
Συντάκτης Ελένη Μπούτου – Λεµπέση 19-2-2012  Σελίδα 1 από 57 

120219  ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ  
Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων 
Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α΄/21-9-11, µε το 
ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α΄/25-11-11 και το ν.4042/12 ΦΕΚ/24/Α΄/13-2-12 (δηλαδή ήδη 2 φορές 
σε διάστηµα 5 µηνών), των νέων οδηγιών του υπουργείου και των διαπιστώσεων που 
προκύπτουν από την εφαρµογή, προκύπτει η ανάγκη συνεχούς ανανέωσης των σηµειώσεων 
και του υλικού για τις διαδικασίες ρύθµισης των αυθαιρέτων 
 
Β. Γενικά ζητήµατα 
Με τις ρυθµίσεις του Ν.4014/11, γίνονται κάποιες παραδοχές για τον υπολογισµό των 
προστίµων για την υπαγωγή των αυθαιρέτων στις διαδικασίες του. Οι παραδοχές όµως που 
γίνονται µε τις ερωτοαπαντήσεις (Ε/Α), σε ορισµένες περιπτώσεις κινούνται πέραν των 
ρυθµίσεων του νόµου και δυστυχώς υπεισέρχονται, χωρίς κριτήρια, στις ισχύουσες 
πολεοδοµικές διατάξεις, έννοιες και ορισµούς, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν αρκετές εµπλοκές 
και αµφισβητήσεις.  
Σε κάποια από τα θέµατα γίνεται παράλληλη αναφορά στις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις 
κυρίως για λόγους σωστής ενηµέρωσης και κατάρτισης.  
Αλλά θα ήταν παράλογο να πει κανείς ότι τα πρόστιµα για τις δηλώσεις θα υπολογιστούν κατά 
ΓΟΚ. Ως ένα βαθµό όλοι πλέον έχουµε αποδεχτεί τις Ε/Α θεωρώντας ότι αφορούν µόνο στον 
τρόπο υπολογισµού του προστίµου. 
Στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν κάποιες πρακτικές, όπως το ότι οι αυθαιρεσίες εξετάζονται 
αυτοτελώς και δεν εξετάζονται ως αυθαίρετες και οι συνέπειες που δηµιουργούνται από 
την κατασκευή των αυθαιρέτων αυτών. Για παράδειγµα εάν έχει γίνει υπέρβαση του ύψους 
δεν προκύπτει ότι θα πρέπει να εξετασθεί και η τυχόν συνέπεια που έχει αυτή η παράβαση 
στην υποχρεωτική απόσταση ∆ του κτιρίου.  
Επίσης ενώ προκύπτει σαφώς ότι µε τις νεώτερες Ε/Α ακυρώνονται κάποιες 
προηγούµενες, (όπως οι Β΄2, Β΄3 & Γ΄24) δεν έχει αναφερθεί κάτι από το Υπουργείο. 
Πολλές περιπτώσεις αυθαιρέτων δεν είναι εύκολο να ενταχθούν σε γενικούς κανόνες και 
δεν έχουν αντιµετωπισθεί ακόµη από το Υπουργείο. 
 
Γ. Αλφαβητικός κατάλογος 
Επισηµάνσεις για ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα ή και όσα δεν έχουν 
διευκρινισθεί, µε κωδικοποίηση των οδηγιών που έχουν δοθεί από το υπουργείο µε την  
Εγκ.13/11, την Εγκ.14/11, την Εγκ.1/12 και τις Ερωτοαπαντήσεις που αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Κατατάσσονται αλφαβητικά, ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση              
– η επεξεργασία συνεχίζεται ανάλογα µε τις τυχόν νέες οδηγίες ή πληροφορίες ή νέα θέµατα  
 
1. Α∆ΕΙΑ: Εξετάζεται αν υπάρχει άδεια στο ακίνητο (στο οικόπεδο) που βρίσκεται η 

αυθαίρετη κατασκευή (έτσι αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Φ.Κ.) 
 (Γ΄7): «η άδεια εργασιών µικρής κλίµακας και οι άδειες οικοδοµής, που εκδόθηκαν από 
άλλες δηµόσιες αρχές επέχουν θέση οικοδοµικής άδειας, που εκδίδονται µε συνοπτικές 
διαδικασίες.».  
- Συνεπώς οι Εγκρίσεις εργασιών µικρής κλίµακες και κοινοτικές άδειες που 
εκδίδονται µε συνοπτικές διαδικασίες ή από άλλες αρµόδιες αρχές, επέχουν θέση 
οικοδοµικής άδειας.  
- Μεταξύ αυτών θεωρείται και οποιαδήποτε µη νόµιµη άδεια που δεν έχει ανακληθεί (έχει 
το τεκµήριο νοµιµότητας)*, και η άδεια λυόµενου έστω και αν δεν εφαρµόσθηκε σωστά, 
αλλά στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυθαίρετο όλο το κτίριο*  
                                                     * Βλέπε σχετικά στο θέµα Αυθαίρετο µε µη Νόµιµη Άδεια  
- ∆εν θεωρείται ότι υπάρχει άδεια όταν έχει εκδοθεί άδεια για περιτοίχιση ή άλλη 
κατασκευή και έγινε αυθαίρετο κτίριο.  
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- ∆εν αποτελεί οικοδοµική άδεια η Β΄ φάση εξαίρεσης του Ν.1337/83 
 (Β΄16): Κτίσµα προ του 1955 για το οποίο εκδόθηκε άδεια µικρής κλίµακας για 
ανακαίνιση δεν πρέπει να ενταχθεί στον νόµο εάν εφαρµόστηκε η άδεια εργασιών µικρής 
κλίµακας. Εάν όµως εκτελέστηκαν αυθαίρετες προσθήκες καθ’ υπέρβαση της άδειας 
εργασιών µικρής κλίµακας υπάγονται στο ν. 4014/11. 
- Τα κτήρια προ του ΄55 είναι όµως νοµίµως υφιστάµενα και δεν απαιτείτο να 
δηλωθούν µε το Ν.1337/83. Πρέπει όµως να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.  
 (Θ΄2)  θεωρείται ότι  έχει οικοδ. άδεια η Γ΄ φάση εξαίρεσης του Ν.1337/83.  
Τα κτίρια που εξαιρέθηκαν µε γ΄ φάση του Ν.1337/83, µε βάση  το άρθ.23 παρ.1 του ΓΟΚ 
΄85 θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενα (νόµιµο περίγραµµα) µόνο κατά το τµήµα τους που 
είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις είτε τις ισχύουσες είτε του χρόνου κατασκευής τους.   
• Η Θ΄2 ισχύει και για τα προ του ΄55 κτίρια εφόσον είναι σε άρτιο οικόπεδο και έχουν 

τµήµα σύµφωνο µε τις διατάξεις είτε τις ισχύουσες είτε του χρόνου κατασκευής τους.. 
          (Β΄17 & Ζ΄2) Αυθαίρετη κατασκευή εκτός σχεδίου µε α’ και β’ φάση του ν.1337/83, που 

δεν έχει  γίνει η τρίτη φάση εξαιρείται από την υποχρέωση υπαγωγής στο ν.4014/11 και 
δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης. 
(Β΄19) Ακίνητα που ρυθµίστηκαν µε το ν.720/77 και δεν εντάχθηκαν στο ν.1337/83 δεν 
θεωρούνται αυθαίρετα** δεδοµένου ότι στην παρ.2δ, του άρθρου 23, του ν.4014/11 
αναφέρεται το άρθ.20 του Ν.1337/83, που αντιµετωπίζει τα δηλωθέντα µε το Ν.720/77.  
**Ο σωστός προσδιορισµός είναι ότι είναι αυθαίρετα που βρίσκονται σε αναστολή 
κατεδάφισης, µέχρις ότου ενταχθούν σε ρυµοτοµικό σχέδιο, όπως και όλα τα δηλωθέντα 
µε το Ν.1337/83, οπότε θα κριθεί η εξαίρεσή τους µε τις διαδικασίες που προβλέπονται και 
για τα δηλωθέντα µε το Ν.1337/83 –σχετικά το άρθ.15 παρ.5 & 7 του Ν.1337/83 και  η 
Εγκ.90/83, Βλέπε και στο θέµα Αυθαίρετα ∆ηλωθέντα. 

      - Αυθαίρετα που είχαν ανεγερθεί πριν την 31/1/83 σε Στάσιµους οικισµούς, θεωρούνται 
ότι έχουν δηλωθεί µε το Ν.1337/83, γιατί δεν είχαν υποχρέωση να δηλωθούν. Τυχόν 
µεταγενέστερα αυθαίρετα πρέπει να δηλωθούν. 

      - (∆΄2) Σε περίπτωση οικοδ. άδειας που εκδόθηκε µε ψευδή στοιχεία και δεν έχει 
ανακληθεί ή ακυρωθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο ν.4014/11 είναι στη βούληση του 
ιδιοκτήτη ο οποίος φέρει το βάρος των συνεπειών του ποινικού νόµου σε περίπτωση 
ψευδούς δηλώσεως, και   

      - (Θ΄8) Σηµειώνεται ότι έχει άδεια αλλά θεωρείται αυθαίρετο όλο το κτήριο, µε τους 
µέγιστους συντελεστές 5, 6, 7 & 8, ως προς τους όρους & περιορισµούς δόµησης αρτίου & 
οικοδοµησίµου γηπέδου/οικοπέδου, που ισχύουν στη θέση του ακινήτου – βλέπε θέµα 
Αυθαίρετο µε µη Νόµιµη Άδεια 
 

2. Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – βλέπε βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης 
 
3. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Οι αεροφωτογραφίες µπορούν να αναζητηθούν από τον ΟΚΧΕ, 

στη ∆/νση:   http://www.okxe.gr/web/queryform.html  
 
4. ΑΙΓΙΑΛΟΣ & ΠΑΡΑΛΙΑ –βλέπε και στις Βασικές Έννοιες 

- Για τη ζώνη παραλίας ισχύουν όλες οι διατάξεις περί ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, 
δηλαδή ισχύει άµεσα µετά τον καθορισµό της και Γήπεδο που «ρυµοτοµείται» από τη 
ζώνη παραλίας µπορεί να χάνει την αρτιότητά του,   
- Ζώνες παραλίας καθορισµένες προ της 19-12-1998 χρήζουν επανακαθορισµού (σχετ. 
Εγκ.1/09) αφού θεωρείται ότι έχουν αρθεί αυτοδίκαια σύµφωνα µε το άρθ.11 του 
Ν.2882/01. 
-  Άρθρα 23 και 24 του Ν.1337/83 (Προστασία ακτών και ∆ρόµοι προς τις ακτές). Με το 
άρθ.23 απαγορεύονται οι περιφράξεις στα 500µ από την ακτή 
- Ν.2971/2001, για τον αιγιαλό, που απαγορεύσει την έκδοση οικοδοµικών αδειών στα 
100µ από την ακτογραµµή πριν καθοριστεί η γραµµή αιγιαλού και παραλίας 

http://www.okxe.gr/web/queryform.html
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- άρθρο 3 του ΓΟΚ και παρ.6.δ. της Αποφ-31252/1530/87 ΦΕΚ/482/∆/87, Σύσταση, 
σύνθεση & λειτουργία Επιτροπών Πολεοδοµικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), µε 
βάση την οποία απαιτείται έγκριση της ΕΠΑΕ στα 500µ από την ακτή  
- Ν∆ 439/70 για ∆όµηση σε εκτός σχεδίου παραλιακές εκτάσεις: Υποχρεωτική απόσταση 
από τη γραµµή αιγιαλού. Για κατοικίες είναι 30µ αν δεν υπάρχουν άλλες ειδικές διατάξεις 
Για τα εκτός σχεδίου διευκρινίζεται ότι οι υποχρεωτικές αποστάσεις από το πρόσωπο, 
πάνε σαν παραβίαση πρασιάς (Παράρτηµα Εγκ.13/11 στο 9). 
Η έκταση από τη γραµµή αιγιαλού ή τη γραµµή παραλίας (όταν είναι καθορισµένη) 
µέχρι την υποχρεωτική απόσταση τοποθέτησης των κτιρίων (την υποχρεωτική 
απόσταση από τη γραµµή αιγιαλού που για τις κατοικίες είναι 30,00µ µε βάση το 
Ν∆.439/70, αν δεν υπάρχουν άλλες ειδικές διατάξεις), θεωρείται πρασιά, στην οποία 
επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθ.17 του ΓΟΚ (κατασκευές σε ακάλυπτους χώρους), και 
έτσι επιτρέπεται η κατασκευή πισίνας, χωρίς τους βοηθητικούς χώρους της (µηχανοστάσιο 
& υπερχείλιση). 
(Η΄9): Υπάγονται στο Ν.4014/11 αυθαίρετες περιφράξεις εντός της Ζώνης των 500µ από 
την ακτή του άρθρου 23 του Ν.1337/83, διότι η ζώνη αυτή δεν περιλαµβάνεται στους 
περιορισµούς του άρθ.23 παρ.3 του ν.4014/11 
(Η΄10): Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί η ζώνη παραλίας (ή όταν έχει αρθεί) 
είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων µε το ν.4014/11, αρκεί να έχει διαπιστωθεί από το 
Μηχανικό ότι τα αυθαίρετα κτίσµατα βρίσκονται εκτός αιγιαλού, δηλ. εκτός της έκτασης 
µεταξύ της θάλασσας (ακτογραµµή) και της γραµµής της µεγαλύτερης ανάβασης του 
χειµερίου κύµατος όπως ορίζεται από το ν.2971/01. Ο ιδιοκτήτης θα αποφασίσει εάν θα 
διακινδυνεύσει να χάσει το παράβολο και την αµοιβή του Μηχανικού. Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση που δεν έχει χαρακτηριστεί εάν είναι δασικό ή όχι ένα γήπεδο. 
- Οι αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται στα 500µ από την ακτή µπορούν να 
δηλωθούν γιατί δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις της παρ.3 του άρθρου 23, εκτός από την 
περιοχή της καθορισµένης ζώνης παραλίας 

 
5. ΑΙΤΗΣΗ ανάλογα µε τα Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [βλέπε και ∆ήλωση 

υπαγωγής] (Η΄8) : Γενικά όπου αναφέρεται αυτοτελής ιδιοκτησία νοείται οριζόντια ή 
κάθετη ιδιοκτησία που έχει συσταθεί συµβολαιογραφικά. Ειδικότερα:  
Η αίτηση υποβάλλεται από τον φερόµενο ως ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη του ακινήτου (τον 
ψιλό κύριο) στο οποίο έχει εκτελεστεί  η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί 
αυθαίρετη χρήση ή το νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, (Άρθ.24 παρ.2 Ν.4014/11), 
και υποβάλλεται µόνο µία δήλωση για κάθε ιδιοκτησία (ενός ή περισσότερων εξ 
αδιαιρέτου συνιδιοκτητών), ανεξάρτητα του εάν η ενιαία ιδιοκτησία περιλαµβάνει 
πολλά διαµερίσµατα που είναι ανεξάρτητα λειτουργικά, ως εξής: 
α. Στα εξ αδιαιρέτου αρκεί η δήλωση του ενός συνιδιοκτήτη µε συµπλήρωση όλων των 
στοιχείων των συνιδιοκτητών του λοιπού ποσοστού, και το σωστό είναι ο Μηχανικός ή ο 
ιδιοκτήτης που υποβέλλει τη δήλωση να έχει εξουσιοδότηση από όλους τους εξ αδιαιρέτου 
συνιδιοκτήτες. (σχετικά και το άρθρο 24 παρ.2.δ & Η΄8) 
• Όταν δεν υφίσταται σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας το ακίνητο λογίζεται 

ως ένα, ανεξάρτητα του πλήθους των συνιδιοκτητών, είναι δυνατή η υποβολή ενιαίας 
αίτησης του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου των  συνιδιοκτητών, δηλ. 
δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων και παραβόλων. 

β. Στις οριζόντιες ιδιοκτησίες αρκεί η δήλωση του ιδιοκτήτη και αν είναι εξ αδιαιρέτου 
του ενός συνιδιοκτήτη, µε συµπλήρωση των στοιχείων του λοιπού ποσοστού. Οριζόντιες 
συνιδιοκτησίες συστήνονται µόνο συµβολαιογραφικά για λειτουργικά αυτοτελείς 
ιδιοκτησίες και µόνο σε περίπτωση που βρίσκονται σε κτίριο που είναι ενιαίο (δοµικά 
& στατικά).  
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• Σε περίπτωση που υπάρχει σύσταση οριζόντιων συνιδιοκτησιών αλλά δεν έχουν γίνει 
µεταβιβάσεις και εποµένως ανήκουν όλες σε έναν ιδιοκτήτη, µπορεί να υποβληθούν 
δηλώσεις χωριστά για κάθε συνιδιοκτησία ή µία για όλες. 

γ. Σε κάθετη συνιδιοκτησία δηλώνει ο κάθε συνιδιοκτήτης χωριστά. Κάθετη 
συνιδιοκτησία συστήνεται µόνο εντός σχεδίου και µε ανεξάρτητα κτίρια. 
 
δ. Για τα Κοινόχρηστα µέρη του κτιρίου τη δήλωση υποβάλλει ένας µε συναίνεση των 
υπολοίπων ή όλοι από κοινού 
 
ε. Για τα Κοινόχρηστα µέρη του κτιρίου ή του οικοπέδου όταν υπάρχει δικαίωµα 
αποκλειστικής χρήσης µε βάση νόµιµο τίτλο, την αίτηση µπορεί να υποβάλει ο 
δικαιούχος της χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων 
συνιδιοκτητών. 
στ. Σε οριζόντια κατ΄ έκταση συνιδιοκτησία χωρίς αποκλειστική χρήση γίνεται κοινή 
δήλωση και στη διάσπαση το ίδιο (λόγω παραβίασης των κοινοχρήστων) 
 
(∆΄5) Ο ιδιοκτήτης που δήλωσε αυθαίρετη κατασκευή σε χώρο κτιρίου µε αποκλειστική 
χρήση δεν µπορεί να διεκδικήσει από τους άλλους συνιδιοκτήτες το ποσοστό που  
αναλογεί στην αυθαίρετη κατασκευή. Είναι διαφορετικό ζήτηµα τα δικαιώµατα 
συνιδιοκτησίας από το ποσόν υπαγωγής στο ν.4014/11 που βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
αυθαιρετούντα. 

 
6. ΑΚΙΝΗΤΟ: Όπου στο νόµο αναφέρεται ακίνητο προκύπτει ότι νοείται το οικόπεδο ή 

το γήπεδο µε τα τυχόν κτίσµατα ή κατασκευές (άρθρο 23 παρ.4 – και τροπ. µε το άρθ.49 
παρ.4 του Ν.4030/11) 
Η ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  ΤΗΣ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ιδιοκτησιακά Θέµατα): 
• Η κυριότητα ακινήτου εκτείνεται στον υπέρ και υπό το έδαφος χώρο, εκτός αν ο 
νόµος   ορίζει διαφορετικά (όπως πχ για υπόγεια ύδατα ή µεταλλεύµατα). Τρόποι κτήσεως 
είναι: 
- Η πώληση ή η  ανταλλαγή (µε µεταβίβαση ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων), 
- Η κληρονοµιά (µε χρόνο δηµιουργίας το χρόνο θανάτου του κληρονοµουµένου), 
- Η Χρησικτησία (τακτική ή έκτακτη –δεν γίνεται σε κοινόχρηστα και έναντι του 

δηµοσίου -εξαίρεση εντός σχεδίου µε τις προϋποθέσεις του Ν.3127/03 άρθ.4 – σε 
γεωργικούς κλήρους αν έγιναν προ 5-6-09,  άρθ.3 παρ.9.α του Ν.3399/05,) 

- Οι ∆ικαστικές Αποφάσεις & οι ∆ιοικητικές πράξεις (πχ προσκύρωση), 
- Η Απαλλοτρίωση (χρόνος συντέλεσης είναι ο χρόνος κατάθεσης της αποζηµίωσης)  
Στις πιο πάνω περιπτώσεις για την κτήση της κυριότητας απαιτείται η µεταγραφή στο 
υποθηκοφυλακείο του σχετικού συµβολαιογραφικού εγγράφου, εκτός της απαλλοτρίωσης 
που συντελείται µε την παρακατάθεση της αποζηµίωσης, που έχει προσδιοριστεί 
∆ικαστικά, στο ταµείο παρακαταθηκών & ∆ανείων.  
• Άρθ.1074 Αστικού Κώδικα: «Η κυριότης δεν απόλλυται δια της παροδικής 
κατακλύσεως εδάφους από τον ρουν οµβρίου ύδατος ή εξ εκτάκτου πλησµονής 
ποταµού» - Γνωµ. 628/71: «Η κοίτη των χειµµάρων (συνεπώς και των ρευµάτων των 
οµβρίων υδάτων) ήτοι του ουχί αενάως ρέοντος ύδατος ήτο δεκτική κυριότητος ιδιωτικής 
υπό το ρωµαϊκό δίκαιο…και ανήκει εις τον κύριον του εδάφους, επί του οποίου εσχηµατίσθη 
αύτη». (έγγρ.4639/07 ∆ΝΕ) 
• Η δουλεία είναι εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου, από ιδιοκτήτη άλλου ακινήτου, και 
συνιστάται  µε δικαιοπραξία ή µε χρησικτησία,(σχετ. άρθρο 25 του ΓΟΚ) 
• Νοµή & Κατοχή είναι η φυσική εξουσία σε πράγµα, που ασκείται µε διάνοια κυρίου, 
• Η Συγκυριότητα, όταν η κυριότητα ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, ως εξής:  
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- Συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου: όταν δύο ή περισσότεροι συνιδιοκτήτες, έχουν ορισµένο 
ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου  οικοπέδου, και δεν έχει καθορισθεί ο τρόπος 
αξιοποίησης (οπότε απαιτείται η σύµπραξη όλων  πχ για έκδοση οικοδ. άδειας) 
- Κάθετη συνιδιοκτησία - διηρηµένη (επί του οικοπέδου) Ν.∆/γµα 1024/71:  ισχύει 
µόνο εντός σχεδίου και σε οικισµούς. Πολεοδοµικά το οικόπεδο αντιµετωπίζεται ως 
ενιαίο. Καθορίζεται αποκλειστική χρήση τµήµατος του οικοπέδου, από έναν ή 
περισσότερους συνιδιοκτήτες. ∆εν ισχύει σε εκτός σχεδίου περιοχές (απαγορεύεται) Αν 
δηµιουργείται µετά τις 5-6-92 (Ν.2052), είναι αυτοδίκαια και εξ αρχής άκυρη.(σχετ. 
Άρθ.27 παρ.2 Ν.2831/00 ) 
- Οριζόντια συνιδιοκτησία (επί του κτιρίου- κατ΄ ορόφους) Ν.3741/29 Κοινόχρηστα 
(αδιαίρετα) είναι: το έδαφος (του οικοπέδου), τα θεµέλια, ο φέρων οργανισµός και οι 
όψεις, η στέγη, το δώµα, οι καπνοδόχοι, οι αυλές (ακάλυπτος), τα φρέατα, οι 
ανελκυστήρες, οι βόθροι, οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης, κλπ. Ο ιδιοκτήτης µιας 
οριζόντιας ιδιοκτησίας (πχ ενός διαµερίσµατος ή ενός καταστήµατος), είναι απόλυτος 
κύριος για το εσωτερικό της, και µπορεί να κάνει εργασίες χωρίς συναίνεση των 
συνιδιοκτητών εφόσον δεν θίγει τα κοινόχρηστα µέρη του κτιρίου (φέροντα οργανισµό, 
όψεις, κλπ) ή τις δεσµεύσεις του κανονισµού (πχ ως προς τη χρήση). 
Απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών για επέµβαση στις όψεις, που είναι 
κοινόχρηστα µέρη του κτιρίου, σύµφωνα µε την σύσταση και τον κανονισµό Έγγρ. 
56023/2002, & για αλλαγή χρήσης αν δεν καλύπτεται από τη σύσταση 
- Για να εγκριθεί η αξιοποίηση µε σχέδιο που έχει κατατεθεί σε συµβολαιογράφο, 
απαιτείται πλειοψηφία του 60% και ∆ικαστική Απόφαση (άρθ. 9 Ν. 1562/85).  

 
 
7. ΑΚΥΡΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ: (Γ΄4) Στην περίπτωση ανάκλησης Οικοδοµικής άδειας όλο το 

κτίριο είναι αυθαίρετο και µπορεί να υπαχθεί στο ν.4014/11 εφόσον πληροί τις 
προϋποθέσεις της παρ.18 του άρθρου 24 του νόµου.  
(Ζ΄7): Η διαδικασία τηρείται για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία χωριστά, δηλαδή µία 
αίτηση ανά διαµέρισµα µε τα παρακολουθήµατά του από το φερόµενο ιδιοκτήτη ή 
συνιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. Για τους κοινόχρηστους χώρους του 
κτιρίου υποβάλλεται κοινή αίτηση των συνιδιοκτητών. Για τον υπολογισµό του παραβόλου 
λαµβάνονται υπόψη όλες οι επιφάνειες χωρίς µειωτικό συντελεστή για τους βοηθητικούς 
χώρους, ή  
(Η΄8.δ΄): αν υπάρχει η σύµφωνη γνώµη των συνιδιοκτητών µπορεί να τηρηθεί ενιαία 
διαδικασία µε µία αίτηση του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου καταβάλλοντας το 
παράβολο που αντιστοιχεί στη συνολική επιφάνεια του κτιρίου (όλες τις στάθµες) 
συµπεριλαµβανοµένων των κοινοχρήστων. 

 
8. ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Θ΄6): Στην περίπτωση που η αυθαιρεσία 

περιορίζεται στη µετακίνηση της θέσης του κτιρίου µέσα στο γήπεδο / οικόπεδο σε άλλη 
σωστή θέση κατά το ΓΟΚ και σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης : Θεωρείται µία 
παράβαση της κατηγορίας 13 και καταβάλλεται παράβολο 500 € µε τη δυνατότητα 
έκδοσης οικοδ. άδειας σε 3 χρόνια σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθ.26 του ν.4014/11, για 
την αλλαγή της θέσης του κτιρίου στο ακίνητο  (υποβάλλεται τοπογραφικό & ∆.Κ.)  
• Αν δεν υπάρχουν άλλες παραβάσεις τότε µπορεί να εξαιρεθεί ως Μικροπαράβαση µε 

την Απόφ.7587/04, αλλά µε τα νέα πρόστιµα του άρθ.27 παρ.1 µε βάση την παρ.Ι.γ της  
Εγκ.1/12 .  

Ø Είναι πιθανόν όµως να εντάσσεται και η αλλαγή θέσης κτιρίου η οποία είναι 
µικροπαράβαση, όταν δεν παραβιάζονται άλλες διατάξεις,  στα αναφερόµενα στην 
παρ.Ι.δ. της Εγκ.1/12  
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9. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ: Όταν έχει αλλάξει το στατικό από την άδεια κυρίως ως προς τη 
διαµόρφωση του στατικού φορέα (κολώνες, δοκοί, ανοίγµατα) ή ως προς το περίγραµµα 
του κτιρίου ή αν έχει αλλάξει η θέση του κλιµακοστασίου, δηλαδή σε κάθε περίπτωση που 
έχει υλοποιηθεί άλλη στατική µελέτη, τότε είναι όλο το κτίριο αυθαίρετο. Φυσικά 
υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθεί το παράβολο και να εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης.  
• Αν δεν γίνει νοµιµοποίηση δηλώνονται όλα τα τ,µ, χωρίς υπέρβαση δόµησης (δηλ.< 

50%) και χωρίς άλλη υπέρβαση, µε σηµείωση στα σχόλια για το είδος της αυθαιρεσίας. 
• Αν δεν γίνει νοµιµοποίηση, η 2η  φάση της δήλωσης γίνεται: Με αποτύπωση της 

πραγµατικής κατάστασης και από εκεί και πέρα θα εξετάσετε τι επίπτωση θα έχει στο 
δελτίο δοµικής τρωτότητας. 

• ∆εν πρέπει να χορηγηθεί Βεβαίωση σε περίπτωση µεγάλης αλλαγής των στατικών, διότι 
υπάρχει θέµα επικινδυνότητας που ο Μηχανικός δεν πρέπει να το παραβλέψει 

 
10. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ: Αλλαγή χρήσης δηλώνεται µόνο για κτίρια µε οικοδοµική άδεια 

(Γ΄10) [ελλιπής απάντηση µε βάση τη Β΄11 και τις µεταγενέστερες Η΄4 & τη Θ΄7] εφόσον η 
αλλαγή χρήσης είναι η µόνη αυθαιρεσία χρησιµοποιούνται οι συντελεστές 1 «οικοδοµική 
άδεια», 3 «Είδος χρήσης» & 4 «Αλλαγή χρήσης» και ο συντ.5 «υπέρβαση δόµησης» 
(Β.11) όταν η αλλαγή χρήσης έχει σαν συνέπεια την υπέρβαση του συντελεστή 
δόµησης, 

- (∆΄1): Στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης χώρων που έχουν ανεγερθεί βάσει οικοδοµικής 
άδειας ή έχουν δηµιουργηθεί εντός εγκεκριµένου όγκου κτιρίου στην επιφάνεια του 
αυθαιρέτου δεν υπολογίζονται οι περιµετρικοί τοίχοι που καλύπτονται από την 
οικοδοµική άδεια. [ενδέχεται να αποτελέσει πρόβληµα σε µελλοντικές µεταβιβάσεις] 

- (Η΄4) Συντελεστής αλλαγής χρήσης θα υπολογιστεί για οποιαδήποτε χρήση του υπογείου 
διαφορετική εκείνης που προβλεπόταν στην οικοδοµική άδεια για το συγκεκριµένο χώρο Η 
απάντηση αυτή είναι αβάσιµη διότι έχει γίνει αλλαγή χρήσης στο συγκεκριµένο χώρο 
του υπογείου σε σχέση µε τη χρήση που είχε στην οικοδοµική άδεια. 

- (Θ΄5): ∆εν επιτρέπεται περαιτέρω αλλαγή χρήσης, µετά την υπαγωγή  
- (Θ΄7): Υπόγειο που είναι ξεµπαζωµένο από µία πλευρά παίρνει µειωτικό συντελεστή 0,5 

ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει, εφόσον το δάπεδό του έχει κατασκευαστεί σε 
υπόγεια στάθµη σε σχέση µε το φυσικό έδαφος ή σε σχέση µε το διαµορφωµένο, 
ανεξάρτητα από τη χρήση του (κύρια ή βοηθητική) 
• Για τον υπολογισµό του προστίµου και µόνο µπορούν να ακολουθούνται τα πιο 

πάνω, µε σηµείωση στα σχόλια, ότι µε βάση τις οδηγίες του Υπουργείου δεν µπαίνει ο 
συντελεστής αλλαγής χρήσης, ανεξάρτητα του τι θεωρείται αλλαγή χρήσης µε το ΓΟΚ.  

 
Με βάση τις διατάξεις του ΓΟΚ: Αυθαίρετη Αλλαγή χρήσης υπάρχει µόνο εφόσον έγινε 
κατά παράβαση του άρθρου 5 του ΓΟΚ και της Απόφασης 48669/2886/89 ΦΕΚ-437/∆/16-6-
89, η οποία καθορίζει περιοριστικά τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έκδοση οικοδοµικής 
άδειας για αλλαγή χρήσης, οπότε στις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται άδεια, η αλλαγή 
χρήσης δεν είναι αυθαίρετη. Απαιτείται έκδοση άδειας στις περιπτώσεις που: 
 
α) παραβιάζονται οι γενικές ή ειδικές Πολεοδοµικές διατάξεις ή οι όροι και περιορισµοί 
δόµησης που ισχύουν στην περιοχή, και κυρίως όταν παραβιάζονται οι επιτρεπόµενες 
χρήσεις γης και ο επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης, δηλαδή όταν γίνεται αλλαγή 
χώρου βοηθητικής χρήσης σε χώρο κύριας χρήσης ή χώρου κύριας χρήσης σε χώρο 
άλλης κύριας χρήσης πχ εκτός σχεδίου αλλαγή καταστήµατος σε κατοικία, αλλαγή 
βιοµηχανίας σε κατάστηµα, και εντός σχεδίου αλλαγή βοηθητικού χώρου υπογείου ή χώρου 
στάθµευσης σε κατοικία ή σε επαγγελµατικό χώρο ή αλλαγή χρήσης κατοικίας σε γραφείο ή 
σε φροντιστήριο ή σε κοµµωτήριο, που έγινε όταν απαγορευόταν από τις χρήσεις γης της 
περιοχής 
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β) παραβιάζονται οι διατάξεις κτιριοδοµικού κανονισµού πχ η αλλαγή χρήσης κατοικίας 
Β΄ ορόφου σε κατάστηµα ή κοµµωτήριο κλπ, χωρίς ευθύγραµµη σκάλα, ανελκυστήρα ΑµεΑ 
κλπ 
γ) υπάρχει µεταβολή τιµής µονάδος όγκου από την κατηγορία του κτιρίου στην οποία 
ανήκει, πχ µικρό εµπορικό κατάστηµα που γίνεται Μεζεδοπωλείο 
δ) δηµιουργούνται πρόσθετες θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων, και 
 
ε) Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται: 
- εκπόνηση νέας µελέτης ή  
- χορήγηση έγκρισης από αρµόδιους φορείς (πχ ξενοδοχεία, Βιοµηχανίες, κλπ, ή  
- αν απαιτείται εκτέλεση νέων εργασιών για τη νέα χρήση, πχ µετατροπή καταστήµατος σε 

κατοικία ή σε φροντιστήριο µε νέα διαρρύθµιση, ή  
- όταν δηµιουργείται αύξηση των φορτίων από τη νέα χρήση 
 

• Αλλαγές χρήσης, χώρων κύριας χρήσης, που έγιναν προ ΓΟΚ/85, σε επιτρεπόµενη στην 
περιοχή χρήση που δεν παραβιάζουν πολεοδοµικές δ/ξεις: δεν ήταν υποχρεωτική η 
υποβολή δηλώσεων µε το ν.1337/83 & θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες µε το άρθ.23 
παρ.1 του ΓΟΚ. Τα παραπάνω ισχύουν, µόνο εφόσον πρόκειται για αλλαγή χρήσης χωρίς 
να έχουν γίνει συγχρόνως και οικοδοµικές εργασίες, για τις οποίες χρειαζόταν άδεια. 
[σχετ. Εγκ-12/90, αποδ. της Γνωµ.24/90 Νοµ. ∆/νσης, Εγκ-19/89 & Απόφ. ΣτΕ-2942/89]  

 
11. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ που έγινε ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ των επιτρεπόµενων χρήσεων γης, 

δεν επιτρέπεται να δηλωθεί σύµφωνα µε το άρθ.24 παρ.1.α., εκτός εάν η χρήση τους 
δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην 
περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής 
άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης 

 
12.  ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ Ν.3843/10:  

- (Β΄1) ∆ώµα που είχε ενταχθεί στο Ν.3843/2010 και έχει και παράβαση ύψους, 
υπολογίζεται ως υπέρβαση ύψους και εντάσσεται στη ρύθµιση του ν.4014/11, ενώ στη 
(Β΄25) αναφέρεται ότι αν η παράβαση προέκυψε από τη µη ολοκλήρωση του 
περιβάλλοντος χώρου, είναι παράβαση της κατηγορίας 13  

- Προβλέπεται συµψηφισµός του ειδικού προστίµου του Ν.3843/10 µε το πρόστιµο του 
Ν.4014/11, (δεν ισχύει η Β΄3 -άρθρο 24 παρ.11- τροπ άρθ.51παρ.4 ν.4030/11) 

 
13. ΑΜΟΙΒΕΣ: είναι αντικείµενο ελεύθερης διαπραγµάτευσης (Β΄7). Οι εισφορές ΤΕΕ & 

ΤΣΜΕ∆Ε επιβάλλονται στη «νόµιµη» ενώ το ΦΠΑ & το ΦΕΜ στη συµφωνηθείσα, για την 
οποία απαιτείται υπογραφή συµφωνητικού. Τα συµφωνητικά κατατίθενται στην Εφορεία. 

 
14. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο Αναλυτικός προϋπολογισµός θα 

υπολογίζεται σύµφωνα µε τη (Θ΄1) «Με τις τρέχουσες τιµές και σε κάθε περίπτωση οι 
τιµές που χρησιµοποιούνται δεν µπορεί να είναι µικρότερες από τις αναφερόµενες 
στην Εγκύκλιο 8/90 µε την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά µε το Π∆ 515/89 και την 
απόφαση 81304/6083/89 ΦΕΚ/886/Β’, που χρησιµοποιείται κατά την έκδοση οικοδοµικών 
αδειών.» 

 
15. ΑΝΑΣΤΟΛΗ –Άρθ.24 παρ.1.α: Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή 

κυρώσεων µετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίµου, για κτίρια των οποίων έχει 
ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός και χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, µέχρι 28.7.2011 
και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδοµικής άδειας, είτε των όρων ή 
περιορισµών δόµησης του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδοµική άδεια, εφόσον η χρήση τους 
δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην 
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περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής 
άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και 
εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εµπίπτουν 
στις περιπτώσεις της παρ.3 του άρθρου 23. 

 
16. ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ: (Γ΄12) Εντάσσεται στην κατηγορία 3.α του φύλλου 

καταγραφής. ∆εν περιλαµβάνονται επιχειρήσεις επεξεργασίας των προϊόντων, και 
χρειάζεται προσοχή διότι κατά περίπτωση µπορεί να χαρακτηρίζονται ως µικρές 
γεωργικές αποθήκες στα καλλιεργούµενα αγροκτήµατα εκτός σχεδίου (άρθρο 6 παρ.4 του 
Π∆ 24/31-5-85 ΦΕΚ 270∆, µέχρι 50 τµ & ύψος 4,50 µ.) ή ως µικρές λιθόκτιστες µε 
Έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας (µε επιφάνεια µέχρι 15 µ2 & συνολικό ύψος µε τη 
στέγη έως και 3,00 µ., εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος στην οροφή 
του) ή ως Βιοµηχανικές Αποθήκες (Π∆/227/87 ΦΕΚ/100Α΄ Χαρακτηρισµός βιοτεχνικών 
& βιοµηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών, Αποφ-82299/97 ΦΕΚ-692/Β χορήγηση 
άδειας παρασκευής, συσκευασίας & αποθήκευσης γεωργικών φαρµάκων)  

 
17. ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αν πρόκειται για αποθήκη µε οικιακή χρήση, 

τότε θα δηλωθεί ως 3β (άλλη κατοικία). Αν η αυτοτελής αποθήκη ανήκει σε ιδιοκτήτη µίας 
αυτοτελούς κατοικίας του ίδιου κτιρίου που είναι κύρια και µοναδική του κατοικία, ίσως 
µπορεί να την συµπεριλάβει σε µία κοινή δήλωση µε το διαµέρισµα, µε συντ. 3α.  

 
18. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΗΛΩΘΕΝΤΩΝ (άρθ.24 παρ.17-τροπ. µε το 

άρθ.49 παρ.10 του Ν.4030/11, Ε΄3 & Εγκ.1/12 παρ.4) Μετά την πρώτη δήλωση και την 
εξόφληση του προστίµου: Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η 
εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, εφόσον δεν επαυξάνουν το κτίσµα σε όγκο.  
Επιπλέον επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την 
αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους. 
Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αποπεράτωσης και επισκευής γίνεται ύστερα από 
έγκριση εργασιών που δίνεται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, εφόσον οι 
εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσµα σε όγκο. Τα 
δικαιολογητικά καθορίζονται µε το άρθρο 1 της απόφασης 2975/11 ΦΕΚ/43/Β του 
Υπουργού ΥΠΕΚΑ & η έγκριση κοινοποιείται στο ΙΚΑ. – βλέπε και ΗΜΙΤΕΛΗ 

 
19. ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Για αυθαίρετο τµήµα εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων από τα όρια εάν 

υπάρχει υπόλοιπο κάλυψης λαµβάνεται µόνο ο συντελεστής παραβίασης της απόστασης (8), 
διαφορετικά λαµβάνεται υπόψη και ο συντελεστής υπέρβασης κάλυψης (7) (Γ΄24) – Υπάρχει 
Αντίφαση µε τη Θ΄4, που µάλλον είναι πιο σωστή, οπότε δεν ισχύει πλέον η Γ΄24 

 
20. ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ: (Γ΄3) Σε περίπτωση που υπάρχει µόνο αντίγραφο του στελέχους 

της άδειας λόγω απώλειας του φακέλου, τα επιπλέον αυθαίρετα δηλώνονται µε νέα σχέδια 
αποτύπωσης  (όπως και στην ανασύσταση φακέλου). Αυτό σηµαίνει ότι χρησιµοποιούνται 
µόνο τα τ.µ. της άδειας ως νόµιµο εµβαδόν.  Εδώ πρέπει να διευκρινισθεί από το 
Υπουργείο ότι δεν θα πληρωθεί πρόστιµο για το τµήµα που προκύπτει ότι έχει εκδοθεί 
άδεια.  
(Στ΄6): Απαιτείται και εξαρτηµένο τοπογραφικό (άρθ.24 παρ.2.β. ω.4014/11) 
• Ανασύσταση φακέλου  γίνεται µε το Π∆/114/05 ΦΕΚ/165/Α/05. Αν δεν βρέθηκε 

κανένα στοιχείο της άδειας, τότε δηλώνεται όλο το κτίριο ως αυθαίρετο. 
 
21. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ: Όταν από το εξαρτηµένο τοπογραφικό προκύπτει ότι το 

γήπεδο είναι µικρότερο και δεν έχει την απαιτούµενη αρτιότητα για την έκδοση της άδειας 
που έχει, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ολόκληρο το κτίριο ως αυθαίρετο και µε άδεια. – 
βλέπε Θ΄8 και στη συνέχεια στο θέµα Αυθαίρετα µε µη Νόµιµη Άδεια 
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22. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: (Β΄15) Για αυθαίρετα που έχουν καταβάλει 

ασφαλιστικές εισφορές δεν προβλέπεται κάποιου είδους αναγνώριση του ποσού ή µέρους 
αυτού  - Προφανώς δεν ισχύει µετά τη Γ΄8 και τις εγκυκλίους του ΙΚΑ 
(Γ΄8) & άρθ.24 παρ.22 ν.4014/11: Για τις αυθαίρετες κατασκευές & τις αλλαγές χρήσης 
που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων µε βάση τις διατάξεις του ν.4014/11 δεν 
καταβάλλονται αναδροµικά ασφαλιστικές εισφορές* 
*Σχετικά εκδόθηκαν 2 εγκύκλιοι του ΙΚΑ  
• Σε περίπτωση έκδοσης άδειας νοµιµοποίησης γίνεται η διαδικασία στο ΙΚΑ και αν 

έχουν πληρωθεί ένσηµα συµψηφίζονται ενώ αν έχει παρέλθει 10ετία παραγράφονται. 
 
23. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ –ορίζονται µε το άρθρο 22 παρ.3 του ΓΟΚ  

Αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση που κατασκευάσθηκε: 
α. χωρίς την απαιτούµενη (από άποψη  αντικειµένου, αρµοδιότητας, κλπ) οικοδοµική 
άδεια της παρ.1 του άρθρου 22, ή την απαιτούµενη έγκριση ή Απόφαση, ή 
β. καθ΄ υπέρβαση της απαιτούµενης άδειας, ή 
γ. µε βάση άδεια που ανακλήθηκε, ή 
δ. κατά παράβαση των όρων δόµησης, των χρήσεων γης και των σχετικών διατάξεων, 
και τότε υπάγεται στις διατάξεις για τα αυθαίρετα του Ν.1337/83, όπως ισχύουν. 

      Εγκ.1/12 παρ.6 και Ι: βλέπε ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ  
 
24. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ µε µη ΝΟΜΙΜΗ Α∆ΕΙΑ που εκδόθηκε σε µη άρτιο γήπεδο / οικόπεδο, 

µε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ψευδούς αποτυπώσεως 
(∆΄2) Σε περίπτωση οικοδ. άδειας που εκδόθηκε µε ψευδή στοιχεία και δεν έχει 
ανακληθεί ή ακυρωθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο ν.4014/11 είναι στη βούληση του 
ιδιοκτήτη ο οποίος φέρει το βάρος των συνεπειών του ποινικού νόµου σε περίπτωση 
ψευδούς δηλώσεως, [δηλαδή για την απόκρυψη της άδειας] και   
(Θ΄8) Σηµειώνεται ότι έχει άδεια. Θεωρείται από τις σοβαρότερες παραβάσεις, 
ολόκληρη η κατασκευή είναι αυθαίρετη, και επιβαρύνεται µε τους µέγιστους 
συντελεστές 5, 6, 7 & 8, ως προς τους όρους & περιορισµούς δόµησης αρτίου & 
οικοδοµησίµου γηπέδου / οικοπέδου, που ισχύουν στη θέση του ακινήτου [είναι κάπως 
υπερβολική η αντιµετώπιση αυτή, αφού το οικόπεδο δεν είναι άρτιο και εποµένως δεν έχει 
όρους δόµησης] 
 
• Προφανώς δεν ισχύει το ίδιο για κτίριο που έχει κατασκευασθεί µε µη νόµιµη άδεια η 

οποία όµως εκδόθηκε χωρίς υποβολή ψευδών στοιχείων, και η οποία δεν έχει 
ανακληθεί, εποµένως αποτελεί τεκµήριο νοµιµότητας, οπότε θα πρέπει να θεωρείται 
νόµιµο το κτίριο και µε άδεια, και ακόµη 

 
(Β΄18) Τέθηκε το ερώτηµα αν θα υπάγεται στην ίδια κατηγορία άδεια Λυόµενου ή 
Κοινοτική άδεια που δεν εφαρµόσθηκε. Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για άδεια που 
εκδόθηκε µε ψευδή στοιχεία, αλλά για άδεια που δεν εφαρµόσθηκε και γι΄ αυτό 
κρίνονται εξ ολοκλήρου αυθαίρετα τα κτίρια αλλά µε άδεια στο συντελεστή 1. 

 
 
25. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ∆ΗΛΩΘΕΝΤΑ: (Β΄ 17 & Β΄19): Αυθαίρετα δηλωθέντα µε το Ν.1337/83 

ή το Ν.720/77 ή το Ν.410/68 και όσα δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης µε το 
Ν.1337/83, (για όσα ισχύει το άρθρο 20 του Ν.1337/83 και το άρθ.23 παρ.1.α & β του 
ΓΟΚ) που έχουν αναστολή ή έχουν εξαιρεθεί (β΄ ή γ΄ φάση) εξαιρούνται από την 
υποχρέωση υποβολής δήλωσης σύµφωνα µε την παρ.2.γ. του άρθρου 23 του Ν.4014, 
εκτός αν έχουν γίνει µεταγενέστερες αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες πρέπει να 
δηλωθούν  
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Στα αυθαίρετα που δηλώθηκαν διακρίνονται εκείνα που: 
     - νοµιµοποιήθηκαν ή εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση µε οποιαδήποτε διάταξη,  

- δηλώθηκαν µε τον ΑΝ-410/68 ή το Ν-720/77 ή το Ν-1337/83 αλλά δεν έχει εκδοθεί 
ακόµη η απόφαση περί εξαιρέσεως ή µη από κατεδάφιση, ή 
- είναι προ της 1-12-55, για τα οποία δεν απαιτείτο η υποβολή δηλώσεων,  
- Αυθαίρετα που είχαν ανεγερθεί πριν την 31/1/83 σε Στάσιµους οικισµούς, θεωρούνται 
ότι έχουν δηλωθεί µε το Ν.1337/83, γιατί δεν είχαν υποχρέωση να δηλωθούν. Τυχόν 
µεταγενέστερα αυθαίρετα πρέπει να τα δηλώσουν τώρα. 
• Γενικά όσα αυθαίρετα δηλώθηκαν ή θεωρούνται ως δηλωθέντα µε το Ν.1337/83, αν 

είναι εκτός σχεδίου θεωρούνται ότι έχουν αναστολή κατεδάφισης όπως τα δηλωθέντα 
µε το Ν.1337/83. Αν ήταν εντός σχεδίου το 1983 ή αν έχουν ενταχθεί σήµερα σε σχέδιο 
θα πρέπει να έχουν κριθεί ή να κριθούν σήµερα µε τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 16 (γ΄ φάση) του Ν.1337/83. 

(Θ΄2)  θεωρείται ότι  έχει οικοδ. άδεια η Γ΄ φάση εξαίρεσης του Ν.1337/83.  
Τα κτίρια που εξαιρέθηκαν µε γ΄ φάση του Ν.1337/83, µε βάση  το άρθ.23 παρ.1 του ΓΟΚ 
΄85 θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενα (νόµιµο περίγραµµα) µόνο κατά το τµήµα τους που 
είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις είτε τις ισχύουσες είτε του χρόνου κατασκευής τους.   
• Το ίδιο ισχύει και για τα προ του ΄55 κτίρια, εφόσον βρίσκονται σε άρτιο οικόπεδο 

και µόνο κατά το τµήµα τους που είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις είτε τις ισχύουσες 
είτε του χρόνου κατασκευής τους . 

- ∆εν αποτελεί οικοδοµική άδεια η Β΄ φάση του Ν.1337/83 
(Β΄19) Ακίνητα που ρυθµίστηκαν µε το ν.720/77 και δεν εντάχθηκαν στο ν.1337/83 δεν 
θεωρούνται αυθαίρετα* δεδοµένου ότι στην παρ.2δ, του άρθρου 23, του ν.4014/11 
αναφέρεται το άρθ.20 του Ν.1337/83, που αντιµετωπίζει τα δηλωθέντα µε το Ν.720/77. *Ο 
σωστός προσδιορισµός είναι ότι είναι αυθαίρετα που βρίσκονται σε αναστολή 
κατεδάφισης, µέχρις ότου ενταχθούν σε ρυµοτοµικό σχέδιο, όπως και όλα τα δηλωθέντα 
µε το Ν.1337/83, οπότε θα κριθεί η εξαίρεσή τους µε τις διαδικασίες που προβλέπονται και 
για τα δηλωθέντα µε το Ν.1337/83. 
Αυθαίρετα δηλωθέντα µε το Ν.720/77 θεωρούνται εκείνα που έχουν Οριστικό τίτλο, 
και όσα έχουν πληρώσει το πρόστιµο του Ν.720/77 (σχετικά οι παρ.5 & 7 του Ν.1337/83 
και η παρ.3 & η παρ.15 της Εγκ.90/83, σύµφωνα µε την οποία απαιτείται η υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρ.5 του άρθ.15 για τη Γ΄ φάση εξαίρεσης, µετά την ένταξη σε σχέδιο, 
εφόσον βέβαια δεν έχει µεταβληθεί η µορφή και η χρήση τους).  
ΣΤΕ-2578/99: το Αρθ-16 του Ν-1337/83 δεν έχει εφαρµογή ούτε στην περίπτωση, κατά 
την οποία µετά την 31-1-83 επήλθε µεταβολή της, κατά τις σχετικές δηλώσεις του Αρθ-1 
του Ν-720/77, µορφής και χρήσεως του αυθαιρέτου κτίσµατος εξαιρεθέντος από την 
κατεδάφιση κατά τις διατάξεις του τελευταίου αυτού νόµου.  
• ∆ηλαδή δεν µπορεί να εξαιρεθεί αν έχει µεταβληθεί αυτό που δηλώθηκε µε το 

1337/83. 
• Αυθαίρετο ηµιτελές που δηλώθηκε µε 1337/83 και εξαιρέθηκε µε Γ΄ φάση, και στη 

συνέχεια αποπερατώθηκε χωρίς έγκριση, θα πρέπει να δηλώσει τις εργασίες 
αποπεράτωσης µε αναλυτικό προϋπολογισµό.  

 
26. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ που ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:  

Σε κάθε περίπτωση νοµιµοποίησης µε το άρθ.22 παρ.3 του ΓΟΚ, για τον έλεγχο µπορείς 
να χρησιµοποιήσεις συνολικά είτε τις δ/ξεις του χρόνου κατασκευής ή τις σηµερινές 
(όχι όµως κάποιες από τις σηµερινές και κάποιες από τις παλιές διατάξεις)  
Άρθ.24 παρ.12: Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις σε δηλούµενο κτίριο ή τµήµα αυτού, µπορεί να γίνεται µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου χωρίς να επιβάλλεται άλλο 
πρόστιµο.  
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• ∆εν έχει διευκρινισθεί η έννοια της παραγράφου αυτής και η σχέση της µε την παρ.2 
του άρθρου 26. Το πιθανότερο είναι ότι η παράγραφος αυτή αναφέρεται στη 
δυνατότητα νοµιµοποίησης µετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων 

 
Άρθ.26 παρ.2: Όταν η αυθαίρετη κατασκευή µπορεί να νοµιµοποιηθεί είτε µε τις 
ισχύουσες διατάξεις είτε µε εκείνες που ίσχυαν όταν κατασκευάσθηκε, καταβάλλεται µόνο 
το παράβολο και εκδίδεται άδεια νοµιµοποίησης εντός 3 ετών και δεν οφείλεται άλλο 
πρόστιµο αφού συνυπολογίζεται προκειµένου για έκδοση άδειας νοµιµοποίησης µε το 
πρόστιµο που τους αναλογεί, ούτε ασφαλιστικές εισφορές αναδροµικά (άρθ.24 παρ.16 & 
22, Γ΄8 & Στ΄3) 
• Στην περίπτωση που δεν πληρώνεται πρόστιµο, αλλά µόνο το παράβολο, το ΙΚΑ για 

τα τµήµατα που νοµιµοποιούνται πρέπει να πληρωθεί, χωρίς αναδροµικές εισφορές, 
εκτός αν έχει παραγραφεί ή αν έχει πληρωθεί οπότε συµψηφίζεται. – σχετικά έχει 
εκδοθεί Εγκύκλιος του ΙΚΑ 

 
 (Ζ΄6): Σύµφωνα µε την προσθήκη της παρ.5 του άρθ.51 του Ν.4030/11 στο άρθ.26 παρ.2 
του Ν.4014/11: ∆εν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστηµα των τριών ετών ο χρόνος 
καθυστέρησης έκδοσης της οικοδοµικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αιτούντος 
(Η΄5): Σε περιοχή εντός σχεδίου που εκκρεµεί η πράξη εφαρµογής, αυθαίρετο που θα 
υπαχθεί µπορεί να νοµιµοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η πράξη εφαρµογής (σχετ. & τα 
αναφερόµενα στην ως άνω Ζ΄6) 
 (Γ΄16) Εάν δεν εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης η κατασκευή παραµένει αυθαίρετη και 
µπορεί να διατηρηθεί για 30 χρόνια, ενώ όταν µπορεί να νοµιµοποιηθεί και εκδοθεί 
άδεια η κατασκευή είναι πλέον νόµιµη.  
(Στ΄5 & Στ΄9): Για να γίνει η µεταβίβαση πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η έκδοση της  
οικοδοµικής άδειας νοµιµοποίησης 
(Στ΄8): Παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να ρυθµίσει κάθε παράβαση και κάθε 
αυθαίρετη κατασκευή όπως αυτές ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η 
διατύπωση αυτή σηµαίνει ότι µπορεί να ρυθµιστεί κάθε αυθαίρετο όπως ορίζεται µε βάση 
το άρθρο 22 παρ.3 & 4 του ΓΟΚ ΄85 σε συνδυασµό µε όλες τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά 
ότι δεν είναι υποχρεωτική η ρύθµιση για αυθαιρεσίες που δεν δεσµεύουν τις 
µεταβιβάσεις ή τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ή άλλα θέµατα. 
(Ε΄5): Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται εκ των προτέρων η δυνατότητα 
υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1577/85 
(ΓΟΚ) – διαφοροποίηση από τη Γ΄5 
(Γ΄5): µπορεί να υπαχθεί µία αυθαίρετη κατασκευή καταβάλλοντας συνολικά το 
παράβολο που της αντιστοιχεί, και κάθε τµήµα της µπορεί να υπαχθεί στην αντίστοιχη 
διάταξη που το καλύπτει, δηλαδή για το τµήµα της που είναι σύµφωνο µε τις 
διατάξεις θα εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης  
- Αυτή η δυνατότητα, εάν ισχύει, φαίνεται ότι αυτή τη στιγµή από άποψη διαδικασίας 
αντιµετωπίζεται µε δύο δηλώσεις και 2 παράβολα για το ίδιο ακίνητο (την ίδια 
ιδιοκτησία). 

Στην Εγκ.1/12 αναφέρεται: παρ.6.Ι. Εφ' εξής από 21-9-2011 εφαρµόζεται ο τρόπος 
υπολογισµού των προστίµων της παρ. 1, του άρθρου 27, του νόµου : 

β) Κατά τη διαδικασία έκδοσης οικοδοµικής άδειας νοµιµοποίησης κατ' εφαρµογή της 
παρ.3, του άρθρου 22, του ν.1577/85, όπως ισχύει, εκτός εάν η αυθαίρετη κατασκευή 
έχει υπαχθεί στη ρύθµιση της παρ. 2, του άρθρου 26, του ν. 4014/11.  

 
Με την παρ.9 της Εγκ.1/12 ορίζεται ότι: Από τα οριζόµενα στην παρ. 2, του άρθρου 26, 
του ν. 4014/11  προκύπτει ότι στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες 
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µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 
του ν. 1577/1985, εφόσον καταβληθεί το σχετικό παράβολο και εκδοθεί οικοδοµική 
άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του δεν επιβάλλονται πρόστιµα.  
 
• Με τα πιο πάνω αποσαφηνίζεται πλήρως ότι δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιµο κατά 

την έκδοση αδειών νοµιµοποίησης που εκδίδονται µε βάση το άρθρο 26 παρ.2 του 
4014/11 
 
Με την παρ.8.β της Εγκ.1/12 ορίζεται ότι:  
β) Με τη ρύθµιση της παρ.2, του άρθρου 51, του ν.4030/11 ορίζεται ότι στην περίπτωση 
που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια 
ή κάθετη ιδιοκτησία µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου, για τον υπολογισµό των 
πολεοδοµικών µεγεθών (κάλυψη, δόµηση, κ.λ.π), που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια 
κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαµβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε 
άλλο συνιδιόκτητο τµήµα.  
 
Εποµένως κατά την έκδοση οικοδοµικών αδειών όταν στο διάγραµµα κάλυψης 
αποτυπώνονται χώροι που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν.4014/11 αυτοί 
διατηρούνται για τριάντα (30) χρόνια προσµετρούµενοι όµως στα πολεοδοµικά µεγέθη, 
εκτός των περιπτώσεων συνιδιοκτησίας, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη 
παράγραφο.  
 
Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, που τµήµα τους έχει υπαχθεί στην παρ.2, του 
άρθρου 26 (για έκδοση οικοδοµικής άδειας νοµιµοποίησης) και το υπόλοιπο τµήµα στο 
άρθρο 24 (µε καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου) κατά την έκδοση της οικοδοµικής 
άδειας αποτυπώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση και το διάγραµµα 
κάλυψης αναφέρεται στα πραγµατοποιηµένα µεγέθη και τη σχέση τους µε τους 
ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης, σύµφωνα µε την παρ. 3, του άρθρου 23, του 
ν.1577/85.  
 
Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση του ν.4014/11 αυθαιρέτων 
κατασκευών πρέπει να έχει περαιωθεί πριν την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. 
 

• Πρέπει να διευκρινισθεί ακόµη από το Υπουργείο:  
α. Η έννοια της παρ.12 του άρθ.24 και η σχέση της µε την παρ.2 του άρθ.26 
β. Αν είναι υποχρεωτική η νοµιµοποίηση µε βάση το άρθρο 26 παρ.2 του νόµου ή αν 
µπορεί να είναι επιλογή του ενδιαφερόµενου. Εκτιµάται πάντως ότι δεν είναι 
υποχρεωτική η νοµιµοποίηση. 
Στη Γ΄16 το ερώτηµα είναι αν είναι υποχρεωτική η έκδοση άδειας, ζήτηµα που δεν έχει 
απαντηθεί, ενώ στη Θ΄4 αναφέρεται στο ερώτηµα ως δεδοµένη η δυνατότητα επιλογής, 
ζήτηµα που δεν εξετάζεται στην απάντηση, ενώ από τις Γ΄5 και Ε΄5 φαίνεται υποχρεωτική η 
εφαρµογή του άρθ.26 παρ.2. Το ερώτηµα αυτό δεν είναι σαφές από τη διατύπωση της παρ.2 
του άρθ.26, και στην Παρ.Α.Ι.1 της Εγκ.13/11 αναφέρεται ότι «∆εν προστίθενται τµήµατα 
αυθαίρετης κατασκευής για τα οποία µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια.», διατύπωση η 
οποία φαίνεται να θεωρεί υποχρεωτική την έκδοση άδειας.  
 

27. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ σε µη ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ή ΓΗΠΕ∆Α: Για τον 
υπολογισµό του προστίµου δεν λαµβάνονται υπόψη οι αυξητικοί συντελεστές 4, 5, 7, 8 & 
9, δεδοµένου ότι όταν δεν υπάρχει αρτιότητα, δεν υπάρχουν και επιτρεπόµενοι όροι 
δόµησης για να συγκρίνουµε τις υπερβάσεις. Υπολογίζεται όµως ο συντελεστής 6 
«υπέρβαση ύψους» για όλες τις περιπτώσεις (παρ.Α.Ι.2 Εγκ.13/11) σε σύγκριση µε το 
επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής ή της χρήσης του ακινήτου. 
• Τα πιο πάνω δεν ισχύουν για άδεια που εκδόθηκε µε ψευδή στοιχεία – βλέπε Θ΄8   
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28. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ: Πρέπει να διευκρινιστεί µε Εγκύκλιο αν τα 
αυθαίρετα µιας ιδιοκτησίας «απορροφούν» το τυχόν υπόλοιπο του συντελεστή και ότι 
το ίδιο ισχύει για το συντελεστή άλλου συνιδιοκτήτη που δεν έχει κτίσει, ανεξάρτητα 
από τη µορφή συνιδιοκτησίας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.3 & 5 του ΓΟΚ, άλλως 
πρέπει να γίνει τροποποίηση του νόµου ανάλογη µε το άρθρο 6 παρ.7 του Ν.3843/10, 
διότι η παρ.2 του άρθρου 51 που προστέθηκε στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 24 δεν 
καλύπτει αυτή την περίπτωση και αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στον τρόπο 
υπολογισµού του προστίµου. 

 
29. ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Με βάση τις Στ¨7 & ∆΄6: Όταν δεν υπάρχει 

οικοδοµική άδεια οι υπόλοιπες κατασκευές (εξώστες, περιτοίχιση, βόθρος, 
πλακοστρώσεις) δεν θεωρούνται αυθαίρετες εφόσον δεν παραβιάζουν τις σχετικές 
διατάξεις, ενώ τα καθ΄ υπέρβαση τµήµατα αυτών υπολογίζονται µε αναλυτικό 
προϋπολογισµό δηλ. µε την κατηγορία 13   
- Μεταξύ αυτών στα εκτός σχεδίου είναι περιτοιχίσεις στα 500µ από την ακτή, ή µε 
συµπαγές ύψος µεγαλύτερο του 1,00µ ή συµπαγής περιτοίχιση µη αρτίου γηπέδου. 
- Επίσης για τις λοιπές παραβάσεις επιβάλλεται και επιπλέον παράβολο 500 €  

       
      (Γ΄20) Για τον αναλυτικό υπολογίζεται και συντελεστής παλαιότητας εφόσον 

τεκµηριώνεται. 
 
Σε νόµιµα κτίρια, µε οικοδοµική άδεια που εκδόθηκε µε τις προ της 8/9/1983 δ/ξεις, που 
δεν προέβλεπαν προδιαγραφές οι  οποίες να επέβαλλαν τη σχεδίαση των βοηθητικών 
κατασκευών (περιτοιχίσεις, βόθροι κλπ), οι κατασκευές αυτές δεν χρειάζεται να δηλωθούν 
εάν κατασκευάσθηκαν εξ αρχής, δηλαδή κατά το χρόνο που ίσχυε η οικοδοµική άδεια, και 
εάν είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις. 
Επίσης για κτίρια που δηλώθηκαν µε τις δ/ξεις του Ν.1337/83 ή του Ν.720/77 κλπ, δεν 
προβλεπόταν η δήλωση των περιτοιχίσεων ή άλλων στοιχείων διαµόρφωσης του εδάφους, 
εποµένως δεν χρειάζεται να δηλωθούν αν υπήρχαν έκτοτε. 

Κατασκευές που ενώ προβλέπονταν στην άδεια δεν κατασκευάστηκαν: Γενικά δεν 
αποτελούν υπέρβαση της άδειας και εποµένως δεν απαιτείται να δηλωθούν ως 
αυθαίρετες  οι κατασκευές που δεν έγιναν. Όµως σε κάποιες περιπτώσεις που από την 
παράλειψη κάποιας κατασκευής δηµιουργείται αυθαιρεσία  το σωστό είναι να 
δηλώνονται.  

• Για νοµιµοποίηση ή εξαίρεση αυθαίρετων µικροπαραβάσεων – βλέπε σχετ. θέµα 

30. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ για ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (τροποπ. του άρθ.23 παρ.4 του 
Ν.4014/11 µε το άρθ.49 παρ.4 του Ν.4030/11 & (Η΄6)): Ο Μηχανικός ελέγχει τη 
διακεκριµένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία* µόνο ως προς τη δόµηση, την 
κάλυψη και το ύψος της και βεβαιώνει ότι δεν έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή 
ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση υπέρ της συγκεκριµένης ιδιοκτησίας και 
εις βάρος των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων. Πάντως τυχόν παραβάσεις που 
έχουν γίνει στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους δεν εξετάζονται για τη 
χορήγηση της Βεβαίωσης. Βεβαίωση δεν απαιτείται σε περίπτωση αποδοχής 
κληρονοµιάς.  
* Σε περίπτωση δικαιώµατος τυχόν µελλοντικού συντελεστή δεν εξετάζονται τα 
υπάρχοντα κτίσµατα που ανήκουν σε άλλους συνιδιοκτήτες. - βλέπε και θέµα ∆ικαίωµα 
Υψούν 
• Η ∆ουλεία διόδου δεν δηµιουργεί κατάτµηση µιας ιδιοκτησίας, συνιστά όµως ένα 

δικαίωµα χρήσης το οποίο πρέπει να αποτυπώνεται στις µεταβιβάσεις  
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Οι βεβαιώσεις των µηχανικών του άρθ.23 παρ.4 του ν.4014/11 έχουν ισχύ δύο µηνών. Οι 
παραπάνω βεβαιώσεις πριν τη σύνταξη των συµβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και λαµβάνουν µοναδικό αριθµό, που αφορά το ακίνητο.  
Στα συµβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο µοναδικός αριθµός του ακινήτου. Το 
εξαρτηµένο Τοπογραφικό όταν απαιτείται υποβάλλεται επίσης στο Ηλεκτρονικό 
σύστηµα του ΤΕΕ µετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, για την οποία 
εκδίδεται απόφαση του προέδρου του ΤΕΕ. (άρθ.49 παρ.16 Ν.4030/11)– βλέπε 
Τοπογραφικό  
Άρθ.49 παρ.5 ν.4042/12: Συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν την 25.11.2011, 
χωρίς να έχουν τηρηθεί τα οριζόµενα στις παραγράφους 15 & 16 του άρθ.49 του 
ν.4030/2011, είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγρ.5 & 
6 του άρθ.23 του ν.4014/11. 
∆ιαδικασία για τη χορήγηση Βεβαίωσης µεταβίβασης: Συµπληρώνεται η φόρµα µε τα 
στοιχεία του ακινήτου της πρώτης σελίδας αλλά δεν προστίθεται κανένα φύλλο 
καταγραφής παραβάσεων ούτε λοιπές παραβάσεις. Γίνεται αναφορά στα σχόλια ότι 
υπάρχει τακτοποιηµένος Η/Χ µε αριθµό πρωτοκόλλου τάδε. Υποβάλλεται αίτηση και 
επιλέγεται µία από τις δηλώσεις που εµφανίζει ανάλογα µε τη περίπτωση (την οποία 
βρίσκεις στα πρόσθετα στοιχεία µετά την υποβολή) και εκτυπώνεται.  
• Στη βεβαίωση δεν υπάρχει επιλογή για παρατηρήσεις οπότε πρέπει να δηλωθεί ή 1. ότι 

δεν υπάρχουν παρανοµίες (περιλαµβάνεται και η περίπτωση που πρόκειται για 
αδόµητο οικόπεδο ή γήπεδο) ή 2. ότι ρυθµίστηκε.. Η βεβαίωση δεν επηρεάζεται από 
αυθαίρετες κατασκευές που δεν δηµιουργούν υπέρβαση δόµησης, κάλυψης και 
ύψους, σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθ.24, µετά την τροποποίησή της µε το άρθ.49 παρ.4 
του ν.4030/11  

• Η Βεβαίωση για µεταβίβαση ενός ακινήτου, επικυρώνεται από το Ηλεκτρονικό 
σύστηµα µόνο µετά την υποβολή των στοιχείων της 2ης δήλωσης και µετά την 
εξόφληση του προστίµου (άρθ.23 παρ.1 & παρ.2.στ και άρθ.26 παρ.2) 

• Προϋπόθεση για τη χορήγηση της Βεβαίωσης είναι η περάτωση της διαδικασίας 
δήλωσης των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, δηλαδή η εξόφληση του προστίµου, 
όπως προκύπτει από το συνδυασµό των παραγράφων 1, 2.στ και 4 του άρθρου 23, και 
την παρ.11 του άρθρου 24 του Νόµου. 

Με την 1η δήλωση µπορεί να υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού, σύµφωνα µε 
το άρθ.2 παρ.2 της ΚΥΑ 41498/11 ΦΕΚ 2167 Β΄, ότι έχει στη διάθεσή του όλες τις 
µελέτες και τα δικαιολογητικά του άρθ.24 παρ.2.β. τα οποία θα υποβάλλει µέχρι 31-3-
2012, οπότε µετά και την εξόφληση του προστίµου περαιώνεται η διαδικασία. 
• Όταν δεν έχει γίνει δήλωση για όλα τα εξ αδιαιρέτου αυθαίρετα κτίρια, έστω και αν 

είναι λειτουργικά ανεξάρτητα, δεν µπορεί να δοθεί Βεβαίωση για µεταβίβαση. 
 (Γ΄1): Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μηχανικού στις µεταβιβάσεις ελέγχονται µόνο τα 
βασικά πολεοδοµικά µεγέθη, κάλυψη, δόµηση και ύψος της αυτοτελούς ιδιοκτησίας 
που µεταβιβάζεται, και όχι τα κοινόχρηστα ή κοινόκτητα µέρη του κτιρίου ή του ακινήτου  
 (Β΄29) Το κείµενο της παρ.4 του άρθρου 23 καλύπτει τις περιπτώσεις παράλειψης 
κατασκευής κάποιων εξωστών ή αλλαγής διαρρύθµισης ιδιοκτησίας, δεδοµένου ότι 
δεν έχει µεταβληθεί η επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας και βέβαια ούτε η 
δόµηση, η κάλυψη και το ύψος του κτιρίου.  

            (ΣΤ΄5 & Στ΄9) Στις περιπτώσεις που ακολουθείται η έκδοση άδειας νοµιµοποίησης, η 
άδεια πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης µεταβίβασης.  
(Β΄ 29, Γ΄19 & Ζ΄1, µε βάση την τροποπ. του άρθρ.24 παρ.3 που έγινε µε το άρθ.49 παρ.3 
του Ν.4014/11): Η αλλαγή διαρρύθµισης δεν αναφέρεται στη Βεβαίωση του 
Μηχανικού και έτσι δεν είναι υποχρεωτικό να υπαχθούν στις δηλώσεις του Ν.4014/11, 
αλλά παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να ρυθµίσει κάθε παράβαση. Το θέµα 
ρυθµίστηκε ήδη νοµοθετικά µε το άρθ.50 παρ.7 του ν.4042/12, που προβλέπει ότι «Η 
διαφορετική διαρρύθµιση διακεκριµένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας 
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από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας δεν συνιστά 
αυθαίρετη κατασκευή.» 
(Ζ΄2 & Β΄17) Για τη µεταβίβαση αυθαιρέτου εκτός σχεδίου µε α’ και β’ φάση του 
ν.1337/83, που εξαιρείται από την υποχρέωση υπαγωγής στο ν.4014/11, θα προσκοµισθούν 
επικυρωµένο αντίγραφο της Β΄ φάσης και υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και Βεβαίωση 
Μηχανικού, µε τις οποίες δηλώνεται και Βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι οι εκτελεσµένες 
αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο εµπίπτουν στην περίπτ.δ, της παρ.2 του άρθ.23 του 
ν.4014/11, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή  και δεν έχει 
εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύµφωνα µε τα σχέδια της δήλωσης του  
ν.1337/83 & δεν υπάγονται σε καµία από τις περιπτώσεις της παρ.3 του άρθ.23 του 
ν.4014/11. 
• Επισηµαίνεται ότι µε το πιο πάνω κείµενο της Ζ΄2, αφήνεται να εννοηθεί ότι αν έχουν 

ενταχθεί σε σχέδιο θα πρέπει να έχει γίνει και η γ΄ φάση του ν.1337/83. 
 
31. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ: - βλέπε Βεβαίωση Μεταβίβασης ως 

άνω και στο Τοπογραφικό 
 
32. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Για τη λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης υποβάλλεται στην αρµόδια πολεοδοµική 
υπηρεσία βεβαίωση του ΤΕΕ, µε την οποία πιστοποιείται η καταβολή τουλάχιστον της 
πρώτης δόσης  του ενιαίου ειδικού προστίµου και περιλαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία 
τακτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής. (τελευταίο εδ. παρ.10 Άρθ.24 – τροπ. 
άρθ.49 παρ.9 Ν.4030/11) 
Εγκ.1/12 παρ.3: «Περαιτέρω η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται µετά από 
αίτηση του ενδιαφερόµενου προς την πολεοδοµική υπηρεσία, µε συνηµµένα σχέδια 
κάτοψης και τοµής της πραγµατικής κατάστασης σε κλίµακα 1:100, στα οποία 
σηµειώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011, υπεύθυνη 
δήλωση του µηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστηµα όταν ενεργοποιηθεί και τεχνική έκθεση µηχανικού, στην οποία 
βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης και χωρίς να είναι 
απαραίτητη η αυτοψία. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν απαιτούµενες εγκρίσεις ή όροι και 
προϋποθέσεις που αφορούν στη λειτουργία της χρήσης του χώρου που υπάγεται στις 
διατάξεις του ν. 4014/2011, εξακολουθούν να ισχύουν, σύµφωνα µε την παρ. 12 του 
άρθρου 24 του νόµου.  
 Εφ' όσον της βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης πρέπει να προηγηθεί έγκριση της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι δυνατή η θεώρηση από την πολεοδοµική υπηρεσία της 
υποβαλλόµενης µελέτης παθητικής πυροπροστασίας, η οποία αποστέλλεται αρµοδίως.» 
-Κατά την υποβολή των δηλώσεων πρέπει οι Μηχανικοί να έχουν υπόψη τους ότι κάποιος 
χώρος που θα χρειαστεί να πάρει βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης δεν θα µπορεί να την 
πάρει αν έχει δηλωθεί σαν βοηθητικός χώρος, εκτός αν έχει γίνει σηµείωση στα 
σχόλια ότι δηλώθηκε ως ΒΧ µόνο για τον υπολογισµό του προστίµου µε βάση τις 
οδηγίες του υπουργείου. 
Με το Άρθρο 2.γ. της Απόφασης ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220 ΦΕΚ Β 2496/11 «Απλούστευση 
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηµατογράφου.» απαιτείται: «γ) Αντίγραφο οικοδοµικής 
άδειας και σχεδιαγράµµατα του καταστήµατος εις τριπλούν, υπογεγραµµένα από Μηχανικό, 
από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόµενος για ΚΥΕ, σε 
κλίµακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι 
χώροι του Κ.Υ.Ε. περιλαµβανοµένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του 
ισχύοντος νοµικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.).» Άρα δεν απαιτείται βεβαίωση 
χώρου κύριας χρήσης από την πολεοδοµία, και αρκεί η βεβαίωση από το Μηχανικό.  
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33. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Για το πρόστιµο βοηθητικών χώρων υπολογίζεται 
συντελεστής 50%. Οι Βοηθητικοί χώροι προσµετρούν στο συντελεστή, εάν δεν 
εµπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθ.7 παρ.1.Β. του ΓΟΚ που δεν µετρούν στο 
συντελεστή (Β΄11) προσαυξάνουν την υπέρβαση του συντελεστή δόµησης έστω και αν 
δεν έχουν τις προϋποθέσεις χώρων κύριας χρήσης ως προς το ύψος ή τη θέση που 
βρίσκονται (πχ β΄ υπόγειο). Επίσης µετρούν σε κάλυψη & αποστάσεις αν είναι εκτός 
περιγράµµατος. 
(Β΄27): Εφαρµόζεται µειωτικός συντελεστής 0,5 όταν το αυθαίρετο είναι υπόγειο, 
πατάρι ή σοφίτα,  ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει και όταν είναι ισόγειο µε 
βοηθητική χρήση (π.χ. garage, αποθηκευτικός χώρος)  
(Θ΄7): Υπόγειο που είναι ξεµπαζωµένο από µία πλευρά παίρνει µειωτικό συντελεστή 0,5 
ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει, εφόσον το δάπεδό του έχει κατασκευαστεί σε 
υπόγεια στάθµη σε σχέση µε το φυσικό έδαφος ή σε σχέση µε το διαµορφωµένο, 
ανεξάρτητα από τη χρήση του (κύρια ή βοηθητική) 
• Οι Βοηθητικοί χώροι ορίζονται µε το άρθρο 2 παρ.3 του Κτιριοδοµικού σε συνδυασµό 

και µε τα ελεύθερα ύψη που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.1 & 2 του 
Κτιριοδοµικού, και ίσως πρέπει να συµπληρωθεί µε Απόφαση Υπουργού για όσους 
επιπλέον χώρους θεωρεί το Υπουργείο ότι πρέπει να χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί και 
να υπολογίζονται µε 0,5 µε βάση τη Β΄27. 

Χώροι µε µέσο ύψος < 2,40µ µε ελάχιστο τα 1,90µ είναι βοηθητικοί, ενώ αν έχουν µέσο 
ύψος> 2,40µ µε ελάχιστο τα 2,00µ είναι κύριοι, ανεξάρτητα από την πραγµατική χρήση 
που έχουν και στις δύο περιπτώσεις. Το Υπουργείο αναφέρεται µόνο στη χρήση, 
ζήτηµα που δεν διασφαλίζεται ούτε αποδεικνύεται µε κάποιο τρόπο, ενώ το ύψος µε 
βάση τον κτιριοδοµικό είναι αντικειµενικός και αναµφισβήτητος προσδιορισµός. 
• Είναι χρήσιµο να σηµειώνεται στα σχόλια ότι είναι χώρος κύριας χρήσης, και ότι 

δηλώθηκε ως ΒΧ µόνο για τον υπολογισµό του προστίµου, σύµφωνα µε την Ε/Α Β΄27. 
 
34. ΓΕΩΤΡΗΣΗ : ο αναλυτικός µπορεί να γίνει µε ένα ποσόν που θα ορισθεί "κατ΄ αποκοπή" 

(ίσως µε βάση κάποιο τιµολόγιο ή κάποια τιµή της αγοράς) 
 
35. ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ της ∆ΕΗ: Οι γραµµές υψηλής τάσης της ∆ΕΗ 

συνιστούν δουλεία και σχετική είναι η εγκ.161/81. Το ζήτηµα της δουλείας είναι 
ιδιοκτησιακό θέµα και δεν µπορεί να γίνει δήλωση κατά παράβαση του επιτρεπόµενου 
ύψους. Η ∆ΕΗ στο Εγγρ-5143/23-9-81, αναφέρει: «Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται 
ανέγερση κτισµάτων µε άδεια Οικοδοµήσεως, µέσα στη ζώνη διελεύσεως των Γραµµών 
Μεταφοράς της ∆ΕΗ, τα οποία αρκετές φορές δυστυχώς, παραβίαζαν τους όρους 
δοµήσεως που καθορίζονται από το καθεστώς δουλείας διελεύσεως που έχει συσταθεί 
µε αναγκαστική απαλλοτρίωση για κάθε Γραµµή Μεταφοράς.» 

 
36. ∆ΑΣΙΚΑ (Β΄20): Αυθαίρετη κατασκευή εκτός σχεδίου σε δασική περιοχή αλλά στην 

πραγµατικότητα διαµορφωµένη οικιστική περιοχή  (π.χ. Μάτι –Ζούµπερι  Ν. – Αγ. Μαρίνα 
Ν. Μάκρης) δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις του Ν. 4014/11, εφ’ όσον η περιοχή είναι 
τελεσίδικα χαρακτηρισµένη ως ∆ασική.  
(Η΄10): Ο ιδιοκτήτης θα αποφασίσει εάν θα διακινδυνεύσει να χάσει το παράβολο και την 
αµοιβή του Μηχανικού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν έχει χαρακτηριστεί εάν 
είναι δασικό ή όχι ένα γήπεδο. 

 
37. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – Εγκ.1/12 παρ. Γ΄4: Στο πλαίσιο εφαρµογής της 

παρ.3, του άρθ.27, του ν.4014/11 και της παρ. 2, του άρθ.4, της ΚΥΑ 41498/26-9-11 (ΦΕΚ 
2167Β), που επιβάλλουν δειγµατοληπτικό έλεγχο από τις αρµόδιες πολεοδοµικές 
υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων 
που υποβλήθηκαν, δεν περιλαµβάνονται στο ποσοστό αυτό οι περιπτώσεις για τις 
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οποίες υποβάλλονται καταγγελίες από οποιονδήποτε σχετικά µε αυθαίρετες 
κατασκευές ή εγκαταστηµένες αυθαίρετες χρήσεις. 

 
38. ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ: υπολογίζονται ως βοηθητικές κατασκευές µε αναλυτικό, αφού 

είναι κατασκευές που επιτρέπονται στον ακάλυπτο. Σε περίπτωση που έγινε χώρος κύριας 
χρήσης δεν πρόκειται για αλλαγή χρήσης, αλλά για υπέρβαση ∆όµησης και κάλυψης. Το 
0,5 χρησιµοποιείται ανάλογα µε τη θέση του, δηλαδή µόνο αν είναι βυθισµένο στο 
έδαφος. 

 
39. ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: υπολογίζονται ως βοηθητικές κατασκευές µε υπέρβαση 

κάλυψης και δόµησης. 
 
40. ∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ: Στην Α΄ ∆ήλωση Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά µόνο η αίτηση, 

από τον Εξουσιοδοτηµένο Μηχανικό. Στη Β΄ ∆ήλωση υποβάλλονται όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά της παρ.2.β. του άρθρου 24 του Ν.4014/11, για όλες τις περιπτώσεις, 
εκτός από την περίπτωση που θα εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης  
(∆΄9) Για την περίπτωση υποβολής ανακριβών ψευδών στοιχείων στην παρ.3 του 
άρθρου 27 του νόµου ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης των 
στοιχείων αυτών, αποκλείεται η υπαγωγή στη διαδικασία αναστολής του παρόντος νόµου, 
τυχόν πράξη αναστολής ανακαλείται και εφαρµόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων 
διατάξεις και επιβάλλονται τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου.» 
(Ζ΄3): Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε ακίνητο ή αυθαίρετη κατασκευή που βρίσκεται 
στο µη δασικό τµήµα γηπέδου ή  στο τµήµα γηπέδου εκτός ζώνης παραλίας µπορεί να 
υπαχθεί στη ρύθµιση του ν.4014/11, σύµφωνα µε τροπολογία της παρ.3.α του άρθ.23 του 
ν.4014/11 που έγινε µε το άρθρο 49 παρ.2 του ν.4030/11 

• Το σχήµα επιλογής των δόσεων επιλέγεται κατά την διαδικασία µεταβολής της 
κατάστασης της δήλωσης από «Αρχική υποβολή» σε «Προσωρινή Υπαγωγή». Το 
επιλεγµένο σχήµα δόσεων δεν µπορεί να τροποποιηθεί όταν η δήλωση περάσει στην 
κατάσταση «Προσωρινή Υπαγωγή».  

• Υπάρχει διαδικασία διόρθωσης ∆ήλωσης: ΤΕΕ τηλ. 210.3221.772  & 2103291206 

• Στο Πεδίο «Περιγραφή»: Αναγράφονται τα ειδικότερα στοιχεία της συγκεκριµένης 
ιδιοκτησίας, π.χ.: «Οριζόντια Ιδιοκτησία (διαµέρισµα) Α3 Α’ ορόφου πολυκατοικίας, 
....» (ΤΕΕ Β΄ Μέρος Απαντήσεις Λογισµικού) 

 
41. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: -Βλέπε στο θέµα ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ & Η΄7 
 
42. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: Απαιτείται για κάθε οικοδοµήσιµο οικόπεδο ή γήπεδο, στο 

οποίο αποτυπώνονται όλα τα περιγράµµατα των κτισµάτων, νόµιµων ή αυθαίρετων, 
που υπάρχουν στο ενιαίο  οικόπεδο ή στο γήπεδο, όπως αποτυπώνονται στο 
τοπογραφικό.  
Στις περιπτώσεις που υπάρχει σύσταση οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών, στο διάγραµµα 
κάλυψης θα αναφέρονται τα επιτρεπόµενα µεγέθη της περιοχής, τα νόµιµα υφιστάµενα 
τετραγωνικά µέτρα της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και τα τετραγωνικά των 
αυθαιρέτων µε υπολογισµό του ποσοστού υπέρβασης σε σχέση µε τα επιτρεπόµενα  και οι 
συντελεστές που αντιστοιχούν. Με αυτά τα δεδοµένα δεν χρειάζεται να αναφερθεί κάτι για 
τις άλλες ιδιοκτησίες, ενώ στο τοπογραφικό, θα περιλαµβάνεται ολόκληρο το οικόπεδο ή 
το γήπεδο και τα κτίσµατα. 
Αντίθετα όµως, στα εξ αδιαιρέτου απαιτείται να γίνουν υπολογισµοί για όλα τα κτίρια 
που υπάρχουν στο ακίνητο.  

 



Συντάκτης Ελένη Μπούτου – Λεµπέση 19-2-2012  Σελίδα 18 από 57 

43. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ & ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - Άρθ.50 παρ.7 * ν.4042/12 
ΦΕΚ/24/Α/12:  
Η διαφορετική διαρρύθµιση** διακεκριµένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης 
ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας 
δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή.  
Η διαφορετική διαµερισµάτωση ορόφου*** από αυτήν που προβλέπεται στα 
εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγεται στην κατηγορία 13 του πίνακα του Πα-
ραρτήµατος του ν.4014/2011 και ως ειδικό πρόστιµο καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της 
προθεσµίας της πρώτης δόσης, το ποσό των 500 ευρώ και δεν καταβάλλεται πα-
ράβολο 
Μετά την τροπ. του άρθ.24 παρ.4 µε το άρθ.49 παρ.3 του Ν.4030/11: Η αλλαγή 
διαρρύθµισης δεν αναφέρεται στη Βεβαίωση του Μηχανικού και έτσι δεν είναι 
υποχρεωτικό να υπαχθεί στις δηλώσεις του Ν.4014/11, αλλά παρέχεται η δυνατότητα 
στον πολίτη να ρυθµίσει κάθε παράβαση. Πριν τη ρύθµιση αυτή ίσχυαν οι Γ΄19 & Ζ΄1 
• ***Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις διαφορετικής διαµερισµάτωσης στην πράξη, όπως 

πχ να είναι σύµφωνη µε την άδεια αλλά όχι µε τη σύσταση ή αντιστρόφως. Στις 
περιπτώσεις που η πλήρης τακτοποίηση προϋποθέτει κάποια µεταβίβαση είναι και πάλι 
χρήσιµο να προστίθεται κάποια διευκρίνιση στα σχόλια, όπως πχ ότι: η 
διαµερισµάτωση καλύπτεται από τη σύσταση, έγινε από την αρχική κατασκευή του 
κτιρίου και δεν παραβιάζει τις ελάχιστες υποχρεωτικές διαστάσεις των κοινόχρηστων 
χώρων ή ότι παρόλο ότι η κάτοψη είναι όµοια µε την άδεια υποβάλλεται δήλωση επειδή 
στη σύσταση είναι διαχωρισµένο  σε 2 ιδιοκτησίες και απαιτείται συµβολαιογραφική 
τακτοποίηση. 

• * Η ρύθµιση αυτή είναι µία καλή ρύθµιση που σου επιτρέπει να τακτοποιήσεις κάποιες 
µικροδιαφορές ή µικροπαραβάσεις µε ένα µικρό πρόστιµο, ώστε να έχει το ακίνητο µία 
κάτοψη σύµφωνη µε τη διαµορφωµένη στην πράξη κατάσταση. 
Πλην όµως το ότι είναι διατυπωµένη γενικά ενδέχεται να επηρεάζει την ισχύουσα 
νοµοθεσία εκτός αν θεωρείται ότι αφορά µόνο στη χορήγηση βεβαιώσεων µεταβίβασης.  
 
Τα ισχύοντα πριν τη νέα ρύθµιση: µικρές και µεµονωµένες επισκευές ή διασκευές 
που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, που προβλέπονται από το άρθ.22 
παρ.1 του ΓΟΚ για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια, δεν είναι αυθαίρετες. Και: 
- ∆ιαρρυθµίσεις που έγιναν προ ΓΟΚ ΄85 και από την αρχική κατασκευή του 
κτιρίου, ζήτηµα που µπορεί να αποδειχτεί αν πχ έχουν συµπεριληφθεί σε συµβόλαια, δεν 
πρέπει να θεωρούνται αυθαίρετες, εκτός αν έχει αλλάξει ο φέρων οργανισµός του 
κτιρίου. 
- ∆ιαρρυθµίσεις που έγιναν µετά το ΓΟΚ ΄85 µε τις οποίες διαφοροποιείται η 
κατάσταση από την εγκεκριµένη κάτοψη της πολεοδοµίας, αν πχ διαχωρίζεται ένα 
διαµέρισµα ή κατάστηµα σε περισσότερα ή αν συνενώνονται, θα πρέπει να δηλωθούν 
αλλά µόνο στις περιπτώσεις που εξαιτίας του διαχωρισµού προκύπτει παράβαση 
κάποιας πολεοδοµικής διάταξης ή υποχρέωσης που δεν εκπληρώθηκε κατά την έκδοση 
της άδειας, ώστε να µπορούν να πάρουν χωριστή Ηλεκτροδότηση ή άδεια λειτουργίας. 
Και ασφαλώς σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει κώλυµα µπορεί να εκδοθεί και άδεια 
νοµιµοποίησης πληρώνοντας µόνο το παράβολο ή για τα ειδικά κτίρια µε συµψηφισµό 
του προστίµου µε το πρόστιµο λειτουργικής νοµιµοποίησης που τυχόν έχει πληρωθεί. 

   - ∆ιαρρυθµίσεις που έγιναν µετά το ΓΟΚ ΄85 µε τις οποίες διαφοροποιείται από την 
άδεια ο φέρων οργανισµός του κτιρίου µπορούν να δηλωθούν µόνο µε το παράβολο και 
να εκδώσουν άδεια νοµιµοποίησης για όλο το κτίριο, και ότι 

   - Γενικά η χορήγηση βεβαίωσης για µεταβίβαση, δεν παρεµποδίζεται από τις 
αυθαίρετες εργασίες διαρρυθµίσεων, εάν δεν δηλωθούν, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες 
αυθαίρετες εργασίες που παραβιάζουν τη δόµηση, την κάλυψη και το ύψος της 
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ιδιοκτησίας και εφόσον δεν έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει 
εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση υπέρ της συγκεκριµένης ιδιοκτησίας και εις βάρος των 
κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, όπως προκύπτει από το άρθ.23 παρ.4 του 
Ν.4014/11, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθ.49 παρ.4 του Ν.4030/11 
(σχετικά και η Η΄6). 

 
44. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β΄ 25): η µη ολοκλήρωση της 

διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οικοδοµική 
άδεια, είναι παράβαση της κατηγορίας 13.  
Άρθρο 24 παρ.25.: Για τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου που αφορά στην υπέρβαση 
ύψους (κατηγορία 6 του «φύλλου καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισµού 
ενιαίου ειδικού προστίµου»), στην περίπτωση οικοδοµής µε οικοδοµική άδεια δεν 
προσµετράται το πρόσθετο ύψος που έχει προκύψει από την µη ολοκλήρωση του 
περιβάλλοντος χώρου ή από εκχωµατώσεις που έχουν εκτελεστεί σε αυτόν. Το ειδικό 
πρόστιµο που έχει προκύψει από την µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από 
εκχωµατώσεις υπολογίζεται µε την κατηγορία 13 του «Φύλλου καταγραφής».  
Ο πιο πάνω τρόπος υπολογισµού δεν εφαρµόζεται σε παραδοσιακούς οικισµούς ή σε 
παραδοσιακά τµήµατα πόλεων. (αυθαίρετες κατασκευές της παρ.24 του άρθ.24)  

 
45. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: (Β΄26) Ο  νόµος αναφέρει ότι στην τελευταία δήλωση Ε9 που έχει 

υποβληθεί στη ∆ΟΥ θα πρέπει να φαίνεται το ακίνητο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη 
κατασκευή, δηλαδή αναφέρεται σε οικόπεδο /γήπεδο.  

     (Γ΄15) Αν δεν έχει δηλωθεί στο Ε9 δεν προβλέπονται συνέπειες από το ν.4014/11 
 
46. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΟΧΗ (∆΄4): Τα πάχη επιχρισµάτων και τυχόν επενδύσεων* δεν 

υπολογίζονται όπως προβλέπεται στην παρ.5.2.β του άρθρου 7 του από 8-7-93 Π∆/τος 
ΦΕΚ -795/∆/93, «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων 
οικοδοµών» [*εφόσον εµφαίνονται στις µελέτες των αδειών µετά τις 8-9-83] 

 
47. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΨΟΥΝ και µεταβιβάσεις: Γενικά για να υπάρχει δικαίωµα υψούν θα 

πρέπει να προϋπάρχει η σύσταση, και όχι να περιγράφεται απλά σε κάποια διαθήκη ή 
συµβόλαιο το δικαίωµα αυτό. Σε κάθε περίπτωση το ζήτηµα που πρέπει να ελεγχθεί είναι 
εάν υφίσταται αυτό το δικαίωµα του υψούν ή αν έχει απορροφηθεί από αυθαίρετα των 
συνιδιοκτητών ή αν είναι µελλοντικό, δηλαδή "άϋλο". Οπότε πριν από οτιδήποτε πρέπει να 
ελεγχθεί αν υπάρχει σύσταση οριζόντιων και τι αναφέρεται στη σύσταση της καθέτου 
συνιδιοκτησίας. Η περίπτωση του ∆ικαιώµατος του υψούν διαφέρει από την περίπτωση 
του δικαιώµατος τυχόν µελλοντικού συντελεστή. – βλέπε στο θέµα Βεβαίωση 
Μεταβίβασης 
 

      Οι αυθαιρεσίες των συνιδιοκτητών δεν λαµβάνονται υπόψη. Εποµένως: 
- αν έχουµε σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανένα αυθαίρετο στο δώµα, το 
δικαίωµα του υψούν µεταβιβάζεται, 
- αν υπάρχει αυθαίρετο στο δώµα, εφόσον έχει δηλωθεί πάλι µεταβιβάζεται (αλλά το 
αυθαίρετο είναι µέσα στο δικαίωµα του υψούν) 
- αν δεν υπάρχει σύσταση, τότε ο µελλοντικός συντελεστής απορροφάται από τα 
αυθαίρετα, άρα δεν µεταβιβάζεται. 
 

48. ∆ΩΜΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ, ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ: Εάν υπάρχει οριζόντια 
συνιδιοκτησία και δικαίωµα  αποκλειστικής χρήσης η αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη 
της αποκλειστικής, χωρίς συναίνεση των υπολοίπων.  – Βλέπε και Υπέρβαση Ύψους 
(Β΄14) Εάν υπάρχει στο δώµα απόληξη κλιµακοστασίου και δίπλα στο ίδιο ύψος µε 
αυτή κλεισµένος χώρος είναι υπέρβαση ύψους και συντελεστή δόµησης, δεδοµένου ότι 
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ο χώρος αυτός θεωρείται τµήµα ορόφου. Η απάντηση αναφέρεται στο πως θα 
υπολογίσουµε τον αυθαίρετο κλεισµένο χώρο που είναι τµήµα ορόφου, άρα έχει και 
υπέρβαση ύψους, και δεν αναφέρεται στην απόληξη, η οποία παραµένει νόµιµη, και δεν 
αλλάζουν οι προϋποθέσεις νοµιµότητάς της από την ύπαρξη του αυθαιρέτου (δεν 
θεωρείται όροφος και δεν µετράει στη δόµηση ούτε στο ύψος) διότι αφενός αποτελεί άλλη 
ιδιοκτησία για την οποία δεν έχει εντολή ο Μηχανικός να την εξετάσει και αφετέρου η 
διατήρηση του αυθαιρέτου είναι για 30 χρόνια και από το νόµο 4014 δεν υπάρχει η λογική 
να ελέγχουµε το «ντόµινο» των αυθαιρεσιών. 
Στην περίπτωση όµως που το αυθαίρετο καλύπτει όλο τον όροφο της ταράτσας και 
εποµένως η απόληξη λειτουργεί ως σκάλα πρόσβασης στον όροφο αυτό, τότε µετράει ως 
παράβαση. 
(Β΄1) ∆ώµα που έχει ενταχθεί στο Ν.3843/10, εφόσον έχει υπέρβαση ύψους, δηλώνεται 
µε το Ν.4014/11 ως υπέρβαση ύψους  

49. ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ: Με το άρθρο 24 παρ.2.ββ 
προβλέπεται ότι απαιτείται µελέτη στατικής επάρκειας, για κτίρια Κοινωφελούς 
χρήσης, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, 
κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές 
τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εµπορικά καταστήµατα, τράπεζες, 
κοινωφελείς οργανισµούς, δηµόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής 
χρήσης, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ. Α.Ε., που υπάγονται στην παραπάνω 
περίπτωση αα, δηλαδή για κατοικίες, τουριστικά καταλύµατα (ενοικιαζόµενα δωµάτια) ή 
κτίρια που δεν περιλαµβάνονται στην περίπτωση ββ, για τα οποία απαιτείται ∆ελτίο 
Ελέγχου ∆οµικής Τρωτότητας του αυθαιρέτου. 
• Στην περίπτωση αα του άρθρου 24 παρ.2.β. αναφέρει ότι περιλαµβάνονται και όσα 

κτίρια δεν εµπίπτουν στην επόµενη περίπτωση ββ.  
• Τα κτίρια που αναφέρει η παρ.ββ είναι τα "κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως 

ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού,,,," 
• Με βάση τον κτιριοδοµικό κτίρια συνάθροισης κοινού είναι κτίρια που 

χρησιµοποιούνται για τη συνάθροιση τουλάχιστον 50 ατόµων. 
• Με βάση τα πιο πάνω πιθανόν τα γραφεία ελεύθερων επαγγελµατιών, αν είναι 

χώροι κάτω των 50 ατόµων (1 άτοµο ανά 9 τ.µ.), πιθανά δεν πρέπει να εµπίπτουν 
στην παρ.ββ  

Με το άρθρο 24 παρ.20. προβλέπεται ότι: Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε 
κτίρια ιδιοκτησίας του δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των 
Ο.Τ.Α. και της ∆.Ε.Η. Α.Ε. υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος ως εξής : α) για όσες 
εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.1337/83 µόνο µε την 
υποβολή των υπό α. έως γ. δικαιολογητικών της παρ. 2 και χωρίς την υποχρέωση 
καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου και β) για όσες εκτελέστηκαν ή 
εγκαταστάθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του ν.1337/83 µε την υποβολή των υπό α. έως γ. 
δικαιολογητικών της παρ. 2 και την καταβολή ποσοστού 10 % του ενιαίου ειδικού 
προστίµου.  

Άρθ.50 παρ.5 ν.4042/12 στην παρ.20 του άρθ.24 του ν.4014/2011 προστίθεται εδάφιο ως 
εξής:«Οι αυθαίρετες κατασκευές που χρησιµοποιούνται ως δηµόσια ή δηµοτικά σχολεία 
ή δηµόσια ή δηµοτικά γυµναστήρια σε κτίρια ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, των νοµι-
κών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των ΟΤΑ και της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπάγονται στις 
διατάξεις του παρόντος µόνο µε την υποβολή των υπό α΄ και β΄ δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.» 
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- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.21 του ΓΟΚ, ορίζεται ότι: Ειδικά κτίρια είναι τα κτίρια, 
των οποίων κύριος προορισµός δεν είναι η κατοικία και η διαµόρφωση τους 
προσδιορίζει αποκλειστικά ειδική χρήση. Και σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.2 του 
Κτιριοδοµικού: 
«2. Η χρήση δεν αναφέρεται σε συγκροτήµατα κτιρίων ή δοµικών έργων και εποµένως στα 
συγκροτήµατα όπου τα επιµέρους κτίρια ή δοµικά έργα απέχουν µεταξύ τους, το κάθε ένα 
κτίριο ή δοµικό έργο χαρακτηρίζεται από τη χρήση του, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Αυτό 
ισχύει και στις περιπτώσεις που συνδέονται µεταξύ τους µε γέφυρα ή διάδροµο υπέργειο ή 
υπόγειο.  

      Κτίριο ή δοµικό έργο που έχει περισσότερες της µιας χρήσης χαρακτηρίζεται ως µικτής 
χρήσης. Στην περίπτωση αυτή κάθε τµήµα του χαρακτηρίζεται µε τη δική του χρήση. 
Και υπάγεται στους αντίστοιχους κανονισµούς. Ειδικά στις περιπτώσεις που για τη 
λειτουργία ενός ενιαίου οργανισµού είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο 
περισσότερες της µιας χρήσεις, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της κύρια χρήσης, τότε το 
κτίριο µπορεί να χαρακτηρισθεί συνολικά µε τη χρήση που κυριαρχεί.» 

 
50. ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ µε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Με την παρ.6.γ του 

Ν.4014/11 το ειδικό πρόστιµο διατήρησης καταβάλλεται µειωµένο κατά το ποσό του 
προστίµου ή τέλους ή εισφοράς, που έχει καταβληθεί για τη λειτουργική νοµιµοποίηση 

 
51. ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ (Β΄21) Αυθαίρετο εκκλησάκι εκτός σχεδίου 12,00µ2 πρέπει να δηλωθεί. 

Το πρόστιµο υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν του και ως προς τη χρήση υπάγεται στην 
κατηγορία 3.δ. «υπηρεσίες». Η απάντηση είναι σωστή αν αφορά σε εκκλησάκι που ανήκει 
στην Εκκλησία. Μικρά εκκλησάκια που δεν έχουν αυτοτελή λειτουργία και είναι 
παράρτηµα κατοικίας ή άλλου κτιρίου, αποτελούν λατρευτικό χώρο της κατοικίας (χώρος 
προσευχής) 

 
52. ΕΚΧΩΜΑΤΩΣΗ (Ξεµπάζωµα): Η΄4 η ρύθµιση του άρθ.49 παρ.14 του Ν.4030/11 ισχύει 

µόνο αν το κτίριο έχει τοποθετηθεί σωστά ως προς το φυσικό έδαφος, µε βάση την 
άδεια. Το 0,20 και το 0,40 για την υπέρβαση του ύψους ενός ορόφου σε πολυώροφο 
κτίριο, χρησιµοποιείται µόνο αν δεν υπάρχει άλλη παράβαση. 

• Άρθ.49 παρ.14 Ν.4030: στους παραδοσιακούς οικισµούς προσµετράται και το 
πρόσθετο ύψος λόγω µη ολοκλήρωσης του περιβάλλοντος χώρου και δεν βάζουµε 
παραβάσεις κατ.13 για το ξεµπάζωµα 

 
53. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Άρθ.26 παρ.5 Ν.4014/11: Σε κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων, 

τα οποία έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη οικοδ. άδεια µε χρήση εµπορικού κέντρου, 
επιτρέπονται όλες οι κατά κανόνα χρήσεις γης, που επιτρεπόταν σύµφωνα µε τις ειδικές 
πολεοδοµικές διατάξεις της περιοχής κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδ. άδειας, µε την 
επιφύλαξη ειδικών µεταβατικών διατάξεων.  

 
54. ΕΞΩΣΤΕΣ (ΣΤ¨ 7 & ∆΄6):  Όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια οι υπόλοιπες 

κατασκευές (εξώστες, περιτοίχιση, βόθρος, πλακοστρώσεις) δεν θεωρούνται αυθαίρετες 
εφόσον δεν παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις, ενώ τα καθ΄ υπέρβαση τµήµατα αυτών 
υπολογίζονται µε αναλυτικό προϋπολογισµό δηλ. µε την κατηγορία 13 Μεταξύ αυτών στα 
εκτός σχεδίου είναι περιτοιχίσεις στα 500µ από την ακτή, ή µε συµπαγές ύψος µεγαλύτερο 
του 1,00µ ή συµπαγής περιτοίχιση µη αρτίου γηπέδου. Είναι αυτονόητο βέβαια ότι θα 
αντιµετωπίζονται µε όµοιο τρόπο οι αντίστοιχες κατασκευές και όταν υπάρχει 
οικοδοµική άδεια ή όταν δεν έχουν συµπεριληφθεί στην άδεια. 
(∆.6) Στην ίδια κατηγορία υπάγονται προστεγάσµατα, αρχιτεκτονικές προεξοχές, 
ζαρντινιέρες που υπολογίζονται µε αναλυτικό προϋπολογισµό.  
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 (Γ΄9):Το άθροισµα των αυθαίρετων εξωστών υπάγεται στην κατ.13 και υπολογίζονται µε 
αναλυτικό προϋπολογισµό, υπολογίζεται το ειδικό πρόστιµο και εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρµόζονται οι αυξητικοί συντελεστές των κατ.5 (υπέρβ. δόµηςης), 8 & 9 
• Υπέρβαση εξωστών πέρα από το επιτρεπόµενο ποσοστό: υπολογίζονται ως Υ.∆. & ως 

Β.Χ. µε 0,5 και όχι µε αναλυτικό, επειδή δεν εφαρµόζονται από το Ηλεκτρονικό 
σύστηµα τα αναφερόµενα στη Γ΄9 (αναλυτικός & αυξητικοί συντελεστές), ενώ 
αυθαίρετοι εξώστες (σε σχέση µε την άδεια) µέχρι το επιτρεπόµενο ποσοστό τους, οι 
οποίοι δεν παραβιάζουν κάποια άλλη διάταξη, µπορούν να υπολογιστούν µε αναλυτικό.  

• Αν οι εξώστες είναι εντός των πλαγίων αποστάσεων ή εντός της απόστασης ∆ µεταξύ 
ανεξάρτητων κτιρίων, υπολογίζονται µε παραβίαση πλαγίων αποστάσεων, ως ΒΧ & Υ∆.  

• ∆εν απαγορεύεται να δηλωθεί η κατασκευή εξώστη πάνω από κοινόχρηστο, αλλά 
απαγορεύεται: "η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή 
εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του εξώστη τµήµα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της 
πόλης.", όπως αναφέρεται στο νόµο, δηλαδή δεν µπορεί να δηλωθεί µόνο κάποια 
κατασκευή που είναι έξω από τις επιτρεπόµενες κατασκευές ή τις επιτρεπόµενες 
θέσεις ή αν έχει γίνει κάποια αυθαίρετη κατασκευή που δεν επιτρέπεται στις θέσεις 
αυτές, όπως πχ οι κλειστοί χώροι ή αυθαίρετος εξώστης ή στέγαστρο έξω από το 
επιτρεπόµενο πλάτος εξώστη. Θα πρέπει να γίνει κάποια διευκρίνιση από το υπουργείο. 

 
55. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να 

δηλωθούν όλες οι τυχόν αυθαίρετες κατασκευές που υπάρχουν στο ακίνητο, κατ΄ αρχήν θα 
πρέπει να κατοχυρώνεται ο Μηχανικός ότι ενηµέρωσε τον ιδιοκτήτη. Επιπλέον 
προϋπόθεση είναι ότι αυτά που δεν θα δηλωθούν, θα είναι κατασκευές οι οποίες µπορούν 
να κατεδαφιστούν ή να τις επανέλθουν στη νοµιµότητα, όταν θα χρειαστεί να γίνει 
µεταβίβαση. 

 
56. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ –βλέπε ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΗΛΩΘΕΝΤΩΝ 
 
57. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ: (Γ΄2) Τα επιτρεπόµενα µεγέθη που αναφέρονται στο 

φύλλο καταγραφής, για τον υπολογισµό των συντελεστών του προστίµου, αφορούν στα 
µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου (Παρ. Εγκ.13/11) ή 
σε εκείνα που ίσχυαν κατά το χρόνο ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής αν είναι 
ευµενέστερα  
- (Ε.2) Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο επιβαρύνεται µε το µεγαλύτερο συντελεστή που 
αναλογεί στη συνολική υπέρβαση δόµησης ανά αυτοτελή λειτουργικά ιδιοκτησία. 
∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό των επιβαρυντικών συντελεστών αθροίζεται το 
σύνολο των υπερβάσεων ανά κατηγορία αυθαιρέτων.  

 
 
58.  ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: (∆΄3) Οι φωτογραφίες µε την ανάρτησή τους στο 

πληροφοριακό σύστηµα διασφαλίζουν το Μηχανικό για τις διαπιστώσεις του χρόνου 
αυτοψίας της αυθαίρετης κατασκευής. 
(Ε΄7): ∆εν έχει υποχρέωση και κυρώσεις ο Μηχανικός να ελέγχει θέµατα κυριότητας 
για τις αυθαίρετες κατασκευές που ρυθµίζονται µε το Ν.4014/11. Ακέραιη την ευθύνη 
έχει ο φερόµενος ιδιοκτήτης σε ότι αφορά τα ιδιοκτησιακά του δικαιώµατα.  
- Επισηµαίνεται ότι για την κατοχύρωση των πιο πάνω πρέπει να υπάρχει πληρότητα 
στη διατύπωση της υπεύθυνης δήλωσης εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη προς το 
Μηχανικό και ότι αντίθετα από τα αναφερόµενα στην Ε΄7 και παρά το ότι πράγµατι 
δεν υπάρχει υποχρέωση, είναι σηµαντικό να ελέγχονται τα συµβόλαια και οι τυχόν 
συστάσεις. 
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59. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ µέχρι 20,00τµ: (∆.8) εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός τρόποι 
υπολογισµού του προστίµου τότε ο ενδιαφερόµενος επιλέγει τον πλέον συµφέροντα.  
(Γ΄13) Η παρ.6.β του άρθρου 24, αφορά µόνο σε υπέρβαση δόµησης είτε ενός χώρου ή του 
αθροίσµατος περισσότερων αυθαίρετων κατασκευών της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, εφόσον 
δεν υπάρχει άλλη αυθαιρεσία, είναι σε οικοδοµήσιµο τµήµα του οικοπέδου και δεν 
ξεπερνά το 20% της δόµησης και το 10% του επιτρεπόµενου ύψους σύµφωνα µε το άρθρο 
24 παρ.6.β 
  

60. ΖΟΕ: Επιτρέπεται να δηλωθούν µόνο αν η χρήση τους επιτρέπεται από τη ΖΟΕ ή αν 
κατασκευάσθηκαν πριν τη ΖΟΕ, αφού µε το άρθ.24 παρ.1.α επιτρέπεται να δηλωθούν τα 
αυθαίρετα µόνο εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις 
για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το 
χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης 
της αυθαίρετης χρήσης και είναι ελλιπής η απάντηση (Γ΄ 23) που αναφέρει ότι 
αυθαίρετα που βρίσκονται σε ΖΟΕ επιτρέπεται να δηλωθούν, αφού δεν περιλαµβάνονται 
στις ζώνες του άρθ.23 παρ.3, εκτός εάν οι διατάξεις του Π∆ της ΖΟΕ περιλαµβάνουν 
και καθορίζουν ζώνες – περιοχές που εµπίπτουν στις ζώνες του άρθ.23 παρ.3, του 
Ν.4014/11 . Πχ η Ζώνη Β1 του Π∆ της Λαυρεωτικής είναι ζώνη απολύτου προστασίας 
αρχαιολογικών χώρων και απαγορεύεται η δόµηση. Πέραν αυτού ίσως πρέπει να 
διερευνηθούν και άλλα θέµατα για τις υπόλοιπες περιοχές της συγκεκριµένης ΖΟΕ, µε την 
οποία απαγορεύθηκε ακόµη και η αποπεράτωση νόµιµων κτιρίων, µετά από κάποιο 
µεταβατικό όριο.  

 
61.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ισχύουν: Η ΚΥΑ 41525/11 ΦΕΚ2167/Β/11 και οι Α΄ & 

Β΄ ΜΕΡΟΣ απαντήσεις για τη χρήση λογισµικού του ΤΕΕ. Στη Β΄6 αναφέρεται ότι: 
Κατά τη διαδικασία υποβολής «∆ΉΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΈΤΟΥ» ή «ΒΕΒΑΊΩΣΗΣ», ο 
µηχανικός πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα το παρακάτω σηµείο:   
Στο Πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ»: Αναγράφονται τα ειδικότερα στοιχεία της συγκεκριµένης 
ιδιοκτησίας, π.χ.: «Οριζόντια Ιδιοκτησία (διαµέρισµα) Α3 Α’ ορόφου 
πολυκατοικίας,....»   
Επισηµαίνεται ότι πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά η καταχώρηση των δεδοµένων σε 
όλα τα στάδια προώθησης των δηλώσεων και βεβαιώσεων του Ν. 4014/2011   

 
62. ΗΜΙΤΕΛΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΡΙΑ (Β΄28) αυθαίρετη αποπεράτωση: Ένα ηµιτελές 

κτίριο που είχε δηλωθεί µε το ν.1337/83 και έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση (γ΄ φάση), 
ως ηµιτελές, χωρίς να επιτρέπεται η αποπεράτωσή του. Πλην όµως ολοκληρώθηκε η 
κατασκευή χωρίς σχετική άδεια. Μπορούν να υπαχθούν στο ν. 4014/11 οι αυθαίρετες 
εργασίες είτε στο άρθ.24, είτε στην παρ.2 του άρθ.26 αυτού; Ναι, µπορούν να υπαχθούν 
στο άρθ.24 (κατηγ.13). Η τελευταία πρόταση προφανώς αναφέρεται στις εργασίες 
αποπεράτωσης. 
 
(Η΄2) µε την παρ.17 του άρθ.24 όπως αντικ/κε µε την παρ.10 του άρθ.49 του Ν.4030/11 
ορίζεται ότι στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις και έχει 
περαιωθεί η σχετική διαδικασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.5 επιτρέπεται 
κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης 
και η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική 
βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους, εφόσον δεν το επαυξάνουν σε 
όγκο. Η εκτέλεσή τους γίνεται ύστερα από έγκριση εργασιών αποπεράτωσης και 
επισκευής από την αρµόδια πολεοδοµία, που γνωστοποιείται αµελλητί στο (Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρµόδιες 
πολεοδοµίες δικαιολογητικά που καθορίζονται µε αποφάσεις.  
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Η Απόφ.2975/12 ΦΕΚ/43/Β΄/12 αναφέρει στο άρθρο 2 παρ.5. «5. Στο ∆ιάγραµµα 
κάλυψης ή στο ∆ιάγραµµα δόµησης του ν.4030/11 αποτυπώνεται η υφιστάµενη 
κατάσταση, δηλ. θέση, κάλυψη, δόµηση, ύψος κ.λπ. του κτίσµατος. Επίσης 
υπολογίζονται τα πολεοδοµικά µεγέθη των κτιρίων, των οποίων ζητείται η 
αποπεράτωση, µε βάση την οριστική µορφή τους και αναγράφεται κατά παρέκκλιση 
από κάθε ισχύουσα διάταξη η σχέση τους µε τους όρους δόµησης, που ισχύουν στην 
περιοχή του ακινήτου, µε εξαίρεση τη χρήση της αυθαίρετης κατασκευής, η οποία σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να επιτρέπεται από τις ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές 
πολεοδοµικές διατάξεις.»  
• Ο υπολογισµός των µεγεθών πρέπει να αντιµετωπισθεί σαν να ήταν περατωµένο, 

δηλαδή οι κύριοι χώροι θα δηλωθούν ως ΚΧ, οι Η/Χ ανάλογα µε το ποσοστό τους κτλ.   
• Όµοια πρέπει να αντιµετωπισθεί ο υπολογισµός του προστίµου στη δήλωση. ∆εν θα 

πρέπει να δηλωθούν µε αναλυτικό και δεν εµπίπτουν στην ∆΄6, γιατί κατά καµία έννοια 
δεν πρόκειται απλά για µία στεγασµένη επιφάνεια αλλά για ένα ηµιτελές κτίριο, 
σύµφωνα και µε την παρ.Ι.δ της Εγκ.1/12. 

 
63. ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ: Από τις Ερωτοαπαντήσεις προκύπτει ότι: 

- (Γ΄14) οι Η/Χ που κατασκευάζονται αυθαίρετα σε νόµιµο κτίριο εφόσον παραµένουν 
σκεπασµένοι αλλά ανοικτοί αν υπερβαίνουν το επιτρεπόµενο ποσοστό τους 
υπολογίζονται ως υπέρβαση δόµησης και µπορούν να χαρακτηρισθούν ως βοηθητικοί 
χώροι (για το βοηθητικό χώρο δεν το έχει πει το υπουργείο αλλά προκύπτει από τον ορισµό 
του µε το άρθ.2 παρ.32 του ΓΟΚ «..για προσωρινή παραµονή…») – Εξ άλλου µε όλους τους 
ΓΟΚ οι Η/Χ υπολογίζονταν στον επιτρεπόµενο συντελεστή δόµησης, µε µόνη εξαίρεση το 
ποσοστό υπέρβασης που προβλέπει σήµερα ο ΓΟΚ ΄85 (15% σήµερα) και ασφαλώς 
µετρούν σε κάλυψη όταν είναι έξω από το περίγραµµα του κτιρίου ή της άδειας.  
- (ΣΤ΄2) Για Η/Χ που δηµιουργήθηκε καθ΄ υπέρβαση της άδειας και ο οποίος παραµένει 
ανοιχτός και δεν παραβιάζει κανένα από τα πολεοδοµικά µεγέθη (κάλυψη, απόσταση 
από όρια, επιτρεπόµενο ποσοστό Ηµιϋπαίθριων) το πρόστιµο υπολογίζεται µε αναλυτικό 
προϋπολογισµό, -προφανώς αφορά σε Η/Χ που γίνονται σε βεράντες που δηµιουργούνται 
από κλιµάκωση κτιρίων  
- (ΣΤ΄7) Όταν δεν υπάρχει άδεια οι Η/Χ υπολογίζονται µε αναλυτικό  
 
Εποµένως αυθαίρετοι Η/Χ που παραµένουν ανοικτοί, υπολογίζονται:  
α) Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια: Αν δεν έχει εξαντληθεί ο επιτρεπόµενος 
συντελεστής ηµιϋπαίθριων δεν θα µπαίνει ο αυξητικός συντελεστής 5 (υπέρβαση 
δόµησης), αλλά θα δηλώνονται σαν βοηθητικοί χώροι, οι οποίοι µπορούν και να 
νοµιµοποιηθούν,  
- άλλως µετρούν στην υπέρβαση δόµησης (Γ΄14) αλλά ως βοηθητικοί µε 0,5 και 
ασφαλώς και στις δύο περιπτώσεις αν είναι έξω από το περίγραµµα του κτιρίου 
µετρούν και στην κάλυψη, στην παραβίαση ∆ κλπ,  
- ενώ αν είναι σε βεράντα που δηµιουργείται από κλιµάκωση του κτιρίου, και δεν 
παραβιάζει κανένα από τα πολεοδοµικά µεγέθη (κάλυψη, απόσταση από όρια, 
επιτρεπόµενο ποσοστό Ηµιϋπαίθριων) τότε µόνο θα πηγαίνουν µε αναλυτικό (ΣΤ΄2)., 
και  
β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια υπολογίζονται µε αναλυτικό (ΣΤ΄7) 
 
- (∆.6) Στεγασµένοι ανοιχτοί χώροι επί υποστυλωµάτων ανεξάρτητα από το υλικό 
κατασκευής τους (οπλισµένο σκυρόδεµα, ξυλοκατασκευή, σιδηροκατασκευή, κλπ) 
υπάγονται στην κατηγορία 13 του φύλλου καταγραφής αυθαιρέτων κατασκευών και 
υπολογίζονται µε αναλυτικό προϋπολογισµό.– προφανώς η απάντηση αυτή διορθώνεται 
εν µέρει µε τις επόµενες ΣΤ΄2 & ΣΤ΄7 
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Εφόσον το Υπουργείο επιµένει ότι οι Ηµιϋπαίθριοι πάνε µε αναλυτικό στις περιπτώσεις 
ΣΤ΄2 & ΣΤ΄7, µπορεί να ακολουθηθεί αυτή η οδηγία, εκτός από τις περιπτώσεις που 
προχωρούν για νοµιµοποίηση ή που έχουν καταγραφεί ως αυθαίρετοι, οπότε για να γίνει 
συµψηφισµός του προστίµου πρέπει να δηλωθούν οπωσδήποτε µε επιφάνεια.  
Γενικά όµως εξακολουθεί να υπάρχει ένα ερωτηµατικό, αφού η στέγαση µιας ασκεπούς 
βεράντας µε οποιοδήποτε υλικό όταν στηρίζεται σε κατακόρυφα στοιχεία αποτελεί 
κατασκευή νέου ηµιϋπαίθριου χώρου, που έχει επιφάνεια, και επειδή µε την Εγκ.13/11, 
την τροπολ. του άρθ.49 παρ.6 & την Εγκ.1/12: παραβάσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν στις 
κατηγ. 1 έως & 12 δηλαδή όσες κατασκευές δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια 
χώρου(τ.µ.), υπολογίζονται αναλυτικά µε την κατη.13 «Λοιπές παραβάσεις» (άρθρ.24 
παρ.6.δ- 49/6), προκύπτει ότι οι ηµιϋπαίθριοι δεν πρέπει να υπολογίζονται µε αναλυτικό. 
• Εάν ο επιπλέον αυθαίρετος Ηµιϋπαίθριος είναι ανοικτός, έξω από το περίγραµµα του 

κτιρίου, και έχει εξαντληθεί η επιτρεπόµενη δόµηση, υπολογίζεται ως Υπέρβαση 
∆όµησης & ως Βοηθητικός Χώρος (συντ.0,5), και ίσως ως υπέρβαση κάλυψης 
(εκτός αν είναι σε υπαίθριο χώρο του κτιρίου-βεράντα που έχει µετρήσει σε κάλυψη)  

 
64.  ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΤΕΙ (ο οποίος προβλέπεται στην 

άδεια): (Γ΄25) υπολογίζεται µόνο ως υπέρβαση συντελεστή δόµησης (χωρίς 0.5) (στην 
αρχική του µορφή είναι βοηθητικός χώρος όπως προκύπτει από τον ορισµό του µε το άρθ.2 
παρ.32 του ΓΟΚ «..για προσωρινή παραµονή…»).  
Με την απάντηση (Γ΄25) διορθώνεται η (Β΄2) που έλεγε ως κύριος µε αλλαγή χρήσης.  
(Β΄24) Ακίνητο µε κλειστούς ηµιυπαίθριους χώρους που έχει οικοδοµική άδεια έτους 2010 
µπορεί να υπαχθεί στις ρυθµίσεις του ν. 4014/2011 

 
65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ βλέπε ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 
66. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ τελευταίου ορόφου που ενσωµατώθηκε σε διαµέρισµα αν η 

ενσωµάτωση έχει γίνει σύµφωνα µε την άδεια και πριν τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό 
δεν αποτελεί αυθαίρετη κατασκευή. Αν η ενσωµάτωση έγινε χωρίς άδεια είναι 
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 
- Κλιµακοστάσιο  που έχει γίνει  µικρότερο  σε σχέση µε αυτό της αδείας αλλά δεν το 
επωφελούνται τα διαµερίσµατα: Αν δεν υπάρχει τροποποίηση του στατικού, και δεν 
µειώνονται οι ελάχιστες απαιτούµενες διαστάσεις δεν υπάρχει παράβαση 
- Όταν κλιµακοστάσιο έχει γίνει µικρότερο από αυτό της αδείας εξαιτίας προέκτασης των 
διαµερισµάτων: Είναι Υ∆ και ΚΧ, ή αλλαγή χρήσης χωρίς Υ∆, και πρέπει να δηλωθεί 
από όλους τους συνιδιοκτήτες 

 
67. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Άρθ.2 παράγρ.2, 4 και 5 του ΓΟΚ: 

∆ρόµοι, πεζόδροµοι πλατείες άλση και γενικά οι προοριζόµενοι για κοινή χρήση 
ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του 
οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο, όπως :  
Η ζώνη παραλίας, η οριογραµµή της οποίας έχει καθοριστεί µε βάσει τις διατάξεις του 
Ν2971/2001 ή 3 χρόνια πριν, δηλαδή από 19-12-98 και µετά, αποτελεί Ρυµοτοµική 
Απαλλοτρίωση άρα ότι βρίσκεται σε ζώνη παραλίας είναι σε κοινόχρηστο χώρο.  

 
68.  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: (Γ΄1) Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης 

Μηχανικού στις µεταβιβάσεις ελέγχονται µόνο τα βασικά πολεοδοµικά µεγέθη, δηλαδή 
κάλυψη, δόµηση και ύψος της αυτοτελούς ιδιοκτησίας που µεταβιβάζεται, και όχι τα 
κοινόχρηστα ή κοινόκτητα µέρη του κτιρίου ή του ακινήτου Ανεξάρτητα αυτού σε 
κάποιες περιπτώσεις πρέπει να δηλωθούν, όπως πχ σε περίπτωση κτιρίου που η άδειά 
του ακυρώθηκε ή στην περίπτωση που δεν έχει εφαρµοσθεί η εγκεκριµένη στατική µελέτη. 
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69. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: (Β΄9) Το κοινωνικό κριτήριο (συντ.0,5) έχουν µόνο ΑµεΑ 
που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης: 
• Ποσοστό Αναπηρίας τουλάχιστον 67% 
• Εισοδηµατικό κριτήριο (έως 8.000€ ατοµικό εισόδηµα & ως 12.000€ οικογενειακό). 
(Β΄10) Εάν ο ιδιοκτήτης έχει  µέλος της οικογένειας ΑµεΑ έχει το κοινωνικό κριτήριο, 
διότι ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ.11 του Παραρτήµατος της Εγκυκλίου 13/2011  

Ø Με βάση το άρθ.70 του Ν.4042/12 ορίζεται ότι ΑµεΑ µε αναπηρία >80% που 
βεβαιώνεται από δηµόσια αρχή πληρώνουν το 15% του προστίµου και οι 
Παλιννοστούντες εφόσον υποβάλλουν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή 
των προϋποθέσεων πληρώνουν το 15% του προστίµου. 

 
70. ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΕΣ: Άρθρο 24 παρ.26 προσθήκη µε το Άρθρο 50 παρ.6 ν.4042/12:  

 «26. Αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης σε κτίσµα το οποίο έχει κατασκευασθεί µε 
νόµιµη άδεια πριν από τις 28.7.2011, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.4014/ 2011, και το 
οποίο, ως προς το ανώτατο ύψος του, απέχει λιγότερο από είκοσι µέτρα από την 
κορυφογραµµή αλλά δεν την υπερβαίνει, υπάγεται στις διατάξεις του νόµου αυτού, 
σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 
α) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού 
υποβάλλεται αίτηση στην επιτροπή της παραγράφου 9. Η επιτροπή αυτή εξετάζει εάν 
το κτίσµα, όπως έχει διαµορφωθεί µε την αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, 
εντάσσεται, ως σύνολο, στο τοπίο και το δοµηµένο περιβάλλον, ιδίως δε εάν θίγει το 
φυσικό ανάγλυφο και την κορυφογραµµή και µε αιτιολογηµένη κρίση είτε απορρίπτει την 
αίτηση είτε την δέχεται, επιβάλλοντας, εφόσον απαιτείται, την εκτέλεση εργασιών, οι 
οποίες δεν αντίκεινται στις ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις, για την 
προσαρµογή του αυθαιρέτου στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον κατά τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 17. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται µετά την κοινοποίηση 
στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης της επιτροπής. Η προθεσµία εξόφλησης του ειδικού 
προστίµου αρχίζει από την κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης ή, εφόσον 
επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών προσαρµογής, από την ολοκλήρωση των εργασιών 
αυτών και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες. 
β) ∆εν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου κτισµάτων και 
κατασκευών που απέχουν λιγότερο από είκοσι µέτρα από την κορυφογραµµή όταν η 
υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους ή της κάλυψης ή του συντελεστή δόµησης 
ή κατ'  όγκον εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 5%. 
γ) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου 
αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, εάν το κτίσµα υπερβαίνει την κορυφο-
γραµµή. Απαγορεύεται επίσης η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων 
κατασκευών της παραγράφου 9.» 
Σύµφωνα µε το λεξικό Μπαµπινιώτη είναι «η γραµµή που σχηµατίζεται νοητά και 
ενώνει τις κορυφές (και τις κοιλότητες) γειτονικών βουνών» 
Βιβλίο «Γεωλογίας Μηχανικού» των καθηγητών του ΕΜΠ Μαρίνου & ∆ιαµαντή(σελ.26) 
είναι: «η νοητή γραµµή που περνάει από τα ψηλότερα σηµεία ενός ανάγλυφου, 
ενώνοντας τις κορυφές µέσω των αυχένων, ονοµάζεται κορυφογραµµή ή υδροκρίτης» 
• Εποµένως θεωρηθεί ότι: η ύπαρξη ενός µεµονωµένου λόφου δεν δηµιουργεί 

κορυφογραµµή, ενώ σε περίπτωση συνεχόµενων υψωµάτων είναι η νοητή γραµµή 
που ενώνει κορυφές & αυχένες. Ο έλεγχος µπορεί να γίνει οριζοντιογραφικά. 
Σχετικές αναφορές υπάρχουν για διάφορες περιοχές (Κυκλάδες, όπως τη Σίφνο, για 
οικισµούς της Φθιώτιδας, κλπ): ειδικά για τη Σίφνο, µε το άρθ.1 παρ.13 του Π∆/16-7-02 
ΦΕΚ-668/∆/02, ορίζεται ότι: «Η τοποθέτηση κτισµάτων σε γήπεδα που βρίσκονται σε 
εδαφικές εξάρσεις (λοφώδεις κορυφογραµµές) γίνεται έτσι ώστε αυτά να είναι ορατά 
µόνο από τη µια πλευρά της εδαφικής έξαρσης το δε τελικό ανώτατο υψόµετρο των 
κτισµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει αυτό της εδαφικής έξαρσης.» 
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• Υπάρχει πρόβληµα για µεταβιβάσεις κτιρίων που βρίσκονται στα 20,0µ κάτω από την 
κορυφογραµµή αφού η παρ 4 του άρθ.49 του Ν.4030  (τροποπ. της παρ.4) λέει ότι οι 
αυθαίρετες κατασκευές οι χρήσεις να  εµπίπτουν σε µια από τις εξαιρέσεις της παρ 2 
ΚΑΙ σε καµιά από τις περιπτώσεις της παρ 3, µεταξύ των οποίων η παρ.γ λέει: γ) η 
αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίσµα 
ευρισκόµενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισµού, το ανώτατο ύψος του οποίου 
βρίσκεται λιγότερο από είκοσι µέτρα κάτω από το ύψος της κορυφογραµµής (υδατοκρίτης). 
Άρα περιλαµβάνει τα κτίσµατα εκτός σχεδίου που υπάγονται στην παρ 2, που είναι  
πολλά, αφού περιλαµβάνεται και η χαµηλή λοφώδης έκταση µε υψόµετρα 40-50µ. Το 
θέµα είναι τι θα γίνουν αυτά τα κτίρια που τόσα χρόνια επιτρεπόταν να κτίζονται, 
δεδοµένου ότι δεν υπήρχε απαγόρευση και µόνο µετά το 2004 στην εκτός σχεδίου 
δόµηση απαγορεύτηκε τα κτίσµατα να υπερβαίνουν σε ύψος τον υδροκρίτη, ενώ ο 4014 
/11, µε εξαίρεση τις περιπτ. του άρθ.24 παρ.26, αποκλείει και τα κτίρια που η οροφή τους 
βρίσκεται λιγότερο από 20µ. µε αποτέλεσµα να εγκλωβίζονται τα ακίνητα αυτά. 

 
71. ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ Ο ορισµός σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.10 του 

Ν.3937/11 ΦΕΚ 60/Α΄/11, είναι:  
Το τµήµα της παράκτιας ζώνης, στο οποίο συναντώνται σε άµεση µεταξύ τους σχέση 
και αλληλεπίδραση το θαλάσσιο και το χερσαίο τµήµα αυτής σε πλάτος 100µ από την 
ακτογραµµή (κυρίως όταν δασικές εκτάσεις φθάνουν στην ακτογραµµή). 
Περιλαµβάνονται ιδίως γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί, εκτάσεις που αποτελούνται από 
υλικά διάβρωσης των γειτονικών περιοχών ή τη µεταφορά του ανέµου και από 
χαρακτηριστική χλωρίδα ή διαβρώνονται µε τέτοιο ρυθµό, ώστε να προκύπτει κίνδυνος για 
ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες.  
Στις περιοχές αυτές, µε βάση το άρθ.20 παρ.10 του Ν.3937/11: µπορεί, ύστερα από 
αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και λαµβάνοντας υπόψη κοινωνικούς και 
οικονοµικούς λόγους, να καθορίζεται κατεπειγόντως κάθε ενδεδειγµένο µέτρο για την 
αντιµετώπιση της κατάστασης και την επαναφορά στην προηγούµενη κατάσταση των 
πληθυσµών των ειδών ή ….ή της έκτασης και κατάστασης διατήρησης των οικότοπων.  
Τέτοια µέτρα µπορούν να είναι, ενδεικτικά, η διακοπή κατασκευαστικών εργασιών, η 
διακοπή ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας έργων, η απαγόρευση της πρόσβασης 
του κοινού σε συγκεκριµένες περιοχές, ο περιορισµός ή η απαγόρευση της θήρας, ο 
περιορισµός ή απαγόρευση της αµµοληψίας, η µείωση των απολήψιµων ποσοτήτων 
ύδατος από πηγές, λίµνες, ποταµούς ή ταµιευτήρες, η εισαγωγή στη φύση ατόµων του 
απειλούµενου είδους, η αποµάκρυνση ξενικών - εισβαλλόντων ειδών και εν γένει κάθε 
πρόσφορο κατά περίπτωση µέτρο. Στην ίδια απόφαση θα προσδιορίζεται η χρονική 
διάρκεια ισχύος των µέτρων που λαµβάνονται 

 
72. ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ: (Θ΄10) Για αυθαίρετα κτίσµατα ή κτιριακές 

εγκαταστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών µονάδων, που έχουν ανεγερθεί µέχρι 20-3-03, 
εξακολουθεί να ισχύει η ΚΥΑ των Υπ. ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. & Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
244203/06 (Φ.Ε.Κ./75/Β΄/06 όπως διορθώθηκε από το Φ.Ε.Κ./151/Β΄/06) και 
τροποποιήθηκε µε την Απόφ.306657/10 ΦΕΚ/2191/Β/31.10 που αφορά τη διαδικασία 
εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαιρέτων αυτών χωρίς επιβολή προστίµου. 

 
73. ΚΤΙΣΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ: Το ότι τµήµα κτιρίου προβλεπόταν από 

την άδεια, αλλά δεν κατασκευάσθηκε, δεν συνιστά αυθαιρεσία (δεν είναι ούτε υπέρβαση, 
ούτε παράβαση της άδειας) εποµένως µόνο από το λόγο αυτό δεν έχουµε αυθαίρετο. 
Υπάρχουν βέβαια κάποιες περιπτώσεις που η µη υλοποίηση κάποιας 
κατασκευής δηµιουργεί παράβαση (πχ η πιο απλή περίπτωση να µην έχει γίνει η 
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου). 
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74. ΚΥΡΙΑ & ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Το άρθρο 26 παρ.3. ορίζει ότι: «∆εν λαµβάνεται 
υπόψη ο µειωτικός συντελεστής της κύριας και µοναδικής κατοικίας, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή 
ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα του έχει δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή 
επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό µερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές 
ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδοµήσιµο ή σε 
ιδανικό µερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις 
στεγαστικές του ανάγκες. και βρίσκονται σε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα µε πληθυσµό 
άνω των τριών χιλιάδων (3.000). Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον 
το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70τ.µ. Η 
επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 30τ.µ. για µέχρι δύο τέκνα και 20 τ.µ. για πάνω από δύο 
τέκνα, που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο» 
(Στ΄4) όταν η κατοικία είναι κύρια αλλά όχι και η µοναδική, δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ο µειωτικός συντελεστής 0,4 (του πεδίου 3.α), έστω και αν η κύρια 
κατοικία είναι µικρότερη από 70τ.µ.   
(Θ΄3) Κύρια και µοναδική κατοικία θεωρείται γι΄ αυτόν που έχει την επικαρπία (αλλά 
η δήλωση γίνεται από τον ψιλό κύριο) 
Άρα αφού ο επικαρπωτής έχει και σε άλλη κατοικία την επικαρπία δεν µπορείς να 
χρησιµοποιήσεις το συντελεστή της κύριας και µοναδικής. Κάνουµε δήλωση στο όνοµα 
του "φερόµενου ως ιδιοκτήτη" και ελέγχουµε ποιος έχει την επικαρπία, άρα θα ζητήσουµε 
το Ε9 ή το Ε1 του επικαρπωτή. 
• Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη ιδιοκτησία θα λαµβάνεται υπόψη το 0,4 
ανεξάρτητα από το µέγεθος που έχει η κύρια και µοναδική κατοικία δηλαδή έστω και αν 
υπερβαίνει τα 70, 100 ή 120 τµ κατά περίπτωση 

 
75. ΛΙΘΟ∆ΟΜΗ πάχους 50 εκ. η οποία δεν κατασκευάσθηκε - (Ε΄6): Αυθαίρετη είναι η 

επιφάνεια καθ΄ υπέρβαση του σ.δ. της οικοδοµικής άδειας και ελέγχεται η υποχρέωση 
επιβολής των πεδίων που παραβιάζονται (πχ συντελεστή δόµησης, κάλυψης, απόστασης 
από τα όρια κλπ) 

 
76. ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ – Άρθ.24 παρ.19 Ν.4014/11: υπάγονται στις ρυθµίσεις του 

ν.4014/11 Λιθόκτιστα κτίσµατα τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους βρίσκονταν 
εκτός αιγιαλού, σύµφωνα µε παλαιότερη χάραξή του, µε βάση τα στοιχεία της αρµόδιας 
Κτηµατικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος του 
Ν.1337/83  

 
77. ΛΥΟΜΕΝΟ: (Β΄18) Κτίριο µε οικοδοµική άδεια λυόµενου προκατασκευασµένου (ν. 

194/69-ΦΕΚ 103 Α’/31-5-69) που έχει κατασκευασθεί µε συµβατική κατασκευή είναι 
αυθαίρετο διότι δεν τηρήθηκαν οι όροι της άδειας και υπάγεται στο ν. 4014/11. 
Σήµερα ισχύει το Π∆/29-8-96 ΦΕΚ-1032/∆/96 «Καθορισµός όρων και περιορισµών 
δόµησης για εγκατάσταση λυοµένων κατοικιών µε προκατασκευασµένα στοιχεία», και 
προηγούµενα ίσχυε το Β∆/7-8-67 (ΦΕΚ-101/Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆/23-9-72  
(ΦΕΚ-259/∆΄) και µε το Β∆/5-12-72 (ΦΕΚ-336/∆) 
Οι τύποι του Λυόµενου εγκρίνονται µε απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, ύστερα από 
γνώµη του Κεντρικού ΣΧΟΠ και πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τις εγκεκριµένες 
προδιαγραφές.  
• άδεια Λυόµενου που δεν εφαρµόσθηκε: Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για 
άδεια που εκδόθηκε µε ψευδή στοιχεία, αλλά για άδεια που δεν εφαρµόσθηκε και γι΄ 
αυτό δεν εφαρµόζεται η Θ΄8.  
• Κρίνονται εξ ολοκλήρου αυθαίρετα τα κτίρια µε άδεια στο συντελεστή 1, αλλά χωρίς 
να ελέγχονται οι λοιποί συντελεστές πλην του ύψους, δεδοµένου ότι το οικόπεδο δεν είναι 
άρτιο και εποµένως δεν έχει όρους δόµησης. 
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78. ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΙ: Σε περίπτωση ύπαρξης παλαιών  µεσότοιχων  (προ του 1955) το όριο 
του οικοπέδου, λαµβάνεται, κατ’ αρχήν στον άξονα της µεσοτοιχίας. (άρθρο 10 παρ.3 και 
παρ.5 Κτιριοδοµικού). Όταν υπάρχουν παλαιοί µεσότοιχοι, προ της 30-9-1955, δεν 
κατεδαφίζονται χωρίς συγκατάθεση των ιδιοκτητών των όµορων κτιρίων αλλά 
ενσωµατώνονται στην κατασκευή (άρθρο 10 παρ.5 του Κτιριοδοµικού)  

 
79. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ – βλέπε ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 
80. ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ (Γ΄22), Εγκ.14/11 & Εγκ.1/12: Εξακολουθούν να ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 9 παρ.8 του Ν.1512/85 για την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση 
αυθαίρετων κατασκευών εάν πρόκειται για Μικρές παραβάσεις, όπως επίσης και η 
Απόφ.7587/04 που καθορίζει συγκεκριµένα µεγέθη µικρών παραβάσεων που µπορούν να 
εξαιρεθούν µε απλούστερη διαδικασία.  
Αυτό είναι χρήσιµο, δεδοµένου ότι µπορούν να αντιµετωπισθούν και θέµατα που µπορεί 
να προκύψουν στο µέλλον.  
• Το πρόστιµο όµως θα επιβληθεί µε το άρθ.27 παρ.1 του Ν.4014/11, δεδοµένου ότι 

ισχύει από 21-9-2011 και έχουν καταργηθεί όλες οι άλλες αποφάσεις προστίµων 
(παρ.6 Εγκ.1/12). Εκτός αν πρόκειται για κατασκευή ή εγκατάσταση που λόγω της 
φύσεώς της δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου, οπότε σύµφωνα µε την παρ.Ι.δ. της 
Εγκ.1/12, η αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται αναλυτικά µε τρέχουσες τιµές και το 
ύψος των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 500 
ευρώ (παρ.3, του άρθ.2, της ΚΥΑ 9732/04 ΦΕΚ 468 Β'), 

 
Γενικά Μικρές Πολεοδοµικές, δοµικές ή κτιριολογικές παραβάσεις κτιρίου, 
κατασκευής ή εγκατάστασης, θεωρούνται οι παραβάσεις που παραβιάζουν σε µικρή 
κλίµακα τις διαστάσεις οικοδοµικής Άδειας ή τα µεγέθη που επιτρέπονται από τις 
ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, πχ η µετακίνηση ή η αντιστροφή κτιρίου (mirror) ή 
καθ΄ υπέρβαση ή παράβαση των οριζοµένων στις παρ.1, 3 & 4 του άρθ.22 του  ΓΟΚ, και 
οι οποίες λόγω του µικρού µεγέθους τους : 

         α. δεν αλλοιώνουν, ούτε υποβαθµίζουν την όψη του κτιρίου στο οποίο έχουν 
κατασκευασθεί και το πέριξ αυτού φυσικό ή  δοµηµένο περιβάλλον, ούτε αποβαίνουν 
σε βάρος της πόλεως 

   β.  δεν δηµιουργούν αυτοτελή χώρο, και  
γ. δεν είναι επικίνδυνα και δεν επιφέρουν επικινδυνότητα του νοµίµου ή δυνάµενου να 

νοµιµοποιηθεί κτιρίου.    
 
∆εν µπορούν να εξαιρεθούν της κατεδάφισης µε του άρθρο 9 παρ.8:                  

     - η µη τήρηση αντισεισµικού αρµού        
     - το κλείσιµο των ηµιυπαιθρίων χώρων  

- η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης Garage ή άλλου βοηθητικού χώρου                                  σε 
χώρο κυρίας χρήσης  

   - η αύξηση πλάτους εξώστη πάνω από την οδό (κοινόχρηστο χώρο) εγκ. 11/78 
 
Ø Προσοχή:  

• Η εξαίρεση δεν µπορεί να χορηγείται µε προϋποθέσεις. 
• Για την εξαίρεση απαιτείται και έγκριση ∆ασαρχείου, εφόσον το κτίσµα βρίσκεται 

εκτός σχεδίου.  
 

Ø Όταν έχει εξαντληθεί η επιτρεπόµενη κάλυψη & δόµηση, η εξαίρεση 
µικροπαραβάσεων δεν θίγει τα δικαιώµατα συνιδιοκτησίας – µε την Απόφ-104315/30-
4-98 δεν έγινε αποδεκτή η Γνωµ. 775/96 του ΝΣΚ 
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Ø Αυτοτελή δεν θεωρούνται τα τµήµατα των κτιρίων ή τα κτίρια που εντάσσονται σε 
µία ενιαία εγκατάσταση. 
- Επίσης τα υπόγεια βοηθητικής χρήσης δεν πρέπει να έχουν αυτοτελή λειτουργία, 
ανεξάρτητα αν δικαιούνται χωριστής ηλεκτροδότησης. - Εγκ.91/84, συνέχ. της Εγκ-89/83 ή 
τα µπαγκαλόους, ενός ξενοδοχείου, δεν είναι αυτοτελή και δεν µπορεί να αποδεσµεύονται 
από την ηλεκτροδότηση του συνόλου. 

Ø Αυτοτελής χώρος ενός κτιρίου, που δεν µπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία εξαίρεσης 
µικρών παραβάσεων, νοείται ο χώρος που είναι δοµικά αυτοτελής (κλειστός). Το γεγονός 
ότι ένας τέτοιος χώρος λειτουργεί στα πλαίσια της κύριας χρήσης ενός κτιρίου, δεν αίρει 
την αυτοτέλειά του, ως προς τη δοµή και τη χρήση του. (πχ ένα αυθαίρετο εστιατόριο 
στο δώµα ή στον ακάλυπτο ενός ξενοδοχείου είναι αυτοτελές και δεν µπορεί να εξαιρεθεί ως 
µικροπαράβαση - σχετικά το Έγγρ.3905/17-11-04 της ∆ΟΚΚ, ως προς την αυτοτέλεια) 

 
• Οι αποφάσεις εξαίρεσης εκδίδονται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, που 

συνοδεύεται από: τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης στο οποίο 
σηµειώνονται µε κόκκινο µελάνι οι προς εξαίρεση Μικρές παραβάσεις, τεχνική - 
αιτιολογική έκθεση, στοιχεία νοµιµότητας ή νοµιµοποίησης του κυρίως κτιρίου ή 
κατασκευής & φωτογραφίες.  

• Επίσης µικρή παράβαση είναι και η αλλαγή της θέσης του κτιρίου, χωρίς 
παραβίαση υποχρεωτικών αποστάσεων, που πρέπει να ρυθµιστεί µε κάποια 
απόφαση. 

 
81. ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΗΡΥΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΠΠΟ: αυθαίρετο σε διατηρητέο µνηµείο κηρυγµένο 

από το ΥΠΠΟ, εµπίπτει στην παρ.3.εε. του άρθρου 23 και δεν µπορεί να δηλωθεί αφού 
δεν εµπίπτει ούτε στην παρ.24 του άρθρου 24 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 49 παρ.14, 
δεδοµένου ότι η ρύθµιση αυτή αφορά µόνο σε παραδοσιακούς οικισµούς και δεν 
αναφέρεται σε διατηρητέα µνηµεία. 

 
82. ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ: Υπαίθρια ψησταριά µε καµινάδα είναι µία κατασκευή που 

επιτρέπεται στους ακάλυπτους χώρους, και όταν έχει τοποθετηθεί αυθαίρετα, χωρίς άδεια, 
αποτελεί µία από τις Λοιπές πολεοδοµικές παραβάσεις που δηλώνεται µε αναλυτικό 
προϋπολογισµό. 

 
83. ΝΟΜΙΜΑ ή ΝΟΜΙΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
      Γενικά τα νόµιµα ή τα αυθαίρετα κτίρια και οι κατασκευές ή χρήσεις προκύπτουν µε 

βάση το άρθρο 22 παρ.3 & 4 του ΓΟΚ ΄85, το οποίο εξάλλου αναφέρεται και στο άρθρο 
23 παρ.1 του Ν.4014/11 & στη (Στ΄8), εποµένως: 

Ø Νόµιµη είναι κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση που είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες 
πολεοδοµικές διατάξεις έχει γίνει µε νόµιµη οικοδοµική άδεια ή έγκριση, που έχει 
εκδοθεί από αρµόδια υπηρεσία. Νόµιµες είναι και ορισµένες κατασκευές ή αλλαγές 
χρήσης που επιτρέπεται να γίνονται χωρίς άδεια.  

Ø Τα νόµιµα υφιστάµενα κτίρια ή κατασκευές που δεν χρειάζεται να δηλωθούν, είναι 
όσα ορίζονται µε το άρθρο 23 παρ.1 του ΓΟΚ και όσα περιλαµβάνονται στο άρθρο 23 
παρ.2 του νόµου 4014/11: 
α) που υφίστανται προ του 1955 ή 
β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση µε τον ν.1337/1983 (Α’ 33) ή  
γ) που έχουν νοµιµοποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή 
της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.1577/1985 ή 
δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύµφωνα µε τις  δ/ξεις των άρθρων 15, 16, 
17, 20 & 21 του ν.1337/1983 Α/33, όπως ισχύουν, χωρίς όµως να έχει απορριφθεί µε 
απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από 
κατεδάφιση ή 
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ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 
3775/2009 (Α’ 122) ή του ν.3843/2010 (Α’ 62) και για το χρονικό διάστηµα που 
προβλέπεται σε αυτές ή  
στ) που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του νέου νόµου, εάν έχει περατωθεί η διαδικασία 
καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 24 του Ν.4014/11 και για το χρονικό διάστηµα των 30 ετών που προβλέπεται στο 
νόµο. 
• Στα προ του ΄55 κτίρια και στα κτίρια που εξαιρέθηκαν µε οποιεσδήποτε 
διατάξεις, το τµήµα τους που αντίκειται στις διατάξεις, δηλαδή το εκτός νοµίµου 
περιγράµµατος τµήµα τους, ναι µεν δεν χαρακτηρίζεται αυθαίρετο και δεν κατεδαφίζεται, 
αλλά στο τµήµα αυτό δεν επιτρέπεται η προσθήκη καθ΄ ύψος ή η ενίσχυση, ούτε η 
αλλαγή της χρήσης.  

 
84. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – βλέπε ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ που ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
 
85. ΞΕΜΠΆΖΩΜΑ βλέπε ΕΚΧΩΜΑΤΩΣΗ 
 
86. ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ -  συντελεστής παλαιότητας: βλέπε και στα πρόστιµα 
      α. (Γ΄17) Προσδιορίζεται από το χρόνο ολοκλήρωσης του φέροντα οργανισµού,  

β. υπολογίζεται µόνο για τα µέχρι 31-1-1983 και τα από 31-1-83 έως 31-12-03 αυθαίρετα, 
µε την παρ.12 του παραρτήµατος της Εγκ.13/11 µε τη διευκρίνηση ότι η παλαιότητα κάθε 
τµήµατος (το οποίο υπολογίζεται µε τον ανάλογο µειωτικό συντελεστή παλαιότητας)  
(Η΄7) * : Στα δηµόσια έγγραφα τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν την επιφάνεια της 
αυθαίρετης κατασκευής περιλαµβάνονται έντυπο Ε9, λογαριασµός ∆ΕΗ ή έγγραφο 
άλλου οργανισµού, µηνύσεις ή έγγραφα της αστυνοµίας, εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτου, 
άδειες λειτουργίας καταστηµάτων, Ξενοδοχείων, Βιοµηχανιών, κλπ. Ιδιωτικά έγγραφα 
µπορεί να είναι ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης κατατεθειµένα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., 
Αεροφωτογραφίες εφόσον  συνοδεύονται από ανάλογη έκθεση φωτοερµηνείας, οι οποίες 
µπορούν να αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο όχι µόνο σε περίπτωση αυτοτελών 
αυθαιρέτων αλλά και σε περίπτωση προσθηκών καθ΄ ύψος ή κατ΄ επέκταση κλπ 
(αντικατάστ. προτελ. εδαφίου της παρ.2.β του άρθ.24 µε το άρθ.49 παρ.5 του Ν.4030/11) 
 

Ø Εφόσον δεν υπάρχουν δηµόσια έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν τον χρόνο 
κατασκευής του αυθαιρέτου, η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της αυθαίρετης 
κατασκευής µπορεί να συνοδεύεται από ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας «και 
εφόσον δεν υπάρχουν ούτε τέτοια έγγραφα και µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, η 
οποία πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση µηχανικού, η οποία υποστηρίζει το 
περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης». (άρθ.24 παρ.2 προτελ. εδ. -συµπλ. άρθ.49 παρ.5 & 
άρθ.50 παρ.1 ν.4042/12) 

 
 (Β΄13) επικουρικά µε οποιοδήποτε έγκυρο στοιχείο (π.χ. συµβόλαια, ΙΚΑ, τιµολόγια 
αγοράς υλικών κλπ), πλην της βεβαίωσης ∆ηµάρχου, η οποία δεν είναι αποδεκτή  
γ. (Γ΄20) υπολογίζεται και για κατασκευές που εµπίπτουν στην κατηγορία 13, εφόσον 
τεκµηριώνεται η παλαιότητα  
δ. από το Ν.4014 δεν προβλέπονται συνέπειες σε περίπτωση που αποδεικνύεται η 
παλαιότητα  της αυθαίρετης κατασκευής, η οποία δεν έχει δηλωθεί στο Ε9 
ε. αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά για το χρόνο κατασκευής δεν υπολογίζεται 
συντελεστής παλαιότητας 
• Η ∆ιαθήκη αποτελεί έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. 
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87.  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΑΣ: Στα εντός σχεδίου 
ελέγχεται η παραβίαση του ∆ από το κτίριο ή από τους εξώστες (µε το άρθ.9 παρ.5 του 
ΓΟΚ). Η παραβίαση πλαγίων αποστάσεων δεν περιλαµβάνει την παράβαση της απόστασης 
µεταξύ ανεξάρτητων κτιρίων η οποία (όταν δεν υπάρχει το ∆) δηµιουργεί άλλου είδους 
παράβαση, ενδεχοµένως κάλυψης 
Για τα εκτός σχεδίου διευκρινίζεται ότι οι υποχρεωτικές αποστάσεις από το πρόσωπο, 
πάνε σαν παραβίαση πρασιάς (Παράρτ. Εγκ.13/11). Στα εκτός σχεδίου όταν η θέση του 
κτιρίου παραβιάζει την υποχρεωτική απόσταση από τα όρια ισχύει το ίδιο µε την 
παραβίαση του ∆, αλλά δεν είναι παραβίαση του ∆ η κατασκευή εξώστη εντός της 
υποχρεωτικής απόστασης από τα όρια αφού στα εκτός σχεδίου δεν ισχύει η παρ.5 του 
άρθ.9 του ΓΟΚ. 
Η απάντηση Γ΄24 αναφέρει ότι: Εάν υπάρχει υπόλοιπο κάλυψης λαµβάνεται µόνο ο 
συντελεστής παραβίασης πρασιάς και πλαγίων αποστάσεων αντίστοιχα, διαφορετικά 
λαµβάνεται επιπλέον και συντελεστής υπέρβασης κάλυψης. Υπάρχει Αντίφαση µε τη Θ΄4, 
που µάλλον είναι πιο σωστή 
• Ο συντελεστής παραβίασης υπολογίζεται µε τη µεγαλύτερη παραβίαση και όχι 

τµηµατικά.  
 

88. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ –βλέπε ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ  
 
89. ΠΑΡΑΒΟΛΟ Εγκ.13/11 παρ.Α.Ι.5 & 6: υπολογίζεται µε βάση το άθροισµα των 

τετραγωνικών δόµησης και αλλαγής χρήσης και ανεξαρτήτως άλλων παραµέτρων, και 
µε επιπλέον παράβολο 500 € για τις λοιπές παραβάσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν στις 
κατηγορίες 1 έως και 12, του πίνακα του Παραρτήµατος του παρόντος που δεν 
αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.µ.), και υπολογίζονται µε αναλυτικό υπολογισµό 
(άρθ.24 παρ.6.δ –τροπ.49/6) 
Άρθρο 24 παρ.2.γ: Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση µέχρι 50 τµ ή για κτίριο κύριας και 
µοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τµ, 1000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 51 τµ µέχρι 100 τµ ή 
για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας από 101 τµ µέχρι 200 τµ, 2.000 ευρώ για 
κτίριο/χρήση από 201 τµ µέχρι 1.000 τµ, και 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση  από 1001 τµ 
µέχρι 2000 τµ και  6.000 € για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2000 τµ, επί ποινή 
απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν 
επιστρέφεται, αλλά συµψηφίζεται µε το ειδικό πρόστιµο που προβλέπεται στο παρόν 
άρθρο. 
(Ε΄8) & (Θ΄9): Όταν το πρόστιµο µετά την έκπτωση του 20% βγαίνει µικρότερο από το 
παράβολο, πληρώνεται µόνο το παράβολο του Άρθ.24 παρ.2.γ και δεν επιστρέφεται η 
διαφορά  
Άρθρο 24 παρ.6.δ. (προσθ. µε άρθ.49 παρ.6 ν.4030/11): «δ. Για παραβάσεις οι οποίες 
δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12, του πίνακα του Παραρτήµατος του 
παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.µ.), καταβάλλεται παράβολο 
500 ευρώ € και το ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται ανά είδος παράβασης µε αναλυτικό 
προϋπολογισµό.  Προϋπολογισµός έως και 5.000 ευρώ θεωρείται µία (1) παράβαση για την 
οποία καταβάλλεται πρόστιµο 500 ευρώ. Ο αριθµός των παραβάσεων ανά είδος προκύπτει 
από το πηλίκον του αναλυτικού προϋπολογισµού της δια του ποσού των 5.000 ευρώ, 
στρογγυλοποιούµενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθµός των παραβάσεων του ακινήτου 
σηµειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του Παραρτήµατος.» 
Με βάση το άρθ.51 παρ.12.δ του ν.4042/12 συµψηφίζεται και το παράβολο του 
ν.3843/10.  
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90. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: Σε παραδοσιακούς οικισµούς και παραδοσιακά τµήµατα 
πόλεων επιτρέπεται να γίνουν δηλώσεις αυθαιρέτων υπό προϋποθέσεις και µε 
συγκεκριµένες διαδικασίες. (άρθ.24 παρ.24 προσθ. άρθ.49 παρ.11 & Ζ΄4)  
–Προσοχή - ∆εν ισχύουν: «σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό 
διατηρητέο µνηµείο» 

«24.α. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό 
οικισµό ή τµήµα πόλης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δηµοσίευση της 
διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού του οικισµού  ή τµήµατος πόλης ως παραδοσιακού. 
β. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισµό ή 
τµήµα πόλης, και έχουν ολοκληρωθεί µετά τη δηµοσίευση της διοικητικής πράξης 
χαρακτηρισµού του οικισµού  ή τµήµατος πόλης ως παραδοσιακού, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 
βα. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του 
άρθρου 24, απαιτείται η υποβολή αίτησης στην επιτροπή της παραγράφου 9  του άρθρου 
24, η οποία δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, µε βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης 
κατασκευής ως προς το σύνολο του τυχόν νοµίµως υφιστάµενου κτιρίου, το ευρύτερο 
δοµηµένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτονική και µορφολογική τυπολογία  του 
παραδοσιακού οικισµού  ή τµήµατος πόλης. 
ββ. Η επιτροπή της παρ.9  του άρθρου 24 µπορεί να επιβάλλει την εκτέλεση εργασιών 
προσαρµογής του αυθαίρετου κτίσµατος στους ισχύοντες µορφολογικούς όρους και 
περιορισµούς κατά τα οριζόµενα στην παρ.17 του άρθρου 24. Στην περίπτωση αυτή οι 
εργασίες εκτελούνται µετά την κοινοποίηση της θετικής κρίσης του συλλογικού οργάνου στον 
ιδιοκτήτη ή µετά την ολοκλήρωση των εργασιών προσαρµογής που επιβλήθηκαν, η οποία δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες και πιστοποιείται από την αρµόδια πολεοδοµική 
υπηρεσία. 
βγ. Ειδικά για παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους των 2000 κατοίκων, η επιτροπή της 
παρ.9  του άρθρου 24 αποφαίνεται µετά τη συγκέντρωση όλων των αιτηµάτων υπαγωγής 
σε κάθε οικισµό και συνολική αξιολόγηση της διαµορφωµένης κατάστασης σε σχέση µε τα 
µορφολογικά στοιχεία και το χαρακτήρα του παραδοσιακού οικισµού, ο οποίος δεν πρέπει να 
αλλοιώνεται µε την εν λόγω υπαγωγή. 
Βδ*. Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν είναι απαραίτητη για αυθαίρετα κτίσµατα που 
βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισµούς και πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων και δεν 
υπερβαίνουν ποσοστό 50% των επιτρεπόµενων όρων δόµησης. 
* Στις περιπτώσεις της παρ.βδ. θα γίνεται η υπαγωγή χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία 

υποβολής αίτησης στην επιτροπή της παρ.9 του άρθρου 24 
 
γ. Η µεταβίβαση ή σύσταση εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα µε αυθαίρετες 
κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής της παρ. 9  του άρθρου 24, µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 3 του 
άρθρου 24. Την δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαµβάνει ο νέος κύριος µε 
ειδική µνεία στο σχετικό συµβολαιογραφικό συµβόλαιο. 
δ. Σε παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους των 2000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή 
στις διατάξεις του παρόντος αυτοτελών νέων κατασκευών, µετά την κήρυξη του οικισµού ως 
παραδοσιακού, οι οποίες έχουν υπέρβαση ύψους µεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόµενου, 
µετρούµενου από κάθε σηµείο του διαµορφωµένου εδάφους, ή υπέρβαση  µεγαλύτερη του 5% 
οποιουδήποτε όρου δόµησης. 
ε. Σε παραδοσιακούς οικισµούς και παραδοσιακά τµήµατα πόλεων δεν επιτρέπεται η 
υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παρ.9 του άρθ.24.» 
   Για την υπέρβαση ύψους ισχύουν ειδικές ρυθµίσεις σε παραδοσιακούς οικισµούς : Σύµφωνα 

µε το άρθρο 49 παρ.14 του Ν.4030 στους παραδοσιακούς οικισµούς προσµετράται και το 
πρόσθετο ύψος λόγω µη ολοκλήρωσης του περιβάλλοντος χώρου και δεν βάζουµε 
παραβάσεις κατηγορίας 13 για το ξεµπάζωµα 
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91.  ΠΑΤΑΡΙΑ: (Γ΄21) Όταν είναι προσβάσιµος χώρος µε οποιαδήποτε χρήση υπολογίζεται 
συντελεστής υπέρβασης δόµησης και υπολογίζεται και ο µειωτικός συντελεστής 0,5 
(κανονικά αυτό ισχύει µόνο όταν έχει τις προϋποθέσεις χώρου βοηθητικής χρήσης) Στη 
βασική ερµηνευτική Εγκ.113 άρθ.7 παρ.1Αβ του ΓΟΚ ΄85 αναφέρεται: «Ο ανοιχτός 
εξώστης των καταστηµάτων (πατάρι) µε την έννοια του ΓΟΚ/73 έχει καταργηθεί. Αν 
κατασκευασθεί, θεωρείται χώρος κύριας χρήσης, πρέπει να έχει ελεύθερο ύψος 
τουλάχιστον 2,40 µ. και προσµετράται στο σ.δ.» - Βλέπε Σοφίτα & Βοηθητικοί χώροι. 

 
92. ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ άρθ.17 ΓΟΚ, Εγκ.39/98 & Εγκ.13/04, Άρθ.1 παρ.3ιβ Απ.5219/04 

Εργασίες Μικρής κλίµακας - στις συνιδιοκτησίες, απαιτείται συναίνεση των 
συνιδιοκτητών, επειδή επιφέρουν αλλαγή στις όψεις, που είναι κοινόχρηστο τµήµα των 
κτιρίων (Αστικός κώδικας) 
• Προσοχή νοούνται µόνο τα διάτρητα στοιχεία και δεν επιτρέπεται η κάλυψή τους µε 

οποιοδήποτε υλικό 
• απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας, όταν : 

-ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εµφάνιση του κτιρίου, δηλ. σε κάθε περίπτωση που 
απαιτείται έγκριση ΕΠΑΕ 
-κατασκευάζονται από δοµικά υλικά  (µπετόν, λιθοδοµή) 
- ανεξαρτήτως υλικού, στο δώµα ή στις ακάλυπτες βεράντες του  κτιρίου, για έλεγχο του 
ιδεατού στερεού 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι πέργκολες δεν χρειάζονται άδεια και δεν είναι 
αυθαίρετες, εποµένως: δεν χρειάζεται να δηλωθούν όταν δεν απαιτείται έγκριση 
ΕΠΑΕ, έχουν τοποθετηθεί στον ακάλυπτο και είναι διάτρητες και από ελαφρά υλικά.  
(σχετ. ΣΤ΄ 7) 

 
93. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ: Αν η περιτοίχιση απαγορεύεται στην περιοχή, 

πχ λόγω του ότι βρίσκεται στα 500µ από την ακτή ή αν έχει ύψος µεγαλύτερο από το 
επιτρεπόµενο, δηλαδή σε κάθε περίπτωση που παραβιάζει διατάξεις αλλά δεν εµπίπτει 
στις περιπτώσεις του άρθρου 23 παρ.3, τότε µόνο πρέπει και µπορεί να δηλωθεί µε 
αναλυτικό στην κατηγορία 13 (Η΄9) (ΣΤ΄7), (Γ΄6), και παρ.Α.6 της Εγκ.13/11,  
• Η παρ.13 του Αρθ-1 του Π∆/24-5-85 ΦΕΚ/270/δ΄/85 για τα εκτός σχεδίου αναφέρεται 
σε πρόχειρη κατασκευή, χωρίς να την περιορίζει σε συρµατόπλεγµα, αλλά µέχρι σήµερα 
ως πρόχειρη κατασκευή θεωρείται µόνο το συρµατόπλεγµα. 
• Άρθ.2 παρ.40, άρθ.18 Ν.1577/85 & άρθ.10 παρ.7 Κτιριοδοµικού (Άρθ. 353 ΚΒΠΝ) 
• Μετά την Απόφ.5219/04 δεν ισχύουν: Η Απόφ.Σ.1928/68, το Έγγρ.82858/99 & η 
Εγκ.11/70 (που έλεγαν ότι δεν απαιτείται άδεια για περιφράξεις εκτός σχεδίου, µε απλό 
συρµατόπλεγµα)  
• Άρθρο 1 παρ.13 Π.∆ 24/5/85 (ΦΕΚ 270∆΄) – περίφραξη εκτός σχεδίου 
• Άρθ.23 παρ.1 Ν.1337/83 -απαγόρευση περίφραξης σε πλάτος 500 µ. από την ακτή 
• Π.∆ 236/84 ΦΕΚ 95 Α΄  εκτός σχεδίου περιοχές, για περιφράξεις κατ’ εξαίρεση στα 
500µ από την ακτή 
• Π.∆ 143/93 - Π.∆ 209/98 – υποχρεωτικές αποστάσεις εκτός σχεδίου, για την ασφάλεια 
της υπεραστικής συγκοινωνίας 

 
94. ΠΙΣΙΝΑ: (Β΄8) Πισίνα µε πυροσβεστικό κρουνό ή αν εµπίπτει στην κατηγορία 10.α έχει 

συντελεστή 0,50 ανεξαρτήτως µεγέθους. 
Στην περίπτωση που νοµιµοποιείται η πισίνα µε έκδοση άδειας σε 3 χρόνια, θα µπορούσε 
να δηλώνεται σαν 1 λοιπή παράβαση µε επεξήγηση στην τεχνική περιγραφή ότι πρόκειται 
για πισίνα, αλλά µε την πληρωµή του παραβόλου η δήλωση ολοκληρώνεται, ενώ θα πρέπει 
πρώτα να εκδοθεί η άδεια, οπότε το σωστό είναι να δηλωθεί µε τ.µ. χωρίς Υ∆ µε την 
επεξήγηση στα σχόλια ότι πρόκειται για πισίνα. 
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95. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & ΚΤΙΡΙΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ -Συντελεστής 13.:  
Για τη συγκεκριµένη κατηγορία «παράβαση» θεωρείται κάθε µη νόµιµο έργο,  
«Για παραβάσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12, του πίνακα του 
Παραρτήµατος του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.µ.), 
καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ € και το ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται ανά είδος 
παράβασης  µε αναλυτικό προϋπολογισµό.  Προϋπολογισµός έως και 5.000 ευρώ 
θεωρείται µία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιµο 500 ευρώ. Ο αριθµός 
των παραβάσεων ανά είδος προκύπτει από το πηλίκον του αναλυτικού προϋπολογισµού 
της δια του ποσού των 5.000 ευρώ, στρογγυλοποιούµενο προς τα άνω. Ο συνολικός 
αριθµός των παραβάσεων του ακινήτου σηµειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του 
Παραρτήµατος.» (προσθ εδ. δ. παρ.6 αρθ.24-τροπ.49/6 και Εγκ.1/12 παρ.6.δ) 
Ο αριθµός των παραβάσεων  προκύπτει από τον αναλυτικό κατά είδος παράβασης δια 
5000 και αυτό είναι που αναγράφεται στο 13. (το αριθµητικό σύνολο των παραβάσεων δεν 
συµπίπτει µε το πλήθος των παραβάσεων) 
 
 (Θ΄1): Ο αναλυτικός προϋπολογισµός γίνεται µε τις τρέχουσες τιµές και σε κάθε 
περίπτωση οι τιµές που χρησιµοποιούνται δεν µπορεί να είναι µικρότερες από τις 
αναφερόµενες στην Εγκύκλιο 8/90, µε την οποία παρέχονται οδηγίες για το Π.∆/γµα 
515/89 και την απόφαση 81304/6083/89 ΦΕΚ 886 Β’, η οποία χρησιµοποιείται και κατά 
την έκδοση οικοδοµικών αδειών. 

 
96. ΠΡΑΣΙΑ: Η (Γ΄24) µετά τη Θ΄4 ισχύει ως εξής: Για αυθαίρετο τµήµα εντός 

προκηπίου λαµβάνεται µόνο ο συντελεστής παραβίασης προκηπίου (8), και ο 
συντελεστής υπέρβασης κάλυψης (7)  
Για τα εκτός σχεδίου διευκρινίζεται ότι οι υποχρεωτικές αποστάσεις από το πρόσωπο, 
πάνε σαν παραβίαση πρασιάς (Παράρτηµα Εγκ.13/11 στο 9). 
Η έκταση από τη γραµµή παραλίας µέχρι την υποχρεωτική απόσταση τοποθέτησης 
των κτιρίων θεωρείται πρασιά (η υποχρεωτική απόσταση από τη γραµµή αιγιαλού που 
για τις κατοικίες είναι 30,00µ αν δεν υπάρχουν άλλες ειδικές διατάξεις), στην οποία 
επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθ.17 του ΓΟΚ (κατασκευές σε ακάλυπτους χώρους), και 
έτσι επιτρέπεται η κατασκευή πισίνας, χωρίς όµως τους βοηθητικούς χώρους της 
(µηχανοστάσιο και υπερχείλιση).          -Βλέπε και στο θέµα Αιγιαλός 

 
97.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: ∆ηµοσιεύθηκαν στις 31.12.2011 στο ΦΕΚ 268(Α') Πράξη Νοµοθετικού 

περιεχοµένου µε θέµατα που αφορούν το Ν.4014/11 και τις προθεσµίες. Άρθρο 4: 
α. Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρ.3 του άρθρ.24 του Ν.4014/11 (της 1ης ∆ήλωσης) παρατείνεται µέχρι 28-2-2012 
β. Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 
24 του ν. 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόµενες µέχρι 31-12-2011 αιτήσεις 
παρατείνεται µέχρι τις 31-1-2012.  
γ. Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 
24 του ν.4014/2011 για όλες τις υποβαλλόµενες µετά τις 31.12.2011 αιτήσεις είναι ένας 
µήνας από την υποβολή τους. Για τις υποβαλλόµενες από 1.12.2011 µέχρι 28.2.2012, 
αιτήσεις η προθεσµία του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω 
νόµου (η υποβολή των δικαιολογητικών της 2ης δήλωσης) παρατείνεται µέχρι την 
30.5.2012. 

Με το άρθρο 24 παρ.8.β. του ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 παρ.17 του 
ν.4030/11, καθοριζόταν ότι η καταβολή του προστίµου γίνεται εντός 36 µηνών από την 
έναρξη ισχύος του νόµου, ή τµηµατικά σε ισόποσες δόσεις, και ήδη έχει διορθώθηκε µε 
νέα τροποποίηση µε το άρθρο 50 παρ.10 του ν.4042/12, µε βάση την οποία  το πρόστιµο 
καταβάλλεται εντός 48 µηνών, από την έναρξη ισχύος του νόµου. (εποµένως όσο 
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παρατείνεται η έναρξη πληρωµής των δόσεων µειώνονται οι 48 µήνες. Αν ξεκίνησαν 
κάποιος µε δόσεις πχ από 28.2.12, θα µπορεί να έχει το πολύ 48-5 = 43 µήνες για την 
αποπληρωµή) Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται µε απόφαση του υπουργού ΥΠΕΚΑ. 

Για την πληρωµή της 1ης δόσης µε το άρθ.50 παρ.9 του ν.4042/12, ορίζεται παράταση 
καταβολής µέχρι 28.2.2012, για όσες δηλώσεις είχαν υποβληθεί µέχρι 31.12.2011 για τις 
περιοχές του άρθρου 24 παρ.7.β (δηλαδή για τα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.  

Τα γνωστά θέµατα µέχρι τώρα είναι αυτά. Προφανώς πρέπει να δοθούν και νέες 
διευκρινίσεις για τις προθεσµίες, όπως και νέα παράταση για όλη τη διαδικασία 

Ηµεροµηνία αίτησης θεωρείται η ηµεροµηνία προσωρινής υπαγωγής, δηλαδή τότε που 
έχει πληρωθεί και το παράβολο και έχει εγγραφεί στο σύστηµα, οπότε θεωρείται ότι το 
ακίνητο έχει υπαχθεί στο νόµο και έχουν επιλεγεί οι δόσεις. (προκύπτει από τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 24 παρ.3 του Ν.4014/11) Όταν πληρώνεται το παράβολο, αφού 
σχεδόν αµέσως - αυτόµατα ενηµερώνεται και το σύστηµα. 
Στο άρθ.51 παρ.12α, 12β & 12γ του ν.4042/12 περιέχονται ρυθµίσεις για την πληρωµή της 
1ης δόσης του 3843/10. 

 
 
98. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για τους χώρους που εµπίπτουν στις 

αρµοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισµού (ΥΠΠΟ) µπορείτε να ενηµερώνεστε από την 
ιστοσελίδα: 
http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php   
και στη συνέχεια µπορείτε να αναζητήσετε τα ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού 
Τυπογραφείου 
 
 

99. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ: Καταβληθέντα ποσά προστίµων 
ανέγερσης και διατήρησης, δυνάµει άλλων διατάξεων, καθώς και καταβληθέντα ποσά 
ειδικών προστίµων διατήρησης, συµψηφίζονται µε το ποσό του ενιαίου ειδικού 
προστίµου, εφόσον δεν έχει γίνει περαίωση (Γ΄18, ∆΄7, Ε΄1 & Η΄3) (άρθ.24 παρ.11 – 
τροπ. άρθ.51 παρ.4 Ν.4030/11) µε την πληρωµή της τελευταίας δόσης ή και µε 
προηγούµενες. 
Πρέπει να διευκρινισθεί αν µπορεί να γίνει και συµψηφισµός προστίµων για περιπτώσεις 
που το αυθαίρετο κατεδαφίστηκε. 
(Ε΄9): Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του προστίµου, υπολογίζεται το ενιαίο ειδικό 
πρόστιµο µε έκπτωση 20% και µετά αφαιρούνται τα καταβληθέντα πρόστιµα  
Επίσης στην παρ.8 της Εγκ.1/12 αναφέρεται ότι «µε την παρ. 4, του άρθ. 51 του Ν4030/11 
έχει τροποποιηθεί η παρ. 11 του άρθ. 24 του 4014/11 και ορίζεται ότι κάθε είδους πρόστιµα 
που έχουν καταβληθεί για πολεοδοµικές παραβάσεις, συµψηφίζονται µε το ποσό του ενιαίου 
ειδικού προστίµου του Ν4014/11, εξαιρουµένων των περιπτώσεων περαίωσης της 
διαδικασίας µετά την υπαγωγή στο Ν3843/10»  

 
100. ΠΡΟΣΤΙΜΟ & ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Άρθρο 24 παρ.6.α: Το πρόστιµο 

υπολογίζεται µε Τετραγωνικά µέτρα Χ 15% Χ τιµή ζώνης Χ συντελεστές 
τετραγωνιδίων και «για την εύρεση του  προστίµου  κάθε κατηγορίας και είδους 
κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα προστίθενται τα εµβαδά όλων των 
δηλούµενων εµβαδών της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή 
ιδιοκτησία.» 

http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php
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• Γενικά η "λογική" του ν.4014/11 για τον υπολογισµό του προστίµου έχει σαν βάση 
την υπέρβαση δόµησης, εποµένως υπό µία έννοια κάθε ΦΚ υπολογίζεται µε Υ∆ (αλλά 
µε συντ.1 <50%). Εξάλλου ο συντελεστής Υ∆ δηµιουργεί επιβάρυνση στο πρόστιµο 
µόνο όταν η Υ∆ είναι >του 50%.   

                           - Βλέπε και Υπέρβαση ∆όµησης, Υπέρβαση Κάλυψης, Υπέρβαση Ύψους 

 (Θ΄4): Για τον εντοπισµό των συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο 
καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα µεγέθη των υπερβάσεων – 
παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ανά αυτοτελή ιδιοκτησία συγκρίνονται µε τα 
µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, ανεξάρτητα αν 
υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη αυτά. βλέπε παράδειγµα στο θέµα Υπέρβαση 
Όρων ∆όµησης 
• Με βάση το άρθ.51 παρ.1 του Ν.4030/11 ως περιοχή του ακινήτου νοείται το 
οικοδοµικό τετράγωνο 
-Ο αυξητικός συντελεστής κάλυψης, δόµησης, κλπ, υπολογίζεται µόνο όταν υπάρχει 
υπέρβαση των επιτρεπόµενων µεγεθών αφού τα επιτρεπόµενα µεγέθη που αναφέρονται 
στο ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ για τον υπολογισµό των συντελεστών του προστίµου, αφορούν στα 
µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου (παράρτηµα 
Εγκ.13/11) ή σε εκείνα που ίσχυαν κατά το χρόνο ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής 
αν είναι ευνοϊκότερα (Γ΄2) 
Άρθρο 24 παρ.2.δ: Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει 
εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι 
συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους 
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Προφανώς εφαρµόζεται όταν υπάρχει άδεια και 
µόνο σε οριζόντιες ή κάθετες συνιδιοκτησίες, µε βάση και την Ε΄2:  
- (Ε.2) Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο επιβαρύνεται µε το µεγαλύτερο συντελεστή που 
αναλογεί στη συνολική υπέρβαση δόµησης ανά αυτοτελή λειτουργικά ιδιοκτησία. 
∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό των επιβαρυντικών συντελεστών αθροίζεται το 
σύνολο των υπερβάσεων ανά κατηγορία αυθαιρέτων.  
- Αλλά σαφώς δεν αφορά σε εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίες αφού όλοι είναι συγκύριοι 
έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά αυτοτελείς ιδιοκτησίες. 
- Επίσης δεν ωφελεί και δεν µπορεί να γίνει στην περίπτωση που υπάρχει µόνο ένας 
ιδιοκτήτης για όλες τις λειτουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, διότι δεν αλλάζει το 
αποτέλεσµα και δεν µπορεί να γίνει κλιµακωτά η υπέρβαση του συντελεστή, όπως 
αναφέρεται λανθασµένα στο ερώτηµα της (Ε.2) δεδοµένης και της (Η΄8).  
 
Εγκ.13/11 Παρ. Α.Ι.1: Κάθε τµήµα αυθαίρετης κατασκευής που εµπίπτει σε διαφορετική 
κατηγορία του φύλλου καταγραφής υπολογίζεται ξεχωριστά.  
Τα εµβαδά περισσότερων αυθαίρετων τµηµάτων της ίδιας κατηγορίας αθροίζονται. 
∆εν προστίθενται τµήµατα αυθαίρετης κατασκευής για τα οποία µπορεί να εκδοθεί 
οικοδοµική άδεια. 
 
Εγκ.13/11 Παρ. Α.Ι.6: Για αυθαίρετες κατασκευές που δεν εµπίπτουν στα τετραγωνίδια 1 
έως 12, δηλαδή για όσες κατασκευές δεν µπορούν να αντιστοιχηθούν µε επιφάνεια 
αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης κατά την έννοια της παρ.2.γ του άρθρου 24 για την 
υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόµου καταβάλλεται κατ΄ αρχήν παράβολο 500 και 
το πρόστιµο υπολογίζεται αναλυτικά στο τετραγωνίδιο 13.  
Εποµένως αυτό σηµαίνει ότι και οι ηµιϋπαίθριοι χώροι θα έπρεπε να υπολογίζονται µε 
επιφάνεια σε τ.µ. και όχι αναλυτικά, εφόσον όµως το Υπουργείο επιµένει να δίνει άλλη 
οδηγία µπορεί να ακολουθηθεί και να πάνε µε αναλυτικό, όπως αναφέρεται στις 
απαντήσεις ∆.6, ΣΤ΄2 & ΣΤ΄7. 
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Με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθ.2 (τροπ.49/2 ν.4030/11, προκύπτει ότι: 
Όταν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου, 
για τον υπολογισµό των πολεοδοµικών µεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια 
κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαµβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεσθεί από 
άλλο συνιδιοκτήτη. ∆ηλαδή, για να βρει το ποσοστό υπέρβασης του συντελεστή δόµησης 
για τον υπολογισµό του προστίµου, θα συγκρίνει το συντελεστή που έχει 
πραγµατοποιήσει µε το συντελεστή της περιοχής Η (Γ΄24) δεν ισχύει µετά την Θ΄4 

  
(ΣΤ΄7) Όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια, δεν επιλέγονται τα 5, 7, 8, 9 & ούτε το 4, 
και οι λοιπές κατασκευές δεν θεωρούνται αυθαίρετες εφόσον δεν παραβιάζουν τις 
διατάξεις.  
-Ο συντελεστής 6 για την αύξηση του ύψους εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις σε 
σύγκριση µε το επιτρεπόµενο ύψος στην περιοχή του ακινήτου (Εγκ.13/11 παρ.Α.2).  
Σηµειωτέον ότι στα Εκτός σχεδίου σε περίπτωση κατασκευής στέγης το επιτρεπόµενο 
ύψος προσαυξάνεται µε το ύψος της στέγης. 
-Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων ή τµηµάτων τους, 
στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόµησης, το πρόστιµο θα υπολογίζεται χωρίς να 
πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόµησης, αλλά ο συντελεστής 0,20 για 
υπερβάσεις έως 20% του επιτρεπόµενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις 
µεγαλύτερες του 20%. (������  άρθ.24 παρ.6 µε άρθ.51 παρ.3 Ν.4030/11)  
Επειδή το ύψος ελέγχεται για τη χορήγηση Βεβαίωσης µεταβίβασης, η ρύθµιση αυτή 
αντιµετωπίζει τις περιπτώσεις υπέρβασης ύψους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες, κυρίως για 
πολυκατοικίες, και το πρόστιµο υπολογίζεται για κάθε όροφο (και για κάθε οριζόντια 
συνιδιοκτησία) 
(∆΄2) Σε περίπτωση οικοδ. άδειας που εκδόθηκε µε ψευδή στοιχεία και δεν έχει 
ανακληθεί ή ακυρωθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο ν.4014/11 είναι στη βούληση του 
ιδιοκτήτη ο οποίος φέρει το βάρος των συνεπειών του ποινικού νόµου σε περίπτωση 
ψευδούς δηλώσεως, [δηλαδή για την απόκρυψη της άδειας] και   
(Θ΄8) Σηµειώνεται ότι έχει άδεια. Θεωρείται από τις σοβαρότερες παραβάσεις, 
ολόκληρη η κατασκευή είναι αυθαίρετη, και επιβαρύνεται µε τους µέγιστους 
συντελεστές 5, 6, 7 & 8, ως προς τους όρους & περιορισµούς δόµησης αρτίου & 
οικοδοµησίµου γηπέδου / οικοπέδου, που ισχύουν στη θέση του ακινήτου [είναι κάπως 
υπερβολική η αντιµετώπιση αυτή, αφού το οικόπεδο δεν είναι άρτιο και εποµένως δεν έχει 
όρους δόµησης] 
 
-Για τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου που αφορά στην υπέρβαση ύψους σε 
οικοδοµή µε οικοδοµική άδεια δεν θα προσµετράται το πρόσθετο ύψος που έχει 
προκύψει από την µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από 
εκχωµατώσεις που έχουν εκτελεστεί (άρθρο 24 παρ.25 –τροπ.49/14) 
-Ειδικά για πολυώροφα κτίρια και εφόσον η συνολική υπέρβαση του ύψους εκ κατασκευής 
έχει κατανεµηθεί σε ορόφους, οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου είναι υπόχρεες 
κατά το τµήµα που τους αναλογεί.  

       -Για την υπέρβαση ύψους ισχύουν ειδικές ρυθµίσεις σε παραδοσιακούς οικισµούς 
(άρθρο 24 παρ.4 – τροπ.49/11) 
 
Έκπτωση: Εάν καταβληθεί ολόκληρο το πρόστιµο γίνεται έκπτωση 20%. Η έκπτωση 
υπολογίζεται ΠΡΙΝ την αφαίρεση του παραβόλου. 
Εάν η πρώτη δόση δεν καταβληθεί στην προθεσµία των 3 µηνών ή εάν δεν καταβάλει 
τρεις συνεχόµενες δόσεις τότε χάνει το δικαίωµά του να υπαχθεί στη ρύθµιση. 
Καθυστέρηση στις δόσεις επιβάλλει προσαύξηση 1% για κάθε µήνα καθυστέρησης.  
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101. ΠΡΟΣΤΙΜΟ για ΝΕΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ & όσα ∆ΕΝ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ Εγκ.1/12 παρ.6: 
   • Από το συνδυασµό των οριζοµένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 16, του άρθρου 49, 

του ν. 4030/2011 και στην παρ. 1, του άρθρου 27 του ν.4014/2011 προκύπτει ότι για 
κάθε  αυθαίρετη   κατασκευή  ή  χρήση,  ανεξαρτήτως του  χρόνου  κατασκευής 
του αυθαιρέτου ή της εγκατάστασης της αυθαίρετη χρήσης που διαπιστώνεται 
από την αρµόδια    πολεοδοµική    υπηρεσία,    τα    πρόστιµα    ανέγερσης    και    
διατήρησης υπολογίζονται από 21 -9-2011 ως εξής: 
α. Πρόστιµο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή 
υπολογίζεται µε βάση την επιφάνειά του επί την τιµή ζώνης που ισχύει στην περιοχή 
του, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά 
το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης. 
β. Πρόστιµο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή 
υπολογίζεται µε βάση την επιφάνειά του επί την τιµή ζώνης που ισχύει στην περιοχή 
του, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά 
το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης. Το πρόστιµο διατήρησης επιβάλλεται για κάθε 
έτος διατήρησης του από την ανέγερσή του ή την εγκατάσταση της χρήσης µέχρι την 
κατεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά της χρήσης ή τη νοµιµοποίησή του µε 
την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής αδείας. 
- Επίσης µε το άρθρο 32, του ν. 4014/11 ορίζεται ότι «Καταργείται κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα 
θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.» 

         Εποµένως από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής : 
 
Ι. Εφ' εξής από 21-9-2011 εφαρµόζεται ο τρόπος υπολογισµού των προστίµων της 
παρ.1, του άρθρου 27, του νόµου : 

 
α) Για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, που διαπιστώνεται από την αρµόδια 

πολεοδοµική υπηρεσία, για κάθε εκκρεµή υπόθεση που βρίσκεται σ' αυτή σε 
οποιοδήποτε στάδιο, καθώς και τις επαναβεβαιώσεις των προστίµων διατήρησης όλων 
των αυθαιρέτων κατασκευών που δεν έχουν υπαχθεί στην παρ.2 του άρθρου 23 του 
Ν.4014/11 ανεξαρτήτως χρόνου κατασκευής. 

β) Κατά τη διαδικασία έκδοσης οικοδοµικής άδειας νοµιµοποίησης κατ' εφαρµογή της 
παρ.3, του άρθρου 22, του ν.1577/85, όπως ισχύει, εκτός εάν η αυθαίρετη κατασκευή 
έχει υπαχθεί στη ρύθµιση της παρ. 2, του άρθρου 26, του ν. 4014/11.  

 
γ) Κατά τη διαδικασία της παρ.8, του άρθρου 9, του ν.1512/85 για την εξαίρεση 

µικροπαραβάσεων, µε βάση την υπ' αριθµ.7587/12-2-2004 ΥΑ (ΦΕΚ 372 Β'), η 
οποία εξακολουθεί να ισχύει* και  

Ø Παρόλο ότι εξακολουθεί να ισχύει η Απόφαση 7587/04 δεν διατηρείται ο τρόπος 
υπολογισµού των  προστίµων και τις µικροπαραβάσεις  

δ) Επίσης διευκρινίζεται ότι : 
• Για κάθε αυθαίρετη εγκατάσταση ή εργασία που λόγω της φύσεώς της δεν 

αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου, η αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται αναλυτικά µε 
τρέχουσες τιµές και το ύψος των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης δεν µπορεί να 
είναι µικρότερο των πεντακοσίων ευρώ (500) (παρ.3, του άρθρου 2, της υπ' αριθµ. 
9732/2004 ΚΥΑ ΦΕΚ 468 Β'), 

Ø Είναι πιθανόν ότι στα ως άνω αναφερόµενα εντάσσεται και η αλλαγή θέσης κτιρίου 
η οποία είναι µικροπαράβαση  όταν δεν παραβιάζονται άλλες διατάξεις   

 
• Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης στην περιοχή του αυθαιρέτου 

λαµβάνεται η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο νοµό που βρίσκεται το αυθαίρετο 
(παρ. 2, του άρθρου 2, της υπ' αριθµ. 9732/2004 ΚΥΑ ΦΕΚ 468 Β') και 

• Σε  περίπτωση   µη   αποπερατωµένου   κτιρίου,   κατασκευής  ή   εγκατάστασης  η 
συµβατική αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται ως πλήρως αποπερατωµένου κτιρίου, 
κατασκευής ή εγκατάστασης. (παρ.4, του άρθρου 2, της υπ' αριθµ. 9732/2004 
ΚΥΑ ΦΕΚ 468 Β') 
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Εφ' εξής παύουν να ισχύουν : 
α) Τα άρθρα 2 και 3 του Π.∆/τος υπ' αριθµ.267/98 «∆ιαδικασία χαρακτηρισµού και 
κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίµησης της αξίας και καθορισµός του 
ύψους των προστίµων αυτών.» (ΦΕΚ 195 Α') 
β) Η υπ' αριθµ.9726/27-2-2004 κοινή απόφαση Υφυπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Ρυθµίσεις καταβολής µε έκπτωση και σε δόσεις 
προστίµων παλαιών αυθαιρέτων και τροποποίηση της 55472/02 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης "Τρόπος, προϋποθέσεις, διαδικασία και δικαιολογητικά για την καταβολή των 
προστίµων, ανέγερσης και διατήρησης των αυθαιρέτων κατασκευών και την ρύθµιση σε 
µηνιαίες δόσεις αυτών" (ΦΕΚ 240 Β/28.2.2002).» (ΦΕΚ 468 Β), και  
 
γ) Η υπ' αριθµ. 9732/2004 κοινή απόφαση Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Καθορισµός των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων 
κατασκευών.» (ΦΕΚ 468 Β'), εκτός των διατάξεών της που αναφέρονται στην παρ. ∆ 
της προηγούµενης Ενότητας Α. [δεν είναι σαφές σε ποια παράγραφο της εγκ.1/12 
αναφέρεται αλλά στην Εγκ.14/11 αναφέρεται ότι καταργούνται µόνο τα άρθρα 3 & 4 της 
Απ.9732/04] 

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις : 
α) Των παρ.7 και 8.5, του άρθρου 8 και των παρ.8 και 10, του άρθρου 9, του 
ν.1512/85 «Τροποποίηση και συµπλήρωση πολεοδοµικών διατάξεων» (ΦΕΚ 4 Α'). Για 
όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.4014/2011, ο υπολογισµός 
των προστίµων γίνεται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις,  
 

Ø ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών µε αίτηση που υποβάλλεται µετά την 21-
9-2011, ο υπολογισµός των προστίµων γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σήµερα 
διατάξεις, δηλαδή σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ.1 του 4014/11: 30% επί της αξίας του 
αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιµή 
ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακίνητου, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών 
αξιών του Υπ. Οικονοµικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης και 5% ετήσιο 
πρόστιµο διατήρησης. [µε την ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο νοµό που βρίσκεται το 
αυθαίρετο] 
• Η ρύθµιση αυτή σηµαίνει ότι πρακτικά δεν έχει νόηµα η εφαρµογή του άρθ.8 παρ.8.5 

του Ν.1512/85, αφού πρόκειται για άδεια νοµιµοποίησης, η οποία µπορεί να εκδοθεί 
απευθείας µε το άρθ.22 παρ.3 του ΓΟΚ, χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί εξαίρεση 
µε απόφαση Νοµάρχη. 

 
β) Της παρ. 6α, του άρθρου 23, του ν. 2300/95 (ΦΕΚ 69 Α').  

• Η  Έκπτωση 30% σε περίπτωση αποδοχής της έκθεσης 
 
γ) Της παρ.6, του άρθρου 18 «Κατασκηνώσεις-Παιδικές Εξοχές», του ν.3208/2003 
«Προστασία δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου....» (ΦΕΚ 303 Α), όπως ισχύει 
και η υπ' αριθµ.36527/3-9-09 κοινή απόφαση Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Καθορισµός του ύψους και τρόπος υπολογισµού του προστίµου για τις 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις στις κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές που λειτουργούν 
προ της έναρξης ισχύος του ν.3208/2003 (Α΄ 303).» (ΦΕΚ 1902 Β').  
 
δ) Της υπ' αριθµ. 244203/16−1−2006 (Φ.Ε.Κ. 75 Β΄) κοινής απόφασης Υπουργών 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπως ισχύει, που αφορά τη 
διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισµάτων ή κτιριακών 
εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών µονάδων, χωρίς την επιβολή προστίµων. 
 
ε) Του άρθρου 16, του ν.1337/83 «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική 
ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 33 Α'). –Ειδικά για την παρ.5 του άρθ.16 του 
Ν.1337/83 ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. α, οπότε µπορεί να εκδοθεί απευθείας άδεια 
νοµιµοποίησης  µε το άρθρο 22 παρ.3 του ΓΟΚ 
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102. ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Η έννοιά της προσδιορίζεται εν µέρει και ενδεικτικά µε 
το άρθ.24 του νόµου, µε την παράγραφο 2.β και την παρ.9, ως εξής: 
• Κατασκευή πρόχειρα κατασκευασµένη, όπως στεγάσεις και επικαλύψεις µε 
λαµαρίνα ή σανίδες και από ευτελή υλικά,  
Και ενδεικτικά αποκλείονται: 
• κατασκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα µεταξύ τους και δεν συνάδει το 
κτίσµα µε την έννοια της µόνιµης κατασκευής, ή στις οποίες  
• η σφράγιση των ενώσεων των εξωτερικών επιφανειών µεταξύ τους και µε το δάπεδο 
δεν έχει γίνει µε τρόπο σταθερό και µόνιµο, ή  
• η κατάσταση η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών είναι κακή για την 
ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών, ή  
• η κατασκευή δεν είναι µορφολογικά συµβατή µε το υπόλοιπο κτίριο και τον 
περιβάλλοντα χώρο, ή  
• είναι µεγαλύτερες από 100 τ.µ.  
- Ο χαρακτηρισµός µιας κατασκευής ως πρόχειρης γίνεται από το Μηχανικό και δεν 
επηρεάζει τον υπολογισµό του προστίµου. Για πρόχειρες κατασκευές, κάτω των 100τ.µ., 
πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 24 παρ.9 για να κριθεί η υπαγωγή τους 
και οι τυχόν απαραίτητες εργασίες επισκευής.  
Με την παρ.7, του άρθρου 49, του ν.4030/2011 αντικαθίσταται το στοιχείο α' της παρ. 9 
του άρθρου 24, του ν.4014/11, που αφορά στην επιτροπή που συγκροτείται στην έδρα 
κάθε πολεοδοµικής υπηρεσίας και έχει ως αρµοδιότητα να κρίνει την υπαγωγή, στη 
ρύθµιση του ν. 4014/11, αυθαιρέτων προχείρων κατασκευών για τις οποίες έχει υποβληθεί 
σχετική αίτηση και έχει καταβληθεί το παράβολο. Συγκεκριµένα ορίζεται ως πρόεδρος της 
επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αρχιτέκτονας µηχανικός της 
αρµόδιας πολεοδοµικής ή τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του. Σε 
περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του 
αρχιτέκτονας µηχανικός, υπάλληλος της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης ή περιφέρειας ή 
του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού ή της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου & 
Νησιωτικής Πολιτικής, για τα νησιά αρµοδιότητάς της. 
• ∆εν επιτρέπεται να δηλωθούν σε παραδοσιακούς οικισµούς και στα 20µ από την  

κορυφογραµµή – βλέπε σχετικά θέµατα 
 

103. ΠΥΛΩΤΗ: Μετατροπή ελεύθερου ανοικτού χώρου πυλωτής σε διαµέρισµα είναι 
Υπέρβαση ∆όµησης & Κ.Χ. 
Μετατροπή ελεύθερου ανοικτού χώρου πυλωτή σε κλειστό χώρο στάθµευσης ειδικά 
µετά το ν.3775/09 ΦΕΚ/122 Α΄/21-7-2009 είναι υπέρβαση δόµησης & ΒΧ 
Αν υπάρχει αποκλειστική χρήση δεν απαιτείται συναίνεση.  
Απλή αλλαγή διαρρύθµισης της πυλωτής, χωρίς υπέρβαση δόµησης δεν αποτελεί 
αυθαιρεσία, µε βάση το άρθρο 50 παρ.7 του ν.4042/12. 

 
104. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ: ο αναλυτικός µπορεί να γίνει µε ένα ποσόν που θα 

ορισθεί "κατ΄ αποκοπή" (ίσως µε βάση κάποιο τιµολόγιο ή κάποια τιµή της αγοράς) 
 

105. ΡΕΜΑ: Αν δεν έχουν καθορισθεί οι οριογραµµές ή κάποια ζώνη προστασίας του 
ρέµατος µπορεί να δηλωθεί αρκεί να είναι εκτός της κοίτης (έξω από τα πρανή του 
ρέµατος) όπου απαγορεύεται να γίνει δήλωση αυθαιρέτου.  
 

Ø Σε σχέση µε το ιδιοκτησιακό για τα ρέµατα ισχύουν: 
- η Γνωµοδότηση 628/71, όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Η κοίτη των χειµµάρων 
(συνεπώς και των ρευµάτων των οµβρίων υδάτων) ήτοι του ουχί αενάως ρέοντος ύδατος ή 
δεκτική κυριότητος ιδιωτικής υπό το ρωµαϊκό δίκαιο ……και ανήκει εις τον κύριον του 
εδάφους, επί του οποίου εσχηµατίσθη αύτη», και 
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- το Άρθρο 1074 του Αστικού Κώδικα: « Η κυριότης δεν απόλλυται δια της παροδικής 
κατακλύσεως εδάφους από τον ρουν οµβρίου ύδατος ή εξ εκτάκτου πλησµονής 
ποταµού» 
• Ρέµα διερχόµενο εντός οικοπέδου δεν δηµιουργεί κατάτµηση- ανήκει στην ιδιοκτησία 
αν δεν έχει αφεθεί στην κοινή χρήση (έγγρ.5114/1-6-04∆ΝΕ, έγγρ.45539/03, 26269/04 & 
28198/04 ∆ΟΚΚ), εκτός της περιοχής αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ - Η αµφισβήτηση 
κυριότητας επιλύεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια 
• Για τη δόµηση κοντά σε ρέµατα ισχύει το άρθ.6 του Κτιριοδοµικού κανονισµού. 
- Αν το αυθαίρετο είναι σε απόσταση µικρότερη των 20µ, µπορεί να δηλωθεί θεωρώντας 
ότι  παραβιάζει αυτή  την υποχρεωτική απόσταση 
- Σε περίπτωση ρεµάτων που αποτυπώνονται στο ρυµοτοµικό, για να ελεγχθεί αν 
µπορεί να υποβληθεί δήλωση εξετάζεται αν ισχύει αυτό που λέει στο άρθρο 23 παρ.3.ζζ 
του ν.4014/11, δηλαδή δεν µπορεί να δηλωθεί  " εφόσον απαγορεύεται η δόµηση κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης,"  
Αν το ρέµα είχε αντικατασταθεί µε άλλον αποδέκτη όταν έγινε το αυθαίρετο σαφώς 
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. 
• Στις περιοχές αρµοδιότητας και ιδιοκτησίας της ΕΥ∆ΑΠ (κυρίως στην Αττική) γίνεται 
προσκύρωση και αναλογισµός αν το ρέµα φαίνεται εντός του ΟΤ (εντός  ιδιοκτησίας). 
 
• Σε περίπτωση αυθαίρετης προσθήκης σε υπάρχον ακίνητο, από το οποίο φαίνεται να 
διέρχεται ρέµα στο ρυµοτοµικό: Εάν έχει εκδοθεί άδεια, και έχει εµφανισθεί το ρέµα 
στο απόσπασµα του ρυµοτοµικού, λογικά έχει προηγηθεί η αντικατάσταση του 
ρέµατος µε άλλον αποδέκτη σύµφωνα µε τις παρ.3 και 4 του άρθρου 6 του 
κτιριοδοµικού, εποµένως θα µπορούσε να υποβληθεί δήλωση για κάποια αυθαίρετη 
προσθήκη στο ακίνητο, δεδοµένου ότι δεν πρόκειται για νοµιµοποίηση αλλά µόνο για 
προσωρινή διατήρηση για 30 χρόνια. Προϋπόθεση να µην υπήρχαν ψευδή στοιχεία στην 
άδεια.  Τότε µάλλον δεν θα υπάρχει θέµα. 
Για στοιχεία για το αν τυχόν είχε γίνει κάποια διαδικασία, η έρευνα ξεκινά από το ∆ήµο. 
 
• ΣΤΕ-899/11 (Τµήµα Ε): «η διάταξη της παρ.2 του Αρθ-6 του κτιριοδοµικού 
κανονισµού ελέγχεται ως µη νόµιµη.» 
 
 

106. ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ή ΚΤΙΡΙΑ: Μετά από διερεύνηση για το εάν 
είναι δυνατόν να υπαχθεί στις ρυθµίσεις του Ν.4014/11, δηλαδή αν µπορεί να δηλωθεί, 
τµήµα αυθαίρετου κτιρίου ή κατασκευής που είναι ρυµοτοµούµενο, λαµβάνοντας υπόψη 
το άρθρο 23 παρ.3.α.α. του Ν.4014/11 και τις απόψεις άλλων εισηγητών, τα σχετικά που 
αναφέρονται στην Η΄10, αλλά κυρίως την ισχύουσα νοµοθεσία*, προκύπτει ότι δεν 
µπορεί να δηλωθεί τµήµα αυθαίρετου κτιρίου ή κατασκευής που είναι 
ρυµοτοµούµενο, αφού αυτό θα έχει σαν συνέπεια να δεσµευθεί η εφαρµογή του 
ρυµοτοµικού (λόγω της διατήρησης του αυθαιρέτου για 30 χρόνια) και οποιαδήποτε 
άλλη ερµηνεία χρειάζεται νοµοθετική ρύθµιση ή έγκυρη οδηγία. 

 
Επιπλέον εφιστάται η προσοχή στα εξής θέµατα: 
• ότι το ρυµοτοµούµενο τµήµα δεν υπολογίζεται στην αρτιότητα του οικοπέδου,  
• ότι για την οικοδοµησιµότητα των οικοπέδων, εκτός των άλλων προϋποθέσεων, µε βάση 
το Αρθ-2 παρ.15 ΓΟΚ πρέπει να έχουν «πρόσωπο» σε εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο, 
διανοιγµένο σε όλο το µήκος του προσώπου και σε όλο το πλάτος του δρόµου. 
Εξαίρεση προβλέπεται µόνο σε περιπτώσεις διαπλατύνσεως υφισταµένων οδών σε 
ρυµοτοµικά εγκεκριµένα µε το Ν∆ του ΄23 (σχετικά η Εγκ-25/87 και το Άρθ-10  παρ.3) 
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• ότι δεν µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια πριν να αφεθεί στην κοινή χρήση το 
ρυµοτοµούµενο τµήµα, µε επιφύλαξη τυχόν δικαιώµατος αποζηµίωσης 
• ότι για τις µεταβιβάσεις οικοπέδων ή ακινήτων στη ∆ήλωση του Ν.651/77 που 
περιλαµβάνεται στο τοπογραφικό, πρέπει να δηλώνεται η αρτιότητα ή όχι, του µη 
ρυµοτοµούµενου τµήµατος του οικοπέδου (δηλαδή χωρίς το ρυµοτοµούµενο τµήµα του) 
και ότι θα καταστεί οικοδοµήσιµο µετά την διάνοιξη του προσώπου, δηλαδή αφού 
τεθεί σε κοινή χρήση το ρυµοτοµούµενο τµήµα.  
• Ότι κατ΄ επέκταση ανάλογο θα είναι και το περιεχόµενο της Βεβαίωσης για 
µεταβίβαση, δηλαδή ότι δεν µπορεί να µεταβιβασθεί το ρυµοτοµούµενο τµήµα (εκτός 
από τυχόν δικαίωµα αποζηµίωσης, το οποίο περιγράφεται στο συµβόλαιο µε βάση τα 
δηλούµενα στο τοπογραφικό). 

 
 
107. ΣΚΑΛΕΣ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: Εξωτερική σκάλα που έχει ύψος ανάβασης > 1,50µ 

είναι υπέρβαση δόµησης και κάλυψης (εκτός αν είναι σε παραδοσιακό οικισµό οπότε 
δηλώνεται ως κατασκευή). 
Γενικά σκάλες ή διαµόρφωση > του +/- 1,50µ. από το Φυσικό έδαφος θέλουν έγκριση 
ΕΠΑΕ.  

 
108. ΣΤΑΒΛΟΙ, ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ (Γ΄12): κλπ κτίρια παραµονής ζώων, 

χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί χώροι µε το άρθρο 2 παρ.3 του Κτιριοδοµικού, και 
εντάσσονται στην παρ.3.α του Φύλλου καταγραφής   

 
 
109. ΣΤΕΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΧΩΡΟ: (Γ΄11) Ερώτηµα: Πώς υπολογίζεται το 

πρόστιµο αυθαίρετης στέγης, χωρίς επισκέψιµο χώρο, επί νοµίµως υφιστάµενης 
οικοδοµής;  Απάντηση: Εµπίπτει στην Κατηγορία 13 (αναλυτικός προϋπολογισµός) και 
εξετάζεται τυχόν υπέρβαση ύψους (Κατηγορία 6).  

                                           - Βλέπε και Υπέρβαση Ύψους σε περίπτωση κατασκευής Στέγης 
 
 
110. ΣΟΦΙΤΕΣ: (Β΄27 & Γ΄21) Εάν είναι προσβάσιµος χώρος µε οποιαδήποτε χρήση 

υπολογίζεται συντελεστής υπέρβασης δόµησης και µειωτικός συντελεστής 0,5  
Για τις ανάγκες της διαδικασίας των δηλώσεων διατυπώνεται, άτυπα βέβαια, ο 
ακόλουθος «Ορισµός Σοφίτας»: Είναι ένας χώρος προσπελάσιµος µέσα στη στέγη. Αν 
έχει µέσο ύψος µικρότερο των 2,40µ είναι βοηθητικός χώρος, ενώ αν έχει µέσο ύψος 
ίσο ή µεγαλύτερο των 2,40µ είναι κύριος χώρος. Τα ελεύθερα ύψη υπολογίζονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.1 & 2 του Κτιριοδοµικού. Και στις δύο περιπτώσεις 
υπολογίζεται ως υπέρβαση συντελεστή δόµησης και ενδεχόµενα ύψους. 
Πέραν αυτού οι βοηθητικοί χώροι ορίζονται µε το άρθρο 2 παρ.3 σε συνδυασµό και µε τα 
ελεύθερα ύψη που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.1 & 2 του Κτιριοδοµικού, 
και είναι εύκολο να συµπληρωθεί το άρθρο 2 παρ.3 µε Απόφαση Υπουργού για όσους 
χώρους θέλει το Υπουργείο να χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί και να υπολογίζονται 
µε 0,5 δηλαδή σύµφωνα µε τη (Β΄27): όταν το αυθαίρετο είναι υπόγειο, πατάρι ή 
σοφίτα, ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει και όταν είναι ισόγειο µε βοηθητική 
χρήση (πχ garage, αποθηκευτικός χώρος)  
Σοφίτα που έχει ενταχθεί στο Ν.3843/10, εφόσον έχει υπέρβαση ύψους, δηλώνεται µε το 
Ν.4014/11 ως υπέρβαση ύψους, όπως αναφέρεται και στη (Β΄1) για την περίπτωση  
∆ώµατος (σχετικά και τα αναφερόµενα στη Γ΄11, για τη στέγη χωρίς επισκέψιµο χώρο)  

 
111. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ – Βλέπε Ηµιϋπαίθριοι Αυθαίρετοι 
 



Συντάκτης Ελένη Μπούτου – Λεµπέση 19-2-2012  Σελίδα 44 από 57 

112. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ: Για σύνδεση αυθαίρετων ιδιοκτησιών µε δίκτυα κοινής 
ωφέλειας απαιτείται βεβαίωση του ΤΕΕ όπου πιστοποιείται η καταβολή τουλάχιστον της 
α' δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου. (τελευταίο εδ. παρ.10 Άρθ.24 – τροπ.άρθ.49 
παρ.9 Ν.4030/11 & ΕΑ / Η΄1 & Εγκύκλιος 53481/1-12-11) 

     Με την παρ.2 της Εγκ.1/12 ορίζεται: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ: 
Με την παρ. 9, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 συµπληρώνεται η παρ. 10 του άρθρου 24, 
του ν. 4014/11 και προκύπτουν τα εξής : 
     α) Για τη σύνδεση εξ' ολοκλήρου αυθαιρέτων κτισµάτων ή αυθαιρέτων αυτοτελών 
λειτουργικά ιδιοκτησιών µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, υποβάλλεται στον αρµόδιο 
οργανισµό βεβαίωση του ΤΕΕ, η οποία περιλαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία 
ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής και µε την οποία βεβαιώνεται η 
καταβολή τουλάχιστον της α' δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου. Ο ιδιοκτήτης 
υποβάλλει την παραπάνω βεβαίωση µε αίτησή του στην οποία περιγράφεται µε σαφήνεια 
το προς ηλεκτροδότηση κτίσµα ή χώρος (π.χ. διώροφη οικοδοµή µε πυλωτή και υπόγειο, 
διαµέρισµα α' ορόφου, διαµέρισµα ή κατάστηµα σε υπόγειο κ.λ.π.), αναγράφεται η τοπική 
ή δηµοτική κοινότητα και η επιφάνεια του αυθαιρέτου κτίσµατος, η οποία πρέπει να 
συµπίπτει µε την αναφερόµενη στη βεβαίωση του ΤΕΕ. 
     β) Για τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχουν 
αποπερατωθεί, αλλά δεν έχουν συνδεθεί µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και περιλαµβάνουν 
αποπερατωµένες αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκαταστήσει αυθαίρετες χρήσεις που 
έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/11, προσκοµίζεται αίτηση του ενδιαφερόµενου 
προς την πολεοδοµική υπηρεσία, η βεβαίωση του ΤΕΕ µε συνηµµένα σχέδια κάτοψης και 
τοµής της πραγµατικής κατάστασης σε κλίµακα 1:100 στα οποία σηµειώνονται οι χώροι 
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011, υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού ότι 
τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα όταν 
ενεργοποιηθεί και εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 9, του ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4 Α'), 
την ΥΑ.39869/7379/85 ΦΕΚ375/Β', την Εγκύκλιο 61/85, τα έγγραφα υπ' αριθ.28116/91 
και 86808/9504/91 και από 1-3-2012 η παρ.3, του άρθρου 45 του 4030/11 (ΦΕΚ249 Β'). 
       Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποπερατωµένες πρέπει να προηγηθεί η 
έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης (της παρ.17, του άρθρου 24, του 
ν. 4014/11) και µετά ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία. 
    γ) Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παρ.10, του άρθρου 24 «..Από τη δηµοσίευση του 
παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ' εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων 
κτισµάτων µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που 
τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.». Ως εκ τούτου από τη δηµοσίευση του 
νόµου (21-9-11) έχει παύσει να ισχύει η υπ' αριθ. 1208/13-1-2004 απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε «Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτων 
κτισµάτων, µε τα δίκτυα ∆ΕΗ (ηλεκτροδότηση) και Ύδρευσης και σχετικές διαδικασίες.» 
(ΦΕΚ 64 Β'). 

 
113. ΣΥΝΕΝΩΣΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ – Βλέπε ∆ιαµερισµάτωση & ∆ιαρρυθµίσεις 
 
114. ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΞ Α∆ΙΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ: Στα εξ αδιαιρέτου 

αρκεί η δήλωση του ενός συνιδιοκτήτη µε συµπλήρωση όλων των στοιχείων του λοιπού 
ποσοστού των συνιδιοκτητών, και το σωστό είναι ο Μηχανικός να έχει εξουσιοδότηση από 
όλους τους εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες, ή θα γίνει από κοινού δήλωση όλων. Αν οι 
συνιδιοκτήτες που έχουν κτίσει έχουν υπερβεί τον επιτρεπόµενο συντελεστή τότε δεν 
υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή για όσους δεν έχουν κτίσει και από εκεί και πέρα είναι 
ζήτηµα αστικής διαφοράς µεταξύ τους που επιλύεται από τα δικαστήρια. 
Άρθρο 24 παρ.2.δ: Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει 
εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι 
συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους 



Συντάκτης Ελένη Μπούτου – Λεµπέση 19-2-2012  Σελίδα 45 από 57 

πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Η περίπτωση αυτή προφανώς εφαρµόζεται όταν 
υπάρχει άδεια και µόνο σε οριζόντιες ή κάθετες συνιδιοκτησίες. Αλλά σαφώς δεν 
αφορά σε εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίες αφού όλοι είναι συγκύριοι έστω και αν 
πρόκειται για λειτουργικά αυτοτελείς ιδιοκτησίες. - είναι λανθασµένη η απάντηση 
(Β.12) σε σχέση µε το ερώτηµα. 
Επίσης δεν ωφελεί και δεν µπορεί να γίνει στην περίπτωση που υπάρχει µόνο ένας 
ιδιοκτήτης για όλες τις λειτουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, διότι δεν αλλάζει το 
αποτέλεσµα και δεν µπορεί να γίνει κλιµακωτά η υπέρβαση του συντελεστή, όπως 
αναφέρεται λανθασµένα στην απάντηση (Ε.2) µετά και τη νεώτερη (Η΄8).   

 
 
115. ΣΧΟΛΙΑ: Στα σχόλια αιτιολογούνται οι επιλογές της δήλωσης. π.χ. αναφέρεται ότι 

κάποιος χώρος ρυθµίστηκε µε τον 3843, ότι το υπόγειο είναι χώρος κύριας χρήσης και 
δηλώθηκε ως ΒΧ µόνο για τον υπολογισµό του προστίµου παρά το ότι στην 
πραγµατικότητα είναι ΚΧ. 

 
 
116. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Πρέπει να αναφέρει τα επίσηµα στοιχεία και περιγραφή του 

αυθαιρέτου, τη χρήση του κλπ 
 
117. ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ - (Β΄22, Β΄23 & Ζ΄5): Αναζητείται η τιµή ζώνης που ίσχυε στις 21-9-

2011, σύµφωνα µε το σύστηµα Αντικειµενικών αξιών του Υπ. Οικονοµικών, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παρ.7, του άρθ.24 (αντικατ. µε το άρθ.49 παρ.8 Ν.4030/11), και δεν 
χρησιµοποιείται η τιµή εκκίνησης ή η τιµή αφετηρίας.  

 
• Η ανάλυση που ακολουθεί για την παρ.7 του άρθ.24 και το διάγραµµα εφαρµογής των 

παρ.7.α & 7.β, συντάχθηκαν από το συνάδελφο Σταύρο Σουάνη. 
 
Η παράγραφος 7 του άρθ.24 όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.4030/2011 και τον ν.4042/2012 
αποτελείται από 3 παραγράφους: την 7α, την 7β και την 7γ. 
- Η παρ.7α αφορά κτίσµατα που βρίσκονται στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά 
Κρήτη και Εύβοια. 
 
- Η 7β αφορά την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, πλην των νήσων Ιθάκης, Ικαρίας και 
Καρπάθου για τα οποία υπάρχει η παράγραφος 7γ. 
 
Το άρθρο 7 έχει διαµορφωθεί ως εξής: 
7.α.�Για τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και 
Εύβοια στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης σύµφωνα µε το σύστηµα των 
αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον 
υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που 
ισχύει στην τοπική ή δηµοτική κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει 
καθοριστεί, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα.  

Ειδικά δε για τα ως άνω ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως  και 
εκτός ορίων οικισµού, που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης σύµφωνα µε το σύστηµα των 
αντικειµενικών αξιών του Υπ. Οικονοµικών, για τον υπολογισµό των προστίµων 
λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, 
εφόσον στην οικεία δηµοτική κοινότητα του ακινήτου η µέγιστη τιµή ζώνης δεν 
υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ. – βλέπε το σχετικό διάγραµµα*  
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7.β. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της επικράτειας στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί 
τιµή ζώνης µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπ. Οικονοµικών στην περιοχή 
του ακινήτου, για τον υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη 
τιµή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δηµοτική κοινότητα, που βρίσκεται το ακίνητο 
και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτήν, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο ∆ήµο και 
εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην 
περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο.  
 «Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούµενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές 
εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµού, που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, 
σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, για τον 
υπολογισµό των προστίµων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο 
∆ήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην 
περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δηµοτική κοινότητα η µέγιστη 
τιµή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% της 
έκτασής της. Για τη συνδροµή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη του οικείου ∆ήµου.» [Προσθήκη µε το Άρθρο 50 παρ.2.β. ν.4042/12] – βλέπε το 
σχετικό διάγραµµα**  

 7.«γ. Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης στην περιφερειακή ενότητα, 
όπου βρίσκεται το ακίνητο, για τον υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται 
υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο νοµό, στον οποίο βρίσκεται η περιφερειακή 
ενότητα.» [Προσθήκη µε το Άρθρο 50 παρ.2.α. ν.4042/12] 

 
Ο έλεγχος του 10% θα γίνει από τους ∆ήµους και θα εκδοθούν διαπιστωτικές πράξεις 
για κάθε µία δηµοτική (τοπική) κοινότητα. ∆εν είναι ευθύνη του Μηχανικού. 
 
 
Όλη η διοικητική διάρθρωση της χώρας µέχρι επίπεδο οικισµού δίδεται στο link: 
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&cati
d=21&sobi2Id=198&Itemid=  
Είναι πολύ χρήσιµος σύνδεσµος τα φύλλα του υπουργείου είναι φτιαγµένα σε επίπεδο 
οικισµού. 
 

Η αντιστοιχία Καλλικράτη µε Καποδίστρια είναι η εξής: 

Καποδιστριακός Νοµός = Καλλικρατική Περιφερειακή Ενότητα (στις περισσότερες 
περιπτώσεις) 
Καποδιστριακός ∆ήµος / Κοινότητα= Καλλικρατική ∆ηµοτική Ενότητα (πάντα) 
Καποδιστριακό Τοπικό ∆ιαµέρισµα = Καλλικρατική Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα 
Οικισµοί – παραµένουν οι ίδιο και στους δύο διαχωρισµούς. (πάντα πλην µίας περίπτωσης) 
Όπως παρατηρείτε δεν αντιστοιχίζεται ο Καλλικρατικός ∆ήµος µε κάτι στον Καποδίστρια, 
διότι οι Καλλικρατικοί είναι οι Νέοι Συνενωµένοι ∆ήµοι οι οποίοι δεν υπήρχαν 
προγενέστερα του Καλλικράτη. 
 
"Το έντυπο του ΕΤΑΚ έχει στο format του µάλλον  "τιµή υπολογισµού" .  
Αν δίπλα στην τιµή υπάρχει το γράµµα "Ζ" τότε σηµαίνει ότι το ακίνητο είναι 
εντός ΑΠΑΑ και χρησιµοποιούµε την τιµή.  
Αλλιώς θα έχει το γράµµα "Ε"  το οποίο απλά το αγνοούµε." 
 

Ø Βλέπε στη συνέχεια τα διαγράµµατα για την εφαρµογή των παραγράφων 7.α και 7.β 
 

http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=198&Itemid
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=198&Itemid
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* ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 7α 
ΑΠΑΑ = Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξίας Ακινήτων. 
ΠΕ = Περιφερειακή Ενότητα 
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**∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 7β 
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118. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ – Με την παρ.3 του άρθ.49 του ν.4042/12 
αντικαθίσταται η παρ.15 του άρθ.49 του ν.4030/2011 Α΄/249 ως εξής: 
 
«15. α) Η βεβαίωση του µηχανικού που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 23 του 
ν.4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες προδιαγραφές, εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων. 
Τοπογραφικό διάγραµµα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση 
αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισµού 
προϋφισταµένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισµών κάτω των 2.000 
κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (∆΄ 181). 
Επίσης, τοπογραφικό διάγραµµα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω 
βεβαίωση αφορά σε αδόµητα αγροτεµάχια και κληροτεµάχια, τα οποία (τόσο 
αγροτεµάχια όσο και κληροτεµάχια) βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων 
οικισµού και τα οποία προέρχονται από αναδασµό ή περιλαµβάνονται στο 
κτηµατολόγιο του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και σε αδόµητα 
κληροτεµάχια διανοµής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται κτηµατογραφικό απόσπασµα 
του αναδασµού ή του Κτηµατολογίου του ΟΣ∆Ε ή της πράξης διανοµής, θεωρηµένο από 
την αρµόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου του αναδασµού ή τον ΟΣ∆Ε ή την αρµόδια 
υπηρεσία τήρησης του αρχείου της πράξης διανοµής.  
Για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων 
οικισµού προϋφισταµένων του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισµών κάτω των 
2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (∆΄ 
181), το τοπογραφικό διάγραµµα µπορεί να αποκλίνει σε εµβαδόν µέχρι 2 % από το 
τοπογραφικό διάγραµµα της σύστασης. 
 
β) Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση επισύναψης 
τοπογραφικού διαγράµµατος σε συµβόλαιο, εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραµµα ε-
ξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, εκτός αν το συµβόλαιο αφορά σε 
ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισµού προϋφισταµένων 
του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων, που 
καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (∆΄ 181) ευρισκόµενο 
εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισµού. 
γ) Η διάταξη της περίπτωσης α΄ εφαρµόζεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 49 
του ν. 4030/2011.» 
 
Ø Τοπογραφικό διάγραµµα νοείται µόνο για το σύνολο του ακινήτου (οικοπέδου ή 

γηπέδου) και µε αποτύπωση όλων των κτισµάτων. 
 

Τοπογραφικό Εξαρτηµένο Απαιτείται: 
α) Για τις δηλώσεις αυθαιρέτων άρθ.24 παρ.2.β. & (Στ΄6): Στις περιπτώσεις που δεν 
έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδοµική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί … και 
σε κάθε περίπτωση κτίσµατος ή κατασκευής στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισµούς 
χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα 
συντεταγµένων (ΕΓΣΑ’ 87)..,      

β) Για τις Βεβαιώσεις για µεταβίβαση: ισχύουν τα ως άνω που ορίζονται µε την παρ.3 
του άρθ.49 του ν.4042/12�που αντικαθιστά�το άρθρο 49 παρ.15 του νόµου 4030/11  

γ) Για την έκδοση των Αδειών ∆όµησης από 1-3-2012, σύµφωνα µε το άρθρρο 9 παρ.3 
του ν.4030/11 
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119. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ: 
(Ε΄2) Ερώτηµα: Στην κατηγορία υπέρβασης δόµησης (5) του "Φύλλου καταγραφής 
αυθαίρετης κατασκευής .." σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής 1500 τµ, µε 
επιτρεπόµενη δόµηση 200 τµ το πρόστιµο υπολογίζεται κλιµακωτά ή επιβαρύνεται µε 
το µεγαλύτερο συντελεστή (5δ=1,9);  
Απάντηση: Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο επιβαρύνεται µε το µεγαλύτερο συντελεστή που 
αναλογεί στη συνολική υπέρβαση δόµησης ανά αυτοτελή λειτουργικά ιδιοκτησία. 
∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό των επιβαρυντικών συντελεστών αθροίζεται το 
σύνολο των υπερβάσεων ανά κατηγορία αυθαιρέτων. 
 
 (Θ΄4): Για τον εντοπισµό των συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο 
καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα µεγέθη των υπερβάσεων – παραβάσεων 
που διαπιστώθηκαν ανά αυτοτελή ιδιοκτησία συγκρίνονται µε τα µέγιστα 
επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, ανεξάρτητα αν 
υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη αυτά.  
• Από το παράδειγµα της Θ΄4 προκύπτει ότι η σύγκριση γίνεται µε τα επιτρεπόµενα 

για το σύνολο του ακινήτου (του γηπέδου ή του οικοπέδου). 
 
(Θ΄4): Στην περίπτωση κτιρίου µε οικοδ. άδεια όπου έχουν γίνει αυθαιρεσίες καθ΄ 
υπέρβαση της κάλυψης της δόµησης και του ύψους της οικοδ. άδειας, αλλά όχι καθ΄ 
υπέρβαση των όρων και περιορισµών δόµησης της περιοχής, εάν δεν επιθυµούµε την 
υπαγωγή στην παρ.2 του άρθρου 26 του ν.4014/11, αλλά στη ρύθµιση του άρθρου 24 
του νόµου: Κατ΄ αρχήν ∆ιαπιστώνονται οι υπερβάσεις σε σχέση µε τα εγκεκριµένα σχέδια 
της οικοδ. άδειας.  
Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη µη νόµιµης κατασκευής σχετίζεται µε την οικοδοµική 
άδεια και όχι µε τα επιτρεπόµενα µεγέθη της περιοχής.  
Το παράβολο που πρέπει να καταβληθεί  υπολογίζεται από τη συνολική επιφάνεια των 
υπερβάσεων.  
Στη συνέχεια ταξινοµούνται οι υπερβάσεις και οµαδοποιούνται ανά αυτοτελή 
ιδιοκτησία αυτές που έχουν τις ίδιες κατηγορίες υπέρβασης (πχ κάλυψη, δόµηση, κλπ). 
Για τον εντοπισµό των συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο καταγραφής 
αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα µεγέθη των υπερβάσεων – παραβάσεων που 
διαπιστώθηκαν συγκρίνονται µε τα µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην 
περιοχή του ακινήτου, ανεξάρτητα αν υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη αυτά. 
 
Συγκεκριµένα το µέγεθος υπέρβασης διαιρείται µε το αντίστοιχο µέγιστο 
επιτρεπόµενο µέγεθος στην περιοχή, πχ: 
 
Τετραώροφη οικοδοµή µε βάση οικοδοµική άδεια ύψους 12µ 
Έχει κατασκευαστεί ένας παραπάνω αυθαίρετος όροφος ύψους 3µ 
Επιτρεπόµενο ύψος στην περιοχή 27µ 
Ποσοστό υπέρβασης ύψους 3/27 = 0,111 δηλ. 11% <20%. 
 
Εποµένως το ενιαίο ειδικό πρόστιµο της επιφάνειας του αυθαίρετου ορόφου (εκτός των 
άλλων συντελεστών που υπολογίζονται αναλόγως) επιβαρύνεται µε συντελεστή 6.α = 
1,2, επειδή παραβιάζονται τα µεγέθη της οικοδοµικής άδειας. 

 
 

Ø Αθροίζουµε τις Υ∆, ή τις ΥΚ ή τις ΥΥ και διαιρούµε µε τα επιτρεπόµενα του 
οικοπέδου. 
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Ø Ένα µικρό αλλά αποκαλυπτικό παράδειγµα (από το συνάδελφο Σταύρο Σουάνη): 
ακίνητο Α έχει υπέρβαση δόµησης 100µ2 µε το οικόπεδο να έχει µέγιστο επιτρεπόµενο 
80µ2. Το πρόστιµο θα το υπολογίσουµε µε συντελεστή 1,6 στην υπέρβαση δόµησης. 
Στο δίπλα οικόπεδο έχει χτιστεί το σπίτι Β µε 100µ2 υπέρβαση δόµησης, αλλά τα 50µ2 
από αυτά παραβιάζουν το ∆ <20%. 
 
Τιµή ζώνης, εντός εκτός κτλ έστω ότι βγάζουν µία τιµή Σ 
 
Υπολογίζοντας λοιπόν µε τον τρόπο "ποσοστό ανά ΦΚ" έχουµε: 

      Για το Α θα έχουµε: Σx100x1,6=160Σ 
      Για το Β θα έχουµε: Σx50x1,3+Σx50x1,3x1,2=143Σ. 
       και αυτό είναι λάθος, αφού στο Α οικόπεδο έχουµε µόνο υπέρβαση δόµησης 

 
Με τον τρόπο "αθροίζουµε τις παρανοµίες και υπολογίζουµε έναν συντελεστή 
για κάθε ιδιοκτησία": 

      Για το Α θα έχουµε:   Σx100x1,6=160Σ 
Για το Β θα έχουµε:   Σx50x1,6+Σx50x1,6x1,2= 176Σ > 160 Σ  
που είναι το σωστό (έχοντας αθροίσει την υπέρβαση δόµησης) 
 
 
 

Ø Σχόλια & συµπεράσµατα µε βάση τη (Θ΄4):  
 
1. Οι υπερβάσεις (τα αυθαίρετα) κρίνονται σε σχέση µε την άδεια,  
 
2. Είτε υπάρχει είτε όχι υπέρβαση των επιτρεπόµενων όρων δόµησης της περιοχής, ίση 

παράβαση θα υπολογίζεται µε ίδιο συντελεστή επιβάρυνσης, 
 

3. Υπέρβαση πχ 200 τµ σε κτίριο που ανήκει σε ένα ιδιοκτήτη µε επιτρεπόµενο 
συντελεστή 400τµ η υπέρβαση είναι 50%, ενώ αν στο ίδιο κτίριο είναι 4 οριζόντιες 
συνιδιοκτησίες που έχουν 50τµ η κάθε µία, η υπέρβαση είναι 12,5% < 50%, δηλαδή 
για µικρότερες ιδιοκτησίες οι συντελεστές υπέρβασης για τον υπολογισµό του 
προστίµου είναι ευνοϊκότεροι. 

 
4. Σε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης εκτός σχεδίου από κτίριο Βιοµηχανίας 

3.600τµ σε κτίριο γραφείων µε επιτρεπόµενο συντελεστή 600τµ, ιδιοκτησίας ενός η 
υπέρβαση του συντελεστή είναι 500% > 200%, αν όµως αποτελείται από 4 ίσες 
οριζόντιες συνιδιοκτησίες 900τµ η υπέρβαση για κάθε µία είναι 125% < 200% 

 
5. ∆εν απαντάται µεν, αλλά φαίνεται να γίνεται αποδεκτή η επιλογή να πάει µε δήλωση 

(άρθρο 24) αντί µε νοµιµοποίηση (άρθρο 26 παρ.2) 
 

6. Για αυθαίρετες προσθήκες στο φύλλο καταγραφής (ΦΚ) θα θεωρείται ότι υπάρχει 
οικοδοµική άδεια και όταν είναι εκτός σχεδίου για τον αυξητικό συντελεστή 6, το ύψος 
των αυθαίρετων κατασκευών θα συγκριθεί µε το ύψος που επιτρέπεται από την εκτός 
σχεδίου δόµηση και ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου.  
Εάν οι προσθήκες έγιναν αποδεδειγµένα όταν η περιοχή ήταν ήδη εκτός σχεδίου, θα 
είναι σωστό για την εύρεση των συντελεστών 5, 7 και 8, να συγκρίνονται οι 
υπερβάσεις  µε αυτούς που ίσχυαν όταν κατασκευάσθηκαν τα αυθαίρετα, δηλαδή µε τα 
επιτρεπόµενα στην εκτός σχεδίου δόµηση. 
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120. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΤΑ: Σύµφωνα µε την  Εγκ.1/12 
παρ.Β.7.β. ισχύουν τα εξής:  
β) Με τη ρύθµιση της παρ.2, του άρθρου 51, του ν.4030/11 ορίζεται ότι στην περίπτωση 
που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή 
κάθετη ιδιοκτησία µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου, για τον υπολογισµό των 
πολεοδοµικών µεγεθών (κάλυψη, δόµηση, κ.λ.π), που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια κάθε 
συνιδιοκτήτη δεν λαµβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλο 
συνιδιόκτητο τµήµα.  
Εποµένως κατά την έκδοση οικοδοµικών αδειών όταν στο διάγραµµα κάλυψης 
αποτυπώνονται χώροι που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν.4014/11 αυτοί διατηρούνται 
για τριάντα (30) χρόνια προσµετρούµενοι όµως στα πολεοδοµικά µεγέθη, εκτός των 
περιπτώσεων συνιδιοκτησίας, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο.  
Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, που τµήµα τους έχει υπαχθεί στην παρ.2, του 
άρθρου 26 (για έκδοση οικοδοµικής άδειας νοµιµοποίησης) και το υπόλοιπο τµήµα στο 
άρθρο 24 (µε καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου) κατά την έκδοση της 
οικοδοµικής άδειας αποτυπώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση και το 
διάγραµµα κάλυψης αναφέρεται στα πραγµατοποιηµένα µεγέθη και τη σχέση τους µε 
τους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης, σύµφωνα µε την παρ. 3, του άρθρου 
23, του ν.1577/85.  
Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση του ν.4014/11 αυθαιρέτων 
κατασκευών πρέπει να έχει περαιωθεί πριν την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. 
 

121. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ: (Θ΄4): Για τον εντοπισµό των 
συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας 
κατηγορίας τα µεγέθη των υπερβάσεων – παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ανά 
αυτοτελή ιδιοκτησία συγκρίνονται µε τα µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν 
στην περιοχή του ακινήτου, ανεξάρτητα αν υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη 
αυτά. βλέπε παράδειγµα στο θέµα Υπέρβαση Όρων ∆όµησης 
 
Άρθρο 24 παρ.2.δ: Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει 
εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι 
συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους 
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Η περίπτωση αυτή προφανώς εφαρµόζεται όταν 
υπάρχει άδεια και µόνο σε οριζόντιες ή κάθετες συνιδιοκτησίες, µε βάση και την Ε΄2  
                                        - Κατά τα λοιπά βλέπε στο θέµα Υπέρβαση όρων ∆όµησης 
 

122. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ:  
       Η Γ΄24 έχει  Αντίφαση µε τη Θ΄4, που µάλλον είναι πιο σωστή 

(Θ΄4): Για τον εντοπισµό των συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο 
καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα µεγέθη των υπερβάσεων – 
παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ανά αυτοτελή ιδιοκτησία συγκρίνονται µε τα 
µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, ανεξάρτητα αν 
υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη αυτά. βλέπε παράδειγµα στο θέµα Υπέρβαση 
Όρων ∆όµησης 
-Ειδικά για τα εκτός σχεδίου η κάλυψη συγκρίνεται µε την κάλυψη που προβλέπεται 
για τη συγκεκριµένη χρήση κτιρίου (για κατοικίες η µέγιστη κάλυψη είναι ίση µε τον 
επιτρεπόµενο συντελεστή) 
 
-Σε περίπτωση πολλών ορόφων η υπέρβαση κάλυψης λαµβάνεται σε κάθε όροφο για 
κάθε τµήµα που παραβιάζει την κάλυψη  
                                        - Κατά τα λοιπά βλέπε στο θέµα Υπέρβαση όρων ∆όµησης 
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123.  ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ σε ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ (Θ΄11): Κτίριο που όταν 
κατασκευάστηκε ήταν  εκτός σχεδίου και είχε οικοδοµική άδεια αλλά κατασκευάστηκαν 
και υπερβάσεις. Μετά την ένταξη σε ρυµοτοµικό σχέδιο κάποια τµήµατά του βρίσκονται 
εντός προκηπίου ή εντός υποχρεωτικών αποστάσεων από τα όρια και έτσι δηµιουργούνται 
επιπλέον υπερβάσεις που τις δηµιουργεί το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο και οι διατάξεις του. 
Εάν τα τµήµατα  του βρίσκονται εντός προκηπίου ή εντός υποχρεωτικών αποστάσεων 
από τα όρια είναι αυθαίρετα επιβάλλονται οι αυξητικοί συντελεστές και για τις 
υπόλοιπες παραβάσεις διερευνάται η δυνατότητα υπαγωγής στην παρ.2 του άρθρου 
26 του Ν.4014/11. 

 
 
124. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ: Ο συντελεστής 6 για την αύξηση του ύψους εφαρµόζεται σε 

όλες τις περιπτώσεις σε σύγκριση µε το επιτρεπόµενο ύψος στην περιοχή του 
ακινήτου (Εγκ.13/11 παρ.Α.2).  
(Θ΄4): Για τον εντοπισµό των συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο 
καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα µεγέθη των υπερβάσεων – 
παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ανά αυτοτελή ιδιοκτησία συγκρίνονται µε τα 
µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, ανεξάρτητα αν 
υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη αυτά.  
                                                   - βλέπε παράδειγµα στο θέµα Υπέρβαση Όρων ∆όµησης 
 
Ελέγχεται η υπέρβαση καθ΄ ύψος ως προς το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής 
και το ιδεατό στερεό, σε εκατοστά, σε όλες τις περιπτώσεις αυθαιρέτων (είτε έχουν 
άδεια είτε όχι), και ως βάση υπολογισµού λαµβάνεται η αντίστοιχη επιφάνεια (εµβαδόν) 
του αυθαίρετου τµήµατος (Εγκ.13/11) 
 
Σηµειωτέον ότι στα Εκτός σχεδίου σε περίπτωση κατασκευής στέγης το επιτρεπόµενο 
ύψος προσαυξάνεται µε το ύψος της στέγης, ενώ στα εντός σχεδίου υπολογίζεται βάσει 
του συνολικού µέγιστου επιτρεπόµενου ύψους χωρίς τη στέγη, εκτός αν η υπέρβαση 
οφείλεται µόνο στην υπέρβαση του ύψους της στέγης, και ειδικά αν στην περίπτωση που  
δηµιουργείται κάποιος χώρος µέσα στη στέγη. 
 
Για τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου που αφορά στην υπέρβαση ύψους σε οικοδοµή 
µε οικοδοµική άδεια δεν θα προσµετράται το πρόσθετο ύψος που έχει προκύψει από 
την µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωµατώσεις που έχουν 
εκτελεστεί. (τροπ.  άρθρο 24 παρ.25) 
 
-∆ώµα που έχει ενταχθεί στο Ν.3843/10, εφόσον έχει υπέρβαση ύψους, δηλώνεται µε το 
Ν.4014/11 ως υπέρβαση ύψους (Β΄1). Αφού γίνεται αποδεκτό αυτό µε τη Β΄1 για το 
∆ώµα, προφανώς έχει ανάλογη εφαρµογή και στις άλλες περιπτώσεις που δηλώθηκαν 
µε το Ν.3843/10 (Η/Χ, πατάρια, υπόγεια)  
- Βέβαια στην περίπτωση του Η/Χ αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχει αύξηση του ύψους 
ολόκληρου του ορόφου. 
 

Ø Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων ή τµηµάτων τους, 
στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόµησης, το πρόστιµο υπολογίζεται χωρίς να 
πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόµησης, αλλά ο συντελεστής 0,20 για 
υπερβάσεις έως 20% του επιτρεπόµενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις 
µεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόµενου ύψους. (τροπ.  άρθρο 24 παρ.6 προσθ. µε 
άρθ.51 παρ.3 Ν.4030/11 & Στ΄1) 
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Ø Για την Υπέρβαση Ύψους, υπάρχουν οι εξής διαφορετικές περιπτώσεις: 
 

• Σε πολυώροφα κτίρια που η συνολική υπέρβαση του ύψους εκ κατασκευής έχει 
κατανεµηθεί σε ορόφους, σε κάθε όροφο που περιλαµβάνεται στην άδεια και έχει 
µόνο υπέρβαση ύψους σε σχέση µε το ύψος της άδειας, δηλαδή όταν δεν έχει 
υπέρβαση δόµησης, οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου είναι υπόχρεες κατά το τµήµα 
του ύψους που τους αναλογεί, χωρίς να επηρεάζεται το ύψος των άλλων ιδιοκτησιών 
που βρίσκονται σε άλλους ορόφους, και το πρόστιµο θα υπολογίζεται µε τους 
συντελεστές 0,2 ή 0,4, σε σύγκριση µε το επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής. Για να 
ενεργοποιηθεί ο υπολογισµός πρέπει στο πεδίο "Υπέρβαση δόµησης" στα "Φύλλα 
καταγραφής" θα ληφθεί η  τιµή "Χωρίς υπέρβαση". 

 
• Σε αυθαίρετα τµήµατα κτιρίων, που έχουν και υπέρβαση δόµησης (αυθαίρετες 

προσθήκες ορόφων ή τµήµατα ορόφων), η υπέρβαση του ύψους ή του ιδεατού στερεού 
που διαπιστώνεται ανά αυτοτελή ιδιοκτησία συγκρίνεται µε το επιτρεπόµενο ύψος που 
ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξάρτητα αν υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη 
αυτά. Για παράδειγµα: 
- Αν έχει κατασκευασθεί ένας επιπλέον όροφος, είτε παραβιάζεται το επιτρεπόµενο ύψος 
της περιοχής είτε όχι, και στις δύο περιπτώσεις το πρόστιµο για τον αυθαίρετο όροφο 
θα είναι ίδιο, αφού υπολογισθεί σύµφωνα µε τη Θ΄4. 

 
• Σε περίπτωση πολυκατοικίας της οποίας το συνολικό ύψος και το ύψος των ορόφων 

είναι σύµφωνο µε την άδεια, αλλά όλο το κτίριο έχει τοποθετηθεί ψηλότερα από την 
αφετηρία µέτρησης της άδειας:  
- Εφόσον η διαµόρφωση δεν παραβιάζει τις δ/ξεις (αν είναι <1,50µ) και εφόσον δεν 
προκύπτει και παραβίαση του στερεού, τότε δεν υπάρχει καµία παράβαση, 
- ∆ιαφορετικά, εφόσον η διαµόρφωση παραβιάζει τις δ/ξεις (αν είναι > 1,50µ) ή αν 
προκύπτει και παραβίαση του στερεού, τότε δεν γίνεται να δεχτούµε ότι υπάρχει  
φαινόµενο ντόµινο, και η παράβαση χρεώνεται µόνο στον τελευταίο όροφο.  

 
Παρατήρηση για τα σχόλια ή την Τεχνική έκθεση: για τον υπολογισµό των προστίµων 
δεν συνυπολογίστηκαν ούτε αποτυπώθηκαν οι τυχόν αυθαιρεσίες των υπολοίπων 
συνιδιοκτητών της οικοδοµής παρά µόνο όσες αφορούν το διαµέρισµα πχ του 5ου 
ορόφου για το οποίο και εξουσιοδοτήθηκα από τους ιδιοκτήτες του να ρυθµίσω. 

      
 
 

125. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΎΨΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 
 

1. Εντός σχεδίου και σε οικισµούς: Η στέγη κατασκευάζεται υπεράνω του µεγίστου 
ύψους ή του ύψους στο οποίο εξαντλείται ο επιτρεπόµενος συντελεστής (όταν 
εξαντλείται κάτω από το µέγιστο) 
• Για να βρεθεί το ποσοστό υπέρβασης, η σύγκριση γίνεται µε το επιτρεπόµενο ύψος 

της περιοχής (χωρίς το ύψος της στέγης),  
• εκτός αν το ύψος της στέγης έχει ενσωµατωθεί νοµίµως (µε την άδεια) στο ύψος 

του τελευταίου ορόφου, οπότε συγκρίνουµε µε το άθροισµα του επιτρεπόµενου ύψους 
συν το ύψος της στέγης. 
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2. Εκτός σχεδίου: Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιµένης στέγης το ύψος των 7,50µ 
προσαυξάνεται κατά 1,20µ, (υπάρχει διαφορά από αυτό που ισχύει εντός σχεδίου και 
βέβαια προσοχή στον περιορισµό του επιτρεπόµενου αριθµού ορόφων, που είναι 2).  

• Στα εκτός σχεδίου δεν υπάρχει ενιαίο επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής, αφού τα 
ύψη καθορίζονται ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου και για τις κατοικίες ανάλογα 
και µε τον αριθµό των ορόφων.  

• Εποµένως για κατοικίες µονώροφες το επιτρεπόµενο ύψος είναι 4,00µ, ενώ για 
διώροφες 7,50µ, και σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος προσαυξάνεται 
κατά 1,20µ. (προσοχή δεν ισχύει για εντός σχεδίου) 

 
3. Όταν υπάρχει άδεια και έχουµε υπέρβαση δόµησης συγκρίνουµε το ύψος που έχει 

πραγµατοποιηθεί, µε το ύψος και το ιδεατό στερεό της άδειας και όταν υπάρχει 
υπέρβαση από τα µεγέθη της άδειας, τότε υπολογίζουµε το ποσοστό της υπέρβασης 
σε σύγκριση µε το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής και το ιδεατό στερεό. Πχ 
Αν η άδεια έχει εκδοθεί µε ύψος 15,00µ και έχει υλοποιηθεί ύψος 15,80µ, η υπέρβαση σε 
σχέση µε την άδεια είναι  80 εκ. Αν το επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής είναι16,00µ, για 
την αυθαίρετη επιφάνεια θα έχουµε υπέρβαση ύψους 80 : 16 = 5% 

 
4. Όταν δεν υπάρχει άδεια συγκρίνουµε το ύψος που έχει πραγµατοποιηθεί µε το µέγιστο 

επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής και το ιδεατό στερεό, και όταν υπάρχει υπέρβαση του 
µέγιστου επιτρεπόµενου ύψους (µόνον τότε για αυτή την περίπτωση) υπολογίζουµε 
το ποσοστό της υπέρβασης του ύψους.  

 
5. Στέγη σε αυθαίρετο κτίριο ή όροφο, ΧΩΡΙΣ Α∆ΕΙΑ: Τα πρόστιµα για το υποκείµενο 

κτίριο καλύπτουν την κατασκευή της στέγης και δεν χρειάζεται να δηλωθεί κάτι 
επιπλέον. 

 
6. Στέγη  αυθαίρετη σε κτίριο ΜΕ Α∆ΕΙΑ: 

            6.α.Υπήρχε στέγη αλλά άλλαξε µορφή (από δίκλινη σε τετράκλινη κτλ):     µπορεί να 
υπολογισθεί µε αναλυτικό, χωρίς υπέρβαση ύψους (ΥΥ)* 

 
6.β. Υπήρχε στέγη αλλά έγινε υψηλότερη (χωρίς να δηµιουργείται χώρος στέγης – 
σοφίτα): µπορεί να υπολογισθεί µε αναλυτικό όπως και περ.7.α.* 

 
6.γ. Προσθήκη νέου αυθαίρετου ορόφου µε στέγη:  
 
6.γ.1. Εάν η στέγη είναι ενσωµατωµένη στον αυθαίρετο όροφο ∆ΕΝ υπολογίζεται 
χωριστό πρόστιµο για τη στέγη, και το ύψος της αθροίζεται στην ΥΥ του αυθαίρετου 
ορόφου, χωρίς ΥΥ. 
6.γ.2. Εάν η στέγη ∆ΕΝ είναι ενσωµατωµένη, τότε υπολογίζεται µε αναλυτικό µε δήλωση 
του ιδιοκτήτη του αυθαίρετου ορόφου, χωρίς ΥΥ 
 
6.δ. Αυθαίρετη στέγη, χωρίς επισκέψιµο χώρο, επί νοµίµως υφιστάµενης οικοδοµής : 
Γ΄11: Εµπίπτει στην Κατηγορία 13 (αναλυτικός προϋπολογισµός) [και εξετάζεται τυχόν 
υπέρβαση ύψους (Κατηγορία 6)*].  
* Στο Ηλεκτρονικό σύστηµα δεν έχει συµπεριληφθεί η δυνατότητα να υπολογίζονται 
άλλοι συντελεστές για τις κατασκευές της κατηγορίας 13 (πλην της παλαιότητας), κατά 
συνέπεια δεν είναι δυνατόν να υπολογίζεται η τυχόν υπέρβαση ύψους της αυθαίρετης 
στέγης, όπως αναφέρει η Γ΄11. 
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126. ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ και ΧΡΗΣΕΙΣ - Υπολογισµός Προστίµου: 
 
α. (Θ΄7): Υπόγειο που είναι ξεµπαζωµένο από µία πλευρά παίρνει µειωτικό συντελεστή 0,5 

ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει, εφόσον το δάπεδό του έχει κατασκευαστεί σε 
υπόγεια στάθµη σε σχέση µε το φυσικό έδαφος ή σε σχέση µε το διαµορφωµένο, 
ανεξάρτητα από τη χρήση του (κύρια ή βοηθητική)  
• Για τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου που αφορά στην υπέρβαση ύψους σε 

οικοδοµή µε οικοδοµική άδεια δεν θα προσµετράται το πρόσθετο ύψος που έχει 
προκύψει από την µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από 
εκχωµατώσεις που έχουν εκτελεστεί. (τροπ.-προσθ. άρθ.24 παρ.25) 

• Είναι όµως σηµαντικό να µπει στα σχόλια η σηµείωση ότι "πρόκειται για χώρο ΚΧ, 
ο οποίος χαρακτηρίζεται ΒΧ µόνο για τον υπολογισµό του προστίµου σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του Υπουργείου"  

• Το ίδιο θα εφαρµοσθεί και αν είναι ξεµπαζωµένες περισσότερες από µία πλευρές του. 
• Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.14 του Ν.4030 στους παραδοσιακούς οικισµούς 

προσµετράται και το πρόσθετο ύψος λόγω µη ολοκλήρωσης του περιβάλλοντος 
χώρου και τότε δεν βάζουµε παραβάσεις κατηγορίας 13 για το ξεµπάζωµα 

 
β.  (Β΄11): β΄ υπόγειο που είναι αυθαίρετο (σε νόµιµο κτίριο) µε βοηθητική χρήση 

(αποθήκη) βυθισµένο στο έδαφος: Θα υπολογιστεί µε το µειωτικό συντελεστή εφ’ όσον 
είναι υπόγειος βοηθητικός χώρος και αν δεν εµπίπτει στην παρ.1Ββ, του άρθρου 7, του 
ν.1577/85, δηλαδή όταν που µετρά στο συντελεστή δόµησης, επιφέρει και υπέρβαση 
στη δόµηση του ακινήτου και υπολογίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής  

 
γ. Χώρος σε υπόγεια στάθµη σε σχέση µε το φυσικό ή µε το διαµορφωµένο έδαφος, που 

δεν υπήρχε στην άδεια, αν είναι χώρος κύριας χρήσης θα υπολογιστεί ως ΒΧ* µε Υ∆, 
χωρίς αλλαγή χρήσης και αν είναι ξεµπαζωµένο θα υπολογιστεί και µε ΥΥ. Τυχόν 
υπόγειοι βοηθητικοί χώροι µε τους οποίους επικοινωνεί, αν είναι αυθαίρετοι θα 
υπολογιστούν ως ΒΧ µε 0,5 (χωρίς Υ∆). *απαιτείται να εξετάζεται µε προσοχή το 
σηµείο αυτό, δεν είναι απόλυτος ούτε γενικός κανόνας  
• Αν είναι έξω από το περίγραµµα του κτιρίου θα µετρήσει και στην υπέρβαση κάλυψης 

ή την παραβίαση του ∆ 
 

δ.  υπόγειο που έχει ρυθµιστεί για αλλαγή χρήσης µε το ν.3843/10 και βρίσκεται πάνω 
από 1,50µ. από την στάθµη του εδάφους: ∆εδοµένου ότι στη ρύθµιση του ν.3843/10 
υπάγονται αλλαγές χρήσεις, που έχουν γίνει σε χώρο εντός του νοµίµου όγκου κτιρίου, 
που έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια θεωρούµε ότι η ανωτέρω παράβαση 
προέκυψε από τη µη ολοκλήρωση της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην οικοδοµική άδεια (και όχι λόγω λανθασµένης τοποθέτησης της 
οικοδοµής σε σχέση µε τη στάθµη του εδάφους). Εποµένως πρόκειται για παράβαση 
της κατηγορίας 13. (Β΄25)  
 

 ε. (Η΄4) Συντελεστής αλλαγής χρήσης θα υπολογιστεί για οποιαδήποτε χρήση του 
υπογείου διαφορετική εκείνης που προβλεπόταν στην οικοδοµική άδεια για το 
συγκεκριµένο χώρο  
• Η απάντηση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του προστίµου, αλλά 

είναι αβάσιµη σε σχέση µε τις πολεοδοµικές δ/ξεις αφού υπάρχει αλλαγή χρήσης στο χώρο 
του υπογείου σε σχέση µε τη χρήση που είχε στην οικοδοµική άδεια.  

• ∆΄1: "Στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης χώρων που έχουν ανεγερθεί βάσει 
οικοδοµικής άδειας ή έχουν δηµιουργηθεί εντός εγκεκριµένου όγκου κτιρίου στην 
επιφάνεια του αυθαιρέτου δεν υπολογίζονται οι περιµετρικοί τοίχοι που καλύπτονται 
από την οικοδοµική άδεια."  
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127. ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Άρθ.24 παρ.21: Σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις του 

παρόντος κεφαλαίου υπάγονται κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές 
που έχουν χαρακτηρισθεί από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (Β 1138) αναπτυγµένοι πυρήνες µαζικού τουρισµού εντός ευρύτερων 
αναπτυσσόµενων περιοχών µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού, καθώς και σε 
υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα των περιοχών του άρθρου 4 παρ. Β2 και Β3 του παραπάνω 
Ειδικού Πλαισίου περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από τον Ε.Ο.Τ. ως χιονοδροµικά κέντρα, 
εφόσον ανεγέρθηκαν ή εγκαταστάθηκαν από φορείς του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και 
από αθλητικούς και ορειβατικούς συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Η διάταξη αυτή κατισχύει των οριζοµένων στο άρθ.23 παρ.3, διότι πρόκειται για ειδική 
διάταξη (Ε΄4) 
  
 

128. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ– Άρθ.24 παρ.1.α: Αναστέλλεται για τριάντα 
(30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων µετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίµου, για 
κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός και χρήσεων, που έχουν 
εγκατασταθεί, µέχρι 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδ. άδειας, 
είτε των όρων ή περιορισµών δόµησης του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδ. άδεια, εφόσον η 
χρήση τους δεν απαγορεύεται: 
• από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του 

ακινήτου, ή  
• δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, ή  
• κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης,  
και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν 
εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.3 του άρθ. 23. 
-Στο συντελεστή 3 του ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ ∆ηλώνεται η πραγµατική χρήση που έχει το 
αυθαίρετο ή η χρήση µε βάση την οικοδοµική άδεια αν έχει. Στο 3.α δηλώνεται η κύρια 
& µοναδική κατοικία* ή µεταποίηση πρωτογενούς τοµέα βιοτεχνίες – βιοµηχανίες 
(γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές ιχθυοκαλλιεργητικές), δηλαδή αγροτοβιοµηχανικών 
µονάδων που αξιοποιούν προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής (µε κινητήρια ισχύ που δεν 
υπερβαίνει τα 80 KW ή η θερµική ισχύς τους τα 50 KW) µονάδες µεταποίησης τροφίµων 
και αγροτική αποθήκη ή ποιµνιοστάσιο (Γ΄12)                              
-Άρθρο 26 παρ.5 Ν.4014/11: Σε κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων, τα οποία έχουν ανεγερθεί 
µε νόµιµη οικοδοµική άδεια µε χρήση εµπορικού κέντρου, επιτρέπονται όλες οι κατά 
κανόνα χρήσεις γης, που επιτρεπόταν σύµφωνα µε τις ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις της 
περιοχής κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, µε την επιφύλαξη ειδικών 
µεταβατικών διατάξεων.  
 
 

129. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ στην πυλωτή µε ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 
Για αλλαγή χρήσης στην πυλωτή:  
• κλειστού χώρου στάθµευσης σε κατοικία υπολογίζεται Κ.Χ. µε Υ.∆.  
• κλειστού χώρου στάθµευσης σε αποθήκη υπολογίζεται Β.Χ. µε Υ.∆.  
και χωρίς να υπολογίζεται αλλαγή χρήσης, βάζοντας στην Υ.∆. µόνο τα καθαρά τ.µ 
χωρίς τους τοίχους εάν οι τοιχοποιίες έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε την Ο.Α. 
 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙΔΑ 17-10-2011
ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ
  
Με το Β  ́ Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία 
δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και 
η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη των 
βεβαιώσεων για τη νοµιµότητα των κτιρίων που µεταβιβάζονται, που εδώ 
και χρόνια ήταν ζητούµενο, 
αλλά νοµίζω ότι δεν θα µπορούσε να προχωρήσει χωρίς να προηγηθεί 
κάποια αντιµετώπιση των αυθαιρέτων. 

Έτσι σήµερα σε πρώτη φάση οι Μηχανικοί καλούνται να 
αντιµετωπίσουν ως επαγγελµατίες το πολύπλοκο και πολύπλευρο 
έργο των δηλώσεων των αυθαιρέτων µε τις οποίες 
Αναδύονται ένα πλήθος θεµάτων, και
Αποδεικνύεται ότι το όλο ζήτηµα έχει πολλά επίπεδα που εµπίπτουν 
στις επαγγελµατικές αρµοδιότητες των Μηχανικών.

Πέρα από την προβλεπόµενη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος, η συγκεκριµένη εργασία προϋποθέτει 
σφαιρική γνώση για µία πληθώρα θεµάτων, όπως:

- των πολεοδοµικών εννοιών και των εν γένει πολεοδοµικών 
διατάξεων, για τον προσδιορισµό του νοµίµου κτίσµατος, 

- των στατικών προβληµάτων που σε ορισµένες περιπτώσεις είναι 
σύνθετα και απαιτούν ειδική εξέταση, 

- των ιδιοκτησιακών παραµέτρων που επηρεάζουν τη διαδικασία 
των δηλώσεων, 

Όλα αυτά προϋποθέτουν γνώσεις, ενηµέρωση  αλλά και ευθύνες για 
τους Μηχανικούς.

Επειδή όµως ουδέν καλόν αµιγές κακού, και αντιστρόφως, ας δούµε το 
όλο ζήτηµα σαν µία ευκαιρία να εµπλουτίσουν οι Μηχανικοί τις 
επαγγελµατικές αλλά και τις επιστηµονικές τους γνώσεις, µε την 
προσπάθεια που γίνεται από το ΤΕΕ και το ΙΕΚΕΜ, να στηρίξουν τους 
Μηχανικούς στα θέµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν.

Είναι σηµαντικό ότι πέρα από την αναµφισβήτητη εξυπηρέτηση και 
διευκόλυνση που παρέχει η πρωτόγνωρη αντιµετώπιση της διαδικασίας 
µε το Ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ, 
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το Σεµινάριο του ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ για την Αυθαίρετη Δόµηση, που γίνεται 
µε το σύγχρονο εργαλείο της τηλεκπαίδευσης συµβάλλει στην ενίσχυση 
των γνώσεων που απαιτούνται, µε αναλυτική θεώρηση των διαφόρων 
θεµάτων από ένα σχετικά µεγάλο αριθµό εισηγητών, µεταξύ των οποίων 
και αξιόλογοι καθηγητές, που καλύπτουν σφαιρικά όλα τα θέµατα:

- από τις ευθύνες των Μηχανικών και τον Κώδικα δεοντολογίας, 
- τα ζητήµατα της Δοµικής Τρωτότητας και της Στατικής επάρκειας, 
- τις Πολεοδοµικές Διατάξεις για τη Νοµιµότητα των κτιρίων, 
- και επιπλέον τα βήµατα της συγκεκριµένης διαδικασίας σε 
συνδυασµό µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται 
από το νόµο 4014/11,

- και τις απαντήσεις στα σχετικά ερωτήµατα που διατυπώνονται

Τα θέµατα νοµιµότητας, εξ αντιδιαστολής µε τα θέµατα των αυθαιρέτων, 
αναπτύσσονται στο σεµινάριο αρχικά σε σχέση µε την ισχύουσα 
πολεοδοµική Νοµοθεσία, που είναι πολύπλοκη, και δεν είναι δυνατόν 
για κάθε θέµα να έχουµε µία εγκύκλιο. 

Επειδή τα θέµατα της πολεοδοµικής νοµοθεσίας είναι σύνθετα πρέπει να 
έχουµε σαν οδηγό κάποια θεµελιώδη κριτήρια, µε βάση τα οποία θα 
µπορέσουµε να προσεγγίσουµε τις διάφορες περιπτώσεις.

Το µεγάλο ζήτηµα τελικά είναι η σύνταξη των βεβαιώσεων νοµιµότητας 
που απαιτούνται για τα συµβόλαια, που πρέπει να το έχουµε σαν 
κριτήριο κατά τη διαδικασία των Δηλώσεων.

Κάποιες παραδοχές που θέτει ο Ν.4014/11 για τη διαδικασία των 
Δηλώσεων, σταδιακά θα διευκρινισθούν από το ΥΠΕΚΑ, και το 
σεµινάριο θα ενηµερώνεται συνεχώς µε συµπληρωµατικές εισηγήσεις ή 
µε απαντήσεις για τα θέµατα που προκύπτουν, ώστε να διευκολυνθούν οι 
Μηχανικοί στη σύνθετη εργασία των Δηλώσεων.

Ήδη έχουµε την πρώτη Εγκύκλιο 13 /13-10-2011 (Εγκ.13/11), µε την 
οποία διευκρινίζονται ορισµένα ζητήµατα της διαδικασίας, και στο 
Παράρτηµα της Εγκυκλίου δίνονται ερµηνευτικές – επεξηγηµατικές 
οδηγίες για τη συµπλήρωση του φύλλου καταγραφής και 10 
παραδείγµατα υπολογισµού του προστίµου. 
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Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες 
και τα παραδείγµατα, είναι:

Α. Από το κείµενο της Εγκ.13/11
1. (Α.Ι.1) Κάθε αυθαίρετη κατασκευή που εµπίπτει σε διαφορετική 
κατηγορία του φύλλου καταγραφής υπολογίζεται ξεχωριστά, ενώ 
αθροίζονται τα εµβαδά αυθαίρετων τµηµάτων της ίδιας 
κατηγορίας.
Το τελικό πρόστιµο είναι το άθροισµα των επιµέρους προστίµων 
κάθε κατηγορίας, σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία.
Δεν προστίθενται τα τµήµατα για τα οποία µπορεί να εκδοθεί 
άδεια νοµιµοποίησης (άρθ.26 παρ.2)

2. (Α.Ι.2) Ο συντελεστής 6 εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, είτε 
έχουν άδεια είτε όχι, σε σύγκριση µε το επιτρεπόµενο ύψος στην 
περιοχή του ακινήτου.

• Εδώ επισηµαίνεται η εξής διαφορά:
- Εντός σχεδίου και σε Οικισµούς:  µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος 
κτιρίου ή µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος περιοχής είναι το ύψος του 
ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, πάνω από το οποίο 
απαγορεύεται κάθε δόµηση εκτός από τις εγκαταστάσεις που 
επιτρέπονται ειδικά και περιοριστικά. Δηλαδή είναι το ύψος στο 
οποίο εξαντλείται ο συντελεστής δόµησης, και το πολύ αυτό 
που επιτρέπεται από τους όρους δόµησης της περιοχής, πάνω 
από το οποίο τοποθετείται η στέγη, η οποία είναι εκτός του 
επιτρεπόµενου ύψους, ενώ

- Εκτός σχεδίου: σε περίπτωση κατασκευής στέγης το 
επιτρεπόµενο ύψος προσαυξάνεται µε το ύψος της στέγης.

3. (Α.Ι.4) Τα καταστήµατα εν γένει εµπίπτουν στην κατηγορία 
«υπηρεσίες» (δ), για τη συγκεκριµένη διαδικασία

4. (Α.Ι.5) Το παράβολο υπολογίζεται µε το άθροισµα των τµ 
υπερβάσεων δόµησης και αλλαγής χρήσης

5. (Α.Ι.6) Το αριθµητικό σύνολο των παραβάσεων που µπαίνει στο 
τετραγωνίδιο 13 δεν συµπίπτει απαραίτητα µε το πλήθος των 
παραβάσεων
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6. (Α.ΙΙ.1) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται σε 
παραδοσιακό οικισµό ή τµήµα πόλης που είναι κηρυγµένο ως 
παραδοσιακό ή σε «Ιστορικά διατηρητέα µνηµεία» κλπ, δεν 
µπορούν να δηλωθούν

7. (Α.ΙΙ.3) Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσµατα µε άδεια κρίνονται 
αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν τα νόµιµα τµήµατα που είναι 
λειτουργικά άσχετα µε την αυθαίρετη κατασκευή και 
αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες (άρθρο 26 
παρ.4), δηλαδή αν ένα διαµέρισµα είναι εντελώς νόµιµο δεν 
επηρεάζεται από την αυθαιρεσία που έχει άλλο διαµέρισµα. 

•   Αυτό που προκύπτει επιπλέον από τη διατύπωση της Εγκ.13/11 
είναι ότι τυχόν αυθαιρεσίες του οικοδοµικού ή του 
κτιριοδοµικού κανονισµού (ο ισχύον σήµερα ισχύει από 
18-8-1989) στα κοινόχρηστα µέρη ενός κτιρίου, επηρεάζουν 
και τις καθ΄ όλα νόµιµες οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν 
λειτουργική σχέση µε τα κοινόχρηστα αυτά, και πρέπει να 
δηλωθούν από τους συνιδιοκτήτες. 

•  Οπότε: Πρέπει να προηγείται η ρύθµιση αυθαιρέτων 
κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους κτιρίου και µετά 
να χορηγείται η βεβαίωση του νοµίµου διαµερίσµατος.

•   Πλην όµως κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στο Υπόδειγµα της 
βεβαίωσης του Μηχανικού, ούτε στην παρ.4 του άρθρου 23 και 
χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης. 

8. (Α.ΙΙ.4.α) Μετά το άρθρο 4 παρ.1 της ΚΥΑ 41498/11 και µε βάση 
το άρθρο 27 παρ.3 του Ν.4014/11 οι πολεοδοµίες έχουν 
υποχρεωτική πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα και ελέγχουν 
το 5% των δηλώσεων, µε έλεγχο των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν, προκειµένου να διαπιστώσουν αν τα στοιχεία 
που αφορούν στην περιγραφή της κατασκευής, το εµβαδόν και 
τη χρήση της είναι αληθή και ακριβή.

9. (ΙΙΙ.Β.1) Η υποβολή της πρώτης δήλωσης του Ν.3843/10 
παρατάθηκε µέχρι 31-10-2011 και η καταβολή της πρώτης 
δόσης του ειδικού προστίµου µέχρι 30-12-2011 (άρθ.29 παρ.3)
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Β. Από το παράρτηµα – το υπόµνηµα της εγκυκλίου για το 
«Φύλλο Καταγραφής Αυθαίρετης Κατασκευής & Υπολογισµού 
Ενιαίου Ειδικού Προστίµου»  
1. αναφέρεται η ύπαρξη οικοδοµικής άδειας ή όχι, στο οικόπεδο ή το 
γήπεδο όπου βρίσκεται το αυθαίρετο, ανεξάρτητα του αν έχει 
εφαρµοσθεί σωστά 

2. αφορά τη θέση του αυθαιρέτου εντός σχεδίου ή οικισµού ή σε 
εκτός σχεδίου περιοχή και αν είναι πρόχειρη κατασκευή

3. αναφέρεται η πραγµατική χρήση που έχει το αυθαίρετο ή η χρήση 
µε βάση την οικοδοµική άδεια

4. συµπληρώνεται µόνο αν υπάρχει οικοδοµική άδεια και έχει γίνει 
αλλαγή χρήσης 

5. Με βάση τις πολεοδοµικές διατάξεις για τα τετραγωνικά µέτρα 
κύριων χώρων (άρθ.3 παρ.2 ΚΚ) µε µέσο ύψος (ελεύθερο ύψος) 
τουλάχιστον 2,40µ  και ελάχιστο 2,00µ (άρθ.8 παρ.2.1 ΚΚ) και για 
τα τετραγωνικά µέτρα βοηθητικών χώρων, (άρθ.8 παρ.2.1 ΚΚ) 
χώρων σε υπόγειες στάθµες, και πατάρια, σοφίτες κλπ (µε 
ελεύθερο -µέσο ύψος το πολύ 2,20µ;;;;)  
Προκύπτει ότι τα πατάρια & οι σοφίτες, έστω και αν υπολογίζονται 
σαν βοηθητικοί χώροι µε 50%,, όπως αναφέρεται στο φύλλο 
καταγραφής, µπαίνουν στην υπέρβαση δόµησης, έστω και αν 
δεν έχουν τις προϋποθέσεις χώρων κύριας χρήσης ως προς το 
ύψος - χρήζει επιπλέον διευκρίνισης 

6. Το ποσοστό υπέρβασης ύψους, ως προς το µέγιστο επιτρεπόµενο 
ύψος της περιοχής και του ιδεατού στερεού, και ως βάση 
υπολογισµού λαµβάνεται η αντίστοιχη επιφάνεια (εµβαδόν) του 
αυθαίρετου τµήµατος. 
Ειδικά για πολυώροφα κτίρια και εφόσον η συνολική υπέρβαση 
του ύψους εκ κατασκευής έχει κατανεµηθεί σε ορόφους, οι 
οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου είναι υπόχρεες κατά το τµήµα 
που τους αναλογεί. 
Τίθεται λοιπόν θέµα αν θα γίνει µία κοινή δήλωση ή αν ο κάθε 
ιδιοκτήτης θα κάνει χωριστή δήλωση, οπότε προκύπτει υπέρογκο 
πρόστιµο για παράβαση που µπορεί να είναι µικρή παράβαση.
Γενικά τα θέµατα συνιδιοκτησίας χρήζουν επιπλέον 
διευκρινήσεων

       7. 8 & 9. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΑΣ
Για τα εκτός σχεδίου διευκρινίζεται µόνο ως προς τις υποχρεωτικές 
αποστάσεις από το πρόσωπο, ότι πάνε σαν παραβίαση πρασιάς 
Για την πλάγια απόσταση που στα εκτός σχεδίου δεν είναι Δ κατά 
ΓΟΚ, µάλλον ισχύει ότι και για την παραβίαση του Δ  
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Γ. Από τα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ που συνοδεύουν την Εγκ.13/11

- Στο παράδειγµα 2 Εκτός Σχεδίου αναφέρεται ως παράβαση της 
υποχρεωτικής φύτευσης η πλακόστρωση, ενώ η φύτευση του 
άρθρου 23 του κτιριοδοµικού δεν ισχύει στα εκτός σχεδίου, µε 
βάση το άρθρο 36 παρ.2.1 του κτιριοδοµικού
 
- Το παράδειγµα 3 Εκτός Σχεδίου αναφέρεται σε περίπτωση 
ξεµπαζώµατος υπογείου που έχει δηλωθεί µε το Ν.3843/10. 
Αν δεν έχει δηλωθεί µε το Ν.3843 θα υπολογισθεί επιπλέον 
πρόστιµο για αλλαγή χρήσης του υπογείου και πολεοδοµική 
παράβαση για παράβαση του ύψους

Δ. ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1. Σε οικόπεδα η γήπεδα, µε αυθαίρετα χωρίς άδεια: δεν είναι σωστό 
να είναι χωριστή πολεοδοµική παράβαση (13) µία µάντρα ή µία 
πλακόστρωση του εδάφους, αφού καλύπτεται από τη συνολική επιφάνεια 
του αυθαιρέτου 
Στις περιπτώσεις που δεν έχουν άδεια δεν πρέπει να ελέγχονται 
τέτοια στοιχεία, αφού το πρόστιµο υπολογίζεται µε βάση τους 
κλειστούς και ηµιϋπαίθριους χώρους, και ο αυξητικός συντελεστής 
είναι 2, αλλά βέβαια πρέπει να γίνεται σωστή αποτύπωση.

2. Στην περίπτωση που η δήλωση περαιωθεί µε την ένδειξη ότι θα 
εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης εντός 3 ετών: Αν δεν εκδοθεί η άδεια στα 3 
χρόνια υπάρχει πρόβληµα ακυρότητας των βεβαιώσεων και των 
συµβολαίων µεταβίβασης,
Το σωστό είναι οι βεβαιώσεις και οι µεταβιβάσεις να γίνουν µετά την 
έκδοση της άδειας.

3. Οι περιοχές Natura εµπίπτουν στο άρθρο 19 του Ν.1650/86 και στην 
παρ.3.ζζ. του άρθρου 23 του Ν.4011/11, 
και µπορούν να δηλωθούν τα αυθαίρετα εφόσον δεν απαγορευόταν η 
δόµηση όταν έγινε η αυθαίρετη κατασκευή ή εγκατάσταση

4. Οι ΖΟΕ του άρθρου 29 του Ν.1337/83, δεν φαίνεται να εντάσσονται 
σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 παρ.3 του Ν.4014/11, 
οπότε µπορούν να υποβληθούν δηλώσεις
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5. Λογικά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις για την εξαίρεση των 
Μικρών Παραβάσεων, όπως προβλέπονται από την παρ.8 του αρθ. 9 
του Ν.1512/85 και από την Απόφαση 7587/12-2-2004, όταν δεν 
ξεπερνούν ορισµένα µεγέθη 
οι οποίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν αν δεν υπάρχουν και 
άλλες παραβάσεις στο ακίνητο   

Ε. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1. Το ξεµπάζωµα, οι εσωτερικές διαρρυθµίσεις, καθώς και το άνοιγµα 
παραθύρων στα "τακτοποιηµένα υπόγεια µε το Ν.3843/10 χρήζουν 
περαιτέρω νοµιµοποίησης?
Ναι, δηλώνονται ως πολεοδοµικές παραβάσεις στο τετραγωνίδιο 13, και 
αν το ξεµπάζωµα επιφέρει υπέρβαση στη δόµηση και πιθανόν στο ύψος, 
θα δηλωθούν επιπλέον και οι αντίστοιχες παραβάσεις. 
Ο αναλυτικός γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Εγκύκλιο 8/90, µε 
την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά µε το Π.Δ/γµα 515/89 και την 
απόφαση υπ’ αριθ. 81304/6083/89 (ΦΕΚ 886 Β’), η οποία 
χρησιµοποιείται και κατά την έκδοση των οικοδοµικών αδειών για τις 
περιπτώσεις που απαιτείται αναλυτικός προϋπολογισµός.

2. Γίνεται βεβαίωση νοµιµότητας σε ακίνητο όπου έχει χαθεί ο 
φάκελος της Πολεοδοµίας?
Όχι, Πρέπει να γίνει Ανασύσταση φακέλου µε το  ΠΔ-114/05  ΦΕΚ-165/
Α/30-6-05, η οποία δεν είναι τόσο δύσκολη αν ο ιδιοκτήτης έχει όλα τα 
εγκεκριµένα σχέδια και µελέτες. Αν δεν τα έχει τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης 
καλό είναι να δηλωθεί µε το Ν.4014/11, γιατί δεν µπορεί να ελεγχθεί αν η 
οικοδοµή είναι σύµφωνη µε την άδεια.  

3. η βεβαίωση έχει ΦΠΑ, ΦΕΜ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ κτλ?
       Ναι, έχει ΑΜΟΙΒΗ, ΦΠΑ, ΦΕΜ, αλλά όχι κατάθεση

4. εσωτερικοί τοίχοι που άλλαξαν και γενικά εσωτερικές 
διαρρυθµίσεις που έγιναν σχεδόν σε όλα τα παλιά διαµερίσµατα 
παίρνουν βεβαίωση?
Εξαρτάται από την έκταση και το είδος των εργασιών, δηλαδή:

- αν έγιναν χωρίς έγκριση εργασιών και είναι στο πλαίσιο του 
άρθρου 22 παρ.1, δηλαδή µικρές και µεµονωµένες, δεν υπάρχει 
πρόβληµα

- αν έγιναν µε έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας και εφαρµόσθηκε 
σωστά, επίσης δεν υπάρχει πρόβληµα,

- αν έγινε ριζική ανακαίνιση και διαρρύθµιση, έπρεπε να έχει 
εκδοθεί άδεια και είναι αυθαίρετες, οπότε πρέπει να γίνει δήλωση 
µε το Ν.4014/11, µε αναλυτικό προϋπολογισµό των εργασιών
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Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
& Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ
Από την όλη διαδικασία των δηλώσεων αυθαιρέτων, όπως εξελίσσεται, προκύπτει η 
ανάγκη να δοθούν ορισµένες πρακτικές οδηγίες, καθώς και απαντήσεις σε ερωτήµατα 
για ορισµένα ζητήµατα.
Πρόσθετα έχουν  συνταχθεί και Πίνακες Συγκέντρωσης των Στοιχείων και των 
Δικαιολογητικών που απαιτούνται για την όλη διαδικασία, µε σκοπό να 
διευκολυνθούν οι Μηχανικοί για τα στοιχεία που ζητούνται από τον ιδιοκτήτη και 
κυρίως για τα στοιχεία που ελέγχει και ερευνά ο Μηχανικός κατά περίπτωση.

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Οι δηλώσεις του Ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α΄/21-9-2011, γίνονται για κτίρια των οποίων 
έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ο φέρων  οργανισµός ή αυθαίρετων κατασκευών ή 
χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, µέχρι 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ 
υπέρβαση είτε της οικοδοµικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισµών δόµησης 
του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδοµική άδεια

ØΓια την 1η Δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέχρι 30-11-2011, χρειάζεται να γίνει 
ένα µεγάλο µέρος της εργασίας 

Αρχικά ο κάθε Μηχανικός πρέπει:
•Να προσδιορίσει το είδος του αυθαιρέτου και το σύνολο των παραβάσεων, και 
συγκεκριµένα:
-αν εντάσσεται στις ρυθµίσεις,
-αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου,
-αν έχει κύρια ή βοηθητική ή επαγγελµατική χρήση 
-αν είναι κύρια κατοικία ή άλλη κατοικία,
-αν πρόκειται για αλλαγή χρήσης
-αν έχει άδεια ή όχι,
-αν έχει παραβάσεις του πολεοδοµικού & κτιριοδοµικού κανονισµού, 

•Με βάση τα προηγούµενα στοιχεία θα πρέπει να Προεκτιµήσει:
-το ποσόν του παραβόλου
-το ποσόν του προστίµου
-την αµοιβή του

•Στη συνέχεια θα ενηµερώσει τον ιδιοκτήτη: 
-για τα στάδια των εργασιών που θα απαιτηθούν για την  υποβολή της 1ης και της 2ης 
Δήλωσης, 
-για το ύψος των προστίµων, 
-την αµοιβή του, και
-θα προχωρήσει σε συµφωνία µαζί του, για το σύνολο της αµοιβής του, την 
προκαταβολή και τα στάδια καταβολής της υπόλοιπης αµοιβής, µε σύµβαση 

Συντάκτης Ελένη Μπούτου – Λεµπέση Οκτώβριος 2011       Σελίδα 1 από 17



(έγγραφη συµφωνία) αν  η αµοιβή που θα συµφωνηθεί είναι µικρότερη από τη νόµιµη 
αµοιβή που προκύπτει µε το Ν.3919/11.

•Μετά τη συµφωνία µε τον ιδιοκτήτη ο Μηχανικός:
Θα συµπληρώσει ένα πρόχειρο Φύλλο Καταγραφής της αυθαίρετης κατασκευής µε 
τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου, και µε βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν 
θα ετοιµάσει:
-την Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, και 
-την Υπεύθυνη Δήλωση εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη προς το Μηχανικό, 

τις οποίες θα επιστρέψει ο ιδιοκτήτης στο Μηχανικό µε θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής, και τότε:
 

ØΟ Μηχανικός θα υποβάλλει ηλεκτρονικά την 1η Δήλωση, µε συµπλήρωση 
Ηλεκτρονικά της Αίτησης και του Φύλλου Καταγραφής, στο σύστηµα του ΤΕΕ

ØΠροσοχή, να µην υποβάλλεται Δήλωση πριν να έχει ο Μηχανικός τις Υπεύθυνες 
Δηλώσεις του ιδιοκτήτη 

•Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των πιο πάνω στοιχείων, το ηλεκτρονικό 
σύστηµα του ΤΕΕ εκδίδει αυτόµατα και αποστέλλει στους Μηχανικούς:

- µοναδικό αριθµό για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία που δηλώνεται, που αποτελεί 
τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης, 

- κωδικούς πληρωµής, που είναι απαραίτητοι για την πληρωµή του παραβόλου και 
του ειδικού προστίµου, και

- κωδικούς που επιτρέπουν την  παρακολούθηση της ρύθµισης του κάθε αυθαιρέτου, 
έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

Το πληροφοριακό σύστηµα:
- ενηµερώνεται αυτόµατα για την πληρωµή του παραβόλου και αποστέλλει 
ενηµέρωση προσωρινής ένταξης στη ρύθµιση, και 

- ενηµερώνεται αυτόµατα για την εφάπαξ εξόφληση ή την πληρωµή των  δόσεων, και 
εκδίδει βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας.

-Η πληρωµή του Παραβόλου & του Ενιαίου Ειδικού Προστίµου γίνεται ηλεκτρονικά 
ή στις τράπεζες που καθορίζονται µε την ΚΥΑ 41525/11. 
- Συµψηφίζονται τυχόν καταβληθέντα πρόστιµα ανέγερσης & διατήρησης, που 
επιβλήθηκαν  µε άλλες διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ.11, µε την πληρωµή 
της τελευταίας δόσης ή και µε τις προηγούµενες.
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ØΓια κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες µπορεί να εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης µε 
το άρθρο 22 παρ.3 του ΓΟΚ, δηλαδή για όσες είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις, 
εφόσον καταβληθεί το παράβολο της παρ.2.γ  ́ του άρθρου 24 έως 31/12/2011 και 
εκδοθεί άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του, δεν οφείλουν άλλο 
πρόστιµο και επέρχονται οι συνέπειες των παραπάνω διατάξεων.  - Άρθρο 26 παρ.
2. του νόµου

Ø Επισήµανση: 
Επειδή δεν  έχει ενεργοποιηθεί η υποβολή της 2ης Δήλωσης, τα αυθαίρετα που 
απαλλάσσονται από το πρόστιµο και οφείλουν µόνο το παράβολο:
- για αυθαίρετα που είναι µικρότερα των 20,00τµ, και
- για κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί µε άδεια που εκδόθηκε µε έλεγχο της 
αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας, που µεταγενέστερα ανακλήθηκε ή 
ακυρώθηκε για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς υπαιτιότητά τους, 
α. µπορεί να ακολουθείται και γι΄ αυτά η υποβολή της 2ης Δήλωσης, και στις 
περιπτώσεις αυτές η 2η Δήλωση πρέπει να υποβληθεί µέχρι 22-12-2011, ώστε να 
εκδοθεί η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, 
ή καλύτερα 
β. να  υποβληθεί µαζί µε την 1η δήλωση η υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2 της ΚΥΑ 41498/11 ΦΕΚ 2167 Β΄, ότι έχει στη 
διάθεσή του όλες τις µελέτες και τα δικαιολογητικά του άρθρου 24 παρ.2.β. τα 
οποία θα υποβάλλει µέχρι 31-3-2012, οπότε περαιώνεται η διαδικασία.

ØΓια τη 2η Δήλωση, η οποία υποβάλλεται από 1-12-2011 έως 31-3-2012

Ο Μηχανικός θα πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
τη 2η δήλωση, όπως αναλύονται στους πίνακες Συγκέντρωσης των 
Δικαιολογητικών, για να προσδιορίσει όλα τα ζητήµατα της αυθαίρετης κατασκευής, 
και  

Με βάση τα δικαιολογητικά και µετά από αυτοψία και έρευνα ο Μηχανικός θα 
συντάξει:

1. την Τεχνική έκθεση, 

1. το Φύλλο Καταγραφής της αυθαίρετης κατασκευής

2. το Δελτίο Δοµικής τρωτότητας µε περιγραφή του φέροντος οργανισµού (το 
σύστηµα)  και τις τυχόν εµφανείς βλάβες ή 

3. την Μελέτη στατικής επάρκειας, κατά περίπτωση
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Ø Προβλέπεται η δυνατότητα αναθεώρησης των στοιχείων της 1ης δήλωσης, µε 
τη 2η δήλωση

Ø Ο τρόπος και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής για τη 2η Δήλωση δεν 
έχουν καθορισθεί ακόµη

Ø Τα πρόστιµα εξοφλούνται εφάπαξ µε έκπτωση 20% µέχρι 22-12-2011 ή σε 28 
δόσεις για κατοικίες & 34 για άλλες χρήσεις 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
Και άλλα θέµατα για προσδιορισµό αυθαίρετων κατασκευών

1. ΔΑΣΙΚΑ  Ν. 998/79 & Ν.3208/03
• Για το χαρακτήρα αλλά και για το ιδιοκτησιακό δασικής έκτασης, απαιτείται 
πράξη τελεσιδικίας από το Δασαρχείο.

• Γήπεδο που κατά τµήµα του είναι δασικό, δεν χάνει την αρτιότητά του, 
εφόσον έχει αναγνωρισθεί ως ιδιωτικό µε πράξη τελεσιδικίας. Πλην όµως το 
δασικό τµήµα δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της εκµετάλλευσης & 
της κάλυψης, εκτός αν αφορά σε χρήσεις προβλεπόµενες από το Ν.998/79. 
Αυτονόητο είναι ότι το ανεγειρόµενο κτίσµα τοποθετείται στο µη δασικό τµήµα 
του γηπέδου και σε απόσταση 10,00 µέτρων από τα όρια του δάσους. - έγγρ.
9863/18-3-04 & 81476/2000 ΔΟΚΚ, & 11613/2000 ΔΝΕ.

• Αποστάσεις κτιρίων από τα Δασικά 10µ. σύµφωνα µε την παρ.5γ του Αρθ-1 του 
ΠΔ/24-5-85 ΦΕΚ-270/Δ/85

• Έκδοση άδειας εντός δασών, απαιτείται για όσες κατασκευές επιτρέπονται, -
σχετικά άρθρο 22 ΓΟΚ & άρθρο 58 παρ.5 Ν.998/79

• Για χρήσεις διηµέρευσης  & υπαίθριας αναψυχής στα δάση  ισχύει η Απόφ. Υπ. 
Γεωργίας 66102/970/95 ΦΕΚ/170/Β΄ & διόρθ. σφαλµ. ΦΕΚ/330/Β΄/95

• Ανεγερθείσες ή ανεγειρόµενες οικοδοµές, κτίσµατα και πάσης φύσεως 
εγκαταστάσεις, στις Δασικές εκτάσεις, κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν 
αποφάσεως της Αποκεντρωµένης Διοίκησης (πρώην Γ.Γραµ. Περιφέρειας) µε 
τεχνική υποστήριξη που διατίθεται και από τεχνική υπηρεσία νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης της οικείας Περιφέρειας, & µε συνδροµή της δασικής υπηρεσίας. 
[Αρθ-114 παρ.2 Ν-1892/90 ΦΕΚ-101/Α/90]

- Απόφαση ΣτΕ 1285/2009: Εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους 
χαρακτήρα πριν από την 11-6-1975 λόγω ένταξης σε σχέδιο, η οποία καλύπτεται 
από το τεκµήριο νοµιµότητας, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως δασικές 
ή να κηρυχθούν αναδασωτέες. 
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- Ν-3818/10 (ΦΕΚ-17/Α/16-2-10) Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του 
Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και λοιπές διατάξεις 

- Ν-3889/10 ΦΕΚ-182/Α/10 Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών  Παρεµβάσεων, 
Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β 

- Επιτάχυνση και απλούστευση διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών: 
Αποφ-199284/707/10 ΦΕΚ-2159/Β/10 Αρθ-21 παρ.1 Ν-3889/10

2. ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. 2971/01 ΦΕΚ 285Α 

Άρθρο-1 Ορισµοί 
1. "Αιγιαλός" είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα και από τις 
µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της. 
2. "Παραλία" είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον  αιγιαλό, καθορίζεται δε σε 
πλάτος µέχρι και πενήντα (50) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού, προς 
εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1 του Ν.2971/01:
«Η οριογραµµή του αιγιαλού χαράσσεται από την Επιτροπή του Αρθ-3 ως 
πολυγωνική γραµµή πλησιέστερη στην πραγµατική φυσική γραµµή…»
• Για τη ζώνη παραλίας ισχύουν όλες οι διατάξεις περί ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης, δηλαδή ισχύει άµεσα µετά τον καθορισµό της. 

• Απαιτείται ο καθορισµός του Αιγιαλού και της παραλίας πριν την έκδοση 
οικοδοµικής Άδειας για ακίνητα που απέχουν µέχρι 100µ. από την 
ακτογραµµή (εκτός σχεδίου & σε οικισµούς χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο)-παύει να 
ισχύει η Εγκ 80/81

α. Αιγιαλός και παραλία που καθορίστηκαν µετά την 19-12-1998 µετατράπηκαν 
ήδη σε ρυµοτοµική απαλλοτρίωση (δηλαδή αν δεν  είχαν  περάσει 3 χρόνια όταν 
εκδόθηκε ο Ν.2971/01). Η άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης γίνεται µετά από 
Δικαστική Απόφαση, µε τις δ/ξεις του άρθ.10 του Ν.3044/02.

- Γήπεδο που «ρυµοτοµείται» από τη ζώνη παραλίας µπορεί να χάνει την 
αρτιότητά του, αλλά µε βάση την Εγκ.5/11 εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
Αρθ-1παρ.2γ του ΠΔ/24-5-85(ΦΕΚ-270/Δ/85). Χρόνος δηµιουργίας του είναι η 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε ΦΕΚ της απόφασης του Υπ. Οικονοµικών, που 
επικυρώνει την έκθεση και το διάγραµµα του αιγιαλού και παραλίας, χωρίς να 
απαιτείται άλλη διαδικασία για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. 

- Εµπράγµατα δικαιώµατα ιδιωτών, επί ακινήτων της παραλίας, απαλλοτριώνονται 
λόγω δηµόσιας ωφέλειας µε τις διατάξεις απαλλοτριώσεων λόγω ρυµοτοµίας 
(άρθ.7 παρ.2 Ν.2971/01, ΝΣΚ 567/02 & 374/03)
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β. Ζώνη παραλίας που καθορίστηκε προ 19-12-1998 (σχετ. και άρθ.36 Ν.1337/83) 
- Ζώνες παραλίας καθορισµένες προ 19-12-1998 χρήζουν επανακαθορισµού 

(σχετ. Εγκ.1/09) αφού θεωρείται ότι έχουν αρθεί αυτοδίκαια σύµφωνα µε το άρθ.
11 του Ν.2882/01. Αλλά µε  βάση την Εγκ.5/11 εάν οι ενδιαφερόµενοι δεν 
επικαλούνται την αυτοδίκαιη ανάκληση της απαλλοτρίωσης, αλλά την 
αποδέχονται και δεν περιλαµβάνουν την επιφάνεια της παραλίας στο ακίνητό 
τους, τότε δεν απαιτείται νέος καθορισµός παραλίας και δεν κωλύεται η έκδοση 
οικοδοµικής άδειας. Αυτονόητο είναι ότι οι υπολογισµοί για την επιτρεπόµενη 
δόµηση καθώς και η τοποθέτηση των κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων θα 
γίνεται επί του υπόλοιπου τµήµατος του ακινήτου.
• Σε εντός σχεδίου παραλιακές περιοχές η δόµηση γίνεται µε τις 
εγκεκριµένες ΟΓ & ΡΓ (εγκ. 32/02)

•Σε παραλιακούς οικισµούς χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο, ο προσδιορισµός της 
νοµίµως διαµορφωµένης γραµµής δόµησης γίνεται µε Απόφ. Υπουργού, µε 
βάση το έγγρ.17075/21-11-03 της ΔΠΣ & την Εγκ.18/03, µετά το άρθ.10 του 
Ν.3044/02, -εποµένως δεν ισχύει η Εγκ.32/02, που όριζε ότι σύµφωνα µε το 
άρθ.7 παρ.5 του Ν.2971/01 γίνεται από τις Δ/νσεις ΠΕΧΩ,

• Σε παραδοσιακούς οικισµούς η οριογραµµή της παραλίας δεν µπορεί να 
υπερβεί τη γραµµή δόµησης, όπως αυτή νοµίµως έχει διαµορφωθεί. Επίσης 
σε πόλεις και οικισµούς προ του ΄23 ή κάτω από 2000 κατοίκους. Στις δύο 
προηγούµενες περιπτώσεις η γραµµή δόµησης προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
ΠΕΧΩ της Γεν. Γραµ. της Περιφέρειας, ή από τις κατά τόπους αρµόδιες 
υπηρεσίες του Υπ. Αιγαίου.

•Με βάση την Εγκ.13/02 εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεωτικές αποστάσεις 
όπως καθορίζονται από το ΝΔ-439/70, αλλά οπωσδήποτε και οι ειδικές 
παρεκκλίσεις. 

• Σε κτίσµατα νοµίµως υφιστάµενα εντός του Αιγιαλού, επιτρέπονται µόνο 
επισκευές για λόγους χρήσεως και υγιεινής – Έγγρ.ΔΟΚΚ 58367/24-7-02

• Η έκταση από τη γραµµή παραλίας µέχρι την υποχρεωτική απόσταση 
τοποθέτησης των κτιρίων θεωρείται πρασιά και επιτρέπονται οι 
κατασκευές του άρθ.17 του ΓΟΚ -Έγγρ-59173/02 ((οι πισίνες χωρίς τις 
κατασκευές λειτουργίας τους - Έγγρ-28119/31-10-03) - δεν ισχύει όµως στη 
ζώνη ασφάλειας της υπεραστικής συγκοινωνίας - Έγγρ-28119/31-10-03

• οι Εγκύκλιοι 26/90 και 39/93 καταργούνται µετά το άρθ-7 παρ.2 Ν. 2971/01

• Στις περιοχές χερσαίας ζώνης λιµένα οι οικοδ. άδειες εκδίδονται από τις 
Πολεοδοµικές Υπηρ. ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης Λιµένων –ΕΣΑΛ [Άρθ 19 παρ. 2 ε Ν.2932/01:Η επιτροπή εγκρίνει 
τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια της Ζώνης Λιµένα, τις επιτρεπόµενες 
προσχώσεις, τις χρήσεις γης, τους όρους & περιορισµούς δόµησης, τις  
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κυκλοφοριακές ρυθµίσεις & κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της 
λειτουργικότητας & της ασφάλειας του λιµένα]

• Για τους Ποταµούς & τις Λίµνες εκτός από τις δ/ξεις του Ν.2971/01, ισχύει 
ο Ν-3199/03 Προστασία & διαχείριση των  υδάτων -Εναρµόνιση µε την 
Οδηγία ΕΟΚ-60/00  

3. ΡΕΜΑΤΑ –άρθρο 6 του Κτιριοδοµικού κανονισµού – άρθ.349 ΚΒΠΝ

“2. Στα ρέµατα των οποίων οι οριογραµµές δεν έχουν ακόµα καθοριστεί σύµφωνα 
µε τις παραπάνω διατάξεις, η δόµηση επιτρέπεται σε απόσταση από την 
οριογραµµή που ορίζεται προσωρινά από την πολεοδοµική υπηρεσία: 
      2.1. Μεγαλύτερη των 20µ. σύµφωνα µε τους όρους δόµησης της περιοχής, 
χωρίς άλλους πρόσθετους περιορισµούς. 
      2.2. Μικρότερη των 20µ. µόνο εφόσον προηγουµένως έχουν εκτελεσθεί τα 
τεχνικά έργα που τυχόν απαιτούνται κάθε φορά για την ελεύθερη ροή των νερών 
και την ασφάλεια του κτιρίου και των λοιπών δοµικών έργων, που πρόκειται να 
ανεγερθούν. Τα έργα αυτά πρέπει να έχουν  εκτελεσθεί τουλάχιστον  σε όλο το πρόσωπο 
που έχει προς το ρέµα το υπόψη οικόπεδο. 
      2.2.1. Τα παραπάνω απαιτούµενα τεχνικά έργα καθορίζονται από την αρµόδια κάθε 
φορά υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να παρεµποδίζουν τη µελλοντική 
εκτέλεση των έργων  διευθέτησης του ρέµατος που τυχόν προβλέπονται σε σχετικές 
εγκεκριµένες µελέτες. 
      2.2.2. Η οικοδοµική άδεια χορηγείται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, 
ύστερα από έγκριση των τεχνικών έργων από την αρµόδια υπηρεσία και µε την 
προϋπόθεση ότι θα εκτελεσθούν πριν ή παράλληλα µε την ανέγερση του φέροντα 
οργανισµού του κτιρίου ή της εγκατάστασης που προβλέπεται στην άδεια αυτή. 
3. Στα ρέµατα που διαπιστώνεται ότι έχουν καταργηθεί αλλά απεικονίζονται στα 
εγκεκριµένα ρυµοτοµ. σχέδια, η δόµηση επιτρέπεται ύστερα από σχετική βεβαίωση 
της αρµόδιας υπηρεσίας.
      Αν το ρέµα έχει αντικατασταθεί µε άλλον αποδέκτη (αγωγό αποχέτευσης ή 
απορροής των νερών), η δόµηση επιτρέπεται µόνο εφ' όσον διαπιστωθεί κατά τον 
έλεγχο της µελέτης από την  πολεοδοµική υπηρεσία ότι δεν παραβλάπτονται οι 
κοινόχρηστοι αγωγοί, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της αρµόδιας για τα ρέµατα 
υπηρεσίας.”

ØΣε σχέση µε το ιδιοκτησιακό για τα ρέµατα ισχύουν:
- η Γνωµοδότηση 628/71, όπου µεταξύ άλλων  αναφέρεται ότι: «Η κοίτη των 
χειµµάρων (συνεπώς και των ρευµάτων των οµβρίων υδάτων) ήτοι του ουχί 
αενάως ρέοντος ύδατος ή δεκτική κυριότητος ιδιωτικής υπό το ρωµαϊκό δίκαιο 
……και ανήκει εις τον κύριον του εδάφους, επί του οποίου εσχηµατίσθη αύτη», 

και
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- το Άρθρο 1074 του Αστικού Κώδικα: « Η κυριότης δεν απόλλυται δια της 
παροδικής κατακλύσεως εδάφους από τον ρουν οµβρίου ύδατος ή εξ 
εκτάκτου πλησµονής ποταµού»

• Ρέµα διερχόµενο εντός οικοπέδου δεν δηµιουργεί κατάτµηση- ανήκει στην 
ιδιοκτησία αν δεν έχει αφεθεί στην κοινή χρήση (έγγρ.5114/1-6-04ΔΝΕ, έγγρ.
45539/03, 26269/04 & 28198/04 ΔΟΚΚ), εκτός της περιοχής αρµοδιότητας της 
ΕΥΔΑΠ - Η αµφισβήτηση κυριότητας επιλύεται από τα Πολιτικά Δικαστήρια

Εγκ.18/03: Μετά την οριοθέτηση ρέµατος, δεν  επιτρέπεται η έκτασή του να 
χαρακτηρίζεται ως οικοδοµήσιµος χώρος αλλά εάν  η ένταξή της σε πολεοδοµικό 
σχέδιο κρίνεται αναγκαία, πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως κοινόχρηστος 
χώρος (Πρ.Επ.-151/94, Πρ.Επ.-297/94 κα), και δεν προσµετράται στο αναγκαίο 
ποσοστό κοινοχρήστων χώρων.

ΣΤΕ-184/03: Πρακτικό επεξεργασίας της Ολοµέλειας του ΣτΕ που αποφαίνεται ότι 
απαιτείται επικύρωση από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και είναι 
αντισυνταγµατικός ο Ν-3010/02 που προβλέπει ότι η οριοθέτηση των ρεµάτων 
γίνεται µε απόφαση του γενικού γραµµατέα περιφέρειας ή του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

• Διαδικασία οριοθέτησης & ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα, 
προβλέπονται από το άρθ.5 Ν.3010/02 ΦΕΚ91/Α & το άρθ.6 του Ν.880/79 –
αρµοδιότητα οριοθέτησης από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση (πρώην  ΓΓ 
Περιφέρειας), σύµφωνα µε Άρθρο 280 παρ. ΙΙ. 20 του Ν.3852/10: Η µέριµνα για 
τη σύνταξη οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού διαγράµµατος αποτύπωσης 
του υδατορέµατος που βρίσκεται εντός ή εκτός ρυµοτοµικού σχεδίου ή εντός 
οικισµών που δεν έχουν ρυµοτοµικό σχέδιο και η έκδοση απόφασης 
επικύρωσης του καθορισµού των οριογραµµών. 

• Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας από τις Περιφέρεις µε το άρθ.186 παρ.Στ.
3. του Ν.3852/10: «Ο σχεδιασµός, η µελέτη, η κατασκευή και συντήρηση 
συγκοινωνιακών, αντιπληµµυρικών, κτιριακών, ηλεκτροµηχανολογικών και 
λιµενικών έργων.»

4. ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ, 

Ορισµός σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.10 του Ν.3937/11 ΦΕΚ 60/Α΄/11, είναι: 

Το τµήµα της παράκτιας ζώνης, στο οποίο συναντώνται σε άµεση µεταξύ τους 
σχέση και αλληλεπίδραση το θαλάσσιο και το χερσαίο τµήµα αυτής. 
Περιλαµβάνονται ιδίως γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί, εκτάσεις που αποτελούνται 
από υλικά διάβρωσης των  γειτονικών περιοχών ή τη µεταφορά του ανέµου και από 
χαρακτηριστική χλωρίδα ή διαβρώνονται µε τέτοιο ρυθµό, ώστε να προκύπτει 
κίνδυνος για ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες. 
Στις περιοχές αυτές, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ.10 του ίδιου νόµου: µπορεί, 
ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και λαµβάνοντας 
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υπόψη κοινωνικούς και οικονοµικούς λόγους, να καθορίζεται κατεπειγόντως κάθε 
ενδεδειγµένο µέτρο για την αντιµετώπιση της κατάστασης και την επαναφορά στην 
προηγούµενη κατάσταση των πληθυσµών των ειδών  ή του γεωγραφικού χώρου 
εξάπλωσής τους ή της έκτασης και κατάστασης διατήρησης των οικότοπων. 
Τέτοια µέτρα µπορούν να είναι, ενδεικτικά, η διακοπή κατασκευαστικών 
εργασιών, η διακοπή ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας έργων, η απαγόρευση 
της πρόσβασης του κοινού σε συγκεκριµένες περιοχές, ο περιορισµός ή η 
απαγόρευση της θήρας, ο περιορισµός ή απαγόρευση της αµµοληψίας, η µείωση των 
απολήψιµων ποσοτήτων ύδατος από πηγές, λίµνες, ποταµούς ή ταµιευτήρες, η 
εισαγωγή στη φύση ατόµων του απειλούµενου είδους, η αποµάκρυνση ξενικών - 
εισβαλλόντων ειδών  και εν γένει κάθε πρόσφορο κατά περίπτωση µέτρο. Στην ίδια 
απόφαση θα προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος των µέτρων που λαµβάνονται. 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Με το άρθρο 19 του Ν.1650/86 καθορίζονται περιοχές:

1. απόλυτης προστασίας της φύσης, χαρακτηρίζονται εκτάσεις µε 
εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήµατα, βιότοποι ή οικότοποι, όπου 
απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. Κατ' εξαίρεση µπορεί να 
επιτρέπονται σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις του οικείου 
κανονισµού η διεξαγωγή επιστηµονικών ερευνών και η εκτέλεση 
εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των χαρακτηριστικών τους.

2. προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις µεγάλης οικολογικής 
ή βιολογικής αξίας, όπου κατ' εξαίρεση µπορούν να επιτρέπονται 
σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις του οικείου κανονισµού η 
εκτέλεση εργασιών , ερευνών και η άσκηση ασχολιών  και 
δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσιακών, εφόσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση µε τους σκοπούς προστασίας. 

3. εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται εκτεταµένες χερσαίες, υδάτινες ή µικτού 
χαρακτήρα περιοχές, στα οποία επιτρέπεται να εκτελούνται έργα, να 
γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες, κυρίως 
παραδοσιακού χαρακτήρα, µε τους όρους και περιορισµούς που 
καθορίζονται ειδικότερα από τον οικείο κανονισµό λειτουργίας και 
διαχείρισης.

4. προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί χαρακτηρίζονται λειτουργικά 
τµήµατα της φύσης ή µεµονωµένα δηµιουργήµατά της. Απαγορεύονται 
Ενέργειες ή δραστηριότητες που µπορούν να επιφέρουν καταστροφή, 
φθορά ή αλλοίωση των  προστατευοµένων φυσικών  σχηµατισµών, των 
προστατευοµένων τοπίων ή στοιχείων του τοπίου 

5. περιοχές οικοανάπτυξης χαρακτηρίζονται εκτεταµένες περιοχές που 
µπορούν να περιλαµβάνουν χωριά ή οικισµούς εφόσον παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον  λόγω της ποιότητας των  φυσικών και 
πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και παράλληλα προσφέρουν 
σηµαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
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εναρµονίζονται µε την προστασία της φύσης και του τοπίου, όπου 
µπορούν να ασκούνται µικρής κλίµακας δραστηριότητες οι οποίες 
προσαρµόζονται στο φυσικό περιβάλλον και στην τοπική αρχιτεκτονική. 
Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη του αγροτουρισµού µε 
χρησιµοποίηση αγροτικών  κατοικιών, ξενώνων, κάµπινγκ και άλλων 
κατασκευών. Βιοµηχανικές δραστηριότητες είναι δυνατό να επιτρέπονται 
εφ' όσον ευνοούν την οικονοµική αναζωογόνηση των αγροτικών 
περιοχών και δεν προκαλούν υποβάθµιση του περιβάλλοντος Οι 
παραπάνω σκοποί πραγµατοποιούνται µε βάση ειδικά σχέδια ανάπτυξης 
και διαχείρισης.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ επιβάλλονται κυρίως : 

1. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: από τα όρια ρέµατος σύµφωνα µε το άρθ.6 του ΚΚ, από γραµµές 
υψηλής τάσης της ΔΕΗ απαιτείται έγκριση σε  διάδροµο 40µ. (Εγκ. 118/85 & 
Εγκ-161/81), & τέλος απαιτείται έγκριση για ανέγερση κτιρίου σε απόσταση 
30µ. εκατέρωθεν  από τις γραµµές του ΜΕΤΡΟ.(έγγρ. ΔΟΚΚ 87024/04-12-2000)

 2. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: από τον αιγιαλό 30µ., τα όρια δασικής έκτασης 10µ., τα όρια 
ρέµατος, την σιδηροδροµική γραµµή 15µ., από το Εθνικό και Επαρχιακό  οδικό 
δίκτυο (ΠΔ 209/98 ΦΕΚ169Α που ισχύει και εντός οικισµών), εκατέρωθεν του 
άξονα Φυσικού Αερίου 20µ. (Εγκ. 10/92), από εγγειοβελτιωτικά έργα 50µ. ή 
λιγότερο κατόπιν εγκρίσεως (Εγκ. 21/84) από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση, κ.ά.

Εντός της Ζώνης των 500 µ. γύρω από τα εγκεκριµένα σχέδια πόλεως και 
οικισµούς προ του 1923 (περιοχή εκτός σχεδίου), απαγορεύεται η περίφραξη και 
η ανοικοδόµηση στην  ιδανική προέκταση των  οδών  του εγκεκριµένου σχεδίου ή 
του οικισµού.

• Για ανακατασκευή σεισµοπλήκτων, ισχύουν οι αποστάσεις από δάση κλπ, αν 
δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικό Δ/µα

• Επίσης προβλέπονται αποστάσεις ειδικών χρήσεων από άλλες χρήσεις ή & 
µεταξύ τους.

7.  ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ
• Άρθρο 2 παρ.40 & άρθρο 18 Ν.1577/85 & άρθρο 10 παρ.7 του Κτιριοδοµικού 
Κανονισµού(Άρθ. 353 ΚΒΠΝ)

• Μετά την Απόφ.5219/04 δεν ισχύουν: Η Απόφ.Σ.1928/68, το Έγγρ.82858/99 & 
η Εγκ.11/70 (που έλεγαν ότι δεν  απαιτείται οικ. άδεια για περιφράξεις εκτός 
σχεδίου, µε απλό συρµατόπλεγµα) 

• Άρθρο 1 παρ.13 Π.Δ 24/5/85 (ΦΕΚ 270Δ΄) – περίφραξη εκτός σχεδίου
• Άρθ.23 παρ.1 Ν.1337/83 -απαγόρευση περίφραξης σε πλάτος 500 µ. από την 
ακτή
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• Π.Δ 236/84 ΦΕΚ 95 Α΄  εκτός σχεδίου περιοχές, για περιφράξεις κατ’ εξαίρεση 
στα 500µ από την ακτή

• Π.Δ 143/93 - Π.Δ 209/98 – υποχρεωτικές αποστάσεις εκτός σχεδίου, για την 
ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας

• Απόφ.5219/04 Άρθ.1 παρ.3.α –έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, µετά από 
έγκριση Δασαρχείου, Αρχαιολογίας, κλπ. µόνο για εκτός σχεδίου, και για εντός 
σχεδίου µόνο οριοθέτηση µε πασσάλους

• Άρθρο 8 παρ. 8 Π.Δ 12-03-81 (ΦΕΚ 138Δ΄)  (σε οικισµούς προ του ΄23)
• Άρθρο 6 παρ. 5 Π.Δ 24-04-85 (ΦΕΚ 181Δ΄) (σε οικισµούς κάτω των 2.000 κατ.)

8.  ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – άρθρο 17 ΓΟΚ ΄85- Εγκύκλιος 39/98 & Εγκ.13/04

άρθρο 1 παρ.3ιβ Απ. 5219/04- Εργασίες Μικρής κλίµακας 
• Προσοχή νοούνται µόνο τα διάτρητα στοιχεία και δεν επιτρέπεται η 
κάλυψή τους µε οποιοδήποτε υλικό

• γενικά στις συνιδιοκτησίες, απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών, 
επειδή επιφέρουν αλλαγή στις όψεις, που είναι κοινόχρηστο τµήµα των 
κτιρίων (Αστικός κώδικας)

• απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας, όταν :

-ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εµφάνιση του κτιρίου, δηλ. σε κάθε 
περίπτωση που απαιτείται έγκριση ΕΠΑΕ

-κατασκευάζονται από δοµικά υλικά  (µπετόν, λιθοδοµή)

- ανεξαρτήτως υλικού, στο δώµα ή στις ακάλυπτες βεράντες του  κτιρίου, για 
έλεγχο του ιδεατού στερεού

9. ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΕΣ

- Σύµφωνα µε το λεξικό Μπαµπινιώτη είναι «η γραµµή που σχηµατίζεται νοητά και 
ενώνει τις κορυφές (και τις κοιλότητες) γειτονικών βουνών»
- Σύµφωνα µε το βιβλίο «Γεωλογίας Μηχανικού» των καθηγητών του ΕΜΠ Μαρίνου 
& Διαµαντή(σελ.26) είναι «η νοητή γραµµή που περνάει από τα ψηλότερα σηµεία 
ενός ανάγλυφου, ενώνοντας τις κορυφές µέσω των αυχένων, ονοµάζεται 
κορυφογραµµή ή υδροκρίτης»
Με βάση τα πιο πάνω, µπορεί να θεωρηθεί ότι: η κορυφογραµµή ενός µεµονωµένου 
βουνού (ενός κώνου) είναι το ψηλότερο σηµείο του, ενώ σε περίπτωση συνεχόµενων 
υψωµάτων είναι η νοητή γραµµή που ενώνει τις κορυφές και τους αυχένες. 
Επιπλέον  για παράδειγµα, σχετικές αναφορές υπάρχουν για διάφορες περιοχές (για τα 
νησιά των Κυκλάδων, όπως της Σίφνου, για οικισµούς της Φθιώτιδας, κλπ): ειδικά 
στο διάταγµα της Σίφνου, µε το άρθρο 1 παρ.13 του ΠΔ/16-7-02  ΦΕΚ-668/Δ/5-8-02, 
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ορίζεται ότι: «Η τοποθέτηση κτισµάτων σε γήπεδα που βρίσκονται σε εδαφικές 
εξάρσεις (λοφώδεις κορυφογραµµές) γίνεται έτσι ώστε αυτά να είναι ορατά µόνο 
από τη µια πλευρά της εδαφικής έξαρσης το δε τελικό ανώτατο υψόµετρο των 
κτισµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει αυτό της εδαφικής έξαρσης.»

10. ΔΡΟΜΟΙ ορισµός άρθ.2 παρ.2 & 4 ΓΟΚ– χαρακτηρισµός οδών Ν.3155/1955 
άρθ.2,3 & 4 -Ζώνη ασφάλειας για Υπεραστική συγκοινωνία ΠΔ/209/98 Φ/159/
Α΄

Καθορισµός Εθνικών οδών ΒΔ 9/20-8-55 – Αρίθµηση Εθνικών οδών Απόφ. Υπ. ΔΕ 
Γ.25781/9/23-7-63 ΦΕΚ 319 Β  Επαρχιακές οδοί ΒΔ 6-2-56 ΦΕΚ 47 Α

α.  ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ εκτός σχεδίου δεν  είναι κοινόχρηστοι. Απαγόρευση 
δηµιουργίας µε τα άρθρα 16, 20, 21, 64 & 65 ΝΔ 17-7-23. Νόµιµοι αγροτικοί δρόµοι 
θεωρούνται µόνο όσοι προϋπάρχουν της 16-1-24–(άλλως δεν έχουν νόµιµη 
υπόσταση-έγγρ.ΔΝΕ 15205/26-5-03)

[Χαρακτηριστικά είναι και τα αναφερόµενα στη Γνωµ ΝΣΚ-1031/87 της Δ/νσης 
Δικαστικού, (η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή): η ιδιωτική οδός που τέµνει γήπεδο, το 
οποίο κείται εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, µέσα σε έκταση που 
εφαρµόστηκε ιδιωτικό ρυµοτοµικό σχέδιο, µετά το Αρθ-43 παρ.7 του Ν-1337/83, µε το 
οποίο καταργήθηκαν τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.2 του Αρθ-6  του Ν-720/77, 
θεωρείται ως τµήµα του γηπέδου αυτού, σε βάρος του οποίου δηµιουργήθηκε.]

- Επισηµαίνεται ότι το πλαίσιο διάνοιξης αγροτικών οδών µε απαλλοτρίωση, µε το 
Άρθ-33 παρ3. Ν-1845/89, δεν εξασφαλίζει την κοινοχρησία του δρόµου αυτού. 
• νόµιµη διάνοιξη οδών εκτός σχεδίου προβλέπεται µόνο για Διεθνείς, Εθνικές & 
Επαρχιακές οδούς µε τις δ/ξεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης [Ν.797/71 & ΝΔ 
653/77 άρθρο 1] και πρόσθετα απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών  όρων (ΣτΕ 
4033/98) –η σύνδεση µε Επαρχιακή & Εθνική οδό ισχύει & για κοινόχρηστους 
αγροτικούς δρόµους για τους κόµβους) - ΠΔ 118/06 Άρθ.2 παρ.3: µε Απόφ. 
Περιφέρειας ή Αποκεντρωµένης Διοίκησης – έχουν εφαρµογή & οι δ/ξεις του 
άρθ.25 παρ.2 του Ν.1418/84 & του ΒΔ 465/70 για πρατήρια υγρών καυσίµων

β. ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  – Ν. 1349/23/25-4-83 & Άρθ.99 Ν.1842/90 - 
Αποστάσεις ΠΔ 209/98, τροπ. Άρθ.2 παρ.6 µε το άρθ.13 παρ.18 Ν.3212/03 (προσθ. 
Παρ.7) & Εγκ.28/99 για αλλαγή χρήσης –δεν εφαρµόζεται στα νησιά πλην Κρήτης, 
Εύβοιας, Ρόδου & Κέρκυρας.

Αποφ-62556/5073/90 ΦΕΚ-701/Δ/13-12-90 Ορισµός βασικού οδικού δικτύου Νοµού 
Αττικής

11. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ του Ν.720/77

Τα αυθαίρετα που δηλώθηκαν µε το Ν.720/77 εξαιρούνται από την υποχρέωση 
υποβολής δήλωσης µε την παρ.2.γ. του άρθρου 23 του Ν.4014, αφού ισχύει γι΄ 
αυτά  το άρθρο 20 του Ν.1337/83 (και το άρθρο 23 παρ.1. α & β του ΓΟΚ)

Συντάκτης Ελένη Μπούτου – Λεµπέση Οκτώβριος 2011       Σελίδα 12 από 17



Γενικά αν είναι εκτός σχεδίου θεωρούνται ότι έχουν αναστολή όπως τα δηλωθέντα µε 
το Ν.1337/83, αν  ήταν εντός σχεδίου το 1983 θα πρέπει να έχουν κριθεί ή να κριθούν 
µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 (γ΄ φάση) του Ν.1337/83.

12. 1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν.3028/02 ΦΕΚ 153/Α΄/02, µε απόφαση του Υπ. 
Πολιτισµού, είναι δυνατόν να καθορίζεται µέσα στους χερσαίους αρχαιολογικούς 
χώρους που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισµών, περιοχή στην 
οποία απαγορεύεται παντελώς η δόµηση (Α Ζώνη Προστασίας). 
Στην περιοχή αυτή µπορεί να επιτρέπεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπ. 
Πολιτισµού, µόνο η κατασκευή κτισµάτων ή προσθηκών σε υπάρχοντα κτίρια 
που είναι αναγκαία για την ανάδειξη των µνηµείων ή χώρων καθώς και για την 
εξυπηρέτηση της χρήσης τους. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η θέση του 
κτίσµατος στην περιοχή ή το µέρος του κτιρίου στο οποίο γίνεται η προσθήκη. 
Με απόφαση του Υπ. Πολιτισµού, είναι δυνατόν  να καθορίζεται µέσα στους χώρους 
αυτούς, εάν είναι εκτεταµένοι, περιοχή σε µέρος ή στο σύνολο της οποίας θα 
ισχύουν, ειδικές ρυθµίσεις ως προς τους όρους δόµησης ή τις χρήσεις γης ή τις 
επιτρεπόµενες δραστηριότητες ή και όλους τους πιο πάνω περιορισµούς (Ζώνη 
Προστασίας Β). 
Με κοινή απόφαση του Υπ. Πολιτισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού, καθορίζονται στη συνέχεια οι ειδικοί όροι δόµησης, οι χρήσεις γης, οι 
επιτρεπόµενες δραστηριότητες, καθώς και η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις 
συνέχισης της λειτουργίας υφισταµένων νόµιµων δραστηριοτήτων. 
Τα όρια των ζωνών προστασίας µπορεί να ανακαθορίζονται µε την  ίδια διαδικασία 
µε βάση τα δεδοµένα της αρχαιολογικής έρευνας και τις συνθήκες προστασίας των 
αρχαιολογικών χώρων ή µνηµείων. 
- Ακίνητα, στα οποία υπάρχουν ορατά αρχαία και εντάσσονται σε Ζώνη Προστασίας 
Α, απαλλοτριώνονται εάν εµπίπτουν στην παρ.3 του Αρθ-19.    
• Σύµφωνα µε τα άρθρα 14,15,16 & 17 του Ν.3028/02 µπορεί να καθορίζονται 
επίσης Αρχαιολογικοί χώροι µέσα σε οικισµούς, Ιστορικοί τόποι και Ζώνες 
Προστασίας γύρω από µνηµεία 

12.2. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ  ΣΕ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ 

Ø Αυθαίρετα που βρίσκονται σε Α΄ ή Β΄ ζώνη προστασίας αρχαιολογικών 
χώρων δεν εντάσσονται στις ρυθµίσεις για τα αυθαίρετα του Ν.4014/11.

Η  Αρχαιολογική Υπηρεσία σύµφωνα µε το Ν.3028/2002,  έχει την δυνατότητα από 
µόνη της να διακόπτει οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται αυθαίρετα σε 
αρχαιολογικούς χώρους έστω και αν εκτελούνται νόµιµα, βάσει αδείας αν κατά την 
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διάρκεια των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη στο χώρο αρχαιολογικών 
ευρηµάτων.
Σηµειωτέον ότι σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής σε αρχαιολογικό χώρο η 
Υπηρεσία δεν χορηγεί έγκριση για νοµιµοποίηση του κτίσµατος αλλά απαιτεί να 
προηγηθεί η κατεδάφιση του κτίσµατος. 
Σχετική η µε αρ. 341/2005 Γνωµοδότηση τη ολοµέλειας του ΝΣΚ , που προκλήθηκε 
µετά από ερώτηµα της Δ/σης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του 
ΥΠΠΟ.        

12.3. ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Άρθρο 4 ΓΟΚ΄85- 
Άρθρο 32 Ν.1337/83- Άρθρα 110, 286 & 269 ΚΒΠΝ Υποχρέωση ανακατασκευής 
και αποκατάστασης
ØΑυθαίρετες προσθήκες ή επεµβάσεις που έχουν γίνει σε διατηρητέα κτίρια δεν 
εντάσσονται στις ρυθµίσεις για τα αυθαίρετα του Ν.4014/11.
• Από το συνδυασµό του  Αρθ-32 παρ.4 του Ν-1337/83 µε την παρ.5γ του άρθ.4 
του ΓΟΚ, προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες κτιρίων που είναι διατηρητέα ή που έχει 
κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισµού τους, οφείλουν να διατηρούν τα 
αρχιτεκτονικά, καλλιτεχνικά & στατικά στοιχεία τους, & σε οποιαδήποτε 
περίπτωση καταστροφής τους να τα ανακατασκευάζουν σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της ΕΠΑΕ, έστω και αν η καταστροφή οφείλεται σε ανώτερη βία, 
άλλως µπορεί να παρέµβει το Δηµόσιο ή ο ΟΤΑ, µε τις δ/ξεις του ΠΔ.15-4-88 
ΦΕΚ-317/Δ/28-4-88 (σχετ. & άρθ.1 Ν.1512/85). Για κτίρια για τα οποία εκδίδεται 
πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιµορρόπου οικοδοµής, η υποχρέωση των  ιδιοκτητών 
για την ανακατασκευή ισχύει µετά την κοινοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης 
χαρακτηρισµού τους ως διατηρητέων. 

• Με ορισµένες γνωµοδοτήσεις του ΝΣΚ (377/94, 160/96 & 87/82) εξετάζεται αν 
υποχρεούται ο ιδιοκτήτης διατηρητέου που κατεδαφίστηκε να το 
ανακατασκευάσει, σε σχέση µε το εάν η κατάρρευση προέρχεται από σκόπιµες 
& θετικές ενέργειες του ιδιοκτήτη ή εάν έχει υποχρέωση να το συντηρεί, & εάν η 
υποχρέωση αυτή απορρέει µετά την  κήρυξη, όπως & αν ο χαρακτηρισµός ως 
επικινδύνως ετοιµόρροπου κτιρίου εµποδίζει τον χαρακτηρισµό του ως 
διατηρητέου (ΣτΕ 2827/93 & 1343/89). 

Άρθρο 1 Ν-1512/85 ΦΕΚ-4/Α/11-1-85: Οι κύριοι, επικαρπωτές ή νοµείς κτιρίων 
οφείλουν να τα διατηρούν σε τέτοια κατάσταση ώστε να µην αποτελούν κίνδυνο 
ανθρώπων ή ξένων πραγµάτων ή κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, να µην προσβάλλουν 
το φυσικό, το πολιτιστικό & πολεοδοµικό περιβάλλον & γενικότερα να µην 
υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής της περιοχής τους. Αν οι κύριοι, επικαρπωτές ή 
νοµείς παραλείπουν την υποχρέωσή τους αυτή, µπορεί να επεµβαίνει το δηµόσιο ή ο 
οικείος ΟΤΑ, & να εκτελεί τις εργασίες, καταλογίζοντας τη δαπάνη σε βάρος των 
υποχρέων. Οι κάτοχοι των ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται τις επεµβάσεις. 

Άρθ.5 ΠΔ/15-4-88 ΦΕΚ-317/Δ/88: 1.Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών κατά 
παράβαση των δ/ξεων του παρόντος επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο 
100.000 δραχµ. έως 5.000.000 για καταστροφή χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών 
στοιχείων, ανάλογα µε την  έκταση της επέµβασης & κατά την αιτιολογηµένη κρίση 
της πολ/µικής αρχής. 
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Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και για τις παραβάσεις των δ/ξεων της του Αρθ-32 
παρ.4.α του Ν-1337/83. Στο έγγρ-10312/27-4-2004 ΔΟΚΚ, διατυπώνεται η άποψη 
ότι επιπλέον επιβάλλονται τα πρόστιµα αυθαιρέτων.
      2. Σε περίπτωση κατεδάφισης των κτιρίων του Αρθ-1 κατά παράβαση των 
διατάξεων  του παρόντος, επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη εκτός των κυρώσεων της 
προηγουµένης παρ.1 και η ολική ανακατασκευή του κτιρίου σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της αρµόδιας Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και 
κατόπιν άδειας της οικείας πολ/µικής υπηρεσίας. 
      3. Σε περίπτωση που χαρακτηρίζεται κτίριο ως διατηρητέο στο οποίο έχει γίνει 
επέµβαση (κατεδάφιση, αλλοίωση, κλπ.) σύµφωνα µε νόµιµη άδεια, η αποκατάστασή 
του γίνεται µε δαπάνη του Δηµοσίου δήµου ή κοινότητας χωρίς να επιβάλλονται οι 
προβλεπόµενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις στον ιδιοκτήτη. 
 4. Τα πρόστιµα βεβαιώνονται στο Δηµόσιο Ταµείο, ως δηµόσιο έσοδο και 
αποδίδονται ολόκληρα στο ΕΤΕΡΠΣ. 
Με το άρθ.4 του ΓΟΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ.3 του Ν.2831/00 
θεσµοθετείται η δυνατότητα διακοπής κάθε εκτελούµενης οικοδοµικής εργασίας 
ή επέµβασης στα κτίρια, όταν αυτά βρίσκονται σε διαδικασία χαρακτηρισµού 
και αντίστοιχη υποχρέωση της πολιτείας να αποζηµιώνει (µέσω ΕΤΕΡΠΣ) τους 
ιδιοκτήτες των κτιρίων στην περίπτωση που τελικά χαρακτηρισθούν ως διατηρητέα. 

Άρθ.10 παρ.1, 4, 5, 6 & 7 του Ν.3028/02 - Ενέργειες σε ακίνητα µνηµεία & στο 
περιβάλλον τους: «1. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο µνηµείο, η οποία είναι 
δυνατόν να επιφέρει µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή 
αλλοίωση της µορφής του. ….
4. Για κάθε εργασία, επέµβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα µνηµεία, ακόµη και αν 
δεν επέρχεται κάποια από τις συνέπειες της παρ.1 σε αυτά, απαιτείται έγκριση που 
χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του 
Συµβουλίου.  
5. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή άµεσου και σοβαρού κινδύνου 
είναι δυνατή η επιχείρηση εργασιών αποκατάστασης βλάβης που δεν αλλοιώνει τα 
υπάρχοντα κτιριολογικά, αισθητικά και άλλα στοιχεία του µνηµείου  χωρίς την  έγκριση 
που προβλέπεται στις παρ.3 και 4, µετά από άµεση και πλήρη ενηµέρωση της 
Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να διακόψει τις εργασίες µε σήµα της. 
      6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύµφωνα µε τις προηγούµενες 
παραγράφους, αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την 
επιχείρηση ή την εκτέλεση  του έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της 
αναγράφονται µε ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές.»
ØΟι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ έχουν τη  δυνατότητα να διακόψουν άµεσα 
τις οικοδοµικές εργασίες, εάν εκτελούνται χωρίς την απαιτούµενη έγκριση* 
(άρθ.73 παρ.14 Ν.3028/02 & Αποφ-ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/22797/03 ΦΕΚ-544/Β/6-5-03)

*πρέπει να επισηµανθεί ότι η διάταξη αυτή αποτελεί εξαίρεση από τα οριζόµενα στο 
άρθρο 21 του Ν.2690/99 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), σύµφωνα µε το οποίο 
«Αρµόδιο για την ανάκληση ατοµικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που 
την εξέδωσε ή που είναι αρµόδιο για την έκδοσή της.», σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις που ισχύουν για την έκδοση των αδειών(ΠΔ8/13-7-93 ΦΕΚ 795Δ). 
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Δηλαδή ενώ οι πολεοδοµικές υπηρεσίες είναι αρµόδιες τόσο για την έκδοση των 
οικοδοµικών αδειών, όσο και για τη διακοπή των οικοδοµικών εργασιών, ειδικά στις 
περιπτώσεις  που δεν  έχει ζητηθεί η  έγκριση που απαιτείται από τις υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟ, η διακοπή των οικοδοµικών εργασιών γίνεται απευθείας από τις 
υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, χωρίς τη µεσολάβηση της πολεοδοµικής υπηρεσίας. 
ØΤο πρόβληµα που προκύπτει από την εφαρµογή του άρθρου 73 παρ.14 του Ν.
3028/02 & της σχετικής γνωµοδότησης, είναι ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟ δεν 
εγκρίνουν τη µελέτη εκ των υστέρων, όταν  ένα έργο, έχει υλοποιηθεί εν µέρει, 
έστω και αν κατασκευάζεται µε νόµιµη οικοδοµική άδεια (αφού δεν ήταν γνωστή 
από πριν η ύπαρξη αρχαίων), και 
Øέτσι καθίσταται ανεφάρµοστη η δυνατότητα του άρθρου 22 παρ.3 του ΓΟΚ, για 
νοµιµοποίηση. Γι  ́αυτό θα πρέπει να ζητείται πάντα από πριν η έγκριση του ΥΠΠΟ 
(κυρίως για εκσκαφές & αν το ανεγειρόµενο κτίριο είναι όµορο µε διατηρητέο 
κηρυγµένο από το ΥΠΠΟ)

12.4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΠΟ: Στα µνηµεία προ του 1830, στα προ των εκάστοτε 
τελευταίων 100 ετών κτήρια, ή µεταγενέστερα που χρήζουν προστασίας, και στις 
περιοχές που έχει αρµοδιότητα το Υπουργείο Πολιτισµού, σύµφωνα µε το Ν. 3028 /
02 ΦΕΚ 153Α περί προστασίας των αρχαιοτήτων, απαιτείται έγκριση από τις Δ/νσεις 
του ΥΠΠΟ: 

α.    Κλασσικών Αρχαιοτήτων

 β.    Βυζαντινών Μνηµείων

 γ.    Νεωτέρων Μνηµείων

 Οι εγκρίσεις του ΥΠΠΟ αφορούν :
• στη µορφή των κτιρίων, κηρυγµένων διατηρητέων ή όχι, όταν  είναι όµορα µε 
διατηρητέα ή αρχαιολογικούς χώρους, ή όταν βρίσκονται σε προστατευόµενες 
περιοχές και οικισµούς

• στις επιτρεπόµενες επεµβάσεις στα επισκευαζόµενα διατηρητέα,
• στην έγκριση για την διενέργεια εκσκαφών, σε οικόπεδο ή γήπεδο. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να επιβληθεί η διενέργεια   δοκιµαστικών τοµών 
στο έδαφος, ή και ανασκαφική εργασία.

ØΗ έγκριση του ΥΠΠΟ δεν αντικαθιστά την έγκριση  της ΕΠΑΕ, και 
αντιστρόφως.

Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τα ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στο ΙΕΚΕΜ, έχουν απαντηθεί και υπάρχουν σαν 
χωριστό αρχείο της εισήγησης. 
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Για τις απαντήσεις έγινε συνεννόηση και έρευνα στο ΥΠΕΚΑ, ώστε να 
επιβεβαιωθούν ορισµένα θέµατα, και ενδέχεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του.
Τα κυριότερα από τα θέµατα έχουν συµπεριληφθεί κυρίως στις Οδηγίες και στους 
πίνακες της εισήγησης.

Συντάκτης Ελένη Μπούτου – Λεµπέση Οκτώβριος 2011       Σελίδα 17 από 17



       Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου – Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 
 
 ΟΝΟΜΑ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
 
ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 
Ο∆ΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ  & Τ.Κ. 
 
ΑΦΜ & ∆ΟΥ 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
 
ΦΑΞ 
 
e-mail 
 
ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 
 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΤΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ) 
2.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
ΤΙΤΛΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
ΘΕΣΗ & ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 
 
ΕΝΤΥΠΟ Ε9 
 
ΕΝΤΥΠΟ Α∆ΕΙΑΣ ή ∆ΗΛΩΣΗΣ ή ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ & ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (αποπεράτωσης) του ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 
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Το πρόστιµο υπολογίζεται µε την ΤΜ Χ ΤΖ Χ 15% και επί τους µειωτικούς ή 
αυξητικούς συντελεστές που προκύπτουν από το ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
Συν τις Λοιπές παραβάσεις του πολεοδοµικού & κτιριοδοµικού κανονισµού 
 
1. α. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ      ΣΥΝΤ=1,0     
αναφέρεται η ύπαρξη οικοδοµικής άδειας ή όχι, στο οικόπεδο ή το γήπεδο όπου 
βρίσκεται το αυθαίρετο, ανεξάρτητα του αν έχει εφαρµοσθεί σωστά 
 
        ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
 
        ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ∆ΗΛΩΣΗ Ν.1337/83 
 
1.β. ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ                   ΣΥΝΤ =2,0 
 
2. α.  ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ             ΣΥΝΤ=1,0     
 
2.β.   ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ                                      ΣΥΝΤ=1,7     
 
 
3.α. ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (κύρια & µοναδική κατοικία* ή µεταποίηση 
πρωτογενούς τοµέα, δηλαδή αγροτοβιοµηχανικών µονάδων που αξιοποιούν προϊόντα 
της πρωτογενούς παραγωγής µε κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 80 KW ή η 
θερµική ισχύς τους τα 50 KW)                             ΣΥΝΤ=0,4    
η πραγµατική χρήση που έχει το αυθαίρετο ή η χρήση µε βάση την οικοδοµική 
άδεια αν έχει 
3.β. ΑΛΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ  για ΤΖ< 1000€ ΣΥΝΤ=0,5 για ΤΖ>1000€ ΣΥΝΤ=0,6 
 
3.γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (παρ.1.Β. & 1.Ι. του άρθρου 3 του 
Κτιριοδοµικού)                                                        ΣΥΝΤ=0,6   
 
3.δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρ.1.Γ., 1.∆., 1.Ε., 1.Ζ., 1.Η., & 1.Θ., του άρθρου 3 του 
Κτιριοδοµικού)                                                       ΣΥΝΤ=0,6   
για τη συγκεκριµένη διαδικασία τα καταστήµατα εν γένει εµπίπτουν στην 
κατηγορία «υπηρεσίες» (δ),  
10. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ                      80 € / τ.µ. 
 
10. α. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ εµβαδού < 35,00τµ  ή για ΑµεΑ ή µε 
πυροσβεστικό κρουνό                                             80 € / τ.µ. Χ 0,5 
 
11.α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ κύρια & µοναδική κατοικία ΑµεΑ (τουλάχιστον ένα 
ΑµεΑ>67%), & ατοµικό εισόδηµα< 8000 €  ή οικογ. εισόδηµα < 12000 € ΣΥΝΤ=0,5   
 
12.α. ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση µέχρι 31/1/1983 ΣΥΝΤ=0,15   
 
12.α. ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ από 31/1/1983 έως 31/12/2003 ΣΥΝΤ=0,8  
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* Το άρθρο 26 παρ.3. ορίζει ότι: ∆εν λαµβάνεται υπόψη ο µειωτικός συντελεστής 
της κύριας και µοναδικής κατοικίας, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε 
από τα ανήλικα τέκνα του έχει δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης 
σε κατοικία ή σε ιδανικό µερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της 
οικογένειάς του ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδοµήσιµο ή σε 
ιδανικό µερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις 
στεγαστικές του ανάγκες. και βρίσκονται σε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα µε 
πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων (3.000). Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές 
ανάγκες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί 
υπερβαίνει τα 70τ.µ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 30τ.µ. για µέχρι δύο τέκνα και 
20 τ.µ. για πάνω από δύο τέκνα, που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 
 
 
 
 
2.Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ  
 
 
2.Β.α. Ελέγχεται εάν δεν χρήζουν δήλωσης αυθαιρέτου, επειδή εµπίπτουν στις 
περιπτώσεις του άρθρου 23 παρ.2 του Ν.4014/11, δηλαδή: 
α) που υφίστανται προ του 1955 ή 
β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση µε το Ν.1337/83 (Α’ 33)  ή 
γ) που έχουν νοµιµοποιηθεί µε τις διατάξεις της της παρ.5 του άρθρου 16 του 
Ν.1337/83 ή της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.1577/85 ή την παρ.8 και την παρ.10 του 
άρθρου 9 του Ν.1512/85 (Α’ 4) ή 
δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύµφωνα µε τις  διατάξεις των άρθρων 
15, 16, 17, 20* και 21 του Ν.1337/83 (Α’ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όµως να έχει 
απορριφθεί µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την 
εξαίρεση από την κατεδάφιση ή 
ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του 
Ν.3775/2009 (Α’ 122) ή του Ν.3843/2010 (Α’ 62) και για το χρονικό διάστηµα που 
προβλέπεται σε αυτές  
 
* Τα αυθαίρετα που δηλώθηκαν µε το Ν.720/77 εξαιρούνται από την υποχρέωση 
υποβολής δήλωσης µε την παρ.2.γ. του άρθρου 23 του Ν.4014, αφού ισχύει γι΄ 
αυτά  το άρθρο 20 του Ν.1337/83 (και το άρθρο 23 παρ.1. α & β του ΓΟΚ) 

Γενικά αν είναι εκτός σχεδίου θεωρούνται ότι έχουν αναστολή όπως τα 
δηλωθέντα µε το Ν.1337/83, αν ήταν εντός σχεδίου το 1983 θα πρέπει να έχουν 
κριθεί ή να κριθούν µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 (γ΄ 
φάση) του Ν.1337/83. 
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2.Β.β. Ελέγχεται αν η κατασκευή εµπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 23 
παρ.3. του Ν.4014/11, για τις οποίες δεν µπορεί να υποβληθεί δήλωση εάν:  
 
α) το ακίνητο βρίσκεται: 
αα)  σε εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης,  
ββ) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δηµοτικών ή 
κοινοτικών οδών κατά τη νοµοθεσία περί µέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής 
συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή στους, 
γγ)  σε δηµόσιο κτήµα, 
δδ)  σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας 
εε)  σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισµό και περιοχή 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόµηση κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης 
στ)  σε παραδοσιακό οικισµό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως 
ιστορικό διατηρητέο µνηµείο  
ζζ)  σε ρέµα, κρίσιµη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περ. 10 και 20 
παρ. 8 α) του ν. 3937/2011 (Α’ 60), ή προστατευόµενη περιοχή του άρθρου 19 του 
ν. 1650/1986, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 5 του ν. 
3937/2011, εφόσον απαγορευόταν η δόµηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης , ή 
 
β) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε 
κηρυγµένο διατηρητέο κτίριο ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγµένο νεώτερο 
µνηµείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α’ 153), ή 

γ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε 
κτίσµα, το ανώτατο ύψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι µέτρα κάτω 
από το ύψος της κορυφογραµµής (υδατοκρίτης), αλλά µόνο στα εκτός σχεδίου, ή  

δ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί 
στο εντός του εύρους του εξώστη τµήµα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης. 

 
 
2.Β.γ. Ελέγχεται αν οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν ανεγερθεί µέχρι 28.7.2011, 
και καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδοµικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισµών 
δόµησης του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδοµική άδεια, και εάν:  
• η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις 

γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, 
• ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, 
• ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της 

αυθαίρετης χρήσης 
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2.Β.δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
           ΣΤΟΙΧΕΙΑ που προσδιορίζει ο Μηχανικός  
           για τη ΣΥΝΤΑΞΗ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  
           και του ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ του ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 
 
1.α. Περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής, ως προς τα εξής:  

- την περιοχή που βρίσκεται,  
- αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου,  
- αν έχει οικοδοµική άδεια, ή όχι, 
- αν είναι αποπερατωµένη ή αν είναι αποπερατωµένο φέροντα οργανισµό, ή το 

όποιο στάδιο των εργασιών* 
- τον χρόνο ανέγερσης (αποπεράτωσης) 
- το εµβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής 
- τη Χρήση της αυθαίρετης κατασκευής  
- αν πρόκειται για αυθαίρετη αλλαγή χρήσης 
- αν πρόκειται για Πρόχειρη Κατασκευή** 
- αν πρόκειται για µεµονωµένες πολεοδοµικές ή κτιριοδοµικές παραβάσεις 
 

* τα ηµιτελή, µη αποπερατωµένα αυθαίρετα, µπορούν να δηλωθούν ώστε να 
απαλλαγούν από τυχόν µεγαλύτερα πρόστιµα, αλλά εάν είναι καθ΄ υπέρβαση των 
διατάξεων δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης, και 
επιτρέπονται µόνο οι εργασίες που αναφέρονται στην παρ. 17 του άρθρου 24, δηλ. 
εργασίες  «....επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-
αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους..» 
  

** Για τις πρόχειρες κατασκευές απαιτείται επιπλέον να κριθεί η δυνατότητα 
υπαγωγής τους στις ρυθµίσεις, από επιτροπή η οποία θα καθορισθεί 
 
 
1.β. Έλεγχος και αναφορά στην Τεχνική έκθεση ότι η αυθαίρετη κατασκευή δεν 

βρίσκεται στους χώρους του άρθρου 23 παρ.3. του Ν.4014/11 
 
 
1.γ. Ελέγχουν την υπέρβαση καθ΄ ύψος ως προς το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος 

της περιοχής και το ιδεατό στερεό, σε εκατοστά, σε όλες τις περιπτώσεις 
αυθαιρέτων, για τη συµπλήρωση του στοιχείου 6 του Φύλλου Καταγραφής 

 
             - < 20% του επιτρεπόµενου ύψους (6.α)        ΣΥΝΤ=1,2   

             - > 20% του επιτρεπόµενου ύψους (6.β)        ΣΥΝΤ=1,4   

ως βάση υπολογισµού λαµβάνεται η αντίστοιχη επιφάνεια (εµβαδόν) του 
αυθαίρετου τµήµατος (Εγκ.13/11) 
Ειδικά για πολυώροφα κτίρια και εφόσον η συνολική υπέρβαση του ύψους εκ 
κατασκευής έχει κατανεµηθεί σε ορόφους, οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου 
είναι υπόχρεες κατά το τµήµα που τους αναλογεί. Τίθεται θέµα αν θα γίνει µία 
κοινή δήλωση ή αν ο κάθε ιδιοκτήτης θα κάνει χωριστή δήλωση, οπότε 
προκύπτει υπέρογκο πρόστιµο για παράβαση που µπορεί να είναι µικρή 
παράβαση - Γενικά τα θέµατα συνιδιοκτησίας χρήζουν επιπλέον διευκρινήσεων  
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2. Προσδιορισµός πρόσθετων στοιχείων για το ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ του 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ µόνο σε περίπτωση που υπάρχει Οικοδοµική Άδεια 
 

• 4. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  
                                 Ναι (4.α.)                            ΣΥΝΤ= 1,4  

                                 Όχι (4.β)                             ΣΥΝΤ= 1,0  

συµπληρώνεται µόνο αν υπάρχει οικοδοµική άδεια και έχει γίνει αλλαγή χρήσης  
 
• 5. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ:  
- τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων (άρθ.3 παρ.2 ΚΚ) µε µέσο ύψος (ελεύθερο 

     ύψος) τουλάχιστον 2,40µ  και ελάχιστο 2,00µ (άρθ.8 παρ.2.1 ΚΚ) 

-    τετραγωνικά µέτρα βοηθητικών χώρων, (άρθ.8 παρ.2.1 ΚΚ) χώρων σε υπόγειες   

στάθµες, και πατάρια, σοφίτες κλπ (µε ελεύθερο -µέσο ύψος το πολύ 2,20µ;;;;)   

             - < 50% της επιτρεπόµενης δόµησης (5.α) ΣΥΝΤ= 1,0  

             - > 50% της επιτρεπόµενης δόµησης (5.β) ΣΥΝΤ= 1,3 

             - > 100% της επιτρεπόµενης δόµησης (5.γ) ΣΥΝΤ= 1,6 

             - > 200% της επιτρεπόµενης δόµησης (5.δ) ΣΥΝΤ= 1,9 

τα πατάρια & οι σοφίτες, έστω και αν υπολογίζονται σαν βοηθητικοί χώροι µε 50%, 
όπως αναφέρεται, µπαίνουν στην υπέρβαση δόµησης, έστω και αν δεν έχουν τις 
προϋποθέσεις χώρων κύριας χρήσης ως προς το ύψος - χρήζει επιπλέον διευκρίνισης  
 

• 7. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ σε τετραγωνικά µέτρα  
             - < 20% της επιτρεπόµενης κάλυψης (7.α) ΣΥΝΤ= 1,2 

             - > 20% της επιτρεπόµενης κάλυψης (7.β) ΣΥΝΤ= 1,4 

• 8. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 
             - < 20% της υποχρεωτικής απόστασης ∆ (8.α) ΣΥΝΤ= 1,2 

             - > 20% της υποχρεωτικής απόστασης ∆ (8.β) ΣΥΝΤ= 1,4 

• 9. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ο.Γ. ΣΕ ΠΡΟΚΗΠΙΟ 
             - < 20% της υποχρεωτικής πρασιάς (9.α) ΣΥΝΤ= 1,4 

             - > 20% της υποχρεωτικής πρασιάς (9.β) ΣΥΝΤ= 1,8 

3. Προσδιορισµός του αριθµού των Λοιπών παραβάσεων του πολεοδοµικού και 
κτιριοδοµικού κανονισµού, αθροιστικά (13.α) 
Για τη συγκεκριµένη κατηγορία «παράβαση» θεωρείται κάθε µη νόµιµο έργο, που 
δεν εµπίπτει σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες και σύµφωνα µε το 
επεξηγηµατικό -  ερµηνευτικό υπόµνηµα του ΥΠΕΚΑ υπολογίζεται µε αναλυτικό 
προϋπολογισµό, µε 500 € ανά παράβαση και αναλογεί 1 παράβαση ανά 5.000 € 
Ο αναλυτικός προϋπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Εγκύκλιο 
8/90, µε την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά µε το Π.∆/γµα 515/89 και την 
απόφαση 81304/6083/89 ΦΕΚ 886 Β’, η οποία χρησιµοποιείται και κατά την έκδοση 
οικοδοµικών αδειών, στις περιπτώσεις που απαιτείται αναλυτικός προϋπολογισµός. 
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3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
 
 
3.α. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
      Στην Τεχνική Έκθεση επισυνάπτονται: 

- φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής, σφραγισµένες από το 
Μηχανικό 

- «φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής», σύµφωνα µε το παράρτηµα 
- ∆ιάγραµµα κάλυψης για κάθε οικοδοµήσιµο οικόπεδο ή γήπεδο (εντός 

σχεδίου, εντός οικισµού ή εκτός σχεδίου) στο οποίο ελέγχονται οι 
υπερβάσεις σε σχέση µε τους όρους δόµησης που ισχύουν κατά περίπτωση 

 
3.β. ΜΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 

Επισυνάπτονται αντίγραφα:  
- του στελέχους της άδειας,  
- του τοπογραφικού διαγράµµατος της αδείας,  
- της κάτοψης του ορόφου, όπου εµφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή  για την 

οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθµίσεις,  
- τα σχέδια τοµής σε κλίµακα 1:100,  
- Απόσπασµα ρυµοτοµικού σχεδίου για τις περιοχές µε εγκεκριµένα σχέδια 
 

 
3.γ. ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ή σε περίπτωση που δεν βρέθηκε  

- όλα τα παραπάνω στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου, 
πλην του στελέχους, και ∆ιάγραµµα κάλυψης εφόσον είναι οικοδοµήσιµο 
το οικόπεδο ή το γήπεδο (εντός σχεδίου, ή σε οικισµό, ή εκτός σχεδίου) και 
ελέγχονται οι υπερβάσεις σε σχέση µε τους όρους δόµησης που ισχύουν 
κατά περίπτωση 

- τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων 
(ΕΓΣΑ’ 87), που περιέχει απόσπασµα χάρτη µε προσδιορισµό της θέσης του 
ακινήτου (από την ηλεκτρονική βάση του ΤΕΕ) 

 
 
3.δ. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

- τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων 
(ΕΓΣΑ’ 87), που περιέχει απόσπασµα χάρτη µε προσδιορισµό της θέσης του 
ακινήτου (από την ηλεκτρονική βάση του ΤΕΕ) 

- Έρευνα για τυχόν Εγκρίσεις ή όποια άλλα Στοιχεία για τον έλεγχο των 
περιπτώσεων του άρθρου 23 παρ.3, δηλαδή σε ζώνη ασφαλείας για την 
υπεραστική συγκοινωνία µε το Π∆ 209/98, ∆άσος ή ∆ασική έκταση, γραµµή 
Αιγιαλού & παραλίας, ρέµα, αρχαιολογικό χώρο, κρίσιµη παράκτια ζώνη, 
προστατευόµενη περιοχή του Ν.1650/86, ή σε κορυφογραµµή (υδατοκρίτη) 

 
3.ε. ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο 

- τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων 
(ΕΓΣΑ’ 87), που περιέχει απόσπασµα χάρτη µε προσδιορισµό της θέσης του 
ακινήτου (από την ηλεκτρονική βάση του ΤΕΕ) 
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3.στ. Για κτίρια Κατοικίας, Τουριστικά καταλύµατα (ενοικιαζόµενα δωµάτια)   

και για όσα κτίρια δεν εµπίπτουν στα κτίρια κοινωφελούς χρήσης  
- ∆ελτίο ελέγχου δοµικής τρωτότητας του φέροντα οργανισµού, συνοδευόµενο 

από αναλυτική τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού και φωτογραφίες 
 
3.ζ. Για κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως: κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, 

πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, 
θρησκευτικούς χώρους, εµπορικά καταστήµατα, τράπεζες, κοινωφελείς 
οργανισµούς, δηµόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής 
χρήσης, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ. Α.Ε. 

 
         -Μελέτη στατικής επάρκειας αρµόδιου µηχανικού 
 

3.η. Για κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας  

- τεχνική έκθεση αρµοδίου µηχανικού για τον ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο του 
πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
που τυχόν υπάρχουν. 

 
3.θ.  Για τα κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί µε άδεια που εκδόθηκε µε έλεγχο της 

αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας και που µεταγενέστερα ανακλήθηκε ή 
ακυρώθηκε για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς υπαιτιότητά τους: 

- Απόφαση της Πολεοδοµίας από την οποία να προκύπτει ότι η ανάκληση ή 
η ακύρωση της άδειας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ιδιοκτητών, και 

- Πληρώνουν µόνο το παράβολο,  
 

 

3.ι.  Λιθόκτιστα κτίσµατα, τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους βρίσκονταν 
εκτός αιγιαλού, σύµφωνα µε παλαιότερη χάραξή του, µε βάση τα στοιχεία της 
αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 24. παρ.19. υπάγονται στις 
ρυθµίσεις του Ν.4014/11, εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος 
του Ν.1337/83. 
 

3.κ. Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια ιδιοκτησίας του 
δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των Ο.Τ.Α. και της ∆.Ε.Η. 
Α.Ε., µε  βάση το άρθρο 24 παρ.19 υπάγονται στις ρυθµίσεις του Ν.4014/11, ως εξής:  

α) για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.1337/83 
και χωρίς την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου και  

β) για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του Ν.1337/83 
µε την καταβολή ποσοστού 10 % του ενιαίου ειδικού προστίµου.  

Και για τις δύο περιπτώσεις απαιτούνται τα δικαιολογητικά α. έως γ. της παρ.2 του 
άρθρου 24, δηλαδή Αίτηση, Τεχνική Έκθεση και παράβολο 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
1.   Η διάταξη της παρ. 6β, του άρθρου 24 για τις παραβάσεις µέχρι 20 τµ είναι 
υποχρεωτική ; 
> Είναι υποχρεωτική, αν είναι η µοναδική παράβαση. 
 
4.  Ηµιϋπαίθριος χώρος, που δηλώνεται µε τον ν. 4014/11 υπολογίζεται ως κύριος 
µε αλλαγή χρήσης ή βοηθητικός µε αλλαγή χρήσης? 
> Ως κύριος χώρος, δεδοµένου ότι δεν είναι υπόγειος ούτε βοηθητικής χρήσης 
 
2. Όταν δεν υπάρχει καθόλου άδεια οικοδοµής για το αυθαίρετο κτίσµα οι 
κατασκευές όπως πλακοστρώσεις περιβάλλοντα χώρου, στέγαστρα βεραντών µε 
πέργολες, µάντρες κλπ, υπολογίζονται ως λοιπές παραβάσεις µε αναλυτικό 
προϋπολογισµό ; 
> Ότι δεν µπορεί να υπαχθεί στις κατηγορίες 1 έως 12 υπάγεται στην κατηγορία 13, 
 
3.  Εάν υπάρχει δώµα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010 και έχει και 
παράβαση ύψους, τότε πώς υπολογίζεται? Μπορεί να ισχυριστεί υπερύψωση της 
στέγης µετά την ένταξη στον 3843 και να πάει µόνο και ως παράβαση ύψους; 
> Στη ρύθµιση του ν.3843/10 υπάγονται αλλαγές χρήσεις, που έχουν γίνει σε χώρο 
εντός του νοµίµου όγκου κτιρίου, που έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια. 
Εποµένως η ανωτέρω περίπτωση κακώς ρυθµίστηκε µε το ν.3843/10 και µπορεί να 
υπαχθεί στη ρύθµιση του ν.4014/11 µετά την ολοκλήρωση της οποίας µπορεί να 
ζητηθεί η επιστροφή του ειδικού προστίµου που δεν χρησιµοποιήθηκε για τη 
ρύθµιση του ν.3843/10 από το Πράσινο Ταµείο µε τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην Εγκ.17/10.  
 
5. Χώροι, που εντάχθηκαν στο ν. 3843/2010 και για τους οποίους πληρώνονται 
κανονικά οι δόσεις, αλλά συµφέρει να ενταχθούν στο ν. 4014/11 συµψηφίζονται 
τα ειδικά πρόστιµα; 
> Όχι, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στις διατάξεις του νόµου. Τα 2 τελευταία εδάφια 
της παρ.11 του άρθρου 24 του νόµου, αναφέρονται µόνο σε συµψηφισµό προστίµων 
ανέγερσης και διατήρησης που καταβλήθηκαν µε βάση άλλες διατάξεις, και όχι το 
ειδικό πρόστιµο διατήρησης του Ν.3843/10, το οποίο όµως µπορεί να ζητηθεί µε την 
προηγούµενη διαδικασία 
 
6. Σε παραδοσιακούς οικισµούς επιτρεπόταν η ρύθµιση παραβάσεων µε το ν. 
3843/10, αλλά δεν υπάρχει καµία παρόµοια δυνατότητα στο ν. 4014/11. Σωστά ; 
> Ναι, έτσι ορίζεται στο άρθρο 23, παρ.3, εδαφ. στστ του νόµου. Η διαφορετική αυτή 
αντιµετώπιση προκύπτει από το γεγονός ότι µε το ν.3843/10 ρυθµίστηκαν αλλαγές 
χρήσεις χώρων και παραβάσεις εντός εγκεκριµένου όγκου κτιρίου που ανεγέρθηκε µε 
βάση οικοδοµική άδεια, δηλ. οι παραβάσεις αυτές δεν επέφεραν επιβάρυνση στο 
ευρύτερο οικιστικό περιβάλλον. Ενώ στην περίπτωση των παραδοσιακών οικισµών, 
που προστατεύεται η µορφή του οικιστικού συνόλου δεν θα µπορούσε να 
θεσµοθετηθεί η διατήρηση αυθαιρέτων κατασκευών ανεξέλεγκτης µορφολογίας, 
θέσης, µεγέθους, υλικών κατασκευής κ.λ.π.  
 
7.  Πώς αντιµετωπίζεται η περίπτωση που διαφωνούν οι συνιδιοκτήτες ως προς 
την υπαγωγή χώρου στο ν. 4014/11 ; 
> Στην παρ. 2δ, του άρθρου 24 αναφέρεται ότι «Στην περίπτωση συγκυριότητας ...... 
και εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε 
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κοινόχρηστο τµήµα του ακινήτου, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε 
συγκύριο χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.» 

• Επίσης υπάρχει και η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη µε το γνήσιο της 
υπογραφής, οπότε είναι θέµα αστικών διαφορών (και δικαστηρίων)  

 
8. Σε περίπτωση ανακριβών-ψευδών στοιχείων σε σχέση µε τα ποσοστά 
συνιδιοκτησίας η υπαγωγή στη ρύθµιση του ν. 4014/11 είναι άκυρη ; 
> Στην παρ.3, του άρθρου 27 του νόµου ορίζεται ότι «Σε περίπτωση ψευδούς ή 
ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων αυτών*, αποκλείεται η υπαγωγή στη 
διαδικασία αναστολής του παρόντος νόµου, τυχόν πράξη αναστολής ανακαλείται 
και εφαρµόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλονται τα 
πρόστιµα του παρόντος άρθρου.» 
* στην προηγούµενη φράση αναφέρει όµως ότι ελέγχονται  «προκειµένου να 
διαπιστωθεί αν τα στοιχεία των δηλώσεων που αφορούν την περιγραφή της 
κατασκευής, το εµβαδόν και τη χρήση της είναι αληθή και ακριβή.» 
 
9.  Αν κατά τον έλεγχο δοµικής τρωτότητας διαπιστωθούν σοβαρές βλάβες στο 
φέροντα οργανισµό ή απλά εµφανείς ρωγµές ή βλάβες, οι οποίες δεν µπορούν να 
αξιολογηθούν οπτικά γίνεται υπαγωγή στο ν. 4014/11 ; 
> Ναι, µπορεί να υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/11, αλλά επισηµαίνεται ότι στις 
διατάξεις του νόµου δεν προβλέπεται δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών στις 
αυθαίρετες κατασκευές πλην αυτών που αναφέρονται στην παρ. 17 του άρθρου 24, 
δηλ.  «....εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-
αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους..» 
 
10. Πώς είναι δυνατή η κατάθεση των πρώτων στοιχείων και η εµπρόθεσµη 
καταβολή του παραβόλου, χωρίς την ολοκλήρωση των εργασιών αποτύπωσης - 
καταµέτρησης των παραβάσεων που απαιτεί πολύ χρόνο ( µέτρηση επί τόπου, 
αυτοψία εξονυχιστική, αποτύπωση και σχεδίαση στο γραφείο, ανάλυση των 
υπαρχόντων αδειών και εγγράφων και αξιολόγηση αυτών, υπολογισµοί, κλπ.) 
> Για την αντιµετώπιση του ανωτέρω προβλήµατος το πληροφοριακό σύστηµα µετά 
την αυτόµατη ενηµέρωση για την καταβολή του παραβόλου ενηµερώνει τον 
ενδιαφερόµενο για την προσωρινή ένταξη στη ρύθµιση µε δυνατότητα διόρθωσης 
των στοιχείων, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποτύπωσης, όπως προκύπτει 
από την παρ. 2, του άρθρου 1, της υπ’ αριθ. 41498/26-9-2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 2167 Β’). 
 
11. Πώς θα υπολογίζεται η αµοιβή του µηχανικού για όλες τις απαιτούµενες 
ενέργειες προκειµένου να υπαχθούν αυθαίρετες κατασκευές στη ρύθµιση του ν. 
4014/11; 
> Όπως αναφέρεται στο από 5-10-11 ∆ελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ «.....σχετικά µε τις 
αµοιβές των µηχανικών για την παροχή των υπηρεσιών τους για την ένταξη 
αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του ν. 4014/2011 καθώς και για την έκδοση 
βεβαιώσεων για τη µεταβίβαση ακίνητων, ότι είναι αντικείµενο ελεύθερης 
διαπραγµάτευσης των µερών, σύµφωνα µε το ν. 3919/2011...» 
 
12. Σε ποια αρτιότητα αναφέρεται η παρ. 1γi) του άρθρου 24 ;    
> Στην αρτιότητα που θα καθορισθεί µετά την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού 
σχεδιασµού, εντός της προθεσµίας των δέκα (10) ετών που ορίζεται στην παρ. 1β του 
ιδίου άρθρου. 
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13. Πως θα υπολογίζονται οι αυθαίρετες κατασκευές που απαιτούν αναλυτικό 
προϋπολογισµό;   
> Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Εγκύκλιο 8/90, µε την οποία παρέχονται οδηγίες 
σχετικά µε το Π.∆/γµα 515/89 και την απόφαση υπ’ αριθ. 81304/6083/89 (ΦΕΚ 886 
Β’), η οποία χρησιµοποιείται και κατά την έκδοση των οικοδοµικών αδειών για τις 
περιπτώσεις που απαιτείται αναλυτικός προϋπολογισµός. 

14. Πρώτη και µοναδική κατοικία θεωρείται γι’ αυτόν που έχει την επικαρπία ή 
γι’ αυτόν που έχει την ψιλή κυριότητα. 

> Σε περίπτωση επικαρπίας ο ψιλός κύριος, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 17, της 
Εγκυκλίου 8/15-6-2010, οπωσδήποτε τηρουµένων των προϋποθέσεων της παρ. 3, του 
άρθρου 26 του νόµου. 
 
15. Πισίνα µε πυροσβεστικό κρουνό έχει συντελεστή 0,50 ανεξαρτήτως 
µεγέθους? 
> Ναι, δεδοµένου ότι στο «ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ» του 
παραρτήµατος του ν. 4014/11, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 209 Α’ διευκρινίζεται οτι 
στις περιπτώσεις κολυµβητικών δεξαµενών υπολογίζεται πρόστιµο 80€/τ.µ. εκτός και 
αν εµπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της κατηγορίας 10α 
 
16. Ηµιτελής κατασκευή ( φέρων οργανισµός και τοιχοποιϊα) υπάγεται στο ν. 
4014/11 ; 
> Ναι, µπορεί να υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/11, αλλά επισηµαίνεται ότι στις 
διατάξεις του νόµου δεν προβλέπεται δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης 
στις αυθαίρετες κατασκευές, αλλά µόνο αυτές που αναφέρονται στην παρ. 17 του 
άρθρου 24, δηλ. εργασίες  «....επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την 
αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους..» 

17. ΑµεΑ. µε αναπηρία  67% έχει το κοινωνικό κριτήριο?  

> Όχι, δεδοµένου οτι στο «ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ» του 
παραρτήµατος του ν. 4014/11, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 209 Α’ διευκρινίζεται 
στην κατηγορία 11 «Κοινωνικός συντελεστής» οτι για κύρια και µοναδική κατοικία 
ΑµεΑ(>67%), σε συνδυασµό µε εισοδηµατικά κριτήρια (έως 8.000€ ατοµικό 
εισόδηµα και έως 12.000€ οικογενειακό εισόδηµα). 

18. Ο ιδιοκτήτης έχει  µέλος της οικογένειας ΑµεΑ έχει το κοινωνικό κριτήριο ; 
> Όχι, δεδοµένου ότι από τη διατύπωση της διευκρίνησης στην κατηγορία 11 
«Κοινωνικός συντελεστής» στο «ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ» του 
παραρτήµατος του ν. 4014/11, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 209 Α’ προκύπτει οτι ο 
µειωτικός συντελεστής αυτής της κατηγορίας υπολογίζεται όταν ο ιδιοκτήτης της 
κύριας και µοναδικής κατοικίας είναι ΑµεΑ(>67%) και ταυτόχρονα πληρεί και τα 
εισοδηµατικά κριτήρια (έως 8.000€ ατοµικό εισόδηµα και έως 12.000€ οικογενειακό 
εισόδηµα). 
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19. Σε νόµιµη οικοδοµή το β’ υπόγειο είναι αυθαίρετο µε βοηθητική χρήση 
(αποθήκη) βυθισµένο στο έδαφος, µε πρόσβαση από άλλο χώρο επίσης υπόγειο 
και βοηθητικής χρήσης. Στο πρόστιµο θα υπολογισθεί σαν βοηθητικός χώρος 
(υπόγεια στάθµη) και δεν θα επηρεάσει το συντελεστή της υπέρβασης δόµησης; 
> Θα υπολογιστεί µε το µειωτικό συντελεστή εφ’ όσον είναι υπόγειος βοηθητικός 
χώρος και αν εµπίπτει στην παρ. 1Ββ, του άρθρου 7, του ν. 1577/85, επιφέρει και 
υπέρβαση στη δόµηση του ακινήτου και υπολογίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής.  
 
20. Αν σε εκτός σχεδίου οικόπεδο υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες και 
αντίστοιχα κτίσµατα ή διαµερίσµατα, τα οποία έχουν µοιραστεί µεταξύ των 
ιδιοκτητών -χωρίς σύσταση που απαγορεύεται- και οι ιδιοκτήτες έχουν 
διαφορετικά κοινωνικά κριτήρια, πως υπολογίζεται το πρόστιµο? Για κάθε 
ιδιοκτήτη χωριστά για αυτό που θεωρεί πως του ανήκει, ή κάνω χρήση των 
ευνοϊκότερων συντελεστών για όλους?  
.> Κατ’ αρχάς κάθε αυτοτελής ιδιοκτησία (διαµέρισµα) ρυθµίζεται  ανεξάρτητα από 
τις υπόλοιπες. Στην παρ. 2δ, του άρθρου 24 αναφέρεται ότι «Στην περίπτωση 
συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει 
εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται 
υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.» 
• Εποµένως η χρήση των ευνοϊκών συντελεστών γίνεται µόνο σε ποσοστό του 

προστίµου ίσο µε το ποσοστό συνιδιοκτησίας του συνιδιοκτήτη που έχει τα 
κριτήρια 

 
21. Εάν σε υπόγειο χώρο έχει κατασκευαστεί µπαλκονόπορτα προς τον κήπο αντί 
για απλή πόρτα είναι παράβαση ύψους ή ο υπολογισµός γίνεται µε αναλυτικό 
προϋπολογισµό ; 
> Η στάθµη αυτή δεν είναι πλέον υπόγειο και εάν δεν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή 
δόµησης επιφέρει υπέρβαση στη δόµηση και πιθανόν και στο ύψος. 
 
22. Εάν το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, πώς 
υπολογίζεται το πρόστιµο και πώς αποδεικνύεται η ηλικία κάθε τµήµατος (π.χ. 
αυθαίρετο προ του 1983 δηλωµένο, στο οποίο έγινε αυθαίρετη προσθήκη το 1995 
και άλλη µια το 2005) ; Η βεβαίωση ∆ηµάρχου είναι αποδεκτή για την 
πιστοποίηση του χρόνου κατασκευής του αυθαιρέτου ; 
> Η παλαιότητα κάθε τµήµατος (το οποίο υπολογίζεται µε τον ανάλογο µειωτικό 
συντελεστή παλαιότητας) αποδεικνύεται µε οποιοδήποτε έγκυρο στοιχείο (π.χ. 
συµβόλαια, αεροφωτογραφίες, φωτοερµηνείες, ΙΚΑ, τιµολόγια αγοράς υλικών κλπ) 
πλην της βεβαίωσης ∆ηµάρχου, η οποία ούτε από τον κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 
είναι αποδεκτή, όταν δεν υπάρχουν άλλα πρωτότυπα στοιχεία. 
 
23. Εάν υπάρχει στο δώµα απόληξη κλιµακοστασίου και δίπλα στο ίδιο ύψος µε 
αυτή κλεισµένος χώρος είναι παράβαση ύψους? 
> Είναι παράβαση ύψους και συντελεστή δόµησης, δεδοµένου ότι η στάθµη αυτή δεν 
είναι δώµα πλέον, αλλά τµήµα ορόφου και στην περίπτωση αυτή προσµετράται στο 
συντελεστή δόµησης και η απόληξη του κλιµακοστασίου. 
 
24.  Για αυθαίρετα τα οποία έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές θα υπάρξει 
κάποιου είδους αναγνώριση του ποσού ή µέρους αυτού; 
> ∆εν προβλέπεται κάτι τέτοιο 
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25. Κτίσµα προ του 1955 για το οποίο εκδόθηκε άδεια µικρής κλίµακας για 
ανακαίνιση πρέπει να ενταχθεί στον νόµο; 
> Όχι εάν εφαρµόστηκε η άδεια εργασιών µικρής κλίµακας. 
 
26. Αυθαίρετη κατασκευή εκτός σχεδίου µε α’ και β’ φάση του ν. 1337/83, αλλά 
δεν έχει  γίνει η τρίτη φάση εξαιρείται από την υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 
4014/11; 
> Ναι, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης. 
 
27. Κτίριο µε οικοδοµική άδεια λυόµενου προκατασκευασµένου (ν. 194/69-ΦΕΚ 
103 Α’/31-5-69) έχει κατασκευασθεί µε συµβατική κατασκευή θεωρείται 
αυθαίρετο ;  
> Ναι, διότι δεν τηρήθηκαν οι όροι της άδειας και µπορεί να υπαχθεί στο ν. 4014/11. 
 
28. Ακίνητα που ρυθµίστηκαν µε το ν. 720/77 και δεν ενταχθήκαν στο ν. 1337/83 
θεωρούνται αυθαίρετα και πρέπει να υπαχθούν στο ν. 4014/11 ; 
> Όχι, δεδοµένου ότι στην παρ. 2δ, του άρθρου 23, του ν. 4014/11 αναφέρεται το 
άρθρο 20 του Ν.1337/83, που αντιµετωπίζει τα δηλωθέντα µε το Ν.720/77. 
 
29. Σε περίπτωση οικίας δηλωµένης µε τον ν. 1337/83, στην οποία έγιναν  
µεταγενέστερα προσθήκες, που θα ρυθµιστούν µε το ν. 4014/11 στην ερώτηση αν 
υπάρχει οικοδοµική άδεια απαντάµε ναι ή όχι ; 
> Αν έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση µε τις διατάξεις του ν.1337/83 απαντάµε ναι, 
άλλως όχι. 
 
30. Σχετικά µε τον αιγιαλό και την παραλία, που εξαιρούνται (άρθρο 23, παρ. 
3δδ) τι γίνεται στις περιοχές, που δεν έχουν καθοριστεί οι γραµµές, δεδοµένου οτι 
η διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2971/01 είναι χρονοβόρα και θα έχουν λήξει 
οι προθεσµίες του ν. 4014/11 ; 
> Στις περιπτώσεις που δεν έχει καθοριστεί η ζώνη παραλίας είναι δυνατή η υποβολή 
αιτήσεων µε το ν. 4014/11 αρκεί να έχει διαπιστωθεί από το Μηχανικό ότι τα 
αυθαίρετα κτίσµατα βρίσκονται εκτός αιγιαλού, δηλ. εκτός της έκτασης µεταξύ της 
θάλασσας και της γραµµής της µεγαλύτερης ανάβασης του χειµερίου κύµατος όπως 
ορίζεται από το ν. 2971/01. Επισηµαίνεται ότι αν οι αυθαίρετες κατασκευές 
βρίσκονται στα 100µ από την ακτογραµµή δεν επιτρέπεται να εκδοθεί οικοδοµική 
άδεια (άρθρο 8, παρ.1, ν. 2971/01) για οποιαδήποτε εργασία. 
 
31. Αυθαίρετη κατασκευή εκτός σχεδίου σε δασική περιοχή αλλά στην 
πραγµατικότητα διαµορφωµένη οικιστική περιοχή  ( π.χ. Μάτι –Ζούµπερι  Ν. – 
Αγ. Μαρίνα Ν. Μάκρης ) υπάγεται στις ρυθµίσεις του Ν. 4014/11 ;  
> ∆εν υπάγεται στις ρυθµίσεις του Ν. 4014/11, εφ’ όσον η περιοχή είναι τελεσίδικα 
χαρακτηρισµένη ως ∆ασική.  
 
32. Αν η αυθαίρετη κατασκευή βρίσκεται στο µη δασικό τµήµα του γηπέδου 
υπάγεται στις ρυθµίσεις του Ν. 4014/11 ;  
> ∆εν υπάγεται στις ρυθµίσεις του Ν.4014/11, δεδοµένου ότι στην παρ. 3, του άρθρου 
23 αναφέρεται ότι εξαιρούνται τα ακίνητα που βρίσκονται σε δάσος και όχι οι 
αυθαίρετες κατασκευές.   
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33. Αυθαίρετη κατασκευή σε γήπεδο εκτός σχεδίου, το οποίο δεν έχει 
χαρακτηριστεί ακόµη αν είναι δασικό ή όχι υποβάλλεται αίτηση ;  
> Ο ιδιοκτήτης θα αποφασίσει εάν θα διακινδυνεύσει να χάσει το παράβολο και την 
αµοιβή (το ειδικό πρόστιµο µπορεί να επιστραφεί από το Πράσινο Ταµείο) στην 
περίπτωση που µεταγενέστερα χαρακτηριστεί το ακίνητο ως δασικό.  
 
34. Αυθαίρετο εκκλησάκι εκτός σχεδίου 12,00µ2 θεωρείται πρέπει να υπαχθεί 
στον ν. 4014/11. 
> Ναι, πρέπει να δηλωθεί. 

 
35. Ποιά Τιµή Ζώνης βάζουµε στα εκτός σχεδίου ακίνητα και πού µπορώ να τη 
βρώ ; 
> Πληροφορίες για τις Τιµές Ζώνης από τις Εφορείες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
τιµή ζώνης στη θέση του ακινήτου εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ.7, του 
άρθρου 24, του νόµου. 

   
36. Ο υπολογισµός του προστίµου µε τον ν. 4014/2011 γίνεται µε την σηµερινή 
τιµή ζώνης ή  την τιµή ζώνης που αναγράφεται στο λογαριασµό της ∆ΕΗ.    
> Στο άρθρο 24, παρ.6.α του νόµου ορίζεται ότι το πρόστιµο υπολογίζεται µε την 
τιµή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου κατά την έναρξη ισχύος του νόµου 
(21-9-2011). Καλύτερα είναι να ζητείται από τις εφορείες.  
 
37. Όταν οι στάθµες διαµόρφωσης εδάφους  του περιβάλλοντος χώρου είναι 
διαφορετικές από τις στάθµες της άδειας, αλλά µέσα στα όρια του κτιριοδοµικού 
κανονισµού θεωρούνται αυθαίρετες ; 
> Ναι, αφού παραβιάζουν την άδεια. 
 
38. Έχω αγοράσει ακίνητο µε ηµιυπαίθριους χώρους που έχει οικοδοµική άδεια 
το έτος 2010. Το κλείσιµο των ηµιϋπαιθρίων υπάγεται στο ν. 4014/2011;   
> Ναι µπορεί να υπαχθεί στις ρυθµίσεις του ν. 4014/2011 
 
39. Υπόγειο που έχει ρυθµιστεί για αλλαγή της χρήσης του µε τον ν. 3843/10 και 
ευρίσκεται πάνω από 1,50µ από την στάθµη του εδάφους θεωρείται η στάθµη 
του εδάφους παράβαση του κτιριοδοµικού  και χρεώνεται  500€ ;  
> ∆εδοµένου ότι στη ρύθµιση του ν.3843/10 υπάγονται αλλαγές χρήσεις, που έχουν 
γίνει σε χώρο εντός του νοµίµου όγκου κτιρίου, που έχει ανεγερθεί µε βάση 
οικοδοµική άδεια θεωρούµε ότι η ανωτέρω παράβαση προέκυψε από τη µη 
ολοκλήρωση της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην οικοδοµική άδεια (και όχι λόγω λανθασµένης τοποθέτησης της 
οικοδοµής σε σχέση µε τη στάθµη του εδάφους). Εποµένως πρόκειται για 
παράβαση της κατηγορίας 13 µε αναλυτικό προϋπολογισµό των εργασιών και 
των υλικών που απαιτούνται για την άρση της παράβασης (ογκοµέτρηση της 
απαιτούµενης επίχωσης, υλικά κλπ)  
Ενδεχοµένως θα υπολογισθεί επιπλέον πρόστιµο για αλλαγή χρήσης του υπογείου και 
πολεοδοµική παράβαση για παράβαση του ύψους; 
 
40. Η αλλαγή ανοιγµάτων στις όψεις, σκιαδίων, αρχιτεκτονικών στοιχείων 
(σχήµα διαστάσεις) θεωρούνται αυθαίρετα και προσµετρώνται ένα έκαστο ή 
κατά κατηγορία µία παράβαση για κάθε είδος.  
> Υπάγονται στην κατηγορία 13, και χρειάζεται αναλυτικός προϋπολογισµός κλπ 
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41. Στο έντυπο Ε9 πρέπει να αναγράφεται η αυθαίρετη κατασκευή ; 
> Ναι. Τουλάχιστον στην περίπτωση που δηλώνεται ότι είναι κύρια και µοναδική 
κατοικία, και για να πάρει αυτό το µειωτικό συντελεστή πρέπει να είναι 
αποπερατωµένη, και να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ.3, του 
Ν.4014/11, οι οποίες βέβαια είναι πολύπλοκες αλλά αυτό δηλώνεται µε ευθύνη του 
ιδιοκτήτη, µε την υπεύθυνη δήλωση. 
 
42. Αυθαίρετο µη δηλωθέν κληρονοµείται ? 
> Ναι, σχετικά το άρθρο 23 παρ.4 του νόµου. Ο κληρονόµος αποδέχεται αυτό που 
άφησε ο αποθανών ως έχει, δηλαδή αυθαίρετο κτίριο το οποίο όµως δεν µπορεί να 
µεταβιβασθεί περαιτέρω, εφαρµόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις 
(κατεδάφιση) και επιβάλλονται τα πρόστιµα του άρθρου 27 του νόµου, δηλαδή 
πρόστιµο ανέγερσης 30% και διατήρησης 5% από τότε που έγινε το αυθαίρετο 
Σχετικά και η Εγκ-21/98 Εγκ-104231/21/3-4-98 Γνωµ.ΝΣΚ-633/97: Τα αυθαίρετα 
κτίσµατα που αναγέρθηκαν µετά την 31-1-83 µεταβιβάζονται µε κληρονοµική 
διαδοχή & µε πλειστηριασµό. Οι κληρονόµοι, ως καθολικοί διάδοχοι του διαθέτη, 
είναι υπόχρεοι για την καταβολή των προστίµων του Αρθ-17 παρ.2 Ν-1337/83 µέχρι 
την κατεδάφιση ή τη νοµιµοποίηση του αυθαιρέτου. 

 
43. Κτίσµα µε σκεπή από πάνελ λαµαρίνας µε πολυουρεθάνη θεωρείται πρόχειρη 
κατασκευή? 

> Πιθανόν ναι, αν έχει και άλλα χαρακτηριστικά από τα αναφερόµενα στο άρθρο 
24 παρ.2.β και παρ.9 του νόµου, ως εξής: 

- Κατασκευή πρόχειρα κατασκευασµένη, όπως στεγάσεις και επικαλύψεις µε 
λαµαρίνα ή σανίδες και από ευτελή υλικά,  

 Και ενδεικτικά αποκλείονται: 
- κατασκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα µεταξύ τους και δεν 
συνάδει το κτίσµα µε την έννοια της µόνιµης κατασκευής, ή στις οποίες  
- η σφράγιση των ενώσεων των εξωτερικών επιφανειών µεταξύ τους και µε το 
δάπεδο δεν έχει γίνει µε τρόπο σταθερό και µόνιµο, ή  
- η κατάσταση η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών είναι κακή για την 
ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών, ή  
- η κατασκευή δεν είναι µορφολογικά συµβατή µε το υπόλοιπο κτίριο και τον 
περιβάλλοντα χώρο, ή  
- και αποκλείονται από τις ρυθµίσεις οι πρόχειρες κατασκευές που είναι 
µεγαλύτερες από 100 τ.µ.  

 
44. Κάποιος που έχει ενταχθεί και νοµιµοποιήσει µε το Ν.1337/1983, θα ενταχθεί   
ή θα εξαιρεθεί από τους Ν.3843/2010 ή Ν.4014/2011? 
> Εάν δεν έχει άλλα αυθαίρετα εξαιρείται και από τους 2 νόµους 
 
45. Βεράντες στεγασµένες µε κεραµοσκεπή δηλώνονται σαν βοηθητικοί 
ηµιϋπαίθριοι χώροι; 
Θα υπολογισθεί ολόκληρη η επιφάνεια σαν βοηθητικός χώρος (όπως τα µη 
αποπερατωµένα κτίρια), ο οποίος όµως µετρά σε κάλυψη και συντελεστή 
δόµησης, εκτός αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή οπότε µπορεί να πάει µε 
αναλυτικό προϋπολογισµό και να κριθεί η υπαγωγή του στο νόµο 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 

 
ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   
& ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ) 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Το πρόστιµο υπολογίζεται µε την ΤΜ Χ ΤΖ Χ 15% και επί τους µειωτικούς ή 
αυξητικούς συντελεστές που προκύπτουν από το ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  
Συν τις Λοιπές παραβάσεις του πολεοδοµικού & κτιριοδοµικού κανονισµού (13) 
Η Τιµή Ζώνης καθορίζεται µε την παρ.7 του άρθ.24 τροπ. άρθ.49 παρ.8 Ν.4030/11 
Άρθρο 24 παρ.6.α: «για την εύρεση του  προστίµου  κάθε κατηγορίας και είδους 
κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα προστίθενται τα εµβαδά όλων των 
δηλούµενων εµβαδών της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή 
ιδιοκτησία.» Για τον τρόπο υπολογισµού της υπέρβασης Βλέπε (Θ΄4) και 
Υπέρβαση όρων δόµησης στα Θέµατα Αυθαιρέτων Αλφαβητικά  
-Ο αυξητικός συντελεστής κάλυψης, δόµησης, κλπ, υπολογίζεται µόνο όταν 
υπάρχει υπέρβαση των επιτρεπόµενων µεγεθών αφού τα επιτρεπόµενα µεγέθη που 
αναφέρονται στο ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ για τον υπολογισµό των συντελεστών του 
προστίµου, αφορούν στα µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή 
του ακινήτου (παράρτηµα Εγκ.13/11) ή σε εκείνα που ίσχυαν κατά το χρόνο 
ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής αν είναι ευνοϊκότερα (Γ΄2) 
-Ο αυξητικός συντελεστής κάλυψης, δόµησης, κλπ, υπολογίζεται µόνο όταν 
υπάρχει υπέρβαση των επιτρεπόµενων µεγεθών αφού τα επιτρεπόµενα µεγέθη που 
αναφέρονται στο ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ για τον υπολογισµό των συντελεστών του 
προστίµου, αφορούν στα µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή 
του ακινήτου (παράρτηµα Εγκ.13/11) ή σε εκείνα που ίσχυαν κατά το χρόνο 
ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής αν είναι ευνοϊκότερα (Γ΄2) που αναλογούν 
στα ιδανικά µερίδια κάθε συνιδιοκτήτη, αλλά µόνο όταν πρόκειται για οριζόντια 
ή κάθετη συνιδιοκτησία, µε βάση και την Ε΄.2 
- (Ε.2) Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο επιβαρύνεται µε το µεγαλύτερο συντελεστή που 
αναλογεί στη συνολική υπέρβαση δόµησης ανά αυτοτελή λειτουργικά 
ιδιοκτησία. ∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό των επιβαρυντικών συντελεστών 
αθροίζεται  το σύνολο των υπερβάσεων ανά κατηγορία αυθαιρέτων. 
Άρθρο 24 παρ.2.δ: Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει 
εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι 
συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από τους 
συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Η περίπτωση αυτή προφανώς 
εφαρµόζεται όταν υπάρχει άδεια και µόνο σε οριζόντιες ή κάθετες 
συνιδιοκτησίες, µε βάση την Ε΄2  
- Αλλά σαφώς δεν αφορά σε εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίες αφού όλοι είναι 
συγκύριοι έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά αυτοτελείς ιδιοκτησίες. Εποµένως 
είναι λανθασµένη η απάντηση (Β.12) σε σχέση µε το ερώτηµα. 
- Επίσης δεν ωφελεί και δεν µπορεί να γίνει στην περίπτωση που υπάρχει µόνο ένας 
ιδιοκτήτης για όλες τις λειτουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, διότι δεν αλλάζει το 
αποτέλεσµα και δεν µπορεί να γίνει κλιµακωτά η υπέρβαση του συντελεστή, 
όπως αναφέρεται λανθασµένα στο ερώτηµα της (Ε.2) δεδοµένης και της (Η΄8).    
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
-Εγκ.13/11 Παρ.Α.Ι.1: Κάθε τµήµα αυθαίρετης κατασκευής που εµπίπτει σε 
διαφορετική κατηγορία του φύλλου καταγραφής υπολογίζεται ξεχωριστά.  
Τα εµβαδά περισσότερων αυθαίρετων τµηµάτων της ίδιας κατηγορίας 
αθροίζονται. ∆εν προστίθενται τµήµατα αυθαίρετης κατασκευής για τα οποία 
µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια. 
(Θ΄8): Για τον εντοπισµό των συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο 
καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα µεγέθη των υπερβάσεων – 
παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ανά αυτοτελή ιδιοκτησία συγκρίνονται µε τα 
µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, 
ανεξάρτητα αν υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη αυτά. βλέπε παράδειγµα 
στο θέµα Υπέρβαση Όρων ∆όµησης 
Εγκ.13/11 Παρ.Α.Ι.6: Για αυθαίρετες κατασκευές που δεν εµπίπτουν στα 
τετραγωνίδια 1 έως 12, δηλαδή για όσες κατασκευές δεν µπορούν να αντιστοιχηθούν 
µε επιφάνεια αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης κατά την έννοια της παρ.2.γ του 
άρθρου 24 για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόµου καταβάλλεται κατ΄ 
αρχήν παράβολο 500 και το πρόστιµο υπολογίζεται αναλυτικά στο τετραγωνίδιο 13.  
Αυτό σηµαίνει ότι και οι αυθαίρετοι ηµιϋπαίθριοι δεν πρέπει να υπολογίζονται 
αναλυτικά, αλλά ως βοηθητικοί χώροι, µε επιφάνεια σε τ.µ. και επίσης στην 
υπέρβαση συντελεστή (Γ΄14) ή κάλυψης ή αποστάσεων. Εφόσον όµως το 
Υπουργείο επιµένει να δίνει άλλη οδηγία µπορεί να ακολουθηθεί και να πάνε µε 
αναλυτικό, µε τις απαντήσεις ∆.6, ΣΤ΄2 & ΣΤ΄7 (µε επιφύλαξη για τις περιπτώσεις 
που προχωρούν για νοµιµοποίηση ή που έχουν καταγραφεί ως αυθαίρετοι, οπότε για 
να γίνει συµψηφισµός του προστίµου πρέπει να δηλωθούν µε επιφάνεια.). 
-Όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια, δεν επιλέγονται τα 5, 7, 8, 9 & ούτε το 4 
-Συµψηφισµός καταβληθέντων προστίµων (Γ΄18 & Η΄3) (άρθ.24 παρ.11 – τροπ. 
άρθ.51 παρ.4 Ν.4030/11) 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ Άρθ.24 παρ.2.γ: 500 € για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση µέχρι 50τµ ή 
για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας µέχρι 100τµ, 1000 € για κτίριο/χρήση από 
51τµ µέχρι 100τµ ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας από 101τµ µέχρι 200 
τµ, 2.000 € για κτίριο/χρήση από 201τµ µέχρι 1.000τµ, και 4.000 € για κτίριο/χρήση  
από 1001τµ µέχρι 2000τµ και  6.000 € για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2000τµ, επί 
ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καµία περίπτωση 
δεν επιστρέφεται, αλλά συµψηφίζεται µε το ειδικό πρόστιµο. 
Εγκ.13/11 παρ.Α.Ι.5 & 6: υπολογίζεται µε βάση το άθροισµα των τετραγωνικών 
δόµησης & αλλαγής χρήσης, ανεξαρτήτως άλλων παραµέτρων, και επιπλέον 
παράβολο 500 € για τις λοιπές παραβάσεις που δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 
έως 12 του πίνακα & υπολογίζονται αναλυτικά (άρθ.24 παρ.6.δ –τροπ.49/6) 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ για ΝΕΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ & όσα ∆ΕΝ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ: επιβάλλεται 
πρόστιµο ανέγερσης 30% επί της αξίας τους (τ.µ. επί τιµή ζώνης) & πρόστιµο 
διατήρησης 5% επί της αξίας τους για κάθε έτος από την κατασκευή τους. Και 
προκύπτει ότι ισχύει και για τα νέα αυθαίρετα, επειδή καταργούνται τα άρθρα 2 
& 3 του Π∆ 267/98, τα άρθρα 3 & 4 της Απ΄.9732/04 & τα άρθρα 1 & 2 της 
Απ.9726/04, (το τελευταίο εδάφιο του άρθ.49 παρ.16 του Ν.4030/11 αναφέρει ότι: Το 
άρθ.27 παρ.1 του ν.4014/11 εφαρµόζεται και για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή 
χρήση που δεν µπορεί να υπαχθεί στο άρθ.24 του ν.4014/2011.) 
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1. α. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ      ΣΥΝΤ=1,0     
αναφέρεται η ύπαρξη οικοδοµικής άδειας ή όχι, στο οικόπεδο ή το γήπεδο όπου 
βρίσκεται το αυθαίρετο, (ανεξάρτητα του αν έχει εφαρµοσθεί σωστά) 
Μεταξύ αυτών θεωρείται και οποιαδήποτε µη νόµιµη άδεια που δεν έχει ανακληθεί 
(έχει το τεκµήριο νοµιµότητας), και η άδεια λυόµενου έστω και αν δεν εφαρµόσθηκε 
σωστά, αλλά στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυθαίρετο όλο το κτίριο   
(∆΄2) Σε περίπτωση οικοδ. άδειας που εκδόθηκε µε ψευδή στοιχεία και δεν έχει 
ανακληθεί ή ακυρωθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο ν.4014/11 είναι στη βούληση 
του ιδιοκτήτη ο οποίος φέρει το βάρος των συνεπειών του ποινικού νόµου σε 
περίπτωση ψευδούς δηλώσεως, και  
(Θ΄8) θεωρείται ότι έχει άδεια αλλά είναι αυθαίρετο όλο το κτήριο, µε τους 
µέγιστους συντελεστές 5, 6, 7 & 8, ως προς τους όρους & περιορισµούς δόµησης 
αρτίου & οικοδοµησίµου γηπέδου/οικοπέδου, που ισχύουν στη θέση του ακινήτου 
(Γ΄7) Εγκρίσεις εργασιών µικρής κλίµακες και κοινοτικές άδειες που εκδίδονται µε 
συνοπτικές διαδικασίες ή από άλλες αρµόδιες αρχές, επέχουν θέση οικοδ. άδειας.  
- Η Νοµιµοποίηση µε το άρθ.8 παρ.8.5 του Ν.1512/85, είναι οικοδ. άδεια, αλλά  
Σαφώς προκύπτει ότι µετά το Ν.4014/11 δεν ισχύει το άρθ.8 παρ.8.5 του Ν.1512/85  
-∆εν θεωρείται άδεια αν έχει εκδοθεί άδεια για περιτοίχιση ή άλλη κατασκευή 
και έγινε αυθαίρετο κτίριο  
-Τα κτήρια προ του ΄55 δεν θεωρείται ότι έχουν άδεια 

         
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
Αναφέρεται αλλά δεν επηρεάζει τον υπολογισµό του προστίµου 
 
         
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ∆ΗΛΩΣΗ Ν.1337/83 
- ∆εν αποτελεί οικοδοµική άδεια η Β΄ φάση εξαίρεσης του Ν.1337/83 

- Αναφέρεται αλλά δεν επηρεάζει τον υπολογισµό του προστίµου 
- - (Θ΄2)  θεωρείται ότι  έχει οικοδ. άδεια η Γ΄ φάση εξαίρεσης του Ν.1337/83 

Αυθαίρετα που είχαν ανεγερθεί πριν την 31/1/83 σε Στάσιµους οικισµούς, 
θεωρούνται ότι έχουν δηλωθεί µε το Ν.1337/83.  
Τυχόν µεταγενέστερα αυθαίρετα πρέπει να τα δηλώσουν τώρα. 
(Β΄17 & Ζ΄2) Αυθαίρετη κατασκευή εκτός σχεδίου µε α’ και β’ φάση του ν. 
1337/83, που δεν έχει  γίνει η τρίτη φάση εξαιρείται από την υποχρέωση υπαγωγής 
στο ν. 4014/11 και δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης. 
 
 
1.β. ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ                   ΣΥΝΤ =2,0 
 
 
2. α.  ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ             ΣΥΝΤ=1,0     
 
 
2.β.   ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ                                       ΣΥΝΤ=1,7     
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3.α. ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (κύρια & µοναδική κατοικία* ή µεταποίηση 
πρωτογενούς τοµέα, δηλαδή αγροτοβιοµηχανικών µονάδων που αξιοποιούν προϊόντα 
της πρωτογενούς παραγωγής (γεωργικές, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργητικές, 
αλιευτικές) (µε κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 80 KW ή η θερµική ισχύς τους 
τα 50 KW) µονάδες µεταποίησης τροφίµων και αγροτική αποθήκη ή 
ποιµνιοστάσιο (Γ΄12)                                                    ΣΥΝΤ=0,4                                                
∆ηλώνεται η πραγµατική χρήση που έχει το αυθαίρετο ή η χρήση µε βάση την 
οικοδοµική άδεια αν έχει 
 
* Το άρθρο 26 παρ.3. ορίζει ότι: ∆εν λαµβάνεται υπόψη ο µειωτικός συντελεστής 
της κύριας και µοναδικής κατοικίας, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε 
από τα ανήλικα τέκνα του έχει δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης 
σε κατοικία ή σε ιδανικό µερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της 
οικογένειάς του ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδοµήσιµο ή σε 
ιδανικό µερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις 
στεγαστικές του ανάγκες. και βρίσκονται σε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα µε 
πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων (3.000). Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές 
ανάγκες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί 
υπερβαίνει τα 70τ.µ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 30τ.µ. για µέχρι δύο τέκνα και 
20 τ.µ. για πάνω από δύο τέκνα, που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο 
(Στ΄4) όταν η κατοικία είναι κύρια αλλά όχι και η µοναδική, δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ο µειωτικός συντελεστής 0,4 (του πεδίου 3.α), έστω και αν η 
κύρια κατοικία είναι µικρότερη από 70τ.µ.   
(Θ΄3) Κύρια και µοναδική κατοικία θεωρείται γι΄ αυτόν που έχει την επικαρπία 
(αλλά η δήλωση γίνεται από τον ψιλό κύριο) 
-Πρέπει να διευκρινισθεί από το Υπουργείο για την περίπτωση που δεν υπάρχει 
άλλη ιδιοκτησία εάν θα λαµβάνεται υπόψη το 0,4 ανεξάρτητα από το µέγεθος που 
έχει η κύρια & µοναδική κατοικία δηλ. έστω & αν υπερβαίνει τα 70, 100 ή 120 
τµ κατά περίπτωση 
 
 
3.β. ΑΛΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ  για ΤΖ< 1000€ ΣΥΝΤ=0,5 για ΤΖ>1000€ ΣΥΝΤ=0,6 
 
 
3.γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (παρ.1.Β. & 1.Ι. του άρθρου 3 του 
Κτιριοδοµικού)                                                        ΣΥΝΤ=0,6   
 
 
3.δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρ.1.Γ., 1.∆., 1.Ε., 1.Ζ., 1.Η., & 1.Θ., του άρθρου 3 του 
Κτιριοδοµικού)                                                       ΣΥΝΤ=0,6   
 
(Β΄21) για τη συγκεκριµένη διαδικασία τα καταστήµατα εν γένει εµπίπτουν στην 
κατηγορία «υπηρεσίες» (δ),  
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4. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  

συµπληρώνεται µόνο αν υπάρχει οικοδοµική άδεια & έχει γίνει αλλαγή χρήσης                                      

Ναι (4.α.)                            ΣΥΝΤ= 1,4  

                                 Όχι (4.β)                             ΣΥΝΤ= 1,0  

    
   περιλαµβάνει τις περιπτώσεις: 

- Που έχει γίνει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, κατά παράβαση του άρθρου 5 του ΓΟΚ 
και της, Απ.48669/2886/89 ΦΕΚ-437/∆/89 η οποία καθορίζει περιοριστικά τις 
περιπτώσεις που δεν απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας για αλλαγής χρήσης 

- εφόσον η αλλαγή χρήσης είναι η µόνη αυθαιρεσία χρησιµοποιούνται οι 
συντελεστές 1 «οικοδοµική άδεια», 3 «Είδος χρήσης» & 4 «Αλλαγή χρήσης» 
(Γ΄10 ελλιπής) και ο συντελεστής 5 «υπέρβαση δόµησης» (Β.11) 

- ∆εν υπολογίζονται οι περιµετρικοί τοίχοι που καλύπτονται από την οικοδοµική 
άδεια (∆΄1) 

- Συντελεστής αλλαγής χρήσης θα υπολογιστεί για οποιαδήποτε χρήση του 
υπογείου διαφορετική εκείνης που προβλεπόταν στην οικοδ. άδεια (Η΄4) Η 
απάντηση (Η΄4) είναι αβάσιµη διότι έχει γίνει αλλαγή χρήσης στο 
συγκεκριµένο χώρο του υπογείου σε σχέση µε τη χρήση που είχε στην 
οικοδοµική άδεια.  

Μπορεί να ακολουθείται η Ε/Α  (Γ΄10) σε συνδυασµό µε τη (Β΄11) δηλαδή εφόσον 
η αλλαγή χρήσης είναι η µόνη αυθαιρεσία χρησιµοποιούνται οι συντελεστές 1 
«οικοδοµική άδεια», 3 «Είδος χρήσης» & 4 «Αλλαγή χρήσης»  και ο συντελεστής 
5 «υπέρβαση δόµησης» όταν η αλλαγή χρήσης έχει σαν συνέπεια την υπέρβαση 
του συντελεστή δόµησης, καθώς και τις Ε/Α (∆΄1) και (Η΄4), για τις οποίες 
υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, ιδιαίτερα για την Η΄4 η οποία αλλάζει εν µέρει και 
την Γ΄10,  
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5. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ: συµπληρώνεται µόνο αν υπάρχει οικοδοµική άδεια  

Ο αυξητικός συντελεστής κάλυψης, δόµησης, κλπ, υπολογίζεται µόνο όταν 
υπάρχει υπέρβαση των επιτρεπόµενων µεγεθών της περιοχής. 

(Θ΄4): Για τον εντοπισµό των συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο 
καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα µεγέθη των υπερβάσεων – 
παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ανά αυτοτελή ιδιοκτησία συγκρίνονται µε τα 
µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, 
ανεξάρτητα αν υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη αυτά. βλέπε παράδειγµα 
στο θέµα Υπέρβαση Όρων ∆όµησης 

- (Ε.2) Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο επιβαρύνεται µε το µεγαλύτερο συντελεστή 
που αναλογεί στη συνολική υπέρβαση δόµησης ανά αυτοτελή λειτουργικά 
ιδιοκτησία. ∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό των επιβαρυντικών 
συντελεστών αθροίζεται  το σύνολο των υπερβάσεων ανά κατηγορία αυθαιρέτων.  
- Αλλά σαφώς δεν αφορά σε εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίες αφού όλοι είναι 
συγκύριοι έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά αυτοτελείς ιδιοκτησίες. 
Εποµένως είναι λανθασµένη η απάντηση (Β.12) σε σχέση µε το ερώτηµα. 
Επίσης δεν ωφελεί και δεν µπορεί να γίνει όταν υπάρχει µόνο ένας ιδιοκτήτης για 
όλες τις λειτουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, διότι δεν αλλάζει το αποτέλεσµα και 
δεν µπορεί να γίνει κλιµακωτά η υπέρβαση του συντελεστή, όπως αναφέρεται 
λανθασµένα στο ερώτηµα της (Ε.2) δεδοµένης και της (Η΄8). 

 
             - < 50% της επιτρεπόµενης δόµησης  (5.α) ΣΥΝΤ= 1,0  

             - > 50% της επιτρεπόµενης δόµησης  (5.β) ΣΥΝΤ= 1,3 

             - > 100% της επιτρεπόµενης δόµησης (5.γ) ΣΥΝΤ= 1,6 

             - > 200% της επιτρεπόµενης δόµησης (5.δ) ΣΥΝΤ= 1,9 

- Πρόστιµο βοηθητικών χώρων: υπολογίζεται συντελεστής 50%. Προσµετρούν 
στο συντελεστή, εάν δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθ.7 παρ.1.Β. του 
ΓΟΚ που δεν µετρούν στο συντελεστή (Β΄11) και προσαυξάνουν την υπέρβαση 
του συντελεστή δόµησης έστω και αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις χώρων κύριας 
χρήσης ως προς το ύψος ή τη θέση που βρίσκονται (πχ β΄ υπόγειο). Επίσης 
µετρούν σε κάλυψη & αποστάσεις αν είναι έξω από το περίγραµµα του κτιρίου. 

- Βουστάσια, Στάβλοι κλπ κτίρια παραµονής ζώων, χαρακτηρίζονται ως 
βοηθητικοί χώροι µε το άρθ.2 παρ.3 του Κτιριοδοµικού 

- (Θ΄7): Υπόγειο που είναι ξεµπαζωµένο από µία πλευρά παίρνει µειωτικό 
συντελεστή 0,5 ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει, εφόσον το δάπεδό του έχει 
κατασκευαστεί σε υπόγεια στάθµη σε σχέση µε το φυσικό έδαφος ή σε σχέση 
µε το διαµορφωµένο, ανεξάρτητα από τη χρήση του (κύρια ή βοηθητική) 
-Οι βοηθητικοί χώροι ορίζονται µε το άρθ.2 παρ.3 του Κτιριοδοµικού σε 
συνδυασµό και µε τα ελεύθερα ύψη που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθ.8 
παρ.1 & 2 αυτού. Χώροι µε µέσο ύψος < 2,40µ είναι βοηθητικοί, ενώ αν έχουν 
µέσο ύψος > 2,40µ είναι κύριοι, ανεξάρτητα από την πραγµατική χρήση που 
έχουν και στις δύο περιπτώσεις. Ίσως πρέπει να εκδοθεί Απόφ. Υπουργού για 
όσους χώρους θέλει το Υπουργείο να χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί και να 
υπολογίζονται µε 0,5 µε βάση την (Β΄27) δηλαδή: όταν το αυθαίρετο είναι 
υπόγειο, πατάρι ή σοφίτα, ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει και όταν είναι 
ισόγειο µε βοηθητική χρήση (πχ garage, αποθηκευτικός χώρος).  
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6. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 

 
             - < 20% του επιτρεπόµενου ύψους (6.α)        ΣΥΝΤ=1,2   

             - > 20% του επιτρεπόµενου ύψους (6.β)        ΣΥΝΤ=1,4   

 

- Για τον τρόπο υπολογισµού της υπέρβασης των όρων δόµησης Βλέπε και (Θ΄4) 

Ο συντελεστής 6 για την αύξηση του ύψους εφαρµόζεται σε όλες τις 
περιπτώσεις σε σύγκριση µε το επιτρεπόµενο ύψος στην περιοχή του 
ακινήτου (Εγκ.13/11 παρ.Α.2).  
Ελέγχεται η υπέρβαση καθ΄ ύψος ως προς το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος της 
περιοχής και το ιδεατό στερεό, σε εκατοστά, σε όλες τις περιπτώσεις 
αυθαιρέτων (είτε έχουν άδεια είτε όχι), και ως βάση υπολογισµού λαµβάνεται η 
αντίστοιχη επιφάνεια (εµβαδόν) του αυθαίρετου τµήµατος (Εγκ.13/11) 
Σηµειωτέον ότι στα Εκτός σχεδίου σε περίπτωση κατασκευής στέγης το 
επιτρεπόµενο ύψος προσαυξάνεται µε το ύψος της στέγης. 

 
Για τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου που αφορά στην υπέρβαση ύψους σε 
οικοδοµή µε οικοδοµική άδεια δεν θα προσµετράται το πρόσθετο ύψος που έχει 
προκύψει από την µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από 
εκχωµατώσεις που έχουν εκτελεστεί. (τροπ.  άρθρο 24 παρ.25) 
 
Ειδικά για πολυώροφα κτίρια και εφόσον η συνολική υπέρβαση του ύψους εκ 
κατασκευής έχει κατανεµηθεί σε ορόφους, οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του 
κτιρίου είναι υπόχρεες κατά το τµήµα που τους αναλογεί.  
Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων ή τµηµάτων 
τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόµησης, το πρόστιµο θα 
υπολογίζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόµησης, 
αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις έως 20% του επιτρεπόµενου ύψους 
και ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις µεγαλύτερες του 20% του 
επιτρεπόµενου ύψους. (������  άρθ. 24 παρ.6 µε άρθ.51 παρ.3 Ν.4030/11 & Στ΄1) 
Αυτό που προκύπτει από τη διάταξη αυτή είναι ότι σε κάθε όροφο που έχουµε 
υπέρβαση ύψους θα παίρνουµε αυτούς τους συντελεστές,  σε σχέση µε το ύψος 
που είχαν στην άδεια, και όχι σε σχέση µε το επιτρεπόµενο της περιοχής. 
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7. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ σε τετραγωνικά µέτρα 
  
             - < 20% της επιτρεπόµενης κάλυψης (7.α) ΣΥΝΤ= 1,2 

             - > 20% της επιτρεπόµενης κάλυψης (7.β) ΣΥΝΤ= 1,4 

 

- Για τον τρόπο υπολογισµού της υπέρβασης των όρων δόµησης Βλέπε και (Θ΄4) 

Ο συντελεστής υπέρβασης κάλυψης λαµβάνεται µόνο όταν υπάρχει άδεια και 
µόνο όταν δηµιουργείται υπέρβαση της επιτρεπόµενης κάλυψης της 
περιοχής. Η Γ΄24 που αναφέρει: Εάν υπάρχει υπόλοιπο κάλυψης λαµβάνεται µόνο 
ο συντελεστής παραβίασης πρασιάς και πλαγίων αποστάσεων αντίστοιχα,….. 

         Έχει  Αντίφαση µε τη Θ΄4, που µάλλον είναι πιο σωστή 
 
-Ειδικά για τα εκτός σχεδίου η κάλυψη συγκρίνεται µε την κάλυψη που 
προβλέπεται για τη συγκεκριµένη χρήση κτιρίου (για κατοικίες η µέγιστη 
κάλυψη είναι ίση µε τον επιτρεπόµενο συντελεστή) 
 
-Σε περίπτωση πολλών ορόφων η υπέρβαση κάλυψης λαµβάνεται σε κάθε 
όροφο για κάθε τµήµα που παραβιάζει την κάλυψη  
 

 
8. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ  
             - < 20% της υποχρεωτικής απόστασης ∆ (8.α) ΣΥΝΤ= 1,2 

             - > 20% της υποχρεωτικής απόστασης ∆ (8.β) ΣΥΝΤ= 1,4 
 

- Για τον τρόπο υπολογισµού της υπέρβασης των όρων δόµησης Βλέπε και (Θ΄4) 

Στα εντός σχεδίου ελέγχεται η παραβίαση του ∆ είτε από το κτίριο είτε από τους 
εξώστες (µε βάση το άρθρο 9 παρ.5 του ΓΟΚ) 
 
Για τα εκτός σχεδίου διευκρινίζεται ότι οι υποχρεωτικές αποστάσεις από το 
πρόσωπο, πάνε σαν παραβίαση πρασιάς (Παράρτηµα Εγκ.13/11). Επίσης στα εκτός 
σχεδίου όταν από τη θέση του κτιρίου παραβιάζεται η υποχρεωτική απόσταση 
από τα όρια ισχύει το ίδιο µε την παραβίαση του ∆, αλλά δεν θεωρείται παραβίαση 
του ∆ η κατασκευή εξώστη εντός της υποχρεωτικής απόστασης από τα όρια αφού 
στα εκτός σχεδίου δεν ισχύει η παρ.5 του άρθρου 9 του ΓΟΚ. 
 
Η παραβίαση πλαγίων αποστάσεων δεν περιλαµβάνει την παράβαση της 
απόστασης µεταξύ ανεξάρτητων κτιρίων η οποία (όταν δεν υπάρχει το ∆) 
δηµιουργεί άλλου είδους παράβαση, ενδεχοµένως παράβαση κάλυψης 
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9. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ο.Γ. ΣΕ ΠΡΟΚΗΠΙΟ 
 
             - < 20% της υποχρεωτικής πρασιάς (9.α) ΣΥΝΤ= 1,4 

             - > 20% της υποχρεωτικής πρασιάς (9.β) ΣΥΝΤ= 1,8 
 
* Στην απάντηση Γ΄24 του ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ότι: Εάν υπάρχει υπόλοιπο 
κάλυψης λαµβάνεται µόνο ο συντελεστής παραβίασης πρασιάς και πλαγίων 
αποστάσεων αντίστοιχα, διαφορετικά λαµβάνεται επιπλέον και συντελεστής 
υπέρβασης κάλυψης. Έχει Αντίφαση µε τη Θ΄4, που µάλλον είναι πιο σωστή 
 
 
Για τα εκτός σχεδίου διευκρινίζεται ότι οι υποχρεωτικές αποστάσεις από το 
πρόσωπο, πάνε σαν παραβίαση πρασιάς (Παράρτηµα Εγκ.13/11 στο 9). 
 
Η έκταση από τη γραµµή παραλίας µέχρι την υποχρεωτική απόσταση 
τοποθέτησης των κτιρίων (την υποχρεωτική απόσταση από τη γραµµή αιγιαλού 
που για τις κατοικίες είναι 30,00µ αν δεν υπάρχουν άλλες ειδικές διατάξεις), 
θεωρείται πρασιά, στην οποία επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθ.17 του ΓΟΚ 
(κατασκευές σε ακάλυπτους χώρους), και έτσι επιτρέπεται η κατασκευή πισίνας, 
χωρίς όµως τους βοηθητικούς χώρους της (µηχανοστάσιο και υπερχείλιση). 
 

 
10. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ                      80 € / τ.µ. 
 
10. α. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ εµβαδού < 35,00τµ  ή για ΑµεΑ ή µε 
πυροσβεστικό κρουνό                                             80 € / τ.µ. Χ 0,5 
 
 
11.α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ κύρια & µοναδική κατοικία ΑµεΑ (τουλάχιστον 
ένα ΑµεΑ 67%),  
& ατοµικό εισόδηµα< 8000 €  ή οικογ. εισόδηµα < 12000 € ΣΥΝΤ=0,5   
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12.α. ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση µέχρι 31/1/1983 ΣΥΝΤ=0,15   
12.β. ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ από 31/1/1983 έως 31/12/2003 ΣΥΝΤ=0,8  
    Ο συντελεστής παλαιότητας: 

α. Προσδιορίζεται από το χρόνο ολοκλήρωσης του φέροντα οργανισµού, (Γ΄17) 
β. υπολογίζεται µόνο για τα µέχρι 31-1-1983 και τα από 31-1-83 έως 31-12-03 
αυθαίρετα, µε την παρ.12 του παραρτήµατος της Εγκ.13/11 µε τη διευκρίνηση ότι 
η παλαιότητα κάθε τµήµατος (το οποίο υπολογίζεται µε τον ανάλογο 
µειωτικό συντελεστή παλαιότητας) αποδεικνύεται µε δηµόσια έγγραφα, 
αεροφωτογραφίες & επικουρικά µε οποιοδήποτε έγκυρο στοιχείο (π.χ. 
συµβόλαια, ΙΚΑ, τιµολόγια αγοράς υλικών κλπ), πλην της βεβαίωσης ∆ηµάρχου, 
η οποία δεν είναι αποδεκτή (Β΄.13) & κυρίως (Η΄7) 
γ. υπολογίζεται και για κατασκευές που εµπίπτουν στην κατηγορία 13, εφόσον 
τεκµηριώνεται η παλαιότητα (Γ΄20) –δεν έχει ρυθµιστεί στο σύστηµα 
δ. από το Ν.4014 δεν προβλέπονται συνέπειες σε περίπτωση που αποδεικνύεται η 
παλαιότητα  της αυθαίρετης κατασκευής, η οποία δεν έχει δηλωθεί στο Ε9 
ε. αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά για το χρόνο κατασκευής δεν υπολογίζεται 
συντελεστής παλαιότητας 
στ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δηµόσια έγγραφα (π.χ. 
αεροφωτογραφίες) τα οποία να αποδεικνύουν τον χρόνο κατασκευής του 
αυθαιρέτου, ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής θα µπορεί να καταθέτει 
ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας προ τις 31/1/1983 µε την προϋπόθεση της 
έλλειψης των δηµοσίων εγγράφων (άρθ.24 παρ.2 προτελευταίο εδάφιο-τροπ.49/5) 

   - Επίσης χρειάζονται αποδεικτικά ότι το αυθαίρετο είναι προ της 28-7-2011 
 
13. Λοιπές πολεοδοµικές & κτιριοδοµικές παραβάσεις:  
Για τη συγκεκριµένη κατηγορία «παράβαση» θεωρείται κάθε µη νόµιµο έργο,  
«Για παραβάσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12, του πίνακα 
του Παραρτήµατος του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου 
(τ.µ.), καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ € και το ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται 
ανά είδος παράβασης  µε αναλυτικό προϋπολογισµό.  Προϋπολογισµός έως και 5.000 
ευρώ θεωρείται µία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιµο 500 ευρώ. Ο 
αριθµός των παραβάσεων ανά είδος προκύπτει από το πηλίκον του αναλυτικού 
προϋπολογισµού της δια του ποσού των 5.000 ευρώ, στρογγυλοποιούµενο προς τα 
άνω. Ο συνολικός αριθµός των παραβάσεων του ακινήτου σηµειώνεται στο τετρ. 13 
του πίνακα του Παραρτήµατος.» (προσθ εδ. δ. παρ.6 αρθ.24-τροπ.49/6) 
Εγκ.13/11 Παρ. Α.Ι.6: Για αυθαίρετες κατασκευές που δεν εµπίπτουν στα 
τετραγωνίδια 1 ως 12, δηλαδή για όσες κατασκευές δεν µπορούν να αντιστοιχηθούν 
µε επιφάνεια αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης κατά την έννοια της παρ.2.γ του 
άρθρου 24 για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόµου καταβάλλεται κατ΄ 
αρχήν παράβολο 500 και το πρόστιµο υπολογίζεται αναλυτικά στο τετραγωνίδιο 13.  
 
(Θ΄1): Ο αναλυτικός προϋπολογισµός γίνεται µε τις τρέχουσες τιµές και σε κάθε 
περίπτωση οι τιµές που χρησιµοποιούνται δεν µπορεί να είναι µικρότερες από τις 
αναφερόµενες στην Εγκύκλιο 8/90, µε την οποία παρέχονται οδηγίες για το Π.∆/γµα 
515/89 και την απόφαση 81304/6083/89 ΦΕΚ 886 Β’, η οποία χρησιµοποιείται και 
κατά την έκδοση οικοδοµικών αδειών. 
(Θ΄6): Αλλαγή της θέσης του κτιρίου σε άλλη σωστή θέση 500 € παράβολο 
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111207  ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ  
Επισηµάνσεις για ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα ή και όσα δεν έχουν 
διευκρινισθεί, µε την Εγκ.13/11, την Εγκ.14/11 και τις Ερωτοαπαντήσεις που αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, τα οποία κατατάσσονται αλφαβητικά  
                                                                                                   – η επεξεργασία συνεχίζεται  
 
1. Α∆ΕΙΑ: Εγκρίσεις εργασιών µικρής κλίµακες και κοινοτικές άδειες που εκδίδονται µε 

συνοπτικές διαδικασίες ή από άλλες αρµόδιες αρχές, επέχουν θέση οικοδοµικής άδειας. 
(Γ΄7) Μεταξύ αυτών θεωρείται και οποιαδήποτε µη νόµιµη άδεια που δεν έχει 
ανακληθεί (έχει το τεκµήριο νοµιµότητας)*, και η άδεια λυόµενου έστω και αν δεν 
εφαρµόσθηκε σωστά, αλλά στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυθαίρετο όλο το κτίριο*  
* Βλέπε σχετικά στο θέµα Αυθαίρετο µε µη Νόµιµη Άδεια  
- ∆εν θεωρείται άδεια ότι υπάρχει άδεια όταν έχει εκδοθεί για περιτοίχιση ή άλλη 
κατασκευή και έγινε κτίριο.  
- Νοµιµοποίηση µε το άρθρο 8.8.5 του Ν.1512/85 σηµαίνει ότι έχει εκδοθεί οικοδ. 
άδεια και το κτίριο είναι νόµιµο (δεν ισχύει µετά το άρθ.32 του Ν.4014/11 που ορίζει 
ότι: «Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του 
παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.»)  
- Τα κτήρια προ του ΄55 δεν θεωρείται ότι έχουν άδεια, είναι όµως νοµίµως 
υφιστάµενα και δεν απαιτείτο να δηλωθούν µε το Ν.1337/83. 
(Β΄16) Κτίσµα προ του 1955 για το οποίο εκδόθηκε άδεια µικρής κλίµακας για 
ανακαίνιση δεν πρέπει να ενταχθεί στον νόµο εάν εφαρµόστηκε η άδεια εργασιών 
µικρής κλίµακας. Εάν όµως εκτελέστηκαν αυθαίρετες προσθήκες καθ’ υπέρβαση της 
άδειας εργασιών µικρής κλίµακας υπάγονται στο ν. 4014/11. 
- ∆εν αποτελεί οικοδοµική άδεια η Β΄ φάση εξαίρεσης του Ν.1337/83 
- (Θ΄2)  θεωρείται ότι  έχει οικοδ. άδεια η Γ΄ φάση εξαίρεσης του Ν.1337/83 

          (Β΄17 & Ζ΄2) Αυθαίρετη κατασκευή εκτός σχεδίου µε α’ και β’ φάση του ν.1337/83, 
που δεν έχει  γίνει η τρίτη φάση εξαιρείται από την υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4014/11 
και δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης. 
(Β΄19) Ακίνητα που ρυθµίστηκαν µε το ν.720/77 και δεν εντάχθηκαν στο ν.1337/83 δεν 
θεωρούνται αυθαίρετα** δεδοµένου ότι στην παρ.2δ, του άρθρου 23, του ν.4014/11 
αναφέρεται το άρθ.20 του Ν.1337/83, που αντιµετωπίζει τα δηλωθέντα µε το Ν.720/77. 
**Ο σωστός προσδιορισµός είναι ότι είναι αυθαίρετα που βρίσκονται σε αναστολή 
κατεδάφισης, µέχρις ότου ενταχθούν σε ρυµοτοµικό σχέδιο, όπως και όλα τα δηλωθέντα 
µε το Ν.1337/83, οπότε θα κριθεί η εξαίρεσή τους µε τις διαδικασίες που προβλέπονται 
και για τα δηλωθέντα µε το Ν.1337/83. 

      - Αυθαίρετα που είχαν ανεγερθεί πριν την 31/1/83 σε Στάσιµους οικισµούς, θεωρούνται 
ότι έχουν δηλωθεί µε το Ν.1337/83, γιατί δεν είχαν υποχρέωση να δηλωθούν. Τυχόν 
µεταγενέστερα αυθαίρετα πρέπει να δηλωθούν. 

      - (∆΄2) Σε περίπτωση οικοδ. άδειας που εκδόθηκε µε ψευδή στοιχεία και δεν έχει 
ανακληθεί ή ακυρωθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο ν.4014/11 είναι στη βούληση του 
ιδιοκτήτη ο οποίος φέρει το βάρος των συνεπειών του ποινικού νόµου σε περίπτωση 
ψευδούς δηλώσεως, και  (Θ΄8) Σηµειώνεται ότι έχει άδεια αλλά θεωρείται αυθαίρετο 
όλο το κτήριο, µε τους µέγιστους συντελεστές 5, 6, 7 & 8, ως προς τους όρους & 
περιορισµούς δόµησης αρτίου & οικοδοµησίµου γηπέδου/οικοπέδου, που ισχύουν στη 
θέση του ακινήτου – βλέπε θέµα Αυθαίρετο µε µη Νόµιµη Άδεια 
 
 

2. Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – βλέπε βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης 
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3. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Οι αεροφωτογραφίες µπορούν να αναζητηθούν από τον 
ΟΚΧΕ, στη ∆/νση:   http://www.okxe.gr/web/queryform.html  

 
4. ΑΙΓΙΑΛΟΣ & ΠΑΡΑΛΙΑ –βλέπε και στις Βασικές Έννοιες 

Για τα εκτός σχεδίου διευκρινίζεται ότι οι υποχρεωτικές αποστάσεις από το πρόσωπο, 
πάνε σαν παραβίαση πρασιάς (Παράρτηµα Εγκ.13/11 στο 9). 
Η έκταση από τη γραµµή αιγιαλού ή τη γραµµή παραλίας (όταν είναι καθορισµένη) 
µέχρι την υποχρεωτική απόσταση τοποθέτησης των κτιρίων (την υποχρεωτική 
απόσταση από τη γραµµή αιγιαλού που για τις κατοικίες είναι 30,00µ αν δεν υπάρχουν 
άλλες ειδικές διατάξεις), θεωρείται πρασιά, στην οποία επιτρέπονται οι κατασκευές του 
άρθ.17 του ΓΟΚ (κατασκευές σε ακάλυπτους χώρους), και έτσι επιτρέπεται η 
κατασκευή πισίνας, χωρίς τους βοηθητικούς χώρους της (µηχανοστάσιο & υπερχείλιση). 
(Η΄9): Υπάγονται στο Ν.4014/11 αυθαίρετες περιφράξεις εντός της Ζώνης των 500µ 
από την ακτή του άρθρου 23 του Ν.1337/83, διότι η ζώνη αυτή δεν περιλαµβάνεται 
στους περιορισµούς του άρθ.23 παρ.3 του ν.4014/11 
(Η΄10): Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί η ζώνη παραλίας (ή όταν έχει 
αρθεί) είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων µε το ν.4014/11, αρκεί να έχει διαπιστωθεί από 
το Μηχανικό ότι τα αυθαίρετα κτίσµατα βρίσκονται εκτός αιγιαλού, δηλ. εκτός της 
έκτασης µεταξύ της θάλασσας (ακτογραµµή) και της γραµµής της µεγαλύτερης 
ανάβασης του χειµερίου κύµατος όπως ορίζεται από το ν.2971/01. Ο ιδιοκτήτης θα 
αποφασίσει εάν θα διακινδυνεύσει να χάσει το παράβολο και την αµοιβή του 
Μηχανικού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν έχει χαρακτηριστεί εάν είναι 
δασικό ή όχι ένα γήπεδο. 
- Για τη ζώνη παραλίας ισχύουν όλες οι διατάξεις περί ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης, δηλαδή ισχύει άµεσα µετά τον καθορισµό της και Γήπεδο που 
«ρυµοτοµείται» από τη ζώνη παραλίας µπορεί να χάνει την αρτιότητά του,   
- Ζώνες παραλίας καθορισµένες προ της 19-12-1998 χρήζουν επανακαθορισµού 
(σχετική η Εγκ.1/09) αφού θεωρείται ότι έχουν αρθεί αυτοδίκαια σύµφωνα µε το 
άρθ.11 του Ν.2882/01. 

 
 
5. ΑΙΤΗΣΗ ανάλογα µε τα Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Η΄8): Γενικά όπου 

αναφέρεται αυτοτελής ιδιοκτησία νοείται οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία που έχει 
συσταθεί συµβολαιογραφικά. Ειδικότερα:  
Σε περίπτωση που στο ακίνητο δεν υφίσταται σύσταση οριζοντίου ή καθέτου 
ιδιοκτησίας το ακίνητο λογίζεται ως ένα, ανεξάρτητα του πλήθους των συνιδιοκτητών, 
και ως εκ τούτου είναι δυνατή η υποβολή ενιαίας αίτησης του ιδιοκτήτη ή του 
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου των  συνιδιοκτητών, δηλ. δεν υπάρχει υποχρέωση 
υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων και παραβόλων. 
Η αίτηση υποβάλλεται από τον φερόµενο ως ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη του ακινήτου 
στο οποίο έχει εκτελεστεί  η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη 
χρήση ή το νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, (Άρθρο 24 παρ.2 Ν.4014/11), και 
υποβάλλεται µόνο µία δήλωση για κάθε ιδιοκτησία (ενός ή περισσότερων εξ 
αδιαιρέτου συνιδιοκτητών), ανεξάρτητα του εάν η ενιαία ιδιοκτησία περιλαµβάνει 
πολλά διαµερίσµατα που είναι ανεξάρτητα λειτουργικά, ως εξής: 
 
α. Στα εξ αδιαιρέτου αρκεί η δήλωση του ενός συνιδιοκτήτη µε συµπλήρωση όλων των 
στοιχείων των συνιδιοκτητών του λοιπού ποσοστού, και το σωστό είναι ο Μηχανικός να 
έχει εξουσιοδότηση από όλους τους εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες. (σχετικά και το άρθρο 
24 παρ.2.δ & Η΄8) 

http://www.okxe.gr/web/queryform.html
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β. Στις οριζόντιες ιδιοκτησίες αρκεί η δήλωση του ιδιοκτήτη και αν είναι εξ αδιαιρέτου 
του ενός συνιδιοκτήτη, µε συµπλήρωση των στοιχείων του λοιπού ποσοστού. 
Οριζόντιες συνιδιοκτησίες συστήνονται µόνο συµβολαιογραφικά για λειτουργικά 
αυτοτελείς ιδιοκτησίες και µόνο σε περίπτωση που βρίσκονται σε κτίριο που είναι 
ενιαίο (δοµικά & στατικά). Σε περίπτωση που υπάρχει σύσταση οριζόντιων 
συνιδιοκτησιών αλλά δεν έχουν γίνει µεταβιβάσεις µπορεί να υποβληθούν δηλώσεις 
χωριστά για κάθε συνιδιοκτησία ή µία για όλες. 
 
γ. Σε κάθετη συνιδιοκτησία δηλώνει ο κάθε συνιδιοκτήτης χωριστά. Κάθετη 
συνιδιοκτησία συστήνεται µόνο εντός σχεδίου και µε ανεξάρτητα κτίρια. 
 
δ. Για τα Κοινόχρηστα µέρη του κτιρίου ή του οικοπέδου όταν υπάρχει δικαίωµα 
αποκλειστικής χρήσης µε βάση νόµιµο τίτλο, την αίτηση µπορεί να υποβάλει ο 
δικαιούχος της χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των 
υπόλοιπων συνιδιοκτητών. 
 
ε. Για τα Κοινόχρηστα µέρη του κτιρίου τη δήλωση υποβάλλει ένας µε συναίνεση των 
υπολοίπων ή όλοι από κοινού 

 
στ. Σε οριζόντια κατ΄ έκταση συνιδιοκτησία χωρίς αποκλειστική χρήση γίνεται 
κοινή δήλωση και στη διάσπαση το ίδιο (λόγω παραβίασης των κοινοχρήστων) 

 
(∆΄5) Ο ιδιοκτήτης που δήλωσε αυθαίρετη κατασκευή σε χώρο κτιρίου µε αποκλειστική 
χρήση δεν µπορεί να διεκδικήσει από τους άλλους συνιδιοκτήτες το ποσοστό που  
αναλογεί στην αυθαίρετη κατασκευή. Είναι διαφορετικό ζήτηµα τα ιδιοκτησιακά 
δικαιώµατα συνιδιοκτησίας από το ποσόν υπαγωγής στο ν.4014/11 που βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τον αυθαιρετούντα. 

 
 
6. ΑΚΙΝΗΤΟ: Όπου στο νόµο αναφέρεται ακίνητο προκύπτει ότι νοείται το οικόπεδο 

ή το γήπεδο µε τα τυχόν κτίσµατα ή κατασκευές (άρθρο 23 παρ.4 – και τροπ. µε το 
άρθ.49 παρ.4 του Ν.4030/11) 

 
 
7. ΑΚΥΡΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ: (Γ΄4) Στην περίπτωση ανάκλησης Οικοδοµικής άδειας όλο το 

κτίριο είναι αυθαίρετο και µπορεί να υπαχθεί στο ν.4014/11 εφόσον πληροί τις 
προϋποθέσεις της παρ.18 του άρθρου 24 του νόµου.  
 
(Ζ΄7): Η διαδικασία τηρείται για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία χωριστά, δηλαδή µία αίτηση 
ανά διαµέρισµα µε τα παρακολουθήµατά του από το φερόµενο ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη 
ή τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. Για τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου 
υποβάλλεται κοινή αίτηση των συνιδιοκτητών. Για τον υπολογισµό του παραβόλου 
λαµβάνονται υπόψη όλες οι επιφάνειες χωρίς µειωτικό συντελεστή για τους βοηθητικούς 
χώρους, ή  
(Η΄8.δ΄): αν υπάρχει η σύµφωνη γνώµη των συνιδιοκτητών µπορεί να τηρηθεί ενιαία 
διαδικασία µε µία αίτηση του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου καταβάλλοντας το 
παράβολο που αντιστοιχεί στη συνολική επιφάνεια του κτιρίου (όλες τις στάθµες) 
συµπεριλαµβανοµένων των κοινοχρήστων. 
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8. ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Θ΄6): Στην περίπτωση που η αυθαιρεσία 
περιορίζεται στη µετακίνηση της θέσης του κτιρίου µέσα στο γήπεδο / οικόπεδο σε άλλη 
σωστή θέση κατά το ΓΟΚ και σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης : Θεωρείται 
µία παράβαση της κατηγορίας 13 και καταβάλλεται παράβολο 500 € µε τη δυνατότητα 
έκδοσης οικοδ. άδειας σε 3 χρόνια σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθ.26 του ν.4014/11, για 
την αλλαγή της θέσης του κτιρίου στο ακίνητο  (τοπογραφικό, ∆.Κ.)  

 
9. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, περιλαµβάνει τις περιπτώσεις: 

- Που έχει γίνει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, κατά παράβαση του άρθρου 5 του ΓΟΚ και 
της, Απ.48669/2886/89 ΦΕΚ-437/∆/89 η οποία καθορίζει περιοριστικά τις περιπτώσεις 
που δεν απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας για αλλαγής χρήσης 

- εφόσον η αλλαγή χρήσης είναι η µόνη αυθαιρεσία χρησιµοποιούνται οι συντελεστές 1 
«οικοδοµική άδεια», 3 «Είδος χρήσης» & 4 «Αλλαγή χρήσης» (Γ΄10 ελλιπής 
απάντηση) και ο συντ.5 «υπέρβαση δόµησης» (Β.11) όταν η αλλαγή χρήσης έχει σαν 
συνέπεια την υπέρβαση του συντελεστή δόµησης, 

- (Θ΄5): ∆εν επιτρέπεται περαιτέρω αλλαγή χρήσης, µετά την υπαγωγή  
- ∆εν υπολογίζονται οι περιµετρικοί τοίχοι που καλύπτονται από την οικοδοµική άδεια 

(∆΄1), αλλά αυτό ενδέχεται να αποτελέσει πρόβληµα για µελλοντικές µεταβιβάσεις, 
αφού δεν περιέχεται έτσι στο νόµο 

- (Θ΄7): Υπόγειο που είναι ξεµπαζωµένο από µία πλευρά παίρνει µειωτικό συντελεστή 
0,5 ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει, εφόσον το δάπεδό του έχει κατασκευαστεί 
σε υπόγεια στάθµη σε σχέση µε το φυσικό έδαφος ή σε σχέση µε το διαµορφωµένο, 
ανεξάρτητα από τη χρήση του (κύρια ή βοηθητική) 

 - Συντελεστής αλλαγής χρήσης θα υπολογιστεί για οποιαδήποτε χρήση του υπογείου 
διαφορετική εκείνης που προβλεπόταν στην οικοδοµική άδεια για το συγκεκριµένο χώρο 
(Η΄4) Η απάντηση αυτή είναι αβάσιµη διότι έχει γίνει αλλαγή χρήσης στο 
συγκεκριµένο χώρο του υπογείου σε σχέση µε τη χρήση που είχε στην οικοδοµική 
άδεια.  

Μπορεί να ακολουθείται η (Γ΄10) σε συνδυασµό µε τη (Β΄11) δηλαδή εφόσον η αλλαγή 
χρήσης είναι η µόνη αυθαιρεσία χρησιµοποιούνται οι συντελεστές 1 «οικοδοµική άδεια», 
3 «Είδος χρήσης» & 4 «Αλλαγή χρήσης»  και ασφαλώς ο συντελεστής 5 «υπέρβαση 
δόµησης» όταν η αλλαγή χρήσης έχει σαν συνέπεια την υπέρβαση του συντελεστή 
δόµησης, καθώς και τις Ε/Α (∆΄1) & (Η΄4), για τις οποίες υπάρχουν επιφυλάξεις, 
ιδιαίτερα για την Η΄4 η οποία αλλάζει εν µέρει την Γ΄10,  

Αλλαγή χρήσης δηλώνεται µόνο για κτίρια µε οικοδοµική άδεια, εφόσον έγινε κατά 
παράβαση του άρθρου 5 του ΓΟΚ και της Απόφασης 48669/2886/89 ΦΕΚ-437/∆/16-6-89, 
και απαιτείται έκδοση άδειας στις περιπτώσεις που: 
α) παραβιάζονται οι γενικές ή ειδικές Πολεοδοµικές διατάξεις ή οι όροι και 
περιορισµοί δόµησης που ισχύουν στην περιοχή, και κυρίως όταν παραβιάζονται οι 
επιτρεπόµενες χρήσεις γης και ο επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης, δηλαδή όταν 
γίνεται αλλαγή χώρου βοηθητικής χρήσης σε χώρο κύριας χρήσης ή χώρου κύριας 
χρήσης σε χώρο άλλης κύριας χρήσης πχ εκτός σχεδίου αλλαγή καταστήµατος σε 
κατοικία, αλλαγή βιοµηχανίας σε κατάστηµα, και εντός σχεδίου αλλαγή βοηθητικού 
χώρου υπογείου ή χώρου στάθµευσης σε κατοικία ή σε επαγγελµατικό χώρο ή αλλαγή 
χρήσης κατοικίας σε γραφείο ή σε φροντιστήριο ή σε κοµµωτήριο, που έγινε όταν 
απαγορευόταν από τις χρήσεις γης της περιοχής 
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β) παραβιάζονται οι διατάξεις κτιριοδοµικού κανονισµού πχ η αλλαγή χρήσης 
κατοικίας Α΄ ή Β΄ ορόφου σε κατάστηµα ή σε κοµµωτήριο κλπ, χωρίς ευθύγραµµη σκάλα, 
ανελκυστήρα ΑµεΑ κλπ 
γ) υπάρχει µεταβολή τιµής µονάδος όγκου από την κατηγορία του κτιρίου στην οποία 
ανήκει, πχ µικρό εµπορικό κατάστηµα που γίνεται Μεζεδοπωλείο 
δ) δηµιουργούνται πρόσθετες θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων, και 
ε) Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται: 
- εκπόνηση νέας µελέτης ή  
- χορήγηση έγκρισης από αρµόδιους φορείς (πχ ξενοδοχεία, Βιοµηχανίες, κλπ, ή  
- αν απαιτείται εκτέλεση νέων εργασιών για τη νέα χρήση, πχ µετατροπή καταστήµατος 

σε κατοικία ή σε φροντιστήριο µε νέα διαρρύθµιση, ή  
- όταν δηµιουργείται αύξηση των φορτίων από τη νέα χρήση 

• Αλλαγές χρήσης, χώρων κύριας χρήσης, που έγιναν προ ΓΟΚ/85, σε επιτρεπόµενη στην 
περιοχή χρήση & εφόσον δεν παραβιάζουν πολεοδοµικές δ/ξεις: δεν ήταν υποχρεωτική η 
υποβολή δηλώσεων και η καταβολή της προβλεπόµενης ειδικής εισφοράς, & 
θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες µε το άρθ.23 παρ.1 του ΓΟΚ ΄85. Τα παραπάνω 
ισχύουν, µόνο εφόσον πρόκειται για αλλαγή χρήσης χωρίς να έχουν γίνει συγχρόνως και 
οικοδοµικές εργασίες, για τις οποίες χρειαζόταν οικοδοµική άδεια. [σχετ. Εγκ-12/90, 
αποδοχή της Γνωµ. της Νοµικής ∆/νσης 24/90, Εγκ-19/89 & Απόφ. ΣτΕ-2942/89]  

 
 
10. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ που έγινε ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ των επιτρεπόµενων χρήσεων 

γης, δεν επιτρέπεται να δηλωθούν σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ.1.α., παρά µόνο 
εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις 
γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο 
έκδοσης της οικοδοµικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της 
αυθαίρετης χρήσης 

 
 
11.  ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ Ν.3843/10:  

- ∆ώµα που είχε ενταχθεί στο Ν.3843/2010 και έχει και παράβαση ύψους, υπολογίζεται 
ως υπέρβαση ύψους και εντάσσεται στη ρύθµιση του ν.4014/11, (Β΄1), ενώ στη (Β΄25) 
αναφέρεται ότι αν η παράβαση προέκυψε από τη µη ολοκλήρωση του 
περιβάλλοντος χώρου, είναι παράβαση της κατηγορίας 13  

- Προβλέπεται συµψηφισµός του ειδικού προστίµου του Ν.3843/10 µε το πρόστιµο του 
Ν.4014/11, (δεν ισχύει η Β΄3 -άρθρο 24 παρ.11- τροπ άρθ.51παρ.4) 

 
 

12. ΑΜΟΙΒΕΣ: είναι αντικείµενο ελεύθερης διαπραγµάτευσης (Β΄7) 
Οι εισφορές ΤΕΕ & ΤΣΜΕ∆Ε επιβάλλονται στη «νόµιµη» ενώ το ΦΠΑ & το ΦΕΜ 
επιβάλλονται στη συµφωνηθείσα, για την οποία απαιτείται υπογραφή συµφωνητικού. Τα 
συµφωνητικά κατατίθενται κάθε χρόνο στην Εφορεία. 

 
 
13. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο Αναλυτικός προϋπολογισµός θα 

υπολογίζεται σύµφωνα µε τη (Θ΄1) «Με τις τρέχουσες τιµές και σε κάθε περίπτωση 
οι τιµές που χρησιµοποιούνται δεν µπορεί να είναι µικρότερες από τις αναφερόµενες 
στην Εγκύκλιο 8/90 µε την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά µε το Π∆ 515/89 και την 
απόφαση 81304/6083/89 ΦΕΚ/886/Β’, που χρησιµοποιείται κατά την έκδοση 
οικοδοµικών αδειών.» 



                 Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου – Λεµπέση 7-12-11 Σελίδα 6 από 36 

14. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – Άρθ.24 παρ.1.α: Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή 
κυρώσεων µετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίµου, για κτίρια των οποίων έχει 
ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός και χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, µέχρι 
28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδοµικής άδειας, είτε των 
όρων ή περιορισµών δόµησης του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδοµική άδεια, εφόσον η 
χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που 
ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της 
οικοδοµικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης 
χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης 
δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.3 του άρθρου 23. 

 
15. ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ: (Γ΄12) Εντάσσεται στην κατηγορία 3.α του φύλλου 

καταγραφής. ∆εν περιλαµβάνονται επιχειρήσεις επεξεργασίας των προϊόντων, και 
χρειάζεται προσοχή διότι κατά περίπτωση µπορεί να χαρακτηρίζονται ως µικρές 
γεωργικές αποθήκες στα καλλιεργούµενα αγροκτήµατα εκτός σχεδίου (άρθρο 6 παρ.4 
του Π∆ 24/31-5-85 ΦΕΚ 270∆, µέχρι 50 τµ & ύψος 4,50 µ.) ή ως µικρές λιθόκτιστες 
µε Έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας (µε επιφάνεια µέχρι 15 µ2 & συνολικό ύψος 
µε τη στέγη έως και 3,00 µ., εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος στην 
οροφή του) ή ως Βιοµηχανικές Αποθήκες (Π∆/227/87 ΦΕΚ/100Α΄ Χαρακτηρισµός 
βιοτεχνικών & βιοµηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών, Αποφ-82299/97 ΦΕΚ-692/Β 
χορήγηση άδειας παρασκευής, συσκευασίας & αποθήκευσης γεωργικών φαρµάκων)  

 
16. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΗΛΩΘΕΝΤΩΝ (άρθ.24 παρ.17-τροπ. µε το 

άρθ.49 παρ.10 του Ν.4030/11, & Ε΄3)   
      Μετά την πρώτη δήλωση και την εξόφληση του προστίµου: 

Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών 
αποπεράτωσης, εφόσον δεν επαυξάνουν το κτίσµα σε όγκο.  
Επιπλέον επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, 
την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους. 
Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αποπεράτωσης και επισκευής γίνεται ύστερα 
από έγκριση που δίνεται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, εφόσον οι 
εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσµα σε όγκο. Τα 
δικαιολογητικά θα καθοριστούν µε Απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΚΑ & η έγκριση 
κοινοποιείται στο ΙΚΑ. 
 

17. ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Για αυθαίρετο τµήµα εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων από τα όρια 
εάν υπάρχει υπόλοιπο κάλυψης λαµβάνεται µόνο ο συντελεστής παραβίασης της 
απόστασης (8), διαφορετικά λαµβάνεται υπόψη και ο συντελεστής υπέρβασης κάλυψης (7) 
(Γ΄24) – Υπάρχει Αντίφαση µε τη Θ΄4, που µάλλον είναι πιο σωστή 

 
18. ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ: Σε περίπτωση που υπάρχει µόνο αντίγραφο του στελέχους της 

άδειας λόγω απώλειας του φακέλου, τα επιπλέον αυθαίρετα δηλώνονται µε νέα σχέδια 
αποτύπωσης  (Γ΄3) (όπως και στην ανασύσταση φακέλου). Αυτό σηµαίνει ότι 
χρησιµοποιούνται µόνο τα τ.µ. της άδειας ως νόµιµο εµβαδόν.  Εδώ πρέπει να 
διευκρινισθεί από το Υπουργείο ότι δεν θα πληρωθεί πρόστιµο για το τµήµα που 
προκύπτει ότι έχει εκδοθεί άδεια.  
(Στ΄6): Απαιτείται και εξαρτηµένο τοπογραφικό 
-Ανασύσταση φακέλου  γίνεται µε το Π∆/114/05 ΦΕΚ/165/Α/05. Αν δεν βρέθηκε 
κανένα στοιχείο της άδειας, τότε δηλώνεται όλο το κτίριο ως αυθαίρετο. 
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19. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ: Όταν από το εξαρτηµένο τοπογραφικό προκύπτει ότι το 
γήπεδο είναι µικρότερο και δεν έχει την απαιτούµενη αρτιότητα για την έκδοση της 
άδειας που έχει, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ολόκληρο το κτίριο ως αυθαίρετο και µε 
άδεια. – βλέπε στη συνέχεια το θέµα Αυθαίρετα µε µη Νόµιµη Άδεια 

 
20. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: (Β΄15) Για αυθαίρετα τα οποία έχουν καταβάλει 

ασφαλιστικές εισφορές δεν προβλέπεται κάποιου είδους αναγνώριση του ποσού ή 
µέρους αυτού & (Γ΄8) δεν καταβάλλονται αναδροµικά ασφαλιστικές εισφορές – Σχετικά 
έχουν εκδοθεί 2 εγκύκλιοι του ΙΚΑ 

 
21. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ –ορίζονται µε το άρθρο 22 παρ.3 του ΓΟΚ 

Αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση που κατασκευάσθηκε: 
α. χωρίς την απαιτούµενη (από άποψη  αντικειµένου, αρµοδιότητας, κλπ) οικοδοµική 
άδεια της παρ.1 του άρθρου 22, ή την απαιτούµενη έγκριση ή Απόφαση, ή 
β. καθ΄ υπέρβαση της απαιτούµενης άδειας, ή 
γ. µε βάση άδεια που ανακλήθηκε, ή 
δ. κατά παράβαση των όρων δόµησης, των χρήσεων γης και των σχετικών διατάξεων, 
και τότε υπάγεται στις διατάξεις για τα αυθαίρετα του Ν.1337/83, όπως ισχύουν. 

 
22. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ µε µη ΝΟΜΙΜΗ Α∆ΕΙΑ που εκδόθηκε σε µη άρτιο γήπεδο / 

οικόπεδο, µε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ψευδούς αποτυπώσεως 
(∆΄2) Σε περίπτωση οικοδ. άδειας που εκδόθηκε µε ψευδή στοιχεία και δεν έχει 
ανακληθεί ή ακυρωθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο ν.4014/11 είναι στη βούληση του 
ιδιοκτήτη ο οποίος φέρει το βάρος των συνεπειών του ποινικού νόµου σε περίπτωση 
ψευδούς δηλώσεως, και   
(Θ΄8) Σηµειώνεται ότι έχει άδεια. Θεωρείται από τις σοβαρότερες παραβάσεις, 
ολόκληρη η κατασκευή είναι αυθαίρετη, και επιβαρύνεται µε τους µέγιστους 
συντελεστές 5, 6, 7 & 8, ως προς τους όρους & περιορισµούς δόµησης αρτίου & 
οικοδοµησίµου γηπέδου / οικοπέδου, που ισχύουν στη θέση του ακινήτου  

• Τίθεται το ερώτηµα αν θα αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο κτίριο που έχει 
κατασκευασθεί µε µη νόµιµη άδεια η οποία εκδόθηκε χωρίς υποβολή ψευδών 
στοιχείων, δεν έχει ανακληθεί, και εποµένως αποτελεί τεκµήριο νοµιµότητας, οπότε θα 
πρέπει να θεωρείται νόµιµο το κτίριο και µε άδεια, και ακόµη 

• Τέθηκε το ερώτηµα αν θα υπάγεται στην ίδια κατηγορία άδεια Λυόµενου (Β΄18) ή 
Κοινοτική άδεια που δεν εφαρµόσθηκε. Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για άδεια 
που εκδόθηκε µε ψευδή στοιχεία, αλλά για άδεια που δεν εφαρµόσθηκε και γι΄ αυτό 
κρίνονται εξ ολοκλήρου αυθαίρετα τα κτίρια αλλά µε άδεια στο συντελεστή 1. 

 
23. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ∆ΗΛΩΘΕΝΤΑ: µε το Ν.1337/83 ή το Ν.720/77 ή το Ν.410/68 που 

έχουν αναστολή ή έχουν εξαιρεθεί (β΄ ή γ΄ φάση) εξαιρούνται από το νόµο και δεν 
απαιτείται υποβολή δήλωσης, εκτός αν έχουν γίνει µεταγενέστερες αυθαίρετες 
κατασκευές οι οποίες πρέπει να δηλωθούν (Β΄ 17 & 19) 
Τα αυθαίρετα που δηλώθηκαν µε το Ν.720/77, εφόσον δεν έχουν πρόσθετα 
αυθαίρετα, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης µε την παρ.2.γ. του 
άρθρου 23 του Ν.4014, αφού ισχύει γι΄ αυτά  το άρθρο 20 του Ν.1337/83 (και το 
άρθ.23 παρ.1.α & β του ΓΟΚ) 
Στα αυθαίρετα που δηλώθηκαν διακρίνονται εκείνα που: 

     - νοµιµοποιήθηκαν ή εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση µε οποιαδήποτε διάταξη,  
- δηλώθηκαν µε τον ΑΝ-410/68 ή το Ν-720/77 ή το Ν-1337/83 αλλά δεν έχει εκδοθεί 
ακόµη η απόφαση περί εξαιρέσεως ή µη από κατεδάφιση, ή 
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- είναι προ της 1-12-55 που δεν απαιτείτο η υποβολή δηλώσεων,  
- Αυθαίρετα που είχαν ανεγερθεί πριν την 31/1/83 σε Στάσιµους οικισµούς, θεωρούνται 
ότι έχουν δηλωθεί µε το Ν.1337/83, γιατί δεν είχαν υποχρέωση να δηλωθούν. Τυχόν 
µεταγενέστερα αυθαίρετα πρέπει να τα δηλώσουν τώρα. 
Γενικά όσα αυθαίρετα δηλώθηκαν ή θεωρούνται ως δηλωθέντα µε το Ν.1337/83, αν 
είναι εκτός σχεδίου θεωρούνται ότι έχουν αναστολή κατεδάφισης όπως τα δηλωθέντα 
µε το Ν.1337/83, αν ήταν εντός σχεδίου το 1983 ή αν έχουν ενταχθεί σήµερα σε σχέδιο 
θα πρέπει να έχουν κριθεί ή να κριθούν σήµερα µε τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 16 (γ΄ φάση) του Ν.1337/83. 
Τα κτίρια που εξαιρέθηκαν µε γ΄ φάση του Ν.1337/83, µε βάση  το άρθ.23 παρ.1 του 
ΓΟΚ ΄85 θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενα (νόµιµο περίγραµµα) µόνο κατά το τµήµα 
τους που είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις είτε τις ισχύουσες είτε του χρόνου 
κατασκευής τους.  Το ίδιο ισχύει και για τα προ του ΄55 κτίρια. 
- ∆εν αποτελεί οικοδοµική άδεια η Β΄ φάση εξαίρεσης του Ν.1337/83 
- (Θ΄2)  θεωρείται ότι  έχει οικοδ. άδεια η Γ΄ φάση εξαίρεσης του Ν.1337/83.  

          (Β΄17 & Ζ΄2) Αυθαίρετη κατασκευή εκτός σχεδίου µε α’ και β’ φάση του ν.1337/83, 
που δεν έχει  γίνει η τρίτη φάση εξαιρείται από την υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4014/11 
και δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης. 
(Β΄19) Ακίνητα που ρυθµίστηκαν µε το ν.720/77 και δεν εντάχθηκαν στο ν.1337/83 δεν 
θεωρούνται αυθαίρετα* δεδοµένου ότι στην παρ.2δ, του άρθρου 23, του ν.4014/11 
αναφέρεται το άρθ.20 του Ν.1337/83, που αντιµετωπίζει τα δηλωθέντα µε το Ν.720/77. 
*Ο σωστός προσδιορισµός είναι ότι είναι αυθαίρετα που βρίσκονται σε αναστολή 
κατεδάφισης, µέχρις ότου ενταχθούν σε ρυµοτοµικό σχέδιο, όπως και όλα τα 
δηλωθέντα µε το Ν.1337/83, οπότε θα κριθεί η εξαίρεσή τους µε τις διαδικασίες που 
προβλέπονται και για τα δηλωθέντα µε το Ν.1337/83. 

 
24. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ που ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:  

Άρθ.24 παρ.12: Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις σε δηλούµενο κτίριο ή τµήµα αυτού, µπορεί να γίνεται µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου χωρίς να επιβάλλεται άλλο 
πρόστιµο.  
• ∆εν έχει διευκρινισθεί η έννοια της παραγράφου αυτής και η σχέση της µε την 

παρ.2 του άρθρου 26. Το πιθανότερο είναι ότι η παράγραφος αυτή αναφέρεται στη 
δυνατότητα νοµιµοποίησης µετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων 

 
Άρθ.26 παρ.2: Όταν η αυθαίρετη κατασκευή µπορεί να νοµιµοποιηθεί είτε µε τις 
ισχύουσες διατάξεις είτε µε εκείνες που ίσχυαν όταν κατασκευάσθηκε, καταβάλλεται 
µόνο το παράβολο και εκδίδεται άδεια νοµιµοποίησης εντός 3 ετών σύµφωνα µε το του 
νόµου και δεν οφείλεται άλλο πρόστιµο αφού συνυπολογίζεται προκειµένου για έκδοση 
άδειας νοµιµοποίησης µε το πρόστιµο που τους αναλογεί ούτε ασφαλιστικές εισφορές 
αναδροµικά (άρθ.24 παρ.16 & 22, Γ΄8 & Στ΄3) 
Στην περίπτωση που δεν πληρώνεται πρόστιµο, αλλά µόνο το παράβολο, το ΙΚΑ για 
τα τµήµατα που νοµιµοποιούνται πρέπει να πληρωθεί, χωρίς αναδροµικές εισφορές, 
εκτός αν έχει παραγραφεί ή αν έχει πληρωθεί οπότε συµψηφίζεται. – σχετικά έχει 
εκδοθεί Εγκύκλιος του ΙΚΑ 
 
 (Ζ΄6): Σύµφωνα µε την προσθήκη της παρ.5 του άρθρου 51 του Ν.4030/11 στο άρθρο 
26 παρ.2 του Ν.4014/11, ∆εν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστηµα των τριών ετών 
ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδοµικής άδειας για λόγους που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος 
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(Η΄5): Σε περιοχή εντός σχεδίου που εκκρεµεί η πράξη εφαρµογής, αυθαίρετο που θα 
υπαχθεί µπορεί να νοµιµοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η πράξη εφαρµογής (σχετ. & τα 
αναφερόµενα στην ως άνω Ζ΄6) 
 (Γ΄16) Εάν δεν εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης η κατασκευή παραµένει αυθαίρετη 
και µπορεί να διατηρηθεί για 30 χρόνια, ενώ όταν µπορεί να νοµιµοποιηθεί και 
εκδοθεί άδεια η κατασκευή είναι πλέον νόµιµη.  
(Στ΄5 & Στ΄9): Για να γίνει η µεταβίβαση πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η έκδοση της  
οικοδοµικής άδειας νοµιµοποίησης 
(Στ΄8): Παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να ρυθµίσει κάθε παράβαση και κάθε 
αυθαίρετη κατασκευή όπως αυτές ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η 
διατύπωση αυτή σηµαίνει ότι µπορεί να ρυθµιστεί κάθε αυθαίρετο όπως ορίζεται µε 
βάση το άρθρο 22 παρ.3 & 4 του ΓΟΚ ΄85 σε συνδυασµό µε όλες τις ισχύουσες 
διατάξεις, αλλά ότι δεν είναι υποχρεωτική η ρύθµιση για αυθαιρεσίες που δεν 
δεσµεύουν τις µεταβιβάσεις ή τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ή άλλα θέµατα. 
-(Ε΄5): Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται εκ των προτέρων η δυνατότητα 
υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1577/85 
(ΓΟΚ) – διαφοροποίηση από τη Γ΄5? 
(Γ΄5): µπορεί να υπαχθεί µία αυθαίρετη κατασκευή καταβάλλοντας συνολικά το 
παράβολο που της αντιστοιχεί, και κάθε τµήµα της µπορεί να υπαχθεί στην 
αντίστοιχη διάταξη που το καλύπτει, δηλαδή για το τµήµα της που είναι σύµφωνο 
µε τις διατάξεις θα εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης  
- Αυτό φαίνεται ότι αυτή τη στιγµή από άποψη διαδικασίας αντιµετωπίζεται µε δύο 
δηλώσεις και 2 παράβολα για το ίδιο ακίνητο (την ίδια ιδιοκτησία). 

 
• Πρέπει να διευκρινισθεί µε Εγκύκλιο από το Υπουργείο:  

α. Αν είναι υποχρεωτική η νοµιµοποίηση µε βάση το άρθρο 26 παρ.2 του νόµου ή αν 
µπορεί να είναι επιλογή του ενδιαφερόµενου, δεδοµένου ότι στη Γ΄16 το ερώτηµα 
είναι αν είναι υποχρεωτική η έκδοση άδειας, ζήτηµα που δεν έχει απαντηθεί, ενώ 
στη Θ΄4 αναφέρεται στο ερώτηµα ως δεδοµένη η δυνατότητα επιλογής, ζήτηµα που 
δεν εξετάζεται στην απάντηση, ενώ από τις Γ΄5 και Ε΄5 φαίνεται υποχρεωτική η 
εφαρµογή του άρθ.26 παρ.2. Το ερώτηµα αυτό δεν είναι σαφές από τη διατύπωση της 
παρ.2 του άρθ.26, και στην Παρ.Α.Ι.1 της Εγκ.13/11 αναφέρεται ότι «∆εν 
προστίθενται τµήµατα αυθαίρετης κατασκευής για τα οποία µπορεί να εκδοθεί 
οικοδοµική άδεια.», διατύπωση η οποία φαίνεται να θεωρεί υποχρεωτική την 
έκδοση άδειας. Εκτιµάται πάντως ότι δεν είναι υποχρεωτική η νοµιµοποίηση. 
β. Η έννοια της παρ.12 του άρθ.24 και η σχέση της µε την παρ.2 του άρθ.26, και 
γ. Σε ιδιοκτησία που έχει οικοδοµική άδεια σε ισχύ µε πλήρη εξάντληση των 
επιτρεπόµενων µεγεθών, η οποία δεν είναι πλήρως αποπερατωµένη, όταν δηλώσει 
κάποια αυθαίρετα που είναι καθ΄ υπέρβαση των διατάξεων αν θα µπορεί να εκδώσει 
αναθεώρηση για τροποποιήσεις σε τµήµατα που είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις, 
δείχνοντας τα καθ΄ υπέρβαση που δηλώθηκαν, και µε την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν 
θίγονται δικαιώµατα συνιδιοκτητών. 

 
25. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ σε µη ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ή ΓΗΠΕ∆Α: Για τον 

υπολογισµό του προστίµου δεν λαµβάνονται υπόψη οι αυξητικοί συντελεστές 4, 5, 7, 8 
& 9, δεδοµένου ότι όταν δεν υπάρχει αρτιότητα, δεν υπάρχουν και επιτρεπόµενοι όροι 
δόµησης για να συγκρίνουµε τις υπερβάσεις. Υπολογίζεται όµως ο συντελεστής 6 
«υπέρβαση ύψους» για όλες τις περιπτώσεις (παρ.Α.Ι.2 Εγκ.13/11) σε σύγκριση µε το 
επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής ή της χρήσης του ακινήτου. 
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26. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ: Πρέπει να διευκρινιστεί µε Εγκύκλιο αν τα 
αυθαίρετα µιας ιδιοκτησίας «απορροφούν» το τυχόν υπόλοιπο του συντελεστή και 
ότι το ίδιο ισχύει για το συντελεστή άλλου συνιδιοκτήτη που δεν έχει κτίσει, 
ανεξάρτητα από τη µορφή συνιδιοκτησίας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.3 & 5 του 
ΓΟΚ, άλλως πρέπει να γίνει τροποποίηση του νόµου ανάλογη µε το άρθρο 6 παρ.7 του 
Ν.3843/10, διότι η παρ.2 του άρθρου 51 που προστέθηκε στο τέλος της παρ.2 του 
άρθρου 24 δεν καλύπτει αυτή την περίπτωση και αναφέρεται αποκλειστικά και 
µόνο στον τρόπο υπολογισµού του προστίµου. 

 
 
27. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ για ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (τροποπ. του άρθ.23 παρ.4 του 

Ν.4014/11 µε το άρθ.49 παρ.4 του Ν.4030/11 & (Η΄6)): Ο Μηχανικός ελέγχει τη 
διακεκριµένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία µόνο ως προς τη δόµηση, την 
κάλυψη και το ύψος της και βεβαιώνει ότι δεν έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή 
δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση υπέρ της συγκεκριµένης ιδιοκτησίας και εις 
βάρος των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων. Οι κοινόκτητοι και οι 
κοινόχρηστοι χώροι δεν ελέγχονται και δεν αποτελούν αντικείµενο της Βεβαίωσης  
Τα πιο πάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση κληρονοµιάς  
(Γ΄1): Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Μηχανικού στις µεταβιβάσεις ελέγχονται 
µόνο τα βασικά πολεοδοµικά µεγέθη, δηλαδή κάλυψη, δόµηση και ύψος της 
αυτοτελούς ιδιοκτησίας που µεταβιβάζεται, και όχι τα κοινόχρηστα ή κοινόκτητα µέρη 
του κτιρίου ή του ακινήτου  
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της Βεβαίωσης είναι η περάτωση της διαδικασίας 
δήλωσης των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, δηλαδή η εξόφληση του 
προστίµου, όπως προκύπτει από το συνδυασµό των παραγράφων 1, 2.στ και 4 του 
άρθρου 23, και την παρ.11 του άρθρου 24 του Νόµου. 
Η Βεβαίωση για µεταβίβαση ενός ακινήτου, επικυρώνεται από το Ηλεκτρονικό 
σύστηµα µόνο µετά την υποβολή των στοιχείων της 2ης δήλωσης και µετά την 
εξόφληση του προστίµου (άρθ.23 παρ.1 & παρ.2.στ και άρθ.26 παρ.2) 
Με την 1η δήλωση µπορεί να υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού, σύµφωνα 
µε το άρθ.2 παρ.2 της ΚΥΑ 41498/11 ΦΕΚ 2167 Β΄, ότι έχει στη διάθεσή του όλες τις 
µελέτες και τα δικαιολογητικά του άρθ.24 παρ.2.β. τα οποία θα υποβάλλει µέχρι 31-
3-2012, οπότε µετά και την εξόφληση του προστίµου περαιώνεται η διαδικασία. 
 
Όταν δεν έχει γίνει δήλωση για όλα τα εξ αδιαιρέτου αυθαίρετα κτίσµατα, έστω και 
αν είναι λειτουργικά ανεξάρτητα, δεν µπορεί να δοθεί Βεβαίωση Μηχανικού για 
µεταβίβαση. 
Οι βεβαιώσεις των µηχανικών που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ.4 του ν.4014/2011 
έχουν ισχύ δύο µηνών. Οι παραπάνω βεβαιώσεις πριν τη σύνταξη των συµβολαίων 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και λαµβάνουν 
µοναδικό αριθµό, που αφορά το ακίνητο. Στα συµβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση 
και ο µοναδικός αριθµός του ακινήτου. Το εξαρτηµένο Τοπογραφικό υποβάλλεται 
επίσης στο Ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ (τροπ. άρθ.49 παρ.16 Ν.4030/11) 
Η βεβαίωση του µηχανικού που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ.4 του ν.4014/11, 
συνοδεύεται σε κάθε περίπτωση από τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από 
κρατικό σύστηµα συντεταγµένων(τροπ. άρθ.49 παρ.15 Ν.4030/11) 
(Β΄29) Το κείµενο της παρ.4 του άρθρου 23 καλύπτει τις περιπτώσεις παράλειψης 
κατασκευής κάποιων εξωστών ή αλλαγής διαρρύθµισης ιδιοκτησίας, δεδοµένου ότι 
δεν έχει µεταβληθεί η επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας και βέβαια ούτε η 
δόµηση, η κάλυψη και το ύψος του κτιρίου.  
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            (ΣΤ΄5 & Στ΄9) Στις περιπτώσεις που ακολουθείται η έκδοση άδειας νοµιµοποίησης, 
η άδεια πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης µεταβίβασης.  
(Β΄ 29, Γ΄19 & Ζ΄1, µε βάση την τροποπ. του άρθρ.24 παρ.3 που έγινε µε το άρθ.49 
παρ.3 του Ν.4014/11): Η αλλαγή διαρρύθµισης δεν αναφέρεται στη Βεβαίωση του 
Μηχανικού και έτσι δεν είναι υποχρεωτικό να υπαχθούν στις δηλώσεις του Ν.4014/11, 
αλλά παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να ρυθµίσει κάθε παράβαση.  
(Ζ΄2 & Β΄17) Για τη µεταβίβαση αυθαίρετης κατασκευής εκτός σχεδίου µε α’ και β’ 
φάση του ν.1337/83, που εξαιρείται από την υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4014/11, θα 
προσκοµισθούν επικυρωµένο αντίγραφο της Β΄ φάσης και υπεύθυνη δήλωση 
ιδιοκτήτη και Βεβαίωση Μηχανικού, µε τις οποίες δηλώνεται και Βεβαιώνεται 
αντίστοιχα ότι οι εκτελεσµένες αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο εµπίπτουν στην 
περίπτωση δ, της παρ.2 του άρθ.23 του ν.4014/11, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί 
άλλη αυθαίρετη κατασκευή  και δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύµφωνα 
µε τα σχέδια της δήλωσης του  ν.1337/83 και δεν υπάγονται σε καµία από τις 
περιπτώσεις της παρ.3 του άρθ.23 του ν.4014/11. -Επισηµαίνεται ότι µε το πιο πάνω 
κείµενο της Ζ΄7, αφήνεται να εννοηθεί ότι αν έχουν ενταχθεί σε σχέδιο θα πρέπει να 
έχει γίνει και η γ΄ φάση του ν.1337/83. 

 
28. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ: Όπως προκύπτει από την παρ.4 του 

άρθ.24 του Ν.4014/11, για τη µεταβίβαση οικοπέδου βεβαιώνεται «ότι οι εκτελεσµένες 
αυθαίρετες κατασκευές εµπίπτουν… σε µια από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2», 
δηλαδή ότι και οι τυχόν υπάρχουσες κατασκευές όπως περιτοίχιση ή γεώτρηση κλπ, δεν 
είναι αυθαίρετες ή έχουν δηλωθεί µε κάποια από τις διατάξεις της παρ.2. (Πρέπει να 
δώσει επίσηµη οδηγία το Υπουργείο). 
Για άδειες που εκδόθηκαν µε τις προ της 3/9/1983 δ/ξεις δεν υπήρχαν προδιαγραφές οι  
οποίες να επέβαλλαν τη σχεδίαση των βοηθητικών κατασκευών (περιτοιχίσεις, βόθροι 
κλπ) εποµένως δεν χρειάζεται να δηλωθούν αν κατασκευάσθηκαν εξ αρχής. 
Επίσης για κτίρια που δηλώθηκαν µε τις δ/ξεις του Ν.1337/83, 720/77 κλπ, δεν 
προβλεπόταν η δήλωση των περιτοιχίσεων ή άλλων στοιχείων διαµόρφωσης του 
εδάφους, εποµένως δεν χρειάζεται να δηλωθούν αν υπήρχαν έκτοτε. 

       
29. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Για τη λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης υποβάλλεται στην αρµόδια πολεοδοµική 
υπηρεσία βεβαίωση του ΤΕΕ, µε την οποία πιστοποιείται η καταβολή τουλάχιστον 
της πρώτης δόσης  του ενιαίου ειδικού προστίµου και περιλαµβάνει τα απαραίτητα 
στοιχεία τακτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής. (τελευταίο εδ. παρ.10 
Άρθ.24 – τροπ. άρθ.49 παρ.9 Ν.4030/11) 
Κατά την υποβολή των δηλώσεων πρέπει οι Μηχανικοί να λαβαίνουν υπόψη τους ότι 
κάποιος χώρος που θα χρειαστεί να πάρει βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης δεν θα 
µπορεί να την πάρει αν έχει δηλωθεί σαν βοηθητικός χώρος. 

 
30. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Για το πρόστιµο βοηθητικών χώρων υπολογίζεται 

συντελεστής 50%. Οι Βοηθητικοί χώροι προσµετρούν στο συντελεστή, εάν δεν 
εµπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθ.7 παρ.1.Β. του ΓΟΚ που δεν µετρούν στο 
συντελεστή (Β΄11) και προσαυξάνουν την υπέρβαση του συντελεστή δόµησης έστω 
και αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις χώρων κύριας χρήσης ως προς το ύψος ή τη θέση που 
βρίσκονται (πχ β΄ υπόγειο). Επίσης µετρούν σε κάλυψη & αποστάσεις αν είναι έξω 
από το περίγραµµα του κτιρίου. 
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(Β΄27): Εφαρµόζεται µειωτικός συντελεστής 0,5 όταν το αυθαίρετο είναι υπόγειο, 
πατάρι ή σοφίτα,  ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει και όταν είναι ισόγειο µε 
βοηθητική χρήση (π.χ. garage, αποθηκευτικός χώρος)  
(Θ΄7): Υπόγειο που είναι ξεµπαζωµένο από µία πλευρά παίρνει µειωτικό συντελεστή 
0,5 ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει, εφόσον το δάπεδό του έχει κατασκευαστεί 
σε υπόγεια στάθµη σε σχέση µε το φυσικό έδαφος ή σε σχέση µε το διαµορφωµένο, 
ανεξάρτητα από τη χρήση του (κύρια ή βοηθητική) 
- Οι Βοηθητικοί χώροι ορίζονται µε το άρθρο 2 παρ.3 του Κτιριοδοµικού σε 
συνδυασµό και µε τα ελεύθερα ύψη που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.1 & 
2 του Κτιριοδοµικού, και ίσως πρέπει να συµπληρωθεί µε Απόφαση Υπουργού για 
όσους επιπλέον χώρους θεωρεί το Υπουργείο ότι πρέπει να χαρακτηρίζονται ως 
βοηθητικοί και να υπολογίζονται µε 0,5 µε βάση τη Β΄27). 
Χώροι µε µέσο ύψος < 2,40µ είναι βοηθητικοί, ενώ αν έχουν µέσο ύψος> 2,40µ είναι 
κύριοι, ανεξάρτητα από την πραγµατική χρήση που έχουν και στις δύο περιπτώσεις. 
Το Υπουργείο αναφέρεται µόνο στη χρήση, ζήτηµα που δεν διασφαλίζεται ούτε 
αποδεικνύεται µε κάποιο τρόπο, ενώ το ύψος µε βάση τον κτιριοδοµικό είναι 
αντικειµενικός και αναµφισβήτητος προσδιορισµός. 

 
31. ∆ΑΣΙΚΑ (Β΄20): Αυθαίρετη κατασκευή εκτός σχεδίου σε δασική περιοχή αλλά στην 

πραγµατικότητα διαµορφωµένη οικιστική περιοχή  (π.χ. Μάτι –Ζούµπερι  Ν. – Αγ. 
Μαρίνα Ν. Μάκρης ) δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις του Ν. 4014/11, εφ’ όσον η περιοχή 
είναι τελεσίδικα χαρακτηρισµένη ως ∆ασική.  
(Η΄10): Ο ιδιοκτήτης θα αποφασίσει εάν θα διακινδυνεύσει να χάσει το παράβολο και 
την αµοιβή του Μηχανικού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν έχει 
χαρακτηριστεί εάν είναι δασικό ή όχι ένα γήπεδο. 

 
32. ∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ: Στην Α΄ ∆ήλωση Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά µόνο η αίτηση, 

από τον Εξουσιοδοτηµένο Μηχανικό. Στη Β΄ ∆ήλωση υποβάλλονται όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά της παρ.2.β. του άρθρου 24 του Ν.4014/11, για όλες τις 
περιπτώσεις (και στην περίπτωση που θα εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης ?) 
(∆΄9) Για την περίπτωση υποβολής ανακριβών ψευδών στοιχείων στην παρ.3 του 
άρθρου 27 του νόµου ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης 
των στοιχείων αυτών, αποκλείεται η υπαγωγή στη διαδικασία αναστολής του παρόντος 
νόµου, τυχόν πράξη αναστολής ανακαλείται και εφαρµόζονται οι ισχύουσες περί 
αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλονται τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου.» 
(Ζ΄3): Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε ακίνητο ή αυθαίρετη κατασκευή που βρίσκεται 
στο µη δασικό τµήµα γηπέδου ή  στο τµήµα γηπέδου εκτός ζώνης παραλίας µπορεί 
να υπαχθεί στη ρύθµιση του ν.4014/11, σύµφωνα µε τροπολογία της παρ.3.α του 
άρθ.23 του ν.4014/11 που έγινε µε το άρθρο 49 παρ.2 του ν.4030/11 

• Στο Πεδίο «Περιγραφή»: Αναγράφονται τα ειδικότερα στοιχεία της συγκεκριµένης 
ιδιοκτησίας, π.χ.: «Οριζόντια Ιδιοκτησία (διαµέρισµα) Α3 Α’ ορόφου πολυκατοικίας, 
....» (ΤΕΕ Β΄ Μέρος Απαντήσεις Λογισµικού) 

 
33. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: -Βλέπε στο θέµα ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ & Η΄7 
 
34. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: Απαιτείται για κάθε οικοδοµήσιµο οικόπεδο ή γήπεδο, 

στο οποίο θα αποτυπώνονται όλα τα περιγράµµατα των κτισµάτων, νόµιµων ή 
αυθαίρετων, που υπάρχουν στο ενιαίο  οικόπεδο ή στο γήπεδο, όπως αποτυπώνονται 
µε το εξαρτηµένο τοπογραφικό.  
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35. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ: η µη ολοκλήρωση της διαµόρφωσης 
του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οικοδοµική άδεια, είναι 
παράβαση της κατηγορίας 13. (Β΄ 25) 
Άρθρο 24 παρ.25.: Για τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου που αφορά στην 
υπέρβαση ύψους (κατηγορία 6 του «φύλλου καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και 
υπολογισµού ενιαίου ειδικού προστίµου»), στην περίπτωση οικοδοµής µε οικοδοµική 
άδεια δεν προσµετράται το πρόσθετο ύψος που έχει προκύψει από την µη 
ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου ή από εκχωµατώσεις που έχουν εκτελεστεί 
σε αυτόν. Το ειδικό πρόστιµο που έχει προκύψει από την µη ολοκλήρωση του 
περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωµατώσεις υπολογίζεται µε την κατηγορία 13 του 
«Φύλλου καταγραφής». Ο παραπάνω τρόπος υπολογισµού δεν εφαρµόζεται για τις 
αυθαίρετες κατασκευές της παρ.24 του άρθρου 24, δηλαδή δεν εφαρµόζεται σε 
παραδοσιακούς οικισµούς ή σε παραδοσιακά τµήµατα πόλεων. 

 
36. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: (Β΄26) Στο έντυπο Ε9 πρέπει να αναγράφεται η αυθαίρετη 

κατασκευή; Ο  νόµος αναφέρει ότι στην τελευταία δήλωση Ε9 που έχει υποβληθεί στη 
∆ΟΥ θα πρέπει να φαίνεται το ακίνητο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή, δηλαδή 
αναφέρεται σε οικόπεδο/γήπεδο. (Γ΄15) Αν δεν έχει δηλωθεί δεν προβλέπονται 
συνέπειες από το ν.4014/11 

 
37. ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ (Β΄ 29, Γ΄19 & Ζ΄1, 

µε βάση την τροποπ. του άρθρ.24 παρ.3 που έγινε µε το άρθ.49 παρ.3 του Ν.4014/11): Η 
αλλαγή διαρρύθµισης δεν αναφέρεται στη Βεβαίωση του Μηχανικού και έτσι δεν είναι 
υποχρεωτικό να υπαχθούν στις δηλώσεις του Ν.4014/11, αλλά παρέχεται η δυνατότητα 
στον πολίτη να ρυθµίσει κάθε παράβαση.  
Βέβαια το γεγονός ότι δεν θα ελέγχονται για τη χορήγηση βεβαιώσεων, δεν σηµαίνει 
ότι είναι και νόµιµες, ειδικά οι εκτεταµένης εργασίες  διαρρύθµισης, µε βάση το 
άρθρο 22 παρ.3 του ΓΟΚ. Εποµένως ο κάθε Μηχανικός θα συναποφασίσει µε τον 
ιδιοκτήτη εάν πρόκειται για διαρρυθµίσεις τέτοιας έκτασης που χρειάζεται να δηλωθούν, 
κυρίως για τις περιπτώσεις που απαιτείται κάποια άδεια λειτουργίας και ειδικά για τις 
περιπτώσεις που µπορούν να προχωρήσουν σε άδεια νοµιµοποίησης, πληρώνοντας µόνο 
παράβολο. 
- ∆ιαρρυθµίσεις που έγιναν πριν το ΓΟΚ ΄85 και κυρίως από την αρχική κατασκευή 
του κτιρίου, ζήτηµα που µπορεί να αποδειχτεί αν πχ έχουν συµπεριληφθεί σε 
συµβόλαια, δεν θα πρέπει να θεωρούνται αυθαίρετες, εκτός αν έχει αλλάξει ο φέρων 
οργανισµός του κτιρίου. 
- ∆ιαρρυθµίσεις που έγιναν µετά το ΓΟΚ ΄85 µε τις οποίες διαφοροποιείται η 
κατάσταση από την εγκεκριµένη κάτοψη της πολεοδοµίας, αν πχ διαχωρίζεται ένα 
διαµέρισµα ή κατάστηµα σε περισσότερα ή αν συνενώνονται, θα πρέπει να δηλωθούν 
αλλά µόνο στις περιπτώσεις που εξαιτίας του διαχωρισµού προκύπτει παράβαση 
κάποιας πολεοδοµικής διάταξης ή υποχρέωσης που δεν εκπληρώθηκε κατά την έκδοση 
της άδειας, ώστε να µπορούν να πάρουν χωριστή Ηλεκτροδότηση ή άδεια λειτουργίας. 
Και ασφαλώς σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει κώλυµα µπορεί να εκδοθεί και άδεια 
νοµιµοποίησης πληρώνοντας µόνο το παράβολο ή για τα ειδικά κτίρια µε συµψηφισµό 
του προστίµου µε το πρόστιµο λειτουργικής νοµιµοποίησης που τυχόν έχει πληρωθεί. 

      - ∆ιαρρυθµίσεις που έγιναν µετά το ΓΟΚ ΄85 µε τις οποίες διαφοροποιείται από την 
άδεια ο φέρων οργανισµός του κτιρίου µπορούν να δηλωθούν µόνο µε το παράβολο 
και να εκδώσουν άδεια νοµιµοποίησης για όλο το κτίριο. 
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38. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΟΧΗ : (∆΄4) Τα πάχη επιχρισµάτων και τυχόν επενδύσεων δεν 
υπολογίζονται όπως προβλέπεται στην παρ.5.2.β του άρθρου 7 του από 8-7-93 Π∆/τος 
ΦΕΚ -795/∆/93, «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων 
οικοδοµών» 

 
39. ∆ΩΜΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ, ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ: Εάν υπάρχει 

οριζόντια συνιδιοκτησία και δικαίωµα  αποκλειστικής χρήσης η αίτηση γίνεται από 
τον ιδιοκτήτη της αποκλειστικής, χωρίς συναίνεση των υπολοίπων. (Β΄14) Εάν υπάρχει 
στο δώµα απόληξη κλιµακοστασίου και δίπλα στο ίδιο ύψος µε αυτή κλεισµένος 
χώρος είναι υπέρβαση ύψους και συντελεστή δόµησης, δεδοµένου ότι ο χώρος αυτός 
θεωρείται τµήµα ορόφου.  
∆ώµα που έχει ενταχθεί στο Ν.3843/10, εφόσον έχει υπέρβαση ύψους, δηλώνεται µε το 
Ν.4014/11 ως υπέρβαση ύψους (Β΄1) 

40. ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ: Σύµφωνα µε το άρθρο 2 
παρ.21 του ΓΟΚ: Ειδικά κτίρια είναι τα κτίρια, των οποίων κύριος προορισµός δεν είναι 
η κατοικία και η διαµόρφωση τους προσδιορίζει αποκλειστικά ειδική χρήση.  

      Και σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.2 του Κτιριοδοµικού: 
«2. Η χρήση δεν αναφέρεται σε συγκροτήµατα κτιρίων ή δοµικών έργων και εποµένως στα 
συγκροτήµατα όπου τα επιµέρους κτίρια ή δοµικά έργα απέχουν µεταξύ τους, το κάθε ένα 
κτίριο ή δοµικό έργο χαρακτηρίζεται από τη χρήση του, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Αυτό 
ισχύει και στις περιπτώσεις που συνδέονται µεταξύ τους µε γέφυρα ή διάδροµο υπέργειο ή 
υπόγειο.  

      Κτίριο ή δοµικό έργο που έχει περισσότερες της µιας χρήσης χαρακτηρίζεται ως µικτής 
χρήσης. Στην περίπτωση αυτή κάθε τµήµα του χαρακτηρίζεται µε τη δική του χρήση. 
Και υπάγεται στους αντίστοιχους κανονισµούς.  
Ειδικά στις περιπτώσεις που για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισµού είναι απαραίτητο 
να συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο περισσότερες της µιας χρήσεις, για την εξυπηρέτηση 
αποκλειστικά της κύρια χρήσης, τότε το κτίριο µπορεί να χαρακτηρισθεί συνολικά µε τη 
χρήση που κυριαρχεί.» 
 
Με το άρθρο 24 παρ.2.ββ προβλέπεται ότι απαιτείται µελέτη στατικής επάρκειας, 
για κτίρια Κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 
κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, 
πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, 
θρησκευτικούς χώρους, εµπορικά καταστήµατα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισµούς, 
δηµόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, εξαιρουµένων 
των εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ. Α.Ε., που υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση αα, 
δηλαδή για κατοικίες, τουριστικά καταλύµατα (ενοικιαζόµενα δωµάτια) ή κτίρια που δεν 
περιλαµβάνονται στην περίπτωση ββ, για τα οποία απαιτείται ∆ελτίο Ελέγχου ∆οµικής 
Τρωτότητας του αυθαιρέτου. 
Στην περίπτωση αα του άρθρου 24 παρ.2.β. αναφέρει ότι περιλαµβάνονται και όσα 
κτίρια δεν εµπίπτουν στην επόµενη περίπτωση ββ.  
Τα κτίρια που αναφέρει η παρ.ββ είναι τα "κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως 
ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού,,,," 
Με βάση τον κτιριοδοµικό κτίρια συνάθροισης κοινού είναι κτίρια που 
χρησιµοποιούνται για τη συνάθροιση τουλάχιστον 50 ατόµων. 

     Με βάση τα πιο πάνω πιθανόν τα γραφεία ελεύθερων επαγγελµατιών, αν είναι χώροι 
κάτω των 50 ατόµων (1 άτοµο ανά 9 τ.µ.), δεν πρέπει να εµπίπτουν στην παρ.ββ  
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41. ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ µε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Με την παρ.6.γ του 
Ν.4014/11 προβλέπεται συµψηφισµός και το ειδικό πρόστιµο διατήρησης καταβάλλεται 
µειωµένο κατά το ποσό του προστίµου ή τέλους ή εισφοράς, που έχει καταβληθεί για τη 
λειτουργική νοµιµοποίηση 

 
42. ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ (Β΄21) Αυθαίρετο εκκλησάκι εκτός σχεδίου 12,00µ2 πρέπει να δηλωθεί. 

Το πρόστιµο υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν του και ως προς τη χρήση υπάγεται στην 
κατηγορία 3.δ. «υπηρεσίες». Η απάντηση αυτή είναι σωστή όταν πρόκειται για 
εκκλησάκι που ανήκει στην Εκκλησία. Μικρά εκκλησάκια που δεν έχουν αυτοτελή 
λειτουργία αλλά είναι παράρτηµα κατοικίας ή άλλου κτιρίου, αποτελούν λατρευτικό 
χώρο της κατοικίας (χώρος προσευχής) 

 
43. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Άρθ.26 παρ.5 Ν.4014/11: Σε κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων, 

τα οποία έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη οικοδ. άδεια µε χρήση εµπορικού κέντρου, 
επιτρέπονται όλες οι κατά κανόνα χρήσεις γης, που επιτρεπόταν σύµφωνα µε τις ειδικές 
πολεοδοµικές διατάξεις της περιοχής κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδ. άδειας, µε την 
επιφύλαξη ειδικών µεταβατικών διατάξεων.  

 
44. ΕΞΩΣΤΕΣ: Όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια οι υπόλοιπες κατασκευές (εξώστες, 

περιτοίχιση, βόθρος, πλακοστρώσεις) δεν θεωρούνται αυθαίρετες εφόσον δεν 
παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις, ενώ τα καθ΄ υπέρβαση τµήµατα αυτών 
υπολογίζονται µε αναλυτικό προϋπολογισµό δηλ. µε την κατηγορία 13 (ΣΤ¨ 7 & ∆΄6) 
Μεταξύ αυτών στα εκτός σχεδίου είναι περιτοιχίσεις στα 500µ από την ακτή, ή µε 
συµπαγές ύψος µεγαλύτερο του 1,00µ ή συµπαγής περιτοίχιση µη αρτίου γηπέδου. Είναι 
αυτονόητο βέβαια ότι θα αντιµετωπίζονται µε όµοιο τρόπο οι αντίστοιχες 
κατασκευές και όταν υπάρχει οικοδοµική άδεια ή όταν δεν έχουν συµπεριληφθεί 
στην άδεια. 
Το άθροισµα των αυθαίρετων εξωστών υπάγεται στην κατηγορία 13 και υπολογίζονται 
µε αναλυτικό προϋπολογισµό (∆.6), υπολογίζεται το ειδικό πρόστιµο και εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις  εφαρµόζονται οι αυξητικοί συντελεστές των κατηγοριών 
5 (υπέρβαση δόµησης), 8 και 9 (Γ΄9) 
Στην ίδια κατηγορία υπάγονται προστεγάσµατα, αρχιτεκτονικές προεξοχές, 
ζαρντινιέρες που υπολογίζονται µε αναλυτικό προϋπολογισµό. (∆.6)  

 
45. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ: Τα επιτρεπόµενα µεγέθη που αναφέρονται στο φύλλο 

καταγραφής, για τον υπολογισµό των συντελεστών του προστίµου, αφορούν στα 
µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου (Παράρτ. 
Εγκ.13/11) ή σε εκείνα που ίσχυαν κατά το χρόνο ανέγερσης της αυθαίρετης 
κατασκευής αν είναι ευµενέστερα (Γ΄2) 
- (Ε.2) Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο επιβαρύνεται µε το µεγαλύτερο συντελεστή που 
αναλογεί στη συνολική υπέρβαση δόµησης ανά αυτοτελή λειτουργικά ιδιοκτησία. 
∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό των επιβαρυντικών συντελεστών αθροίζεται  το 
σύνολο των υπερβάσεων ανά κατηγορία αυθαιρέτων.  

 
46.  ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: (∆΄3) Οι φωτογραφίες µε την ανάρτησή τους στο 

πληροφοριακό σύστηµα διασφαλίζουν το Μηχανικό για τις διαπιστώσεις του χρόνου 
αυτοψίας της αυθαίρετης κατασκευής. 
(Ε΄7): ∆εν έχει υποχρέωση και κυρώσεις ο Μηχανικός να ελέγχει θέµατα 
κυριότητας για τις αυθαίρετες κατασκευές που ρυθµίζονται µε το Ν.4014/11. 
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Ακέραιη την ευθύνη έχει ο φερόµενος ιδιοκτήτης σε ότι αφορά τα ιδιοκτησιακά του 
δικαιώµατα.  
- Επισηµαίνεται ότι: Για την κατοχύρωση των πιο πάνω θα πρέπει να υπάρχει 
πληρότητα στη διατύπωση της υπεύθυνης δήλωσης εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη 
προς το Μηχανικό. 
 

47. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ µέχρι 20,00τµ: εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός τρόποι 
υπολογισµού του προστίµου τότε ο ενδιαφερόµενος επιλέγει τον πλέον συµφέροντα. 
(∆.8) (δεν έχει ρυθµιστεί όµως στο πρόγραµµα) 
Η παρ.6.β του άρθρου 24, αφορά µόνο σε υπέρβαση δόµησης είτε ενός χώρου ή του 
αθροίσµατος περισσότερων αυθαίρετων κατασκευών της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, 
εφόσον δεν υπάρχει άλλη αυθαιρεσία, είναι σε οικοδοµήσιµο τµήµα του οικοπέδου και 
δεν ξεπερνά το 20% της δόµησης και το 10% του επιτρεπόµενου ύψους σύµφωνα µε το 
άρθρο 24 παρ.6.β (Γ΄13) 
 

48. ΖΟΕ: Επιτρέπεται να δηλωθούν µόνο αν η χρήση τους επιτρέπεται από τη ΖΟΕ ή 
αν κατασκευάσθηκαν πριν τη ΖΟΕ, αφού µε το άρθ.24 παρ.1.α επιτρέπεται να 
δηλωθούν τα αυθαίρετα µόνο εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις 
πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή 
δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας ή κατά το χρόνο 
κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και είναι ελλιπής η απάντηση 
(Γ΄ 23) που αναφέρει ότι αυθαίρετα που βρίσκονται σε ΖΟΕ επιτρέπεται να δηλωθούν, 
αφού δεν περιλαµβάνονται στις ζώνες του άρθ.23 παρ.3, εκτός εάν οι διατάξεις του Π∆ 
της ΖΟΕ περιλαµβάνουν και καθορίζουν ζώνες – περιοχές που εµπίπτουν στις ζώνες 
του άρθ.23 παρ.3, του Ν.4014/11 . Πχ η Ζώνη Β1 του Π∆ της Λαυρεωτικής είναι ζώνη 
απολύτου προστασίας αρχαιολογικών χώρων και απαγορεύεται η δόµηση. Πέραν αυτού 
ίσως πρέπει να διερευνηθούν και άλλα θέµατα για τις υπόλοιπες περιοχές της 
συγκεκριµένης ΖΟΕ, µε την οποία απαγορεύθηκε ακόµη και η αποπεράτωση νόµιµων 
κτιρίων, µετά από κάποιο µεταβατικό όριο.  

 
49.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ισχύουν: Η ΚΥΑ 41525/11 ΦΕΚ2167/Β/11 και οι Α΄ 

και Β΄ ΜΕΡΟΣ µε απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 
Στην απάντηση Β΄6 αναφέρεται ότι: 
Κατά τη διαδικασία υποβολής «∆ΉΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΈΤΟΥ» ή «ΒΕΒΑΊΩΣΗΣ», ο 
µηχανικός πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα το παρακάτω σηµείο:   

 
Στο Πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ»: Αναγράφονται τα ειδικότερα στοιχεία της συγκεκριµένης 
ιδιοκτησίας, π.χ.: «Οριζόντια Ιδιοκτησία (διαµέρισµα) Α3 Α’ ορόφου 
πολυκατοικίας,....»   
Επισηµαίνεται στους µηχανικούς ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην 
καταχώρηση των δεδοµένων αλλά και σε όλα τα στάδια προώθησης των δηλώσεων και 
βεβαιώσεων του Ν. 4014/2011   

 
∆εν έχουν συµπεριληφθεί ακόµη στο πρόγραµµα οι διαδικασίες που προβλέπονται από: 
- το άρθ.24 παρ.18 και δεν µπορεί να γίνει περαίωση για άδειες που έχουν ακυρωθεί, 
- το άρθρο 26 παρ.2, για αυθαίρετα που µπορούν να νοµιµοποιηθούν εν µέρει ή στο σύνολο, 

βλέπε σχετικά την απάντηση Β΄4. στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 
- το άρθ.24 παρ.6.β, ώστε να µην επιβάλλεται υποχρεωτικά το παράβολο για τα 20,00τµ 

όταν προκύπτει φθηνότερο το πρόστιµο (µάλλον χρειάζεται και νοµοθετική ρύθµιση) 
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50. ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΤΙΡΙΑ (Β΄28) αυθαίρετη αποπεράτωση: Ένα ηµιτελές κτίριο είχε 
δηλωθεί µε το ν.1337/83 και έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση (γ΄ φάση), ως ηµιτελές, 
χωρίς να επιτρέπεται η αποπεράτωσή του. Πλην όµως ολοκληρώθηκε η κατασκευή 
χωρίς σχετική άδεια. Μπορούν να υπαχθούν στο ν. 4014/11 οι αυθαίρετες εργασίες είτε 
στο άρθ.24, είτε στην παρ. 2 του άρθ.26 αυτού; Ναι, µπορούν να υπαχθούν στο άρθ.24 
(κατηγ.13). Η τελευταία πρόταση προφανώς αναφέρεται στις εργασίες αποπεράτωσης. 
Θα µπορούσε όµως να προσδιορισθεί ένα ποσοστό πχ 70% για την αποπεράτωση και 
30% για το φέροντα οργανισµό επί την επιφάνεια επί την τιµή ζώνης και επί 0,15. 
(Η΄2) µε την παρ.17 του άρθ.24 όπως αντικ/κε µε την παρ.10 του άρθ.49 του Ν.4030/11 
ορίζεται ότι στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις και 
έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.5 επιτρέπεται 
κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης. 
Επιπλέον επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, 
την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους. Η εκτέλεσή 
τους γίνεται ύστερα από έγκριση εργασιών αποπεράτωσης και επισκευής από την 
αρµόδια πολεοδοµία, που γνωστοποιείται αµελλητί στο (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη 
χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρµόδιες πολεοδοµίες 
δικαιολογητικά που καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού ΥΠΕΚΑ. 

 
51. ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ: Από τις Ερωτοαπαντήσεις προκύπτει ότι: 

- (Γ΄14) οι Η/Χ που κατασκευάζονται αυθαίρετα σε νόµιµο κτίριο εφόσον 
παραµένουν σκεπασµένοι αλλά ανοικτοί αν υπερβαίνουν το επιτρεπόµενο ποσοστό 
τους υπολογίζονται ως υπέρβαση δόµησης και µπορούν να χαρακτηρισθούν ως 
βοηθητικοί χώροι (για το βοηθητικό χώρο δεν το έχει πει το υπουργείο αλλά προκύπτει 
από τον ορισµό του µε το άρθ.2 παρ.32 του ΓΟΚ «..για προσωρινή παραµονή…») – Εξ 
άλλου µε όλους τους ΓΟΚ οι Η/Χ υπολογίζονταν στον επιτρεπόµενο συντελεστή 
δόµησης, µε µόνη εξαίρεση το ποσοστό υπέρβασης που προβλέπεται σήµερα από το 
ΓΟΚ ΄85 (το 15% σήµερα) και ασφαλώς µετρούν και σε κάλυψη όταν είναι έξω από 
το περίγραµµα του κτιρίου ή της άδειας.  
- (ΣΤ΄2) Για Η/Χ που δηµιουργήθηκε καθ΄ υπέρβαση της άδειας και ο οποίος 
παραµένει ανοιχτός και δεν παραβιάζει κανένα από τα πολεοδοµικά µεγέθη 
(κάλυψη, απόσταση από όρια, επιτρεπόµενο ποσοστό Ηµιϋπαίθριων) το πρόστιµο 
υπολογίζεται µε αναλυτικό προϋπολογισµό, -προφανώς αφορά σε Η/Χ που γίνονται σε 
βεράντες που δηµιουργούνται από κλιµάκωση κτιρίων  
- (ΣΤ΄7) Όταν δεν υπάρχει άδεια οι Η/Χ υπολογίζονται µε αναλυτικό  
 
Εποµένως Συµπερασµατικά οι Η/Χ υπολογίζονται:  
α) Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια: Αν δεν έχει εξαντληθεί ο επιτρεπόµενος 
συντελεστής ηµιϋπαίθριων δεν θα µπαίνει ο αυξητικός συντελεστής 5 (υπέρβαση 
δόµησης), αλλά θα δηλώνονται σαν βοηθητικοί χώροι, οι οποίοι µπορούν και να 
νοµιµοποιηθούν,  
- άλλως µετρούν στην υπέρβαση δόµησης (Γ΄14) αλλά ως βοηθητικοί και ασφαλώς 
και στις δύο περιπτώσεις αν είναι έξω από το περίγραµµα του κτιρίου µετρούν και 
στην κάλυψη, στην παραβίαση ∆ κλπ,  
- ενώ αν είναι σε βεράντα που δηµιουργείται από κλιµάκωση του κτιρίου, και δεν 
παραβιάζει κανένα από τα πολεοδοµικά µεγέθη (κάλυψη, απόσταση από όρια, 
επιτρεπόµενο ποσοστό Ηµιϋπαίθριων) τότε µόνο θα πηγαίνουν µε αναλυτικό 
(ΣΤ΄2)., και επίσης  
β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια υπολογίζονται µε αναλυτικό (ΣΤ΄7) 
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- (∆.6) Στεγασµένοι ανοιχτοί χώροι επί υποστυλωµάτων ανεξάρτητα από το υλικό 
κατασκευής τους (οπλισµένο σκυρόδεµα, ξυλοκατασκευή, σιδηροκατασκευή, κλπ) 
υπάγονται στην κατηγορία 13 του φύλλου καταγραφής αυθαιρέτων κατασκευών και 
υπολογίζονται µε αναλυτικό προϋπολογισµό.– προφανώς η απάντηση αυτή 
διορθώνεται εν µέρει µε τις επόµενες ΣΤ΄2 & ΣΤ΄7 
 
Εφόσον το Υπουργείο επιµένει ότι οι Ηµιϋπαίθριοι πάνε µε αναλυτικό στις περιπτώσεις 
ΣΤ΄2 & ΣΤ΄7, µπορεί να ακολουθηθεί αυτή η οδηγία, εκτός από τις περιπτώσεις που 
προχωρούν για νοµιµοποίηση ή που έχουν καταγραφεί ως αυθαίρετοι, οπότε για να γίνει 
συµψηφισµός του προστίµου πρέπει να δηλωθούν οπωσδήποτε µε επιφάνεια.  
Γενικά όµως εξακολουθεί να υπάρχει ένα ερωτηµατικό, δεδοµένου ότι  η στέγαση 
µιας ασκεπούς βεράντας µε οποιοδήποτε υλικό όταν στηρίζεται σε κατακόρυφα 
στοιχεία αποτελεί κατασκευή νέου ηµιϋπαίθριου χώρου, που έχει επιφάνεια, και επειδή 
τόσο µε την Εγκ.13/11 όσο και µε την τροπολογία του άρθ.49 παρ.6 ισχύει ότι: 
παραβάσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 δηλαδή όσες 
κατασκευές δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.µ.), τότε υπολογίζονται 
αναλυτικά µε την κατηγορία 13 «Λοιπές παραβάσεις» (άρθρ.24 παρ.6.δ- 49/6), 
προκύπτει ότι οι ηµιϋπαίθριοι δεν θα έπρεπε να υπολογίζονται µε αναλυτικό, και το 
µόνο που προκύπτει από τις Ερωτοαπαντήσεις και τις διαφοροποιήσεις που κάνουν 
είναι πολυπλοκότητα. 
 
 

52.  ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΤΕΙ (ο οποίος προβλέπεται στην 
άδεια): υπολογίζεται µόνο ως υπέρβαση συντελεστή δόµησης (Γ΄25) και ως 
βοηθητικός χώρος (στην αρχική του µορφή - για το βοηθητικό χώρο δεν το έχει πει το 
υπουργείο αλλά προκύπτει από τον ορισµό του µε το άρθ.2 παρ.32 του ΓΟΚ «..για 
προσωρινή παραµονή…»). Με την απάντηση αυτή διορθώνεται η απάντηση (Β΄2) που 
έλεγε ως κύριος µε αλλαγή χρήσης.  
(Β΄24) Ακίνητο µε κλειστούς ηµιυπαίθριους χώρους που έχει οικοδοµική άδεια έτους 
2010 µπορεί να υπαχθεί στις ρυθµίσεις του ν. 4014/2011 

 
 
53. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια οι υπόλοιπες κατασκευές 

(εξώστες, περιτοίχιση, βόθρος, πλακοστρώσεις) δεν θεωρούνται αυθαίρετες εφόσον 
δεν παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις, ενώ τα καθ΄ υπέρβαση τµήµατα αυτών 
υπολογίζονται µε αναλυτικό προϋπολογισµό δηλ. µε την κατηγορία 13 (ΣΤ¨7 & ∆΄6) 
Μεταξύ αυτών στα εκτός σχεδίου είναι περιτοιχίσεις στα 500µ από την ακτή, ή µε 
συµπαγές ύψος µεγαλύτερο του 1,00µ ή συµπαγής περιτοίχιση µη αρτίου γηπέδου. 
Πρέπει να είναι αυτονόητο ότι θα αντιµετωπίζονται µε όµοιο τρόπο οι αντίστοιχες 
κατασκευές και όταν υπάρχει οικοδοµική άδεια ή όταν δεν έχουν συµπεριληφθεί 
στην άδεια. 

      (Γ΄20) Για τον αναλυτικό υπολογίζεται και συντελεστής παλαιότητας εφόσον 
τεκµηριώνεται 

 
 
54. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ τελευταίου ορόφου που ενσωµατώθηκε σε διαµέρισµα αν η 

ενσωµάτωση έχει γίνει σύµφωνα µε την άδεια και πριν τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό 
δεν αποτελεί αυθαίρετη κατασκευή. Αν η ενσωµάτωση έγινε χωρίς άδεια είναι 
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 
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55. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ: 
Άρθρο 2 παράγραφοι 2, 4 και 5 του ΓΟΚ ΄85 (∆ρόµοι, πεζόδροµοι πλατείες άλση και 
γενικά οι προοριζόµενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το 
εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε 
οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο, όπως είναι:  
Η ζώνη παραλίας, η οριογραµµή της οποίας έχει καθοριστεί µε βάσει τις διατάξεις του 
Ν2971/2001 ή 3 χρόνια πριν, δηλαδή από 19-12-98 και µετά, αποτελεί Ρυµοτοµική 
Απαλλοτρίωση άρα ότι βρίσκεται σε ζώνη παραλίας είναι σε κοινόχρηστο χώρο.  

 
56.  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης 

Μηχανικού στις µεταβιβάσεις ελέγχονται µόνο τα βασικά πολεοδοµικά µεγέθη, 
δηλαδή κάλυψη, δόµηση και ύψος της αυτοτελούς ιδιοκτησίας που µεταβιβάζεται, 
και όχι τα κοινόχρηστα ή κοινόκτητα µέρη του κτιρίου ή του ακινήτου (Γ΄1) 
Ανεξάρτητα αυτού σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να δηλωθούν, όπως πχ σε περίπτωση 
κτιρίου που η άδειά του ακυρώθηκε ή στην περίπτωση που δεν έχει εφαρµοσθεί η 
εγκεκριµένη στατική µελέτη του κτιρίου. 

 
57. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: (Β΄9) Το κοινωνικό κριτήριο έχουν µόνο ΑµεΑ που 

πληρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης: 
• Ποσοστό Αναπηρίας τουλάχιστον 67% 
• Εισοδηµατικό κριτήριο (έως 8.000€ ατοµικό εισόδηµα και έως 12.000€ οικογενειακό 

εισόδηµα). 
(Β΄10) Εάν ο ιδιοκτήτης έχει  µέλος της οικογένειας ΑµεΑ έχει το κοινωνικό κριτήριο, 
διότι ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ.11 του Παραρτήµατος της Εγκυκλίου 13/2011  

 
58. ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ: (Θ΄10) Για αυθαίρετα κτίσµατα ή 

κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών µονάδων, που έχουν ανεγερθεί µέχρι 20-
3-03, εξακολουθεί να ισχύει η ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων 244203/16.1.2006 (Φ.Ε.Κ. 75/Β΄/06 όπως διορθώθηκε από το 
Φ.Ε.Κ. 151/Β΄/9.2.2006) και τροποποιήθηκε µε την Απόφ.306657/10 ΦΕΚ 
2191/Β/31.12.2010 που αφορά τη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση των 
αυθαιρέτων αυτών χωρίς επιβολή προστίµου. 

 
59. ΚΥΡΙΑ & ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Το άρθρο 26 παρ.3. ορίζει ότι: «∆εν λαµβάνεται 

υπόψη ο µειωτικός συντελεστής της κύριας και µοναδικής κατοικίας, εφόσον ο ιδιοκτήτης 
ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα του έχει δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή 
επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό µερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές 
ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδοµήσιµο ή 
σε ιδανικό µερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις 
στεγαστικές του ανάγκες. και βρίσκονται σε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα µε πληθυσµό 
άνω των τριών χιλιάδων (3.000). Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, 
εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70τ.µ. 
Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 30τ.µ. για µέχρι δύο τέκνα και 20 τ.µ. για πάνω από δύο 
τέκνα, που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο» 
(Στ΄4) όταν η κατοικία είναι κύρια αλλά όχι και η µοναδική, δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ο µειωτικός συντελεστής 0,4 (του πεδίου 3.α), έστω και αν η κύρια 
κατοικία είναι µικρότερη από 70τ.µ.   
(Θ΄3) Κύρια και µοναδική κατοικία θεωρείται γι΄ αυτόν που έχει την επικαρπία 
(αλλά η δήλωση γίνεται από τον ψιλό κύριο) 
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• Πρέπει να διευκρινισθεί από το Υπουργείο για την περίπτωση που δεν υπάρχει 
άλλη ιδιοκτησία εάν θα λαµβάνεται υπόψη το 0,4 ανεξάρτητα από το µέγεθος που 
έχει η κύρια και µοναδική κατοικία δηλαδή έστω και αν υπερβαίνει τα 70, 100 ή 
120 τµ κατά περίπτωση 

       
60. ΛΙΘΟ∆ΟΜΗ πάχους 50 εκ. η οποία δεν κατασκευάσθηκε - (Ε΄6): Αυθαίρετη είναι η 

επιφάνεια καθ΄ υπέρβαση του σ.δ. της οικοδοµικής άδειας και ελέγχεται η υποχρέωση 
επιβολής των πεδίων που παραβιάζονται (πχ συντελεστή δόµησης, κάλυψης, απόστασης 
από τα όρια κλπ) 

 
61. ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ – Άρθ.24 παρ.19 Ν.4014/11: υπάγονται στις ρυθµίσεις 

του ν.4014/11 Λιθόκτιστα κτίσµατα τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους 
βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύµφωνα µε παλαιότερη χάραξή του, µε βάση τα 
στοιχεία της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την 
έναρξη ισχύος του Ν.1337/83  

 
62. ΛΥΟΜΕΝΟ: Σήµερα ισχύει το Π∆/29-8-96 ΦΕΚ-1032/∆/96 «Καθορισµός όρων και 

περιορισµών δόµησης για εγκατάσταση λυοµένων κατοικιών µε προκατασκευασµένα 
στοιχεία». Οι τύποι του Λυόµενου εγκρίνονται µε απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, 
ύστερα από γνώµη του Κεντρικού ΣΧΟΠ και πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τις 
εγκεκριµένες προδιαγραφές.  
(Β΄18) Κτίριο µε οικοδοµική άδεια λυόµενου προκατασκευασµένου (ν. 194/69-ΦΕΚ 103 

Α’/31-5-69) που έχει κατασκευασθεί µε συµβατική κατασκευή είναι αυθαίρετο διότι 
δεν τηρήθηκαν οι όροι της άδειας και υπάγεται στο ν. 4014/11. 

• άδεια Λυόµενου που δεν εφαρµόσθηκε: Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για άδεια 
που εκδόθηκε µε ψευδή στοιχεία, αλλά για άδεια που δεν εφαρµόσθηκε και γι΄ αυτό 
κρίνονται εξ ολοκλήρου αυθαίρετα τα κτίρια αλλά µε άδεια στο συντελεστή 1. 

 
63. ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ.8 

του Ν.1512/85 για την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών 
εάν πρόκειται για Μικρές παραβάσεις, (Εγκ.14/11) & (Γ΄22), όπως επίσης και η 
Απόφ.7587/04 που καθορίζει συγκεκριµένα µεγέθη µικρών παραβάσεων που µπορούν 
να εξαιρεθούν µε απλούστερη διαδικασία.  
Αυτό είναι χρήσιµο, δεδοµένου ότι µπορούν να αντιµετωπισθούν και θέµατα που µπορεί 
να προκύψουν στο µέλλον.  
Το πρόστιµο όµως θα επιβληθεί µε το Ν.4014/11, δεδοµένου ότι ισχύει από 21-9-
2011 και έχουν καταργηθεί όλες οι άλλες αποφάσεις προστίµων. 
Γενικά Μικρές Πολεοδοµικές, δοµικές ή κτιριολογικές παραβάσεις κτιρίου, 
κατασκευής ή εγκατάστασης, θεωρούνται οι παραβάσεις που παραβιάζουν σε µικρή 
κλίµακα τις διαστάσεις οικοδοµικής Άδειας ή τα µεγέθη που επιτρέπονται από τις 
ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, πχ η µετακίνηση ή η αντιστροφή κτιρίου (mirror) 
ή καθ΄ υπέρβαση ή παράβαση των οριζοµένων στις παρ.1, 3 & 4 του άρθ.22 του  ΓΟΚ, 
και οι οποίες λόγω του µικρού µεγέθους τους : 

          α. δεν αλλοιώνουν, ούτε υποβαθµίζουν την όψη του κτιρίου στο οποίο έχουν 
κατασκευασθεί και το πέριξ αυτού φυσικό ή  δοµηµένο περιβάλλον, ούτε αποβαίνουν 
σε βάρος της πόλεως 

    β.  δεν δηµιουργούν αυτοτελή χώρο, και  
 γ. δεν είναι επικίνδυνα και δεν επιφέρουν επικινδυνότητα του νοµίµου ή δυνάµενου 

να νοµιµοποιηθεί κτιρίου.    
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∆εν µπορούν να εξαιρεθούν της κατεδάφισης µε του άρθρο 9 παρ.8:                  
     - η µη τήρηση αντισεισµικού αρµού        
     - το κλείσιµο των ηµιυπαιθρίων χώρων  

- η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης Garage ή άλλου βοηθητικού χώρου                                  
σε χώρο κυρίας χρήσης  

       - η αύξηση πλάτους εξώστη πάνω από την οδό (κοινόχρηστο χώρο) εγκ. 11/78 
 
Ø Προσοχή:  

• Η εξαίρεση δεν µπορεί να χορηγείται µε προϋποθέσεις. 
• Για την εξαίρεση απαιτείται και έγκριση ∆ασαρχείου, εφόσον το κτίσµα βρίσκεται 

εκτός σχεδίου.  
 

Ø Όταν έχει εξαντληθεί η επιτρεπόµενη κάλυψη & δόµηση, η εξαίρεση 
µικροπαραβάσεων δεν θίγει τα δικαιώµατα συνιδιοκτησίας – µε την Απόφ-
104315/30-4-98 δεν έγινε αποδεκτή η Γνωµ. 775/96 του ΝΣΚ 

 
Ø Αυτοτελή δεν θεωρούνται τα τµήµατα των κτιρίων ή τα κτίρια που εντάσσονται σε 

µία ενιαία εγκατάσταση. 
- Επίσης τα υπόγεια βοηθητικής χρήσης δεν πρέπει να έχουν αυτοτελή λειτουργία, 
ανεξάρτητα αν δικαιούνται χωριστής ηλεκτροδότησης. - Εγκ.91/84, συνέχ. της Εγκ-
89/83 ή τα µπαγκαλόους, ενός ξενοδοχείου, δεν είναι αυτοτελή και δεν µπορεί να 
αποδεσµεύονται από την ηλεκτροδότηση του συνόλου. 

Ø Αυτοτελής χώρος ενός κτιρίου, που δεν µπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία 
εξαίρεσης µικρών παραβάσεων, νοείται ο χώρος που είναι δοµικά αυτοτελής 
(κλειστός). Το γεγονός ότι ένας τέτοιος χώρος λειτουργεί στα πλαίσια της κύριας 
χρήσης ενός κτιρίου, δεν αίρει την αυτοτέλειά του, ως προς τη δοµή και τη χρήση 
του. (πχ ένα αυθαίρετο εστιατόριο στο δώµα ή στον ακάλυπτο ενός ξενοδοχείου είναι 
αυτοτελές και δεν µπορεί να εξαιρεθεί ως µικροπαράβαση - σχετικά το Έγγρ.3905/17-11-
04 της ∆ΟΚΚ, ως προς την αυτοτέλεια) 

 
• Οι αποφάσεις εξαίρεσης εκδίδονται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, που 

συνοδεύεται από: τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης στο οποίο 
σηµειώνονται µε κόκκινο µελάνι οι προς εξαίρεση Μικρές παραβάσεις, τεχνική - 
αιτιολογική έκθεση, στοιχεία νοµιµότητας ή νοµιµοποίησης του κυρίως κτιρίου 
ή κατασκευής και φωτογραφίες.  

• Επίσης µικρή παράβαση είναι και η αλλαγή της θέσης του κτιρίου, χωρίς 
παραβίαση υποχρεωτικών αποστάσεων, που πρέπει να ρυθµιστεί µε κάποια 
απόφαση. 

 
64. ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΗΡΥΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΠΠΟ: αυθαίρετο σε διατηρητέο µνηµείο 

κηρυγµένο από το ΥΠΠΟ, εµπίπτει στην παρ.3.εε. του άρθρου 23 και δεν µπορεί να 
δηλωθεί αφού δεν εµπίπτει ούτε στην παρ.24 του άρθρου 24 όπως προστέθηκε µε το 
άρθρο 49 παρ.14, δεδοµένου ότι η ρύθµιση αυτή αφορά µόνο σε παραδοσιακούς 
οικισµούς και δεν αναφέρεται σε διατηρητέα µνηµεία. 

 
65. ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ: Υπαίθρια ψησταριά µε καµινάδα είναι µία κατασκευή που 

επιτρέπεται στους ακάλυπτους χώρους, και όταν έχει τοποθετηθεί αυθαίρετα, χωρίς 
άδεια, αποτελεί µία από τις Λοιπές πολεοδοµικές παραβάσεις που δηλώνεται µε 
αναλυτικό προϋπολογισµό. 
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66. ΝΟΜΙΜΑ ή ΝΟΜΙΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
      Γενικά τα νόµιµα ή τα αυθαίρετα κτίρια και οι κατασκευές ή χρήσεις προκύπτουν 

µε βάση το άρθρο 22 παρ.3 & 4 του ΓΟΚ ΄85, το οποίο εξάλλου αναφέρεται και στο 
άρθρο 23 παρ.1 του Ν.4014/11 & στη (Στ΄8), εποµένως: 

Ø Νόµιµη είναι κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση που είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες 
πολεοδοµικές διατάξεις έχει γίνει µε νόµιµη οικοδοµική άδεια ή έγκριση, που έχει 
εκδοθεί από αρµόδια υπηρεσία. 
Νόµιµες είναι και ορισµένες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης που επιτρέπεται να 
γίνονται χωρίς άδεια.  

Ø Τα νόµιµα υφιστάµενα κτίρια ή κατασκευές που δεν χρειάζεται να δηλωθούν, είναι 
όσα ορίζονται µε το άρθρο 23 παρ.1 του ΓΟΚ και όσα περιλαµβάνονται στο άρθρο 
23 παρ.2 του νόµου 4014/11: 
α) που υφίστανται προ του 1955 ή 
β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση µε τον ν.1337/1983 (Α’ 33) ή  
γ) που έχουν νοµιµοποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή 
της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.1577/1985 ή 
δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύµφωνα µε τις  διατάξεις των άρθρων 15, 
16, 17, 20 και 21 του ν.1337/1983 (Α’ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όµως να έχει 
απορριφθεί µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την 
εξαίρεση από την κατεδάφιση ή 
ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 
3775/2009 (Α’ 122) ή του ν.3843/2010 (Α’ 62) και για το χρονικό διάστηµα που 
προβλέπεται σε αυτές ή  
στ) που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του νέου νόµου, εάν έχει περατωθεί η διαδικασία 
καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 24 του Ν.4014/11 και για το χρονικό διάστηµα των 30 ετών που προβλέπεται 
στο νόµο. 
• Στα προ του ΄55 κτίρια και στα κτίρια που εξαιρέθηκαν µε οποιεσδήποτε 
διατάξεις, το τµήµα τους που αντίκειται στις διατάξεις, δηλαδή το εκτός νοµίµου 
περιγράµµατος τµήµα τους, ναι µεν δεν χαρακτηρίζεται αυθαίρετο και δεν 
κατεδαφίζεται, αλλά για το τµήµα αυτό δεν επιτρέπεται η προσθήκη καθ΄ ύψος ή η 
ενίσχυση, ούτε η αλλαγή της χρήσης τους.  

 
 
67. ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ -  συντελεστής παλαιότητας: βλέπε και στα πρόστιµα 
      α. Προσδιορίζεται από το χρόνο ολοκλήρωσης του φέροντα οργανισµού, (Γ΄17) 

β. υπολογίζεται µόνο για τα µέχρι 31-1-1983 και τα από 31-1-83 έως 31-12-03 
αυθαίρετα, µε την παρ.12 του παραρτήµατος της Εγκ.13/11 µε τη διευκρίνηση ότι η 
παλαιότητα κάθε τµήµατος (το οποίο υπολογίζεται µε τον ανάλογο µειωτικό 
συντελεστή παλαιότητας)  
(Η΄7): Στα δηµόσια έγγραφα τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν την επιφάνεια της 
αυθαίρετης κατασκευής περιλαµβάνονται έντυπο Ε9, λογαριασµός ∆ΕΗ ή έγγραφο 
άλλου οργανισµού, µηνύσεις ή έγγραφα της αστυνοµίας, εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτου, 
άδειες λειτουργίας καταστηµάτων, Ξενοδοχείων, Βιοµηχανιών, κλπ. Ιδιωτικά έγγραφα 
µπορεί να είναι ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης κατατεθειµένα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., 
Αεροφωτογραφίες εφόσον  συνοδεύονται από ανάλογη έκθεση φωτοερµηνείας, οι οποίες 
µπορούν να αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο όχι µόνο σε περίπτωση αυτοτελών 
αυθαιρέτων αλλά και σε περίπτωση προσθηκών καθ΄ ύψος ή κατ΄ επέκταση κλπ 
(αντικατάστ. προτελ. εδαφίου της παρ.2.β του άρθ.24 µε το άρθ.49 παρ.5 του Ν.4030/11) 
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Ø Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δηµόσια έγγραφα (π.χ. αεροφωτογραφίες) τα οποία 
να αποδεικνύουν τον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου, η υπεύθυνη δήλωση του 
ιδιοκτήτη της αυθαίρετης κατασκευής µπορεί να συνοδεύεται από ιδιωτικά έγγραφα 
βεβαίας χρονολογίας µόνο για τα προ της 31/1/1983 αυθαίρετα. ( άρθρο 24 παρ.2 
προτελευταίο εδάφιο -συµπλ.άρθ.49 παρ.5) 
 (Β΄.13) επικουρικά µε οποιοδήποτε έγκυρο στοιχείο (π.χ. συµβόλαια, ΙΚΑ, τιµολόγια 
αγοράς υλικών κλπ), πλην της βεβαίωσης ∆ηµάρχου, η οποία δεν είναι αποδεκτή  
γ. υπολογίζεται και για κατασκευές που εµπίπτουν στην κατηγορία 13, εφόσον 
τεκµηριώνεται η παλαιότητα (Γ΄20) 
δ. από το Ν.4014 δεν προβλέπονται συνέπειες σε περίπτωση που αποδεικνύεται η 
παλαιότητα  της αυθαίρετης κατασκευής, η οποία δεν έχει δηλωθεί στο Ε9 
ε. αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά για το χρόνο κατασκευής δεν υπολογίζεται 
συντελεστής παλαιότητας 

 
 

68.  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΑΣ: Στα εντός σχεδίου 
ελέγχεται η παραβίαση του ∆ από το κτίριο ή από τους εξώστες (µε βάση το άρθ.9 παρ.5 
του ΓΟΚ). Η παραβίαση πλαγίων αποστάσεων δεν περιλαµβάνει την παράβαση της 
απόστασης µεταξύ ανεξάρτητων κτιρίων η οποία (όταν δεν υπάρχει το ∆) δηµιουργεί 
άλλου είδους παράβαση, ενδεχοµένως κάλυψης 
Για τα εκτός σχεδίου διευκρινίζεται ότι οι υποχρεωτικές αποστάσεις από το πρόσωπο, 
πάνε σαν παραβίαση πρασιάς (Παράρτηµα Εγκ.13/11). Επίσης στα εκτός σχεδίου όταν 
από τη θέση του κτιρίου παραβιάζεται η υποχρεωτική απόσταση από τα όρια ισχύει το 
ίδιο µε την παραβίαση του ∆, αλλά δεν θεωρείται παραβίαση του ∆ η κατασκευή εξώστη 
εντός της υποχρεωτικής απόστασης από τα όρια αφού στα εκτός σχεδίου δεν ισχύει η 
παρ.5 του άρθρου 9 του ΓΟΚ. 
Η απάντηση Γ΄24 αναφέρει ότι: Εάν υπάρχει υπόλοιπο κάλυψης λαµβάνεται µόνο ο 
συντελεστής παραβίασης πρασιάς και πλαγίων αποστάσεων αντίστοιχα, διαφορετικά 
λαµβάνεται επιπλέον και συντελεστής υπέρβασης κάλυψης. Υπάρχει Αντίφαση µε τη Θ΄4, 
που µάλλον είναι πιο σωστή 
 
 

69. ΠΑΡΑΒΟΛΟ Εγκ.13/11 παρ.Α.Ι.5 & 6: υπολογίζεται µε βάση το άθροισµα των 
τετραγωνικών δόµησης και αλλαγής χρήσης και ανεξαρτήτως άλλων παραµέτρων, 
και επιπλέον µε παράβολο 500 ευρώ € για τις λοιπές παραβάσεις οι οποίες δεν 
εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12, του πίνακα του Παραρτήµατος του παρόντος 
που δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.µ.), και υπολογίζονται µε αναλυτικό 
υπολογισµό (άρθ.24 παρ.6.δ –τροπ.49/6) 
Άρθρο 24 παρ.2.γ: Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση µέχρι 50 τµ ή για κτίριο κύριας και 
µοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τµ, 1000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 51 τµ µέχρι 100 τµ 
ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας από 101 τµ µέχρι 200 τµ, 2.000 ευρώ για 
κτίριο/χρήση από 201 τµ µέχρι 1.000 τµ, και 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση  από 1001 τµ 
µέχρι 2000 τµ και  6.000 € για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2000 τµ, επί ποινή 
απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν 
επιστρέφεται, αλλά συµψηφίζεται µε το ειδικό πρόστιµο που προβλέπεται στο 
παρόν άρθρο. 
(Ε΄8) & (Θ΄9): Όταν το πρόστιµο µετά την έκπτωση του 20% βγαίνει µικρότερο από το 
παράβολο, πληρώνεται µόνο το παράβολο του Άρθ.24 παρ.2.γ και δεν επιστρέφεται η 
διαφορά  



                 Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου – Λεµπέση 7-12-11 Σελίδα 24 από 36 

70. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: Σε παραδοσιακούς οικισµούς και παραδοσιακά 
τµήµατα πόλεων επιτρέπεται να γίνουν δηλώσεις αυθαιρέτων υπό προϋποθέσεις και µε 
συγκεκριµένες διαδικασίες. (άρθ.24 παρ.24 προσθ. άρθ.49 παρ.11 & Ζ΄4) 

«24.α. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό 
οικισµό ή τµήµα πόλης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δηµοσίευση της 
διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού του οικισµού  ή τµήµατος πόλης ως παραδοσιακού. 
β. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισµό ή 
τµήµα πόλης, και έχουν ολοκληρωθεί µετά τη δηµοσίευση της διοικητικής πράξης 
χαρακτηρισµού του οικισµού  ή τµήµατος πόλης ως παραδοσιακού, σύµφωνα µε τα 
ακόλουθα:. 
βα. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 
του άρθρου 24, απαιτείται η υποβολή αίτησης στην επιτροπή της παραγράφου 9  του 
άρθρου 24, η οποία δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, µε βάση την αισθητική ένταξη της 
αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του τυχόν νοµίµως υφιστάµενου κτιρίου, το 
ευρύτερο δοµηµένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτονική και µορφολογική τυπολογία  
του παραδοσιακού οικισµού  ή τµήµατος πόλης. 
ββ. Η επιτροπή της παρ.9  του άρθρου 24 µπορεί να επιβάλλει την εκτέλεση εργασιών 
προσαρµογής του αυθαίρετου κτίσµατος στους ισχύοντες µορφολογικούς όρους και 
περιορισµούς κατά τα οριζόµενα στην παρ.17 του άρθρου 24. Στην περίπτωση αυτή οι 
εργασίες εκτελούνται µετά την κοινοποίηση της θετικής κρίσης του συλλογικού οργάνου 
στον ιδιοκτήτη ή µετά την ολοκλήρωση των εργασιών προσαρµογής που επιβλήθηκαν, η 
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες και πιστοποιείται από την αρµόδια 
πολεοδοµική υπηρεσία. 
βγ. Ειδικά για παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους των 2000 κατοίκων, η επιτροπή 
της παρ.9  του άρθρου 24 αποφαίνεται µετά τη συγκέντρωση όλων των αιτηµάτων 
υπαγωγής σε κάθε οικισµό και συνολική αξιολόγηση της διαµορφωµένης κατάστασης σε 
σχέση µε τα µορφολογικά στοιχεία και το χαρακτήρα του παραδοσιακού οικισµού, ο οποίος 
δεν πρέπει να αλλοιώνεται µε την εν λόγω υπαγωγή. 
 
Βδ*. Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν είναι απαραίτητη για αυθαίρετα κτίσµατα που 
βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισµούς και πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων και δεν 
υπερβαίνουν ποσοστό 50% των επιτρεπόµενων όρων δόµησης. 
 
γ. Η µεταβίβαση ή σύσταση εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα µε αυθαίρετες 
κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής της παρ. 9  του άρθρου 24, 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 3 
του άρθρου 24. Την δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαµβάνει ο νέος 
κύριος µε ειδική µνεία στο σχετικό συµβολαιογραφικό συµβόλαιο. 
 
δ. Σε παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους των 2000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η 
υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος αυτοτελών νέων κατασκευών, µετά την κήρυξη του 
οικισµού ως παραδοσιακού, οι οποίες έχουν υπέρβαση ύψους µεγαλύτερη του 5% του 
επιτρεπόµενου, µετρούµενου από κάθε σηµείο του διαµορφωµένου εδάφους, ή υπέρβαση  
µεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε όρου δόµησης. 
ε. Σε παραδοσιακούς οικισµούς και παραδοσιακά τµήµατα πόλεων δεν επιτρέπεται η 
υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παρ.9 του 
άρθρου 24.» 
 
*Στις περιπτώσεις της παρ.βδ. θα γίνεται η υπαγωγή χωρίς να ακολουθείται η 
διαδικασία υποβολής αίτησης στην επιτροπή της παρ.9 του άρθρου 24 
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71.  ΠΑΤΑΡΙΑ: Όταν είναι προσβάσιµος χώρος µε οποιαδήποτε χρήση υπολογίζεται 
συντελεστής υπέρβασης δόµησης και υπολογίζεται και ο µειωτικός συντελεστής 0,5 
(Γ΄21) (κανονικά µόνο όταν έχει τις προϋποθέσεις χώρου βοηθητικής χρήσης) Στη 
βασική ερµηνευτική Εγκ.113 άρθ.7 παρ. 1Αβ του ΓΟΚ ΄85 αναφέρεται: «Ο ανοιχτός 
εξώστης των καταστηµάτων (πατάρι) µε την έννοια του ΓΟΚ/73 έχει καταργηθεί. Αν 
κατασκευασθεί, θεωρείται χώρος κύριας χρήσης, πρέπει να έχει ελεύθερο ύψος 
τουλάχιστον 2,40 µ. και προσµετράται στο σ.δ.» Βλέπε στη Σοφίτα το χαρακτηρισµό 
βοηθητικού χώρου & Βοηθητικούς χώρους. 

 
72. ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – άρθρο 17 ΓΟΚ ΄85- Εγκύκλιος 39/98 & Εγκ.13/04 

άρθρο 1 παρ.3ιβ Απ. 5219/04- Εργασίες Μικρής κλίµακας  
• Προσοχή νοούνται µόνο τα διάτρητα στοιχεία και δεν επιτρέπεται η κάλυψή 

τους µε οποιοδήποτε υλικό 
• γενικά στις συνιδιοκτησίες, απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών, επειδή 

επιφέρουν αλλαγή στις όψεις, που είναι κοινόχρηστο τµήµα των κτιρίων (Αστικός 
κώδικας) 

• απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας, όταν : 
-ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εµφάνιση του κτιρίου, δηλ. σε κάθε περίπτωση που 
απαιτείται έγκριση ΕΠΑΕ 
-κατασκευάζονται από δοµικά υλικά  (µπετόν, λιθοδοµή) 
- ανεξαρτήτως υλικού, στο δώµα ή στις ακάλυπτες βεράντες του  κτιρίου, για έλεγχο του 
ιδεατού στερεού 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι πέργκολες δεν χρειάζονται άδεια και δεν είναι 
αυθαίρετες, εποµένως δεν χρειάζεται να δηλωθούν όταν: δεν απαιτείται έγκριση 
ΕΠΑΕ, έχουν τοποθετηθεί στον ακάλυπτο και είναι διάτρητες και από ελαφρά 
υλικά.  (σχετικά και η απάντηση ΣΤ΄ 7) 

 
73. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ: Αν η περιτοίχιση απαγορεύεται στην περιοχή 

(πχ λόγω του ότι βρίσκεται στα 500µ από την ακτή) ή αν έχει ύψος µεγαλύτερο από το 
επιτρεπόµενο, δηλαδή σε κάθε περίπτωση που παραβιάζει διατάξεις, τότε µόνο 
πρέπει να δηλωθεί (ΣΤ΄7), (Γ΄6), και παρ.Α.6 της Εγκ.13/11, µε αναλυτικό στην 
κατηγορία 13  
Η παρ.13 του Αρθ-1 του Π∆/24-5-85 αναφέρεται σε πρόχειρη κατασκευή, χωρίς να την 
περιορίζει σε συρµατόπλεγµα, αλλά µέχρι σήµερα ως πρόχειρη κατασκευή θεωρείται 
µόνο το συρµατόπλεγµα. 

• Άρθρο 2 παρ.40 & άρθρο 18 Ν.1577/85 & άρθρο 10 παρ.7 του Κτιριοδοµικού 
Κανονισµού(Άρθ. 353 ΚΒΠΝ) 

• Μετά την Απόφ.5219/04 δεν ισχύουν: Η Απόφ.Σ.1928/68, το Έγγρ.82858/99 & η 
Εγκ.11/70 (που έλεγαν ότι δεν απαιτείται οικ. άδεια για περιφράξεις εκτός σχεδίου, µε 
απλό συρµατόπλεγµα)  

• Άρθρο 1 παρ.13 Π.∆ 24/5/85 (ΦΕΚ 270∆΄) – περίφραξη εκτός σχεδίου 
• Άρθ.23 παρ.1 Ν.1337/83 -απαγόρευση περίφραξης σε πλάτος 500 µ. από την ακτή 
• Π.∆ 236/84 ΦΕΚ 95 Α΄  εκτός σχεδίου περιοχές, για περιφράξεις κατ’ εξαίρεση στα 

500µ από την ακτή 
• Π.∆ 143/93 - Π.∆ 209/98 – υποχρεωτικές αποστάσεις εκτός σχεδίου, για την ασφάλεια 

της υπεραστικής συγκοινωνίας 
 
 
74. ΠΙΣΙΝΑ: (Β΄8) Πισίνα µε πυροσβεστικό κρουνό ή αν εµπίπτει στην κατηγορία 10.α έχει 

συντελεστή 0,50 ανεξαρτήτως µεγέθους  
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75. ΠΡΑΣΙΑ: Για αυθαίρετο τµήµα εντός προκηπίου εάν υπάρχει υπόλοιπο κάλυψης 
λαµβάνεται µόνο ο συντελεστής παραβίασης προκηπίου (8), διαφορετικά λαµβάνεται 
υπόψη και ο συντελεστής υπέρβασης κάλυψης (7) (Γ΄24) Υπάρχει Αντίφαση µε τη Θ΄4, 
που µάλλον είναι πιο σωστή 
Για τα εκτός σχεδίου διευκρινίζεται ότι οι υποχρεωτικές αποστάσεις από το πρόσωπο, 
πάνε σαν παραβίαση πρασιάς (Παράρτηµα Εγκ.13/11 στο 9). 
Η έκταση από τη γραµµή παραλίας µέχρι την υποχρεωτική απόσταση τοποθέτησης 
των κτιρίων (την υποχρεωτική απόσταση από τη γραµµή αιγιαλού που για τις κατοικίες 
είναι 30,00µ αν δεν υπάρχουν άλλες ειδικές διατάξεις), θεωρείται πρασιά, στην οποία 
επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθ.17 του ΓΟΚ (κατασκευές σε ακάλυπτους χώρους), 
και έτσι επιτρέπεται η κατασκευή πισίνας, χωρίς όµως τους βοηθητικούς χώρους της 
(µηχανοστάσιο και υπερχείλιση).          -Βλέπε και στο θέµα Αιγιαλός 

 
 
76.  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για τους χώρους που εµπίπτουν στις 

αρµοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισµού (ΥΠΠΟ) µπορείτε να ενηµερώνεστε από την 
ιστοσελίδα: 
http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php   
και στη συνέχεια µπορείτε να αναζητήσετε τα ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού 
Τυπογραφείου 
 

77. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ: Καταβληθέντα ποσά 
προστίµων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάµει άλλων διατάξεων, καθώς και 
καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίµων διατήρησης, συµψηφίζονται µε το ποσό του 
ενιαίου ειδικού προστίµου, εφόσον δεν έχει γίνει περαίωση (Γ΄18, ∆΄7, Ε΄1 & Η΄3) 
(άρθ.24 παρ.11 – τροπ. άρθ.51 παρ.4 Ν.4030/11) µε την πληρωµή της τελευταίας δόσης 
ή και µε προηγούµενες. 
Πρέπει να διευκρινισθεί αν µπορεί να γίνει και συµψηφισµός προστίµων για 
περιπτώσεις που το αυθαίρετο κατεδαφίστηκε. 
(Ε΄9): Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του προστίµου, υπολογίζεται το ενιαίο ειδικό 
πρόστιµο µε έκπτωση 20% και µετά αφαιρούνται τα καταβληθέντα πρόστιµα  
 

78. ΠΡΟΣΤΙΜΟ & ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Άρθρο 24 παρ.6.α: Το πρόστιµο 
υπολογίζεται µε Τετραγωνικά µέτρα Χ 15% Χ τιµή ζώνης Χ συντελεστές 
τετραγωνιδίων και «για την εύρεση του  προστίµου  κάθε κατηγορίας και είδους 
κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα προστίθενται τα εµβαδά όλων των 
δηλούµενων εµβαδών της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή 
ιδιοκτησία.» 
(Θ΄4): Για τον εντοπισµό των συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο 
καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα µεγέθη των υπερβάσεων – 
παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ανά αυτοτελή ιδιοκτησία συγκρίνονται µε τα 
µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, ανεξάρτητα 
αν υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη αυτά. βλέπε παράδειγµα στο θέµα 
Υπέρβαση Όρων ∆όµησης 
• Με βάση το άρθ.51 παρ.1 του Ν.4030/11 ως περιοχή του ακινήτου νοείται το 
οικοδοµικό τετράγωνο 
-Ο αυξητικός συντελεστής κάλυψης, δόµησης, κλπ, υπολογίζεται µόνο όταν υπάρχει 
υπέρβαση των επιτρεπόµενων µεγεθών αφού τα επιτρεπόµενα µεγέθη που 
αναφέρονται στο ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ για τον υπολογισµό των συντελεστών του 
προστίµου, αφορούν στα µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή 

http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php
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του ακινήτου (παράρτηµα Εγκ.13/11) ή σε εκείνα που ίσχυαν κατά το χρόνο 
ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής αν είναι ευνοϊκότερα (Γ΄2) 
Άρθρο 24 παρ.2.δ: Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει 
εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι 
συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από τους 
συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Προφανώς εφαρµόζεται όταν υπάρχει 
άδεια και µόνο σε οριζόντιες ή κάθετες συνιδιοκτησίες, µε βάση και την Ε΄2  
- (Ε.2) Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο επιβαρύνεται µε το µεγαλύτερο συντελεστή που 
αναλογεί στη συνολική υπέρβαση δόµησης ανά αυτοτελή λειτουργικά ιδιοκτησία. 
∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό των επιβαρυντικών συντελεστών αθροίζεται  το 
σύνολο των υπερβάσεων ανά κατηγορία αυθαιρέτων.  
- Αλλά σαφώς δεν αφορά σε εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίες αφού όλοι είναι συγκύριοι 
έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά αυτοτελείς ιδιοκτησίες. Εποµένως είναι 
λανθασµένη η απάντηση (Β.12) σε σχέση µε το ερώτηµα. 
- Επίσης δεν ωφελεί και δεν µπορεί να γίνει στην περίπτωση που υπάρχει µόνο ένας 
ιδιοκτήτης για όλες τις λειτουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, διότι δεν αλλάζει το 
αποτέλεσµα και δεν µπορεί να γίνει κλιµακωτά η υπέρβαση του συντελεστή, όπως 
αναφέρεται λανθασµένα στο ερώτηµα της (Ε.2) δεδοµένης και της (Η΄8).  
 
Εγκ.13/11 Παρ. Α.Ι.1: Κάθε τµήµα αυθαίρετης κατασκευής που εµπίπτει σε 
διαφορετική κατηγορία του φύλλου καταγραφής υπολογίζεται ξεχωριστά.  
Τα εµβαδά περισσότερων αυθαίρετων τµηµάτων της ίδιας κατηγορίας αθροίζονται. ∆εν 
προστίθενται τµήµατα αυθαίρετης κατασκευής για τα οποία µπορεί να εκδοθεί 
οικοδοµική άδεια. 
Εγκ.13/11 Παρ. Α.Ι.6: Για αυθαίρετες κατασκευές που δεν εµπίπτουν στα τετραγωνίδια 
1 έως 12, δηλαδή για όσες κατασκευές δεν µπορούν να αντιστοιχηθούν µε επιφάνεια 
αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης κατά την έννοια της παρ.2.γ του άρθρου 24 για 
την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόµου καταβάλλεται κατ΄ αρχήν παράβολο 
500 και το πρόστιµο υπολογίζεται αναλυτικά στο τετραγωνίδιο 13.  
Εποµένως αυτό σηµαίνει ότι και οι ηµιϋπαίθριοι χώροι θα έπρεπε να υπολογίζονται 
µε επιφάνεια σε τ.µ. και όχι αναλυτικά, εφόσον όµως το Υπουργείο επιµένει να δίνει 
άλλη οδηγία µπορεί να ακολουθηθεί και να πάνε µε αναλυτικό, όπως αναφέρεται στις 
απαντήσεις ∆.6, ΣΤ΄2 & ΣΤ΄7. 
 
Με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθ.2 (τροπ.49/2) 4, προκύπτει ότι: 
Όταν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου, 
για τον υπολογισµό των πολεοδοµικών µεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά 
µερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαµβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν 
εκτελεσθεί από άλλο συνιδιοκτήτη. ∆ηλαδή, για να βρει το ποσοστό υπέρβασης του 
συντελεστή δόµησης για τον υπολογισµό του προστίµου, θα συγκρίνει το συντελεστή 
που έχει πραγµατοποιήσει µε το συντελεστή της περιοχής επί το ποσοστό 
συνιδιοκτησίας του. Πχ ένας που έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 10% σε γήπεδο όπου 
επιτρέπονται 400τµ και δικαιούται 40τµ αλλά έχει πραγµατοποιήσει 120τµ, έχει 
υπέρβαση συντελεστή 80χ100:40 = 200% 

 
-Όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια, δεν επιλέγονται τα 5, 7, 8, 9 & ούτε το 4, και οι 
λοιπές κατασκευές δεν θεωρούνται αυθαίρετες εφόσον δεν παραβιάζουν τις 
διατάξεις. (ΣΤ΄7) 
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-Ο συντελεστής 6 για την αύξηση του ύψους εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις σε 
σύγκριση µε το επιτρεπόµενο ύψος στην περιοχή του ακινήτου (Εγκ.13/11 παρ.Α.2).  
Σηµειωτέον ότι στα Εκτός σχεδίου σε περίπτωση κατασκευής στέγης το 
επιτρεπόµενο ύψος προσαυξάνεται µε το ύψος της στέγης. 
 
-Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων ή τµηµάτων τους, 
στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόµησης, το πρόστιµο θα υπολογίζεται χωρίς να 
πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόµησης, αλλά ο συντελεστής 0,20 
για υπερβάσεις έως 20% του επιτρεπόµενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για 
υπερβάσεις µεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόµενου ύψους. (������  άρθ.24 παρ.6 µε 
άρθ.51 παρ.3 Ν.4030/11)  
Επειδή το ύψος ελέγχεται για τη χορήγηση Βεβαίωσης µεταβίβασης, η ρύθµιση αυτή 
αντιµετωπίζει τις περιπτώσεις υπέρβασης ύψους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες, κυρίως για 
πολυκατοικίες, και το πρόστιµο υπολογίζεται για κάθε όροφο (και για κάθε οριζόντια 
συνιδιοκτησία) 
 
-Για τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου που αφορά στην υπέρβαση ύψους σε 
οικοδοµή µε οικοδοµική άδεια δεν θα προσµετράται το πρόσθετο ύψος που έχει 
προκύψει από την µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωµατώσεις 
που έχουν εκτελεστεί ( άρθρο 24 παρ.25 –τροπ.49/14) 
 
-Ειδικά για πολυώροφα κτίρια και εφόσον η συνολική υπέρβαση του ύψους εκ 
κατασκευής έχει κατανεµηθεί σε ορόφους, οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου είναι 
υπόχρεες κατά το τµήµα που τους αναλογεί.  

       
       -Για την υπέρβαση ύψους ισχύουν ειδικές ρυθµίσεις σε παραδοσιακούς οικισµούς 

(άρθρο 24 παρ.4 – τροπ.49/11) 
 
- Για την παραβίαση πλαγίων αποστάσεων & πρασιάς, στην απάντηση Γ΄24 αναφέρεται 
ότι: Εάν υπάρχει υπόλοιπο κάλυψης λαµβάνεται µόνο ο συντελεστής παραβίασης πρασιάς 
και πλαγίων αποστάσεων αντίστοιχα, διαφορετικά λαµβάνεται επιπλέον και συντελεστής 
υπέρβασης κάλυψης. Υπάρχει Αντίφαση µε τη Θ΄4, που µάλλον είναι πιο σωστή 
 
Συντελεστής 13. Λοιπές πολεοδοµικές & κτιριοδοµικές παραβάσεις:  
Για τη συγκεκριµένη κατηγορία «παράβαση» θεωρείται κάθε µη νόµιµο έργο,  
«Για παραβάσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12, του πίνακα του 
Παραρτήµατος του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.µ.), 
καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ € και το ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται ανά είδος 
παράβασης  µε αναλυτικό προϋπολογισµό.  Προϋπολογισµός έως και 5.000 ευρώ 
θεωρείται µία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιµο 500 ευρώ. Ο αριθµός 
των παραβάσεων ανά είδος προκύπτει από το πηλίκον του αναλυτικού προϋπολογισµού 
της δια του ποσού των 5.000 ευρώ, στρογγυλοποιούµενο προς τα άνω. Ο συνολικός 
αριθµός των παραβάσεων του ακινήτου σηµειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα 
του Παραρτήµατος.» (προσθ εδ. δ. παρ.6 αρθ.24-τροπ.49/6) 
 
 (Θ΄1): Ο αναλυτικός προϋπολογισµός γίνεται µε τις τρέχουσες τιµές και σε κάθε 
περίπτωση οι τιµές που χρησιµοποιούνται δεν µπορεί να είναι µικρότερες από τις 
αναφερόµενες στην Εγκύκλιο 8/90, µε την οποία παρέχονται οδηγίες για το Π.∆/γµα 
515/89 και την απόφαση 81304/6083/89 ΦΕΚ 886 Β’, η οποία χρησιµοποιείται και κατά 
την έκδοση οικοδοµικών αδειών. 
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 -Αυξάνεται ο χρόνος αποπληρωµής των προστίµων για αυθαίρετες κατοικίες κατά 6 
µήνες. Έτσι, πλέον η εξόφληση µπορεί να γίνει σε 36 µήνες δηλαδή σε 34 δόσεις για όλα 
τα αυθαίρετα (κατοικίας και άλλης χρήσης). (άρθ.24 παρ.8.β –τροπ.49/17), αλλά µε την 
παρ.8.β του άρθ.24  προβλέπεται ότι ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται µε απόφαση του 
Υπουργού, 
Η πρώτη δόση του προστίµου θα πρέπει να καταβληθεί µέσα σε 3 µήνες από την 
έναρξη ισχύος του νόµου, δηλαδή µέχρι 22-12-2011.  
Εάν καταβληθεί ολόκληρο το πρόστιµο γίνεται έκπτωση 20%.  
Εάν η πρώτη δόση δεν καταβληθεί στην προθεσµία των 3 µηνών ή εάν δεν 
καταβάλει τρεις συνεχόµενες δόσεις τότε χάνει το δικαίωµά του να υπαχθεί στη 
ρύθµιση. 
Καθυστέρηση στις δόσεις επιβάλλει προσαύξηση 1% για κάθε µήνα καθυστέρησης.  

 
 
79. ΠΡΟΣΤΙΜΟ για ΝΕΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ & για όσα ∆ΕΝ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ  

• ���επιβάλλεται πρόστιµο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους ( επιφάνεια 
του αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου) και 
πρόστιµο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους για κάθε έτος από την 
κατασκευή τους, και  

•    ∆εν ορίζεται µε σαφήνεια ότι το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται και για τα νέα αυθαίρετα, 
αλλά προκύπτει ότι ισχύει επειδή καταργούνται τα άρθρα 2 & 3 του Π∆ 267/98, τα 
άρθρα 3 & 4 της Απ΄.9732/04 και τα άρθρα 1 & 2 της Απ.9726/04, (και σε συνδυασµό 
µε το τελευταίο εδάφιο του άρθ.49 παρ.16 του Ν.4030/11 όπου αναφέρεται ότι: Οι 
διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 του ν.4014/2011 εφαρµόζονται και για κάθε αυθαίρετη 
κατασκευή ή χρήση που δεν µπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν.4014/2011.) 

80. ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Η έννοιά της προσδιορίζεται εν µέρει και ενδεικτικά µε 
το άρθ.24 του νόµου, µε την παράγραφο 2.β και την παρ.9, ως εξής: 
• Κατασκευή πρόχειρα κατασκευασµένη, όπως στεγάσεις και επικαλύψεις µε 
λαµαρίνα ή σανίδες και από ευτελή υλικά,  
Και ενδεικτικά αποκλείονται: 
• κατασκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα µεταξύ τους και δεν συνάδει το 
κτίσµα µε την έννοια της µόνιµης κατασκευής, ή στις οποίες  
• η σφράγιση των ενώσεων των εξωτερικών επιφανειών µεταξύ τους και µε το δάπεδο 
δεν έχει γίνει µε τρόπο σταθερό και µόνιµο, ή  
• η κατάσταση η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών είναι κακή για την 
ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών, ή  
• η κατασκευή δεν είναι µορφολογικά συµβατή µε το υπόλοιπο κτίριο και τον 
περιβάλλοντα χώρο, ή  
• είναι µεγαλύτερες από 100 τ.µ.  
- Ο χαρακτηρισµός µιας κατασκευής ως πρόχειρης δεν επηρεάζει τον υπολογισµό του 
προστίµου. Για πρόχειρες κατασκευές, κάτω των 100τ.µ., πρέπει να ακολουθηθεί η 
διαδικασία του άρθρου 24 παρ.9 για να κριθεί η υπαγωγή τους και οι τυχόν 
απαραίτητες εργασίες επισκευής.  
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81. ΣΤΑΒΛΟΙ, ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ: κλπ κτίρια παραµονής ζώων, 
χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί χώροι µε το άρθρο 2 παρ.3 του Κτιριοδοµικού, και 
εντάσσονται στην παρ.3.α του Φύλλου καταγραφής (Γ΄12) 

 
82. ΣΤΕΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΧΩΡΟ: εµπίπτει στην κατηγορία 13 (µε αναλυτικό) 

και στην υπέρβαση ύψους 6 (Γ΄11) σε σύγκριση µε το επιτρεπόµενο ύψος της 
περιοχής 

 
83. ΣΟΦΙΤΕΣ: Εάν είναι προσβάσιµος χώρος µε οποιαδήποτε χρήση υπολογίζεται 

συντελεστής υπέρβασης δόµησης και µειωτικός συντελεστής 0,5 (Β΄27 & Γ΄21) 
«Ορισµός Σοφίτας»: Είναι ένας χώρος προσπελάσιµος µέσα στη στέγη. Αν έχει µέσο 
ύψος µικρότερο των 2,40µ είναι βοηθητικός χώρος, ενώ αν έχει µέσο ύψος ίσο ή 
µεγαλύτερο των 2,40µ είναι κύριος χώρος. Τα ελεύθερα ύψη υπολογίζονται σύµφωνα 
µε το άρθρο 8 παρ.1 & 2 του Κτιριοδοµικού. Και στις δύο περιπτώσεις υπολογίζεται 
ως υπέρβαση συντελεστή δόµησης και ενδεχόµενα ύψους. 
Πέραν αυτού οι βοηθητικοί χώροι ορίζονται µε το άρθρο 2 παρ.3 σε συνδυασµό και µε 
τα ελεύθερα ύψη που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.1 & 2 του 
Κτιριοδοµικού, και είναι εύκολο να συµπληρωθεί το άρθρο 2 παρ.3 µε Απόφαση 
Υπουργού για όσους χώρους θέλει το Υπουργείο να χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί 
και να υπολογίζονται µε 0,5 δηλαδή σύµφωνα µε τη (Β΄27): όταν το αυθαίρετο είναι 
υπόγειο, πατάρι ή σοφίτα, ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει και όταν είναι ισόγειο 
µε βοηθητική χρήση (πχ garage, αποθηκευτικός χώρος)  
Σοφίτα που έχει ενταχθεί στο Ν.3843/10, εφόσον έχει υπέρβαση ύψους, δηλώνεται µε 
το Ν.4014/11 ως υπέρβαση ύψους, όπως αναφέρεται και στη (Β΄1) για την περίπτωση  
∆ώµατος (σχετικά και τα αναφερόµενα στη Γ΄11, για τη στέγη χωρίς επισκέψιµο χώρο)  

 
84. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ: Για σύνδεση αυθαίρετων ιδιοκτησιών µε δίκτυα κοινής 

ωφέλειας απαιτείται βεβαίωση του ΤΕΕ όπου πιστοποιείται η καταβολή τουλάχιστον 
της α' δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου. (τελευταίο εδ. παρ.10 Άρθ.24 – 
τροπ.άρθ.49 παρ.9 Ν.4030/11 & ΕΑ / Η΄1) 

 
85. ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΞ Α∆ΙΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ: Στα εξ αδιαιρέτου 

αρκεί η δήλωση του ενός συνιδιοκτήτη µε συµπλήρωση όλων των στοιχείων του λοιπού 
ποσοστού των συνιδιοκτητών, και το σωστό είναι ο Μηχανικός να έχει εξουσιοδότηση 
από όλους τους εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες, ή θα γίνει από κοινού δήλωση όλων. Αν οι 
συνιδιοκτήτες που έχουν κτίσει έχουν υπερβεί τον επιτρεπόµενο συντελεστή τότε 
δεν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή για όσους δεν έχουν κτίσει και από εκεί και πέρα 
είναι ζήτηµα αστικής διαφοράς µεταξύ τους που επιλύεται από τα δικαστήρια. 
Άρθρο 24 παρ.2.δ: Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει 
εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι 
συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από τους 
συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Η περίπτωση αυτή προφανώς 
εφαρµόζεται όταν υπάρχει άδεια και µόνο σε οριζόντιες ή κάθετες συνιδιοκτησίες. 
Αλλά σαφώς δεν αφορά σε εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίες αφού όλοι είναι συγκύριοι 
έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά αυτοτελείς ιδιοκτησίες. - είναι λανθασµένη η 
απάντηση (Β.12) σε σχέση µε το ερώτηµα. 
Επίσης δεν ωφελεί και δεν µπορεί να γίνει στην περίπτωση που υπάρχει µόνο ένας 
ιδιοκτήτης για όλες τις λειτουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, διότι δεν αλλάζει το 
αποτέλεσµα και δεν µπορεί να γίνει κλιµακωτά η υπέρβαση του συντελεστή, όπως 
αναφέρεται λανθασµένα στην απάντηση (Ε.2) δεδοµένης και της νεώτερης (Η΄8).   
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86. ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ: Αναζητείται η τιµή ζώνης που ίσχυε στις 21-9-2011, σύµφωνα µε το 

σύστηµα Αντικειµενικών αξιών του Υπ. Οικονοµικών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ.7, του άρθ.24 (αντικατ. µε το άρθ.49 παρ.8 Ν.4030/11), και δεν χρησιµοποιείται η 
τιµή εκκίνησης ή η τιµή αφετηρίας (Β΄22, Β΄23 & Ζ΄5)  
α.�Για τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και 
Εύβοια στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης σύµφωνα µε το σύστηµα 
των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για 
τον υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης 
που ισχύει στην τοπική ή δηµοτική κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν 
δεν έχει καθοριστεί, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα.  

Ειδικά δε για τα ως άνω ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως  
και εκτός ορίων οικισµού, που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης σύµφωνα µε το 
σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπ. Οικονοµικών, για τον υπολογισµό των 
προστίµων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή 
ενότητα, εφόσον στην οικεία δηµοτική κοινότητα του ακινήτου η µέγιστη τιµή 
ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ.  

β. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της επικράτειας στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί 
τιµή ζώνης µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπ. Οικονοµικών στην 
περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη 
η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δηµοτική κοινότητα, που βρίσκεται 
το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτήν, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει 
στο ∆ήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει 
στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο.  
• Σε νησιά που δεν έχει καθορισθεί για τα εκτός σχεδίου τιµή ζώνης υπάρχει το 
ερώτηµα αν θα αναζητήσουν την µικρότερη τιµή ζώνης που ισχύει εκτός σχεδίου στην 
Περιφέρεια ή αν θα πάνε µε την τιµή που ισχύει για εντός  σχεδίου ή εντός οικισµού 
στο κοινοτικό ή δηµοτικό διαµέρισµα. 

 
 
87. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ Απαιτείται: 

α) Για τις δηλώσεις αυθαιρέτων: άρθ.24 παρ.2.β.: Στις περιπτώσεις που δεν έχει 
εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδοµική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί … και σε 
κάθε περίπτωση κτίσµατος ή κατασκευής στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισµούς 
χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό 
σύστηµα συντεταγµένων (ΕΓΣΑ’ 87)..,     - (Στ΄6): Σε κτίρια µε οικοδοµική άδεια δεν 
απαιτείται εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα στη β΄ φάση, ενώ υποβάλλεται στις 
περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να 
ανευρεθεί, καθώς και σε κάθε περίπτωση κτίσµατος ή κατασκευής στις εκτός σχεδίου 
περιοχές και σε οικισµούς χωρίς σχέδιο,  

β) Για τις Βεβαιώσεις για µεταβίβαση: στο άρθρο 49 παρ.15 του νόµου 4030/11 που 
ψηφίστηκε για την άδεια δόµησης προβλέπεται ότι: Η βεβαίωση του µηχανικού που 
προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ.4 του ν.4014/2011, συνοδεύεται από τοπογραφικό 
διάγραµµα εξαρτηµένο από κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, δηλαδή για όλες τις 
µεταβιβάσεις είτε είναι εντός ή εκτός σχεδίου, και είτε έχουν άδεια ή όχι. – 
αναµένεται όµως και νέα τροποποίηση 
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88. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ: (Θ΄4): Για τον εντοπισµό των συντελεστών 

(ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα 
µεγέθη των υπερβάσεων – παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ανά αυτοτελή ιδιοκτησία 
συγκρίνονται µε τα µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του 
ακινήτου, ανεξάρτητα αν υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη αυτά.  
 
(Θ΄4) :  Στην περίπτωση κτιρίου µε οικοδ. άδεια όπου έχουν γίνει αυθαιρεσίες καθ΄ 
υπέρβαση της κάλυψης της δόµησης και του ύψους της οικοδ. άδειας, αλλά όχι καθ΄ 
υπέρβαση των όρων και περιορισµών δόµησης της περιοχής, εάν δεν επιθυµούµε 
την υπαγωγή στην παρ.2 του άρθρου 26 του ν.4014/11, αλλά στη ρύθµιση του 
άρθρου 24 του νόµου: Κατ΄ αρχήν ∆ιαπιστώνονται οι υπερβάσεις σε σχέση µε τα 
εγκεκριµένα σχέδια της οικοδ. άδειας. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη µη νόµιµης 
κατασκευής σχετίζεται µε την οικοδοµική άδεια και όχι µε τα επιτρεπόµενα µεγέθη 
της περιοχής. Το παράβολο που πρέπει να καταβληθεί  υπολογίζεται από τη συνολική 
επιφάνεια των υπερβάσεων. Στη συνέχεια ταξινοµούνται οι υπερβάσεις και 
οµαδοποιούνται ανά αυτοτελή ιδιοκτησία αυτές που έχουν τις ίδιες κατηγορίες 
υπέρβασης (πχ κάλυψη, δόµηση, κλπ). Για τον εντοπισµό των συντελεστών 
(ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα 
µεγέθη των υπερβάσεων – παραβάσεων που διαπιστώθηκαν συγκρίνονται µε τα 
µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, ανεξάρτητα 
αν υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη αυτά. 
Συγκεκριµένα το µέγεθος υπέρβασης διαιρείται µε το αντίστοιχο µέγιστο 
επιτρεπόµενο µέγεθος στην περιοχή, πχ: 
Τετραώροφη οικοδοµή µε βάση οικοδοµική άδεια ύψους 12µ 
Έχει κατασκευαστεί ένας παραπάνω αυθαίρετος όροφος ύψους 3µ 
Επιτρεπόµενο ύψος στην περιοχή 27µ 
Ποσοστό υπέρβασης ύψους 3/27 = 0,111 δηλ. 11% <20%. 
Εποµένως το ενιαίο ειδικό πρόστιµο της επιφάνειας του αυθαίρετου ορόφου (εκτός των 
άλλων συντελεστών που υπολογίζονται αναλόγως) επιβαρύνεται µε συντελεστή 6.α = 
1,2, επειδή παραβιάζονται τα µεγέθη της οικοδοµικής άδειας. 
 
 
Σχόλια & συµπεράσµατα για τη (Θ΄4):  
1. Οι υπερβάσεις (τα αυθαίρετα) κρίνονται σε σχέση µε την άδεια,  
2. Είτε υπάρχει είτε όχι υπέρβαση των επιτρεπόµενων όρων δόµησης της περιοχής, ίση 

παράβαση θα υπολογίζεται µε ίδιο συντελεστή επιβάρυνσης, 
3. Υπέρβαση πχ 200 τµ σε κτίριο που ανήκει σε ένα ιδιοκτήτη µε επιτρεπόµενο 

συντελεστή 400τµ η υπέρβαση είναι 50%, ενώ αν στο ίδιο κτίριο είναι 4 οριζόντιες 
συνιδιοκτησίες που έχουν 50τµ η κάθε µία, η υπέρβαση είναι 12,5% < 50%, δηλαδή 
για µικρότερες ιδιοκτησίες οι συντελεστές υπέρβασης για τον υπολογισµό του 
προστίµου είναι ευνοϊκότεροι. 

4. Σε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης εκτός σχεδίου από κτίριο Βιοµηχανίας 
3.600τµ σε κτίριο γραφείων µε επιτρεπόµενο συντελεστή 600τµ, ιδιοκτησίας ενός η 
υπέρβαση του συντελεστή είναι 500% > 200%, αν όµως αποτελείται από 4 ίσες 
οριζόντιες συνιδιοκτησίες 900τµ η υπέρβαση για κάθε µία είναι 125% < 200% 

5. ∆εν απαντάται µεν, αλλά φαίνεται να γίνεται αποδεκτή η επιλογή να πάει µε δήλωση 
(άρθρο 24) αντί µε νοµιµοποίηση (άρθρο 26 παρ.2) 
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89. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΤΑ Σε κάθετη ή οριζόντια 
συνιδιοκτησία: Αν ένας συνιδιοκτήτης δεν έχει κτίσει και εφόσον από τη δήλωση 
αυθαιρέτου του άλλου θίγεται ο συντελεστής ή η κάλυψη που δικαιούται, δεν υπάρχει 
σχετική ρύθµιση από το νόµο, όπως υπήρχε για τις δηλώσεις του Ν.3843/10, εποµένως 
αφαιρούνται από το συντελεστή ή την κάλυψη του συνιδιοκτήτη και είναι Αστική 
διαφορά που επιλύεται από τα ∆ικαστήρια.  
Ο αυξητικός συντελεστής κάλυψης, δόµησης, κλπ, υπολογίζεται µόνο όταν υπάρχει 
άδεια και υπέρβαση των επιτρεπόµενων µεγεθών της περιοχής. 

Η διάταξη του άρθ.51 παρ.2 του Ν.4030/11 που προστέθηκε στο τέλος της παρ.2.δ. 
του άρθ.24 αναφέρεται µόνο στο πως θα υπολογισθεί το πρόστιµο και όχι στο 
συντελεστή του συνιδιοκτήτη που δεν έχει κτίσει. 

 

90. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ: (Θ΄4): Για τον εντοπισµό των 
συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας 
κατηγορίας τα µεγέθη των υπερβάσεων – παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ανά 
αυτοτελή ιδιοκτησία συγκρίνονται µε τα µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν 
στην περιοχή του ακινήτου, ανεξάρτητα αν υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη 
αυτά. βλέπε παράδειγµα στο θέµα Υπέρβαση Όρων ∆όµησης 
-Ο αυξητικός συντελεστής κάλυψης, δόµησης, κλπ, υπολογίζεται µόνο όταν υπάρχει 
υπέρβαση των επιτρεπόµενων µεγεθών αφού τα επιτρεπόµενα µεγέθη που 
αναφέρονται στο ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ για τον υπολογισµό των συντελεστών του 
προστίµου, αφορούν στα µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή 
του ακινήτου (παράρτηµα Εγκ.13/11) ή σε εκείνα που ίσχυαν κατά το χρόνο 
ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής αν είναι ευνοϊκότερα (Γ΄2) 
Άρθρο 24 παρ.2.δ: Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει 
εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι 
συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από τους 
συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Η περίπτωση αυτή προφανώς 
εφαρµόζεται όταν υπάρχει άδεια και µόνο σε οριζόντιες ή κάθετες συνιδιοκτησίες, 
µε βάση και την Ε΄2  
 
- (Ε.2) Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο επιβαρύνεται µε το µεγαλύτερο συντελεστή που 
αναλογεί στη συνολική υπέρβαση δόµησης ανά αυτοτελή λειτουργικά ιδιοκτησία. 
∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό των επιβαρυντικών συντελεστών αθροίζεται  το 
σύνολο των υπερβάσεων ανά κατηγορία αυθαιρέτων.  
- Αλλά σαφώς δεν αφορά σε εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίες αφού όλοι είναι συγκύριοι 
έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά αυτοτελείς ιδιοκτησίες. Εποµένως είναι 
λανθασµένη η απάντηση (Β.12) σε σχέση µε το ερώτηµα. 
 
- Επίσης δεν ωφελεί και δεν µπορεί να γίνει στην περίπτωση που υπάρχει µόνο ένας 
ιδιοκτήτης για όλες τις λειτουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, διότι δεν αλλάζει το 
αποτέλεσµα και δεν µπορεί να γίνει κλιµακωτά η υπέρβαση του συντελεστή, όπως 
αναφέρεται λανθασµένα στο ερώτηµα της (Ε.2) δεδοµένης και της (Η΄8).  
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91. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ: Ο συντελεστής 6 για την αύξηση του ύψους εφαρµόζεται σε 
όλες τις περιπτώσεις σε σύγκριση µε το επιτρεπόµενο ύψος στην περιοχή του 
ακινήτου (Εγκ.13/11 παρ.Α.2).  
(Θ΄4): Για τον εντοπισµό των συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο 
καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα µεγέθη των υπερβάσεων – 
παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ανά αυτοτελή ιδιοκτησία συγκρίνονται µε τα 
µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, ανεξάρτητα 
αν υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη αυτά. βλέπε παράδειγµα στο θέµα 
Υπέρβαση Όρων ∆όµησης 
 
Ελέγχεται η υπέρβαση καθ΄ ύψος ως προς το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής 
και το ιδεατό στερεό, σε εκατοστά, σε όλες τις περιπτώσεις αυθαιρέτων (είτε έχουν 
άδεια είτε όχι), και ως βάση υπολογισµού λαµβάνεται η αντίστοιχη επιφάνεια 
(εµβαδόν) του αυθαίρετου τµήµατος (Εγκ.13/11) 
 
Σηµειωτέον ότι στα Εκτός σχεδίου σε περίπτωση κατασκευής στέγης το 
επιτρεπόµενο ύψος προσαυξάνεται µε το ύψος της στέγης. 
Για τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου που αφορά στην υπέρβαση ύψους σε 
οικοδοµή µε οικοδοµική άδεια δεν θα προσµετράται το πρόσθετο ύψος που έχει 
προκύψει από την µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από 
εκχωµατώσεις που έχουν εκτελεστεί. (τροπ.  άρθρο 24 παρ.25) 
 
-∆ώµα που έχει ενταχθεί στο Ν.3843/10, εφόσον έχει υπέρβαση ύψους, δηλώνεται µε 
το Ν.4014/11 ως υπέρβαση ύψους (Β΄1) 
 
Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων ή τµηµάτων τους, 
στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόµησης, το πρόστιµο υπολογίζεται χωρίς να 
πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόµησης, αλλά ο συντελεστής 0,20 
για υπερβάσεις έως 20% του επιτρεπόµενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για 
υπερβάσεις µεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόµενου ύψους. (�����  άρθρο 24 παρ.6 
προσθ. µε άρθ.51 παρ.3 Ν.4030/11 & Στ΄1) 
Αυτό που προκύπτει από τη διάταξη αυτή είναι ότι σε κάθε όροφο που έχουµε 
υπέρβαση ύψους θα παίρνουµε αυτούς τους συντελεστές,  σε σχέση µε το ύψος που 
είχαν στην την άδεια, και όχι σε σχέση µε το επιτρεπόµενο της περιοχής. 
Ειδικά για πολυώροφα κτίρια και εφόσον η συνολική υπέρβαση του ύψους εκ 
κατασκευής έχει κατανεµηθεί σε ορόφους, οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου είναι 
υπόχρεες κατά το τµήµα που τους αναλογεί.  
Το ποσοστό υπέρβασης ύψους στα εντός σχεδίου υπολογίζεται βάσει του συνολικού 
µέγιστου επιτρεπόµενου ύψους χωρίς τη στέγη, εκτός αν η υπέρβαση οφείλεται µόνο 
στην υπέρβαση του ύψους της στέγης. Στα εκτός σχεδίου υπολογίζεται µε τη στέγη. 
 

92. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Ο συντελεστής υπέρβασης κάλυψης (7) λαµβάνεται µόνο 
όταν υπάρχει άδεια και µόνο όταν δηµιουργείται υπέρβαση της επιτρεπόµενης 
κάλυψης της περιοχής.  
(Θ΄4): Για τον εντοπισµό των συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο 
καταγραφής αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα µεγέθη των υπερβάσεων – 
παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ανά αυτοτελή ιδιοκτησία συγκρίνονται µε τα 
µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, ανεξάρτητα 
αν υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα µεγέθη αυτά. βλέπε παράδειγµα στο θέµα 
Υπέρβαση Όρων ∆όµησης 
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-Ειδικά για τα εκτός σχεδίου η κάλυψη συγκρίνεται µε την κάλυψη που προβλέπεται 
για τη συγκεκριµένη χρήση κτιρίου (για κατοικίες η µέγιστη κάλυψη είναι ίση µε 
τον επιτρεπόµενο συντελεστή) 
-Σε περίπτωση πολλών ορόφων η υπέρβαση κάλυψης λαµβάνεται σε κάθε όροφο για 
κάθε τµήµα που παραβιάζει την κάλυψη  

 
 
93.  ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ σε ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ (Θ΄11): Κτίριο που όταν 

κατασκευάστηκε ήταν  εκτός σχεδίου και είχε οικοδοµική άδεια αλλά κατασκευάστηκαν 
και υπερβάσεις. Μετά την ένταξη σε ρυµοτοµικό σχέδιο κάποια τµήµατά του βρίσκονται 
εντός προκηπίου ή εντός υποχρεωτικών αποστάσεων από τα όρια και έτσι 
δηµιουργούνται επιπλέον υπερβάσεις που τις δηµιουργεί το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο 
και οι διατάξεις του. Εάν τα τµήµατα  του βρίσκονται εντός προκηπίου ή εντός 
υποχρεωτικών αποστάσεων από τα όρια είναι αυθαίρετα επιβάλλονται οι αυξητικοί 
συντελεστές και για τις υπόλοιπες παραβάσεις διερευνάται η δυνατότητα υπαγωγής 
στην παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4014/11. 

 
94. ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ: 

α.  που έχει ρυθµιστεί για αλλαγή χρήσης µε το ν.3843/10 και βρίσκεται πάνω από 
1,50µ. από την στάθµη του εδάφους: ∆εδοµένου ότι στη ρύθµιση του ν.3843/10 
υπάγονται αλλαγές χρήσεις, που έχουν γίνει σε χώρο εντός του νοµίµου όγκου 
κτιρίου, που έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια θεωρούµε ότι η ανωτέρω 
παράβαση προέκυψε από τη µη ολοκλήρωση της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος 
χώρου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οικοδοµική άδεια (και όχι λόγω 
λανθασµένης τοποθέτησης της οικοδοµής σε σχέση µε τη στάθµη του εδάφους). 
Εποµένως πρόκειται για παράβαση της κατηγορίας 13. (Β΄25) 
Για τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου που αφορά στην υπέρβαση ύψους σε 
οικοδοµή µε οικοδοµική άδεια δεν θα προσµετράται το πρόσθετο ύψος που έχει 
προκύψει από την µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από 
εκχωµατώσεις που έχουν εκτελεστεί. (τροπ.-προσθ. άρθ.24 παρ.25) 

 
β.  β΄ υπόγειο που είναι αυθαίρετο (σε νόµιµο κτίριο) µε βοηθητική χρήση (αποθήκη) 

βυθισµένο στο έδαφος: Θα υπολογιστεί µε το µειωτικό συντελεστή εφ’ όσον είναι 
υπόγειος βοηθητικός χώρος και αν δεν εµπίπτει στην παρ.1Ββ, του άρθρου 7, του 
ν.1577/85, επιφέρει και υπέρβαση στη δόµηση του ακινήτου και υπολογίζεται ο 
αντίστοιχος συντελεστής (Β΄11) 

 
γ. (Θ΄7): Υπόγειο που είναι ξεµπαζωµένο από µία πλευρά παίρνει µειωτικό 

συντελεστή 0,5 ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει, εφόσον το δάπεδό του έχει 
κατασκευαστεί σε υπόγεια στάθµη σε σχέση µε το φυσικό έδαφος ή σε σχέση µε 
το διαµορφωµένο, ανεξάρτητα από τη χρήση του (κύρια ή βοηθητική) 

 
 

95. ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Άρθ.24 παρ.21: Σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις του 
παρόντος κεφαλαίου υπάγονται κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε 
περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης (Β 1138) αναπτυγµένοι πυρήνες µαζικού τουρισµού εντός 
ευρύτερων αναπτυσσόµενων περιοχών µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού 
τουρισµού, καθώς και σε υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα των περιοχών του άρθρου 4 
παρ. Β2 και Β3 του παραπάνω Ειδικού Πλαισίου περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από 
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τον Ε.Ο.Τ. ως χιονοδροµικά κέντρα, εφόσον ανεγέρθηκαν ή εγκαταστάθηκαν από 
φορείς του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και από αθλητικούς και ορειβατικούς 
συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Η διάταξη αυτή κατισχύει των οριζοµένων στο άρθ.23 παρ.3, διότι πρόκειται για 
ειδική διάταξη (Ε΄4) 
  
 

96. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ– Άρθ.24 παρ.1.α: Αναστέλλεται για τριάντα 
(30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων µετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίµου, για 
κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός και χρήσεων, που έχουν 
εγκατασταθεί, µέχρι 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδ. 
άδειας, είτε των όρων ή περιορισµών δόµησης του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδ. άδεια, 
εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις 
γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο 
έκδοσης της οικοδοµικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της 
αυθαίρετης χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη 
αλλαγή χρήσης δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.3 του άρθ. 23. 
-Στο συντελεστή 3 του ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ ∆ηλώνεται η πραγµατική χρήση που έχει το 
αυθαίρετο ή η χρήση µε βάση την οικοδοµική άδεια αν έχει. Στο 3.α δηλώνεται η 
κύρια & µοναδική κατοικία* ή µεταποίηση πρωτογενούς τοµέα βιοτεχνίες – 
βιοµηχανίες (γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές ιχθυοκαλλιεργητικές), δηλαδή 
αγροτοβιοµηχανικών µονάδων που αξιοποιούν προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής 
(µε κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 80 KW ή η θερµική ισχύς τους τα 50 KW) 
µονάδες µεταποίησης τροφίµων και αγροτική αποθήκη ή ποιµνιοστάσιο (Γ΄12)                              
-Άρθρο 26 παρ.5 Ν.4014/11: Σε κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων, τα οποία έχουν 
ανεγερθεί µε νόµιµη οικοδοµική άδεια µε χρήση εµπορικού κέντρου, επιτρέπονται όλες 
οι κατά κανόνα χρήσεις γης, που επιτρεπόταν σύµφωνα µε τις ειδικές πολεοδοµικές 
διατάξεις της περιοχής κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, µε την 
επιφύλαξη ειδικών µεταβατικών διατάξεων.  
 


