποιαδιποτε άλλθ πράξθ (αγορά, γονικι παροχι κλπ ) 

και θ οποία υπολογίηεται βάςει ενόσ μεικτοφ ςυςτιματοσ εκτίμθςθσ.  

Το ίδιο πρόβλθμα εντοπίηεται ςε περιοχζσ-οικιςμοφσ και άλλων πρώθν διμων του Νομοφ 

Λευκάδασ, όπωσ για παράδειγμα ςτουσ πρώθν διμουσ Καρυάσ και Σφακιωτών, όπου 

καλοφνται τώρα οι ενδιαφερόμενοι να πλθρώςουν πολφ περιςςότερα. 

 

ΚΑΣΟΠΙΝ ΣΩΝ ΑΝΩΣΕΡΩ, ΕΡΩΣΩΝΣΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί : 

1. Αν ζχουν διαπιςτωκεί και επιςθμανκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων 

ςτρεβλώςεισ και ανιςότθτεσ από τθν εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ,  

2. Αν προτίκενται να προχωριςουν ςε τροποποίθςθ τθσ εν λόγω διάταξθσ με αλλαγι του τρόπου 

υπολογιςμοφ του ειδικοφ αυτοφ προςτίμου. 

 

Ημερομθνία   23/3/2011 

 

Ο ερωτών βουλευτισ 

πφροσ Ν. Μαργζλησ 

 


