
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί τού σχεδίου Νόμου «περί εισπράξεως ύπό τού Δημόσιό., 

Ταμείου τών διά την έκδοσιν οικοδομικών άδειών -καταοσ/.- 
Xqjasvov φορών, τελών, ειτφορών χλι y.p27^ ?εων x.2i pwx.- 
τεως τ^ναφών δεμάτων».

//υός τή>· Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Το παρόν σχέδιον Νόμου άποσχοπεί ε·ς 
βλημάτων τ:νών. άναχυπτόντων χατα την 
μικών άδειών καί σχετιζο μενών προς τάς, ι 
άδειών τούτων, καταβολάς φορων, τελών 
έπί τών κα-3' έκαστον δέ διατάσεων τούτου 
λου-3α:

τήν ρύύμισιν προ- 
έκδοσιν τών οικοδο- 
:ιά τήν έκδοσιν τών 
, κρατήσεων κλπ.. 
έκτίύενται τά άχο-

Άϊ-5ρ ον 1.
Βάσει τών κειμένων διατάξεων, προκειμένης τής έκδόσεως 

οικοδομικής άδειας, άπαιτειται όπως καταβληθούν διάφοροι 
φόροι. τέλη, κρατήσεις, εισφορ αί κλπ., ήτοι:

1) Φόρος επιτηδεύματος έπί τής αμοιβής τού μηχανικού 
εις τόν όποιον ά/ετέ·3η ή μελέτη καί έπιβλεψις.

2) Τέλος ύπέρ τού Λήμου ή τής Κοινότητος εις τήν περιο- 
χήν τής όποιας χείται τό ακίνητον.

3) -Προκαταβολή-εί-ς τό ΙΚΑ έργοδοτικής—ε!αφοράς καί 
ϊωροσήμου.

4) Προκαταβολή εισφοράς 6—έρ τού Ταμείου ’Επικουρικής 
Ασφαλίσεως Εργατών Δομικών χα! Ξυλουργικών Εργα

σιών.
5) Κρατήσεις ύπέρ τού Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών 

Έργολητττών Δημοσίων Έργων.
6) Κράτησις ύπέρ τού Τεχν'.κ.ού ’Επιμελητηρίου τής Ελ

λάδος καί τού ’Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
•7) Κράτησις τού ΚΗ' Ψηφίσματος.
8) Κατά-3εσις εις τήν Έ3νικ.ήν Τράπεζαν τής Έλ/άδος 

ίιά λογαριασμόν τού Τ.Ε.Ε. της αμοιβής τού μελετητοϋ μη
χανικού.

Διά τήν καταβολήν τών ανωτέρω σήμερον δέον ό ενδιαφε
ρόμενος νά μεταβαίνη άπό γραφείου εις γραφεί ον σπαταλών 
πολυτίμους εργασίμους ώρας έκ τής αναμονής τής σειράς του, 
εκ τούτου δέ προέρχεται καταταλαιπώρησις τών πολιτών και 
τών υπηρεσιών με αποτέλεσμα -ήν δημιουργίαν κλίματος δυ
σφορίας, εντυπώσεων πλημμελούς έξυπηρετήσεως κλπ. ,

Προς ανατροπήν τής άπαραδέκτου ταύτης καταστάσεως 
καί άπλούστευσιν τών σχετικών διαδικασιών, διά τού άρ·3ρου 
τούτου τού παρόντος σχεδίου νόμου, προβλέπετα; ή εϊσπραξις 
πασών τών ά/ωτέρω κρατήσεων κλπ. ύπό τού Δημοσίου Ταμείου. 
Ό τρόπος τής εισπράξεως καί άποδόσεως τούτου εις τούς δι
καιούχους ώς καί πάσα έτέρα λεπτομέρεια ·5ά κανονίζεται διά 
κοινών αποφάσεων τών Υπουργών Οικονομικών καί Δημο
σίων Έργων (παρ. 1). Προς κάλυψιν τών εξόδων εισπράξεως 
καί άποδόσεως τών κρατήσεων, τελών εισφορών κλπ., ορίζεται 
παράβολον ύπέρ τού Δημοσίου, συγκείμενον εκ ποσοστού 0,5% 
έπι τού συνολικού ποσού τούτων μή δυνάμενον νά ϋπερβή τάς 
1.000 δραχμάς.

Άρ-Soov 2. ’ ,
Έτερον -5έμα άφορών εις τήν είσπραξιν τών διαφόρων δι

καιωμάτων προς έκδοσιν οικοδομικής άδειας τυγχάνει καί το 
τής δοάείσης προσφάτως ερμηνείας έπι τής μορφής τού τέλους 
τού ΚΗ Ψηφίσματος. Έπί τριακονταετίαν όλη·/ εφαρμογής 
τών σχετικών οιατάςεων, το τέλος τούτο έντός τού σκοπού τών 
διατάξεων τούτων έ&εωρείτο ώς όφειλόμενον διά τήν έκτέλε- 
σιν τού οικοδομικού έργου καί συνεπώς, άπαξ καταβλη-3έν κατά 
τήν έκδοσιν τής άδειας, δεν έζητεϊτο νά καταβλη-5ή έκ νέου 
κατα τας τυχόν άνα-5εωρήσεις τής άδειας ταύτης, αίτινες 
αναθεωρήσεις, εΐρήσ-ύω εν παρόδω, έγένοντο άνά έξάμηνον, 
καταργηθείσαι άπο τό έτος 1967 καί ήδη έπαναφερθείσαι έν
'Φ·

καταοληνή καί διά τάς ά'/α-ύεωρήσεις at όποια·, θεωρούνται ως 
άδειαι.

Τούτο δημιουργεί πρόβλημα οϋ μόνον διά τό μέλλον άλλα 
καί διά τό ώς άνω παρελθόν, δΓ ο καί εν άρθρω 2 τέμνεται 
τό tjαχύ·1 αν θέμα έριζομένου ευθέως ότι, ή κράτησις τθύ ΚΗ/ 
1947 Ψηφίσματος καταβληύείσα έφ' άπαξ διά τήν έκδοσιν τής 
οικοδομικής άδειας, δέν έπανεισπράττεται εις περίπτωσιν άνα- 
θεωρήσεως τής οικοδομικής άδειας εκτός εάν διά τής άνα- 
θεωρήσεως επέρχεται αύξησις τού προϋπολογισμού, οπότε καί 
καταβάλλεται ή επί πλέον αναλογούσα κράτησις τού ΚΗ’ Ψη
φίσματος.

Ή διάταξις ισχύει καί διά τάς ήδη γενομένας αναθεωρή
σεις, προβλέπετα! όμως ή μή επιστροφή τυχόν καταβληθείσης 
μέχρι τής ισχύος τού νομούετήματος προσθέτου κρατήτεως δι 
άναθεώρησιν τής άδειας.

Άρθρον 3.
Διά τού άρθρου τούτου ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως ισχύος 

τού νόμου.
Τούς σκοπούς τούτους επιδίωκε: το παρόν σχεδιον Νομού 

όπερ έχομεν τήν τιμήν νά -ύέσωμεν ύπ' όψιν Υμών πρός ψή-
_ήΐ3Ίν·._

Έν Άύήναις τη 15 ’Απριλίου 1977 
Οί Υπουργοί

Οίκονου-ΐκών Δηαοσιων Έσγων
ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί εισπράξεως ύπό τού Δημοσίου Ταμείου τών διά τήν 

έκδοσιν οικοδομικών αδειών καταβαλλόμενων φόρων, τε
λών, εισφορών καί κρατήσεων καί ρυθμίσεως συναφών γε
μάτων.

” Αρθρον ί.
1, Οι ϊιά τήν έκδοσιν τών οικοδομικών αδειών καταβαλ

λόμενοι πάσης φύσεως φόροι, τέλη, εισφορά· καί κρατήσεις 
ύπέρ τού Δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου, εϊσπράττονται ύπό τού 
Δημοσίου καί άποδίδονται εις τούς δικαιούχους. Ό τρόπος 
τής εισπράξεως καί τής άποδόσεως. ώς καί πάσα έτέρα 
ά/αγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται διά κοινών αποφάσεων 
τών Υπουργών Οικονομικών καί Δημοσίων Έργων.

2. Δι’ έκάστην οικοδομικήν άδειαν καταβάλλεται ύπό τού 
ιδιοκτήτου παράβολον ύπερ τού Δημοσίου συγκείμενον έκ πο
σοστού 0,5% έπί τού συνολικ.οΰ ποσού τών πάσης φύσεως κρα
τήσεων, τελών χ.αί εισφορών πλήν τών ύπέρ τού Δημοσίου 
τοιούτων. μή δυνάμενον εις πάσα/ περίπτωσιν νά ύπερίή τάς 
χιλίας (1.000) δραχμάς.

Άρθρον 2.
1. Ή ύπό τής παραγράφου 3 τού άρθρου 2 τού ΚΗΥ1947 

Ψηφίσματος «περί παροχής διευκολύνσεων διά τήν ύπό τώ ι 
ιδιωτών άνοικοδόμησιν» προβλεπομένη κράτησις, καταβληθεί- 
σα διά τήν έκδοσιν οικοδομικής άδειας ισχύει μέχρι πέρατος 
τών οικοδομικών έργασιών δι’ ας αΰτη κατείλήθη, άνεξαρτή· 
•τως τών τυχόν δι’ οίονδήποτε λόγον, ά/αθεωρήσεων τής 
άδειας. ’Εάν κατά τήν άναθεώρησινν τής οικοδομικής άδειας 
προκύψη αΰξησις τής προϋπολογιζομένης άξίας τών οίκοδο 
μικών έργασιών καταβάλλεται συμπληρωματική κράτησις 
έφαρμοζομένων ά/αλόγως τών διατάξεων τού άρθρου 4 το 
Ν_Δ. 3879/1958 «περί σύμπληρώσεως τών «περί σχεδίων τώ· 
πόλεων διατάξεων κλπ.».

2. Ή διάταξις τής προηγούμενης παραγράφου ισχύει κα 
διά τάς μέχρι τής ισχύος τού παρόντος άνα-βεωρήσεις οίκοδο 
μικών άδειών. τυχόν όμως καταβληλείσαι μέχρι σήμερο· 
τοιαΰται κρατήσεις δι’ ά/α-3εώρησιν άδείας δέν έπιστρέροντα:


