
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-
Γιά το σχέδιο νόμου γιά τήν «τροποποίηση τοΰ νόμου 4483/ 

1963 «κ-ερί καταργήσεως τοΰ υποχρεωτικού Κρατικού Ε
λέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κα. 
άλλων τ'.νών διατάξεων».

Προς τή Βουλή των 'Ελλήνων
Mi το άρθρο 12 παράγρ. 4 τού νόμου 4483/1965 ορίζεται 

οτ! οΐ ιδιοκτήτες άκινήτων ύποχρεούνται νά επιτρέπουν την 
έγκατάστασή -’Υποσταθμών Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
οι όποιοι εξυπηρετούν άστικές περιοχές, στο ακίνητό τους σέ 
κατάλληλο χώρο τού υπογείου ή τού^ίσογείου.

Με τήν παράγραφο 5 τοΰ' ίδιου άρθρου ορίζεται έξ άλλου 
ότι κατά τήν έκδοση άδειας νέων βίκοδομών συνολικού όγκου 
μεγαλύτερου τών 2.500 Μ3 προηγείται ερώτημα πρός τήν 
A-RH άν.ύπάρχει....ανάγκη εγκ/ίτάατατης, υποσταθμού

Ή άπά/τηση τής ΔΕΗ είναι υποχρεωτική για τον ιδιο
κτήτη. -* (

’Απ’ ττ,ν εφαρμογή τού νόμου< προέκυψε ότι οί προαναφε,ρ- 
θείσες διατάξεις αφήνουν περιθώρια καταστρατήγησης τού 
πνεύματος τού Νομοθέτου· ειδικότερα ώς πρός τον όγκο τών 
οικοδομών (2.500 Μ3) πέραν τού-όποιου υποχρεωτικά έρω-
τάται ή ΔΕΗ για τήν εγκατάσταση υποσταθμού. ___

Συγκεκριμένα χορηγούνται άδειες οικοδομών τμηματικά μέ 
όγκο μικρότερο τών 2.500 Μ3 άλλά που τελικά μέ μεταγενέ
στερες επεκτάσεις αποκτούν συνολικό όγκο μεγαλύτερο άπό 
2.500 Μ3, χωρίς νά γίνεται σχετικό ερώτημα ϊτή ΔΕΗ.

Προκειμένου νά αντιμετωπιστούν οί περιπτώσεις αυτές . 
είναι σκόπιμο νά τροποποιηθεί ή παράγραφος 5 τού άρθρου 
12 τού Νόμου 4483/1965 έτσι ώστε ή γνώμη τής ΔΕΗ. νά 
είναι υποχρεωτική γιά τήν έκδοση τής σχετικής οικοδομικής 
άδειας τόσο γιά τήν άνέγερση οικοδομών γιά τις οποίες προ- 
βλέπεται άρχικά όγκος μεγαλύτερος τών 2.500 Μ3 όσο καί 
γιά εκείνες που μεταγενέστερα μπορούν νά αποκτήσουν τέτοιο 
όγκο. Ή άπάντηση τής ΔΕΗ παρέχεται μέσα σέ ένα μήνα άπό 
τήν ύποβολή τής σχετικής αίτησης πρός αυτή. Έάν ή ΔΕΗ 

-δέν απαντήσει μέσα σέ αύτή τήν προθεσμία καί γιά νά μην 
διαιωνίζεται ή εκκρεμότητα σέ βάρος τού ενδιαφερομένου, τού 
παρέχεται δυνατότητα έκδοσης άδειας οικοδομής χωρίς τήν 
γνώμη τής ΔΕΗ.

Αθήνα, 7 Μαΐου 1982 
Οί 'Υπουργοί

Βιομηχανίας καί Ένεργείας Χωροταξίας Οικισμού
·. καί Περιβάλλοντος
£ ΑΝιΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣt - .■ f

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οί διατάξεις τού Ν. 4483/1965 πού τροποποιούνται μέ το 

Σχέδιο Νόμου πού προτείνεται έχουν ώς έξης:

Παράγρ. 5 άρθρου 12 τού Ν. 4483/1965. «Προκειμένου 
περί άνεγέρσεως νέων οικοδομών συνολικού όγκου μείζονος 
τών 2.500 Μ3 τής έκδόσεως άδειας οικοδομής, προηγείται 
ερώτημα πρός τή Δ.Ε.Η., περί τής ύπάρξεως η μή ανάγκης 
έγκαταστάσεως έν αΰταίς υποσταθμού κατά τά ώς άνω.

Ή άπάντησις τής Δ.Ε.Η., παρεχομένη εντός μηνός άπό 
τής υποβολής τού σχετικού ερωτήματος είναι υποχρεωτική 
διά τον κατασκευαστήν. Παρερχομένης απράκτου τής προθε
σμίας ταύτης ή άδεια οικοδομής χορηγείται ελευθέριος».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Τροποποίηση τού νόμου 4483/1965 «περί καταργήσεως τού 

υποχρεωτικού Κρατικού ελέγχου τών εσωτερικών ηλεκτρι
κών εγκαταστάσεων καί άλλων τινών διατάξεων».

Άρθρο 1.
Ή παράγραφος 5 τού άρθρου 12 τού νόμου 4483/1965 

«περί καταργήσεως τού υποχρεωτικού Κρατικού έλέγχου τών 
εσωτερικών ηλεκτρικών έγκαταστάσεων καί άλλων τινών δια
τάξεων» αντικαθίσταται έτσι:

«Γιά την άνέγερση οικοδομών γιά τις όποιες προβλέπεται 
άρχικά ή μπορούν νά άποκτήσουν μεταγενέστερα όγκο μεγαλύ
τερο τών 2.50Q μ3 άπατεΐται γνώμη τής ΔΕΗ γιά τήν 
ά/άγκη εγκατάστασης ηλεκτρικού υποσταθμού. Ή γνώμη τής 
ΔΕΗ παρέχεται*.σέ 1 μήνα άπό τήν υποβολή τής σχετικής 
αίτησης τού ενδιαφερομένου.

.Άν ή προθεσμία παρέλθει άπρακτη συνεχίζεται ή διαδικα
σία γιά τήν έκδοση τής άδειας οικοδομής».

Άρθρο 2.

Όνόμοςθά ισχύει άπό τή δημοσίευσή του στήν Εφημερίδα 
τής Κυβέρνησης.

’Αθήνα, 18 Μαίου 1982 

Οί Υπουργοί
Βιομηχανίας καί Έλεργ ίας Χωροταξίας Οικισμού

και Περιβάλλοντος 
ΑΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ' ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Άριθ! 63/1/82

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 τοΰ 
Συντάγματος) στο σχέδιο νόμου τοΰ Υπουργείου Βιομηχα- 

'Γ.νίας καί ’Ενεργείας «Τροποποίηση τού νόμου 4483/1965 
«περί καταργήσεως τού υποχρεωτικού Κρατικού ελέγχου 
τών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καί άλλων 
τινών διατάξεων». · - ‘ ■ · · / ·γ>.

' · S— * / *
■ Μέ τις διατάξεις τού παραπάνω νομοσχεδίου μέ τις οποίες 
αντικαθίστανται ορισμένες διατάξεις τού νόμου 4483/1965 
ορίζεται ότι, γιά τήν έκδοση τής οικοδομικής άδειας τόσο γιά 
τήν άνέγερση οικοδομών γιά τις όποιες προδλέπεται άρχικά 
όγκος μεγαλύτερος τών 2.500 Μ3 όσο καί γιά εκείνες πού 
μεταγενέστερα μπορούν νά άποκτήσουν τέτοιο όγκο, άπαιτείται 
.γνώμη τής ΔΕΗ γιά τήν ανάγκη εγκατάστασης ηλεκτρικού 
υποσταθμού.

Άπό τις προτεινόμενες διατάξεις δέν προκαλείται δαπάνη 
σέ βάρος τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άθήναι, 26 Μαΐου 1982

Ό Διευθυντής 
ΔΗΜ. Σ. ΔΡΙΤΣΑΣ


