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Άρθρο 81
Ορισμοί






Αυθαίρετη κατασκευή ορίζεται κάθε
κατασκευή ή εγκατάσταση, η οποία εκτελείται
ή έχει εκτελεστεί:
χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια
καθ’ υπέρβαση αυτής
κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών
διατάξεων
με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε

Άρθρο 81
Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης –
Ορισμοί (1)



Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ορίζεται κάθε
μεταβολή της χρήσης για την οποία δεν έχει
εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια (ή
άδεια δόμησης)



Στην έννοια της αυθαίρετης
κατασκευής/αλλαγής χρήσης περιλαμβάνονται
και οι πολεοδομικές παραβάσεις της
παραγράφου 3 του παρόντος νόμου

Άρθρο 81
Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης –
Ορισμοί (2)

Ως πολεοδομικές παραβάσεις ορίζονται:
α) κάθε κατασκευή που έχει εκτελεστεί κατά
παράβαση εκδοθείσας οικοδομικής
άδειας/άδειας δόμησης, με την οποία
δημιουργούνται χώροι ΚΧ ή ΒΧ, χωρίς να
μεταβάλλονται τα στοιχεία της κάλυψης, της
δόμησης, του ύψους και του όγκου του
διαγράμματος κάλυψης/δόμησης, και δεν
θίγονται στοιχεία του Φ/Ο
Άρθρο 81
Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης –
Ορισμοί (3)

β) η αλλαγή χρήσης χώρων του κτιρίου από
κύρια σε άλλη επιτρεπόμενη χρήση, χωρίς την
απαιτούμενη οικοδομική άδεια σε εντός
σχεδίου και ορίων οικισμών
γ) η αλλαγή χρήσης χώρων του υπογείου από
βοηθητική σε κύρια, καθ’ υπέρβαση του
συντελεστή δόμησης, εφόσον τηρούνται οι
προϋποθέσεις υπογείου χώρου
Άρθρο 81
Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης –
Ορισμοί (4)

δ) η μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών του
διαγράμματος δόμησης/κάλυψης (κάλυψη,
δόμηση, ύψος),σε ποσοστό έως δέκα τοις
εκατό (10%) και έως τα πενήντα τετραγωνικά
μέτρα (50 τ.μ.)
ε) η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας της
παραγράφου 2 του άρθρου 29, που
διενεργούνται χωρίς την προηγούμενη
έκδοση της εν λόγω έγκρισης
Άρθρο 81
Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης –
Ορισμοί (5)

στ) η εκτέλεση εργασιών και εγκαταστάσεων
κατά παράβαση διατάξεων του κτιριοδομικού
κανονισμού
ζ) οι εργασίες και κατασκευές της Κατηγορίας 3
της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 96 που δεν
εντάσσονται στις περιπτώσεις του άρθρου 30
και της παραγράφου 2 του άρθρου 29
Άρθρο 81
Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης –
Ορισμοί (6)

Προσοχή…


Για τις πολεοδομικές παραβάσεις επιβάλλονται
μόνο οι διοικητικές κυρώσεις … άρθρο 94



Εκκρεμείς ποινικές διώξεις για πολεοδομικές
παραβάσεις της παραγράφου 3, τίθενται στο
αρχείο … με προϋποθέσεις

Άρθρο 81
Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης –
Ορισμοί (7)

Δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και δεν



καταγράφονται ως παραβάσεις κατά τον
έλεγχο:
οι αποκλίσεις των περιμετρικών διαστάσεων
του κτιρίου έως 2% από τις αναγραφόμενες
στο διάγραμμα κάλυψης/δόμησης της
οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης
(μετρημένα από Φ/Οκαι στοιχεία πλήρωσής του,
χωρίς επιχρίσματα – επενδύσεις)

Άρθρο 81
Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης –
Ορισμοί (8)

ΥΠΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ

• Η υποβολή δήλωσης στο ηλεκτρονικό σύστημα, βάσει της οποίας εκδίδεται το
ποσό υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου
• επιτρέπονται οι μεταβολές και βάσει αυτών αναπροσαρμόζεται το σχήμα
πληρωμών
• Η υπαγωγή που βρίσκεται στο στάδιο κατά το οποίο εισάγεται στο
ηλεκτρονικό σύστημα το καταβληθέν παράβολο υπέρ του ελληνικού
Δημοσίου
• Η δήλωση κατά την οποία έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό
(30%)
• Δύναται να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση

• Η δήλωση κατά την οποία έχει εξοφληθεί το σύνολο του ενιαίου ειδικού
προστίμου και έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα όλα τα
ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗ
δικαιολογητικά του
ΥΠΑΓΩΓΗ

Άρθρο 81
Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης –
Ορισμοί (9)
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Άρθρο 82
Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα
με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές
παραβάσεις

Σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί
αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης:


Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η
μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου
δικαιώματός του



Δεν επιτρέπεται η μίσθωση και παραχώρησή
του

Άρθρο 82
Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα
με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές
παραβάσεις (1)

Εξαιρούνται από την υποχρέωση ένταξης:
α) Υφίστανται πριν από τις 30.11.1955
β) Έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 720/1977(Α΄ 297)
γ) Έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 16 του ν. 1337/1983 ή των παρ. 8
και 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α΄4)
Άρθρο 82
Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα
με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές
παραβάσεις (2)

δ) Έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν.
1337/1983 (Α΄ 33)
ε) Έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα
με
τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 (Α΄
255)
στ) Έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3775/2009
(Α΄122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62)
Άρθρο 82
Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα
με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές
παραβάσεις (3)

ζ) Έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του
ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί
ποσοστό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου,
κατά τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις
του ν. 4014/2011 και του ν. 4178/2013
η) Έχουν νομιμοποιηθεί ή εξαιρεθεί από την
κατεδάφιση ή έχει εκδοθεί γι’ αυτά οικοδομική
άδεια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Άρθρο 82
Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα
με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές
παραβάσεις (4)
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Άρθρο 83
Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού
σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις



Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της
δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση
ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και
σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση
του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού



Η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του
μηχανικού απαιτείται και για την μεταγραφή τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης επί αναγνωριστικής αγωγής της
κυριότητας του ακινήτου και για τη μεταγραφή των
πρακτικών δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα
οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα επί του ακινήτου

Άρθρο 83
Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού
σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις (1)

Με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση
μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται:
◦ α) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
◦ β) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη
ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή
κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί
αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της
κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας καθώς και ότι δεν έχουν
εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή
◦ γ) οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες
αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη
από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 (αφορά απαγόρευση
υπαγωγής)

Άρθρο 83
Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού
σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις (2)



Η βεβαίωση μηχανικού για αυθαίρετες κατασκευές για τις οποίες δεν
έχει περαιωθεί η διαδικασία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου
του ν. 4014/2011 ή του ν. 4178/2013 ή του παρόντος, περιέχει
ρητή αναφορά για την εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό
(30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου για την οποία γίνεται
ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία



Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή
ποσοστού 30% ή κατ’ εξαίρεση μετά την καταβολή του
παραβόλου στις περιπτώσεις ακινήτων που ανήκουν σε
πρόσωπα των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 103, επιτρέπεται,
για το ίδιο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα, κατά το
ποσοστό ιδιοκτησίας που του αντιστοιχεί η μεταβίβαση ή η σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η
αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Την
υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας, αναλαμβάνει ο νέος
κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο

Άρθρο 83
Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού
σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις (3)

Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό
διάγραμμα:
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα
στο ν. 651/1977 (Α΄ 207) εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα
συντεταγμένων και συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης
και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού
συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την
εξάρτηση
Αν το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει
συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς, διαφορετικό από το
ΕΓΣΑ ‘87, πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες
σύμφωνα με αυτό

Άρθρο 83
Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού
σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις (4)

Δεν απαιτείται το τοπογραφικό κατά ΕΓΣΑ:
 Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός
ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
4178/2013 έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης
οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια


Σε κάθε περίπτωση για ακίνητα εντός σχεδίου για τα οποία έχει
κυρωθεί πράξη εφαρμογής

για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα,
σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου
 για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή, εφόσον
η αντικειμενική αξία τους δεν υπερβαίνει τις 15.000 €,
εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης Ζ.Ο.Ε


Άρθρο 83
Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού
σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις (5)



Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν ως αντικείμενο τη
σύσταση ή την τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών,
σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις του ν. 3741/1929
προσαρτώνται αντίγραφα των σχεδίων της οικοδομικής
άδειας του κτιρίου



Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αφορούν δικαιοπραξίες
μεταβίβασης ακινήτων και στα οποία υπάρχουν κατασκευές ή
χρήσεις του παρόντος, εφόσον αυτές δεν απεικονίζονται στα
σχέδια της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, γίνεται
ειδική μνεία για τα στοιχεία νομιμότητας των κατασκευών ή
των χρήσεων αυτών και επισυνάπτονται, επί ποινή
ακυρότητας, αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα του
άρθρου 90 των σχεδίων που τις απεικονίζουν

Άρθρο 83
Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού
σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις (6)





Ποινές
Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι
δικαιοπρακτούντες, οι υποθηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των
κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν
έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση του παρόντος, καθώς
και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται
με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή
από 30.000 έως 100.000 € (ανάλογα της αξίας της αυθαίρετης
κατασκευής)
Στους μηχανικούς της περίπτωσης, ανεξάρτητα από την ποινική
τους δίωξη, επιβάλλεται και προσωρινή ή οριστική απαγόρευση
άσκησης του επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα
του φορέα του οποίου είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της
παράβασης

Άρθρο 83
Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού
σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις (6)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ειδικά, στις περιπτώσεις υπαγωγής στον παρόντα ή
μεταβίβασης αυτοτελών νέων αυθαίρετων κτισμάτων χωρίς
την έκδοση άδειας για κτίσματα που κατασκευάστηκαν ή
άλλαξαν οι χρήσεις αυτών μετά τις 28.7.2011, στον
αρμόδιο για την υπαγωγή ή την έκδοση βεβαίωσης
μηχανικό, επιβάλλεται οριστική παύση άδειας άσκησης
επαγγέλματος, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου
πειθαρχικού οργάνου του Τ.Ε.Ε. και διαγραφή από
οποιοδήποτε μητρώο επαγγέλματος μηχανικού

Άρθρο 83
Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού
σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις (6)
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Άρθρο 84
Απαγόρευση σύνδεσης αυθαίρετων κτισμάτων
με δίκτυα κοινής ωφέλειας



ΠΡΟΣΟΧΗ:
Καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση
σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας
και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που έχουν
εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί

Άρθρο 84
Απαγόρευση σύνδεσης αυθαίρετων κτισμάτων
με δίκτυα κοινής ωφέλειας (1)
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Άρθρο 85
Δημιουργία δορυφορικών χαρτών
και ενιαίας βάσης αναφοράς
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Άρθρο 86
Δικαίωμα υπαγωγής - Χρόνος αλλαγής
χρήσης/ανέγερσης





Yπάγονται:
Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις για τις οποίες ο φέρων
οργανισμός της αυθαίρετης κατασκευής έχει εκτελεστεί πριν
από τις 28.7.2011
Αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν εγκατασταθεί πριν
από τις 28.7.2011

Άρθρο 86
Δικαίωμα υπαγωγής - Χρόνος αλλαγής
χρήσης/ανέγερσης (1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο 87
Απόδειξη χρόνου κατασκευής
αυθαίρετων κατασκευών

Η απόδειξη του χρόνου ανέγερσης της αυθαίρετης
κατασκευής ή της εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης
γίνεται με την υποβολή σχετικής αεροφωτογραφίας
Αν δεν προκύπτει με βεβαιότητα:


Ο χρόνος εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής σε υπόγεια
στάθμη ή εντός του όγκου νόμιμου κτιρίου αποδεικνύεται
με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής ή
τεκμαίρεται από τον τρόπο κατασκευής και σύνδεσης με τον
φέροντα οργανισμό του κτιρίου



Ο χρόνος εγκατάστασης της αλλαγής χρήσης από
βοηθητική σε κύρια σε κτίρια με οικοδομική άδεια
αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας
αρχής, άλλως λαμβάνεται ο χρόνος θεώρησης της
αδείας για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου

Άρθρο 87
Απόδειξη χρόνου κατασκευής
αυθαίρετων κατασκευών (1)

Προσοχή:






Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφου της
φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής λαμβάνεται ως
χρόνος αλλαγής χρήσης η 1.1.2004
Τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται στο
πληροφοριακό σύστημα και μνημονεύονται στην τεχνική
έκθεση μηχανικού
Σε κάθε περίπτωση, πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω,
για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής, προκειμένου να
υπολογιστεί ο συντελεστής παλαιότητας, προσκομίζονται
με ευθύνη του ιδιοκτήτη και υποβάλλονται με ευθύνη
του μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα
αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα

Άρθρο 87
Απόδειξη χρόνου κατασκευής
αυθαίρετων κατασκευών (2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Άρθρο 88
Αυθαίρετα πριν την 28η.7.2011

Περίπτωση 1: Αυθαίρετες
κατασκευές και αλλαγές
χρήσης που έχουν
υπαχθεί σε
προγενέστερους νόμους
Περίπτωση 2: Αυθαίρετες
κατασκευές και αλλαγές
χρήσης για τις οποίες δεν
έχει ολοκληρωθεί η
υπαγωγή κατά τις διατάξεις
των ν 3843/10, ν
4014/11, 4178/13

Περίπτωση 3: Αυθαίρετη
κατασκευή ή αλλαγή
χρήσης που δεν έχει
υπαχθεί σε καμία
ρύθμιση αυθαιρέτων.

• α) Προ 1955, ν 720/77, ν 1337/83, ν
1512/85, ν 3995/05 (με απαλλαγή,
εξαίρεση, αναστολή κλπ από κατεδάφιση)
• β) Με περάτωση διαδικασιών βάσει
διατάξεων ν 3775/09, ν 3843/10
• γ)Με περάτωση διαδικασιών βάσει
διατάξεων ν 4014/11, ν 4178/13

• Δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του ενιαίου
ειδικού προστίμου
• Δεν έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και στοιχεία στο
πληροφοριακό σύστημα
• Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης,
που δεν έχουν υπαχθεί σε προγενέστερες
του παρόντος διατάξεις, τυγχάνουν
αναστολής επιβολής κυρώσεων, εφόσον
υπαχθούν στον παρόντα νόμο

Άρθρο 88
Αυθαίρετα πριν την 28η.7.2011 (1)

Περίπτωση 1 α
(αα, ββ, γγ, δδ, εε):
Προ 1955, ν 720/77, ν
1337/83, ν 1512/85, ν
3995/05 (με απαλλαγή,
εξαίρεση, αναστολή κλπ
από κατεδάφιση)

• Οι κατασκευές δεν είναι κατεδαφιστέες,
δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε αυτές και
επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών

Άρθρο 88
Αυθαίρετα πριν την 28η.7.2011 (2)
Περίπτωση 1α

Περίπτωση 1 β
(αα, ββ):
Με περάτωση
διαδικασιών βάσει
διατάξεων ν 3775/09, ν
3843/10

• Οι κατασκευές εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης και επιτρέπεται η
μεταβίβαση και η σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος, εφόσον:
• συμπεριλαμβανομένων όλων των
αυθαιρέτων στο ακίνητο δεν
παραβιάζονται τα πολεοδομικά μεγέθη
της αδείας κατά 40%_κάλυψη/δόμηση)
και κατά 20% (ύψος)
• Δεν βρίσκονται εντός προκηπίου
• Στην αντίθετη περίπτωση,
επιτρέπεται η μεταβίβαση και η
σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’
αυτών, η εξαίρεση από την κατεδάφιση
όμως, ισχύει για το χρόνο που
προβλέπεται στους νόμους 3775/2009
και 3843/2010
• Για την οριστική εξαίρεση από την
κατεδάφιση είναι απαραίτητη η δήλωση
υπαγωγής στη κατηγορία 5 και
καταβολή παραβόλου ύψους 100 ευρώ

Άρθρο 88
Αυθαίρετα πριν την 28η.7.2011 (3)
Περίπτωση 1β

Περίπτωση 1 γ
(αα, ββ, γγ):
Με περαίωση
βάσει διατάξεων ν
4014/11, ν
4178/13

• Οι αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται
οριστικά της κατεδάφισης και επιτρέπεται η
μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου
δικαιώματος. Συγκεκριμένα:
• Αυτές που ανήκαν στις κατηγ. 1, 2, 3 του ν
4178/13 που περαίωσαν τις προβλεπόμενες
διαδικασίες
• Αυτές που είχαν υπαχθεί στον ν. 4014/11
και περαίωσαν τις προβλεπόμενες
διαδικασίες, όπου συμπεριλαμβανομένων
όλων των αυθαιρέτων στο ακίνητο δεν
παραβιάζονταν τα πολεοδομικά μεγέθη της
αδείας κατά 40%_κάλυψη/δόμηση και κατά
20%_ύψος και βρίσκονται εκτός προκηπίου
• Αυτές που είχαν υπαχθεί στον ν. 4178/13
και περαίωσαν τις προβλεπόμενες
διαδικασίες, όπου συμπεριλαμβανομένων
όλων των αυθαιρέτων στο ακίνητο δεν
παραβιάζονταν τα πολεοδομικά μεγέθη της
αδείας κατά 40%_κάλυψη/δόμηση) και
κατά 20%_ύψος και βρίσκονται εκτός
προκηπίου

Άρθρο 88
Αυθαίρετα πριν την 28η.7.2011 (4)
Περίπτωση 1γ

Περίπτωση 1 γ
(δδ):

Με περαίωση
βάσει διατάξεων ν
4014/11, ν
4178/13

Άρθρο 88

• Επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος, τελούν όμως σε
καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων
για χρόνο διατήρησής τους που
προβλέπεται στο ν. 4178/2013, οι
αυθαίρετες κατασκευές:
• Της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν.
4178/2013 που περαίωσαν τις
προβλεπόμενες διαδικασίες
• Της κατηγορίας 4 του άρθρου 9 του ν.
4178/2013, που δεν εμπίπτουν στην
κατηγορία της υποπερίπτωσης γγ΄ της
περίπτωσης γ΄ της παρούσας
• Οι κατασκευές αυτές δύναται να εξαιρεθούν
οριστικά της κατεδάφισης με την έκδοση
Τίτλου Εισφοράς Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου (βλ. άρθρο 69)

Αυθαίρετα πριν την 28η.7.2011 (5)

Περίπτωση 1γ

Περίπτωση 2:
Αυθαίρετες
κατασκευές και
αλλαγές χρήσης για
τις οποίες δεν έχει
ολοκληρωθεί η
υπαγωγή κατά τις
διατάξεις των ν
3843/10, ν
4014/11, 4178/13

• Δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή:
• Δηλαδή δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του
• Δεν έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και στοιχεία στο
πληροφοριακό σύστημα
• Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στις διατάξεις
του ν. 3843/2010, που δεν έχει
ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού
ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό
καταβάλλεται ως παράβολο υπέρ του
«Πράσινου Ταμείου» εντός 6 μηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος

Άρθρο 88
Αυθαίρετα πριν την 28η.7.2011 (6)
Περίπτωση 2

Περίπτωση 3:
Αυθαίρετη
κατασκευή ή
αλλαγή χρήσης
που δεν έχει
υπαχθεί σε καμία
ρύθμιση
αυθαιρέτων

• Τυγχάνουν αναστολής επιβολής κυρώσεων,
εφόσον υπαχθούν στον παρόντα νόμο
• Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία
καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου
του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 94, υπό την διάκριση των
παραβάσεων ως αυτές ορίζονται στο άρθρο
81, του παρόντος νόμου

Άρθρο 88
Αυθαίρετα πριν την 28η.7.2011 (7)
Περίπτωση 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο 89
Απαγόρευση υπαγωγής



Δεν υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις:
Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο πόλης ή οικισμού …
Σε παραχωρημένους σε δημόσια χρήση χώρους οικοπέδου …
Εντός παρόδιας στοάς …
Παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή
κοινοτικών οδών εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% …
Σε δημόσιο κτήμα
Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση
Στον αιγιαλό ή παλιό αιγιαλό …
Στη ζώνη παραλίας …
Σε αρχαιολογικό χώρο ζώνης Α …



Σε αρχαιολογικό χώρο εκτός ζώνης Α …



Σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους …










Άρθρο 89
Απαγόρευση υπαγωγής (1)






Σε
Σε
Σε
Σε

παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα Πόλης …
ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη …
κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο …
επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο …



Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον …
υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής …



Εντός συγκεκριμένων αποστάσεων από γραμμές μεταφοράς
υψηλής τάσης …
Σε περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς για την
προστασία εναέριας κυκλοφορίας …



Άρθρο 89
Απαγόρευση υπαγωγής (2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο 90
Ηλεκτρονική διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου
και καταγραφής αυθαιρέτων
Άρθρο 91
Εντοπισμός αυθαιρέτων
Άρθρο 92
Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτου
Άρθρο 93
Προσφυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
28η.7.2011
Άρθρο 94
Κυρώσεις αυθαίρετων κατασκευών
μετά την 28η.7.2011



Οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιούνται μετά
την 28η.7.2011:
◦ κατεδαφίζονται

◦ επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων
◦ ποινικές κυρώσεις
◦ υπό την επιφύλαξη της διάκρισης του άρθρου 81 (πολεοδομικές
παραβάσεις)


Κατεδαφίζονται, επίσης οι αυθαίρετες κατασκευές που
έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 28η.7.2011 και δεν
έχουν υπαχθεί σε διατάξεις νόμων περί αναστολής επιβολής
κυρώσεων

Άρθρο 94
Κυρώσεις αυθαίρετων κατασκευών
μετά την 28η.7.2011 (1)



Οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιούνται μετά
την 28η.7.2011:
◦ κατεδαφίζονται

◦ επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων
◦ ποινικές κυρώσεις
◦ υπό την επιφύλαξη της διάκρισης του άρθρου 81 (πολεοδομικές
παραβάσεις)


Κατεδαφίζονται, επίσης οι αυθαίρετες κατασκευές που
έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 28η.7.2011 και δεν
έχουν υπαχθεί σε διατάξεις νόμων περί αναστολής επιβολής
κυρώσεων

Άρθρο 94
Κυρώσεις αυθαίρετων κατασκευών
μετά την 28η.7.2011 (2)








Τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων
υπολογίζονται ως εξής:
α) το πρόστιμο ανέγερσης είναι ίσο με την αξία του
αυθαιρέτου (Αα) επί το συντελεστή περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης (Σπ).
Η αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται ως το γινόμενο της
επιφάνειάς του, πολλαπλασιαζόμενης επί την τιμή ζώνης
(Τ.Ζ.) της περιοχής του ακινήτου, όπως αυτή ισχύει κατά την
ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης
Ο συντελεστής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ορίζεται σε
1,20 ή 1,00 κατά περίπτωση

Άρθρο 94
Κυρώσεις αυθαίρετων κατασκευών
μετά την 28η.7.2011 (3)










Με αναλυτικό προϋπολογισμό υπολογίζονται πρόστιμα για
υπόστεγα, πρόχειρες κατασκευές κλπ
Το ελάχιστο πρόστιμο ανέγερσης είναι 250€
Το πρόστιμο διατήρησης -επιβάλλεται από το χρόνο
σύνταξης της έκθεσης αυτοψίας- είναι το μισό του
προστίμου ανέγερσης και όχι λιγότερο από 100€
Α αυτοβούλως κάποιος προβεί σε κατεδάφιση πληρώνει
500€
Το 20% του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης μέχρι τη
νομιμοποίησή του πληρώνει ο ιδιοκτήτης εφόσον προβεί σε
νομιμοποίηση των αυθαιρέτων του
Το 10% του προστίμου οφείλεται αν διαπιστωθεί υπέρβαση
ύψους έως 2,00 μ σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις
με ΟΑ

Άρθρο 94
Κυρώσεις αυθαίρετων κατασκευών
μετά την 28η.7.2011 (4)








Για τις πολεοδομικές παραβάσεις οι κυρώσεις είναι μόνο
διοικητικές (βλέπε παρ. 4 του άρθρου)
Εφόσον συμμορφωθεί ο ιδιοκτήτης και αποκαταστήσει
εντός 4 μηνών την παράβαση, πληρώνει 250€
Κατόπιν αναθεώρησης της αδείας σε ισχύ, παραβάσεις
εντός του περιγράμματος, δόμησης και όγκου δεν
επιβάλλονται πρόστιμα
Επίσης δεν επιβάλλονται πρόστιμα και όταν μεταβληθούν
τα παραπάνω (κατά τη διάρκεια αναθεώρησης άδειας σε
ισχύ) αλλά έχει γίνει γνωστοποίηση εργασιών της παρ. δ
του άρθρου 28

Άρθρο 94
Κυρώσεις αυθαίρετων κατασκευών
μετά την 28η.7.2011 (5)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
28η.7.2011
Άρθρο 95
Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
28η.7.2011
Άρθρο 95
Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η.7.2011

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων



α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίριο με
επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφίστανται πριν από το
έτος 1975:
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και εξαιρούνται
οριστικά από την κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές οι
οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από τις 9.6.1975 με την
καταβολή παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250)
ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικoύ προστίμου.

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (1)

Για την υπαγωγή υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, και ζ΄ του άρθρου 99 και
αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας




Αν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, η υπαγωγή
στις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται ανά διηρημένη
ιδιοκτησία



Αν στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και
άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μετά τις 9.6.1975,
αυτές εντάσσονται στην Κατηγορία 2, 4 ή 5 ανάλογα την
υπέρβαση και το χρόνο κατασκευής.

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (2)



β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:Αυθαίρετες κατασκευές που
υφίστανται πριν από την1η.1.1983:
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και
εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση αυθαίρετες
κατασκευές οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από το
έτος 1983 με την καταβολή του παραβόλου και του
ενιαίου ειδικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος.

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (3)



Για την υπαγωγή υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄, ι΄, και ια΄ του άρθρου
99 και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της
ιδιοκτησίας



Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην
παρούσα κατηγορία, αν στο ακίνητο ή στην αυτοτελή
ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή
αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή
εγκαταστάθηκαν μετά την 1η.1.1983



Αν στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και
άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μετά την 1η.1.1983
τότε για τις επιφάνειες αυτές δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα κατηγορία
και εντάσσονται στην Κατηγορία 4 ή 5 ανάλογα την
υπέρβαση, ενώ στην Κατηγορία 2 εντάσσονται μονο τα
τμήματα των κατασκευών που προϋπήρχαν της 1.1.1983

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (4)



γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις:

Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και
εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, με την
καταβολή παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα
(250) ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού
προστίμου, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών και
υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν
περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 30
του παρόντος νόμου:
Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (5)



Στην κατηγορία ΙΙΙ, εντάσσονται:



αα) μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης στον
ακάλυπτο, έως 20%



ββ) προσθήκη μόνωσης εξωτερικά, στις όψεις



γγ) αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών (υπέρβαση της
επιφανείας τους έως 20%). Συμπεριλαμβάνονται και ανοικτοί
εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης,
εφόσον εξασφαλίζεται καθαρό ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 3
μέτρων



δδ) αλλαγή διαστάσεων των ανοιγμάτων – μετατόπιση



εε) κατασκευή πέργκολας έως 50 τ.μ. σύμφωνα με την παρ.
60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (6)



στστ) φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης
στάθμευσης



ζζ) δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή
απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού



ηη) οικίσκοι που καλύπτουν αντλητικές εγκαταστάσεις
εφόσον έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις που ορίζει
το π.δ. της 24ης.5.1985 (Δ΄270), χωρίς απαίτηση
καταβολής παραβόλου




θθ) εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00
μέτρο

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (7)



ιι) υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο για
κατοικίες και 2,00 μέτρα για βιομηχανίες και ειδικά
κτίρια



ιαια) υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50
μέτρο, και πέργκολας ύψους έως 4,00 μέτρα για
ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα



ιβιβ) αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τ.μ. και ύψους
έως 2,50 μέτρα



ιγιγ) υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών,
βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών
έως 20% του ύψους που προβλέπεται στην
οικοδομική άδεια

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (8)



ιδιδ) αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική
άδεια κτιρίου σε άλλη θέση, εφόσον δεν
παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, ή αλλαγή
θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου
σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη
αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και με την
προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη
του εδάφους
Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην
παράγραφο 10 του άρθρου 42 η ενημέρωση του
φακέλου της οικοδομικής άδειας με τις μελέτες του
υφισταμένου κτιρίου, προκειμένου να εκδοθεί η
ταυτότητα κτιρίου

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (9)



ιειε) αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του
περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς
ιδιοκτησίας έως πέντε τοις εκατό (5%) και εφόσον δεν
μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού πέντε
τοις εκατό (5%) και κατά παρέκκλιση των περιπτ. α΄,
β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89



ιστιστ) παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού,
ο οποίος εγκρίθηκε με την 3046/304/30-1/3.2.1989
απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄ 59). Για τις
παραβάσεις αυτές γίνεται ειδική μνεία στις βεβαιώσεις
των μηχανικών, κατά την τεχνική έκθεση

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (10)



ιζιζ) πρόχειρες και προσωρινές κατασκευές
από πανί, νάϋλον ή άλλα ευτελή υλικά που
χρησιμοποιούνται για αυτοστέγαση ή για
προσωρινή αποθήκευση υλικών και
προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά και
βιοτεχνικά κτί-ρια με νόμιμη άδεια



ιηιη) πρόχειρες ξύλινες κατασκευές
βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου
ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον
ακάλυπτο χώρο.

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (11)



Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση
του ιδιοκτήτη, τεχνική έκθεση μηχανικού, καθώς και
φωτογραφίες, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος



Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται με την παρούσα
κατηγορία, εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 100,
με την επιφύλαξη της περίπτωσης ιστ΄, για την οποία
εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις υπολογισμού του
προστίμου του ίδιου άρθρου

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (12)



δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος και αναστέλλεται για 30 έτη η επιβολή
κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, μετά την υπαγωγή, την καταβολή του
σχετικού παραβόλου και την καταβολή του
ενιαίου ειδικού προστίμου, με την επιφύλαξη
εφαρμογής των οριζομένων στο άρθρο 97, οι
εξής αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες
αλλαγές χρήσης:

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (13)



αα) αυθαίρετες κατασκευές εφόσον δεν παραβιάζονται



ββ) αυθαίρετες κατασκευές εφόσον δεν παραβιάζονται

σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% τα πολεοδομικά μεγέθη
κάλυψης, δόμησης και ύψους που προβλέπονται από
τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που
ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής
αδείας
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη
κάλυψης, δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%
το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται
από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς
που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής
άδειας και δεν υπερβαίνουν τα 250 τ.μ. για χρήση
κατοικίας ανά ιδιοκτησία και μέχρι τα 1000 τ.μ. κτιρίου
συνολικά, τα 1000 τ.μ για τις λοιπές χρήσεις

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (14)



Στα ανωτέρω ποσοστά συνυπολογίζονται: όλα τα
αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν
αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στους νόμους
3775/2009, 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013



Δεν συνυπολογίζονται:
◦ επιφάνειες εντός του περιγράμματος του κτιρίου σε εντός
σχεδίου περιοχές που δεν δημιουργούν αυτοτελείς
χώρους, όπως σοφίτες, εσωτερικοί εξώστες και υπόγεια.
◦ Ημιυπαίθριοι χώροι δε συνυπολογίζονται μέχρι του
ποσοστού υπέρβασης 80% του πολεοδομικού μεγέθους
κάλυψης και δόμησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν
ενταχθεί στους νόμους 3775/2009, 3843/2010,
4014/2011 και 4178/2013

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (15)



γγ)



δδ)



αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εφόσον έχουν
συντελεστεί σε περιοχές εντός σχεδίου και με την
προϋπόθεση ότι η εν λόγω χρήση είναι σύμφωνη με τις
επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής
αυθαίρετες κατασκευές ημιυπαίθριων χώρων σε
κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου και με
την προϋπόθεση ότι η χρήση τους είναι σύμφωνη με τις
επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής, εφόσον δεν
παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% τα
πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση
και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης
αυθαίρετες κατασκευές εντός προκηπίου

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (16)




ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5:
αα) αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές



ββ) για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1
έως 4 του παρόντος άρθρου (με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 89)
αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται
για 30 έτη η επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 97, και επιτρέπεται η μεταβίβαση
και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών μετά
την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, την καταβολή
του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου
ειδικού προστίμου
Οι κατασκευές αυτές μπορεί να εξαιρεθούν οριστικά της
κατεδάφισης με την αντιστοίχιση ίσου με την υπέρβαση
τους Τίτλου Σ.Δ., μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων
Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων, εφόσον βρίσκονται
εντός Π.Α.Ε.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 73

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (17)



γγ) για κάθε υπαγωγή της παρούσας περίπτωσης

Κατηγορία 5 και πριν από την έκδοση του
προαναφερόμενου τίτλου Σ.Δ. πραγματοποιείται
έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων από ελεγκτή
δόμησης, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο
ενδιαφερόμενος στο αρμόδιο Τοπικό Παρατηρητήριο.
Ο ελεγκτής εκδίδει πόρισμα για την πληρότητα των
υποβαλλόμενων στοιχείων και τον έλεγχο αυτών κατά
τη δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος. Τo
Τοπικό Παρατηρητήριο εκδίδει πράξη ολοκλήρωσης
του ελέγχου κατά το πόρισμα.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά την
διαδικασία εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης ε΄.

Άρθρο 96
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών
και αλλαγών χρήσεων (18)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
28η.7.2011
Άρθρο 97
Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης
από την κατεδάφιση



Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, ισχύει
για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων
οργανισμός



για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί μέχρι τις
28.7.2011, καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του ν.
1577/1985 (Α΄210) είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των
όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου, είτε χωρίς
οικοδομική άδεια και εφόσον η χρήση τους δεν
απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις
χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4030/2011
(Α΄ 249) ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης
της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο
εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης

Άρθρο 97
Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης
από την κατεδάφιση (1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
28η.7.2011
Άρθρο 98
Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971
και του ν. 3741/1929



Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971
(Α΄ 232) εφαρμόζονται και επί γηπέδων, που κείνται εκτός
σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών και ανήκουν σε
έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες, επί των οποίων έχουν
ανεγερθεί μέχρι τις 28.7.2011 οικοδομήματα νομίμως
ανεγερθέντα ή αυθαίρετα που εντάσσονται στο νόμο



Με προεδρικό διάταγμα, μπορεί να εφαρμόζονται και επί
γηπέδων κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων
οικισμών ανεξαρτήτως αν έχουν ανεγερθεί οικοδομήματα
μέχρι τις 28.7.2011, εφόσον επιτρέπεται η διάσπαση όγκου του
κτιρίου.

Άρθρο 98
Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971
και του ν. 3741/1929 (1)

Συνιδιοκτήτες τουλάχιστο κατά 65% του γηπέδου επί του
οποίο έχουν ανεγερθεί αυτοτελή οικοδομήματα, μπορούν να
ζητήσουν με αγωγή τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών
Καταθέτοντας:










τοπογραφικό διάγραμμα
σχέδιο της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών και κανονισμού
σχέδιο διανομής των διηρημένων ιδιοκτησιών
κάτοψη των υφισταμένων οικοδομημάτων
πίνακα κατανομής των ποσοστών εξ αδιαιρέτου
έκθεση σχετικά με την αξία κάθε ιδιοκτησίας
πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του ακινήτου
Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της
τοποθεσίας του γηπέδου

Άρθρο 98
Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971
και του ν. 3741/1929 (2)

Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία,
ανεξαρτήτως ποσοστού συγκυριότητας, αυθαίρετων κτισμάτων ή
νόμιμων κτισμάτων με αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ή αυθαίρετες
κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης μπορούν να ζητούν την
υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως
της σύμφωνης γνώμης των λοιπών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων.


Υπόχρεος προς καταβολή του παραβόλου υπαγωγής και
αναλογούντων προστίμων είναι ο δηλών την αυθαιρεσία
συγκύριος, ο οποίος διατηρεί τα εκ του νόμου αναγωγικά του
δικαιώματα έναντι των λοιπών συγκυρίων.



Σε κάθε περίπτωση, οι λοιποί συνιδιοκτήτες μπορούν να
αποπληρώνουν τις ορισθείσες δόσεις των αναλογούντων
προστίμων αυτοβούλως, σύμφωνα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας
τους, ύστερα από σχετική έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή τους.

Άρθρο 98
Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971
και του ν. 3741/1929 (3)

Ειδικώς στις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις που
αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας)
και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου, είναι δυνατή η
υπαγωγή αυτών στον παρόντα, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών
συνιδιοκτητών, μόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερσηκατασκευή της οικοδομής και
β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους
της οριζόντιας ιδιοκτησίας
Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται:
α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οριζόντιας ιδιοκτησίας ότι η
οριζόντια ιδιοκτησία του έχει επεκταθεί - καταλάβει κοινόχρηστο ή
κοινόκτητο χώρο από τον χρόνο ανέγερσης κατασκευής της όλης
οικοδομής,
β) βεβαίωση μηχανικού ότι η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε
όλους τους ορόφους της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Άρθρο 98
Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971
και του ν. 3741/1929 (4)

Άρθρο 98
Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971
και του ν. 3741/1929 (5)



Για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών
χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε οριζόντια ή
κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμημάτων αποκλειστικής
χρήσης αυτών, δεν απαιτείται συναίνεση των λοιπών
συνιδιοκτητών



Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας πλην των
περιπτώσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, που
αφορούν σε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ή αυθαιρεσίες
επί κοινοχρήστων, του 51% των συνιδιοκτητών

Άρθρο 98
Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971
και του ν. 3741/1929 (6)

Άρθρο 98
Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971
και του ν. 3741/1929 (7)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28η.7.2011
Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης
κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος

α) αίτηση …
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του αιτούντος …
γ) Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 …
δ) Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχανικού …
ε) Φωτογραφίες του αυθαιρέτου …
στ) Σχέδια …
ζ) δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες …
η) στατικός έλεγχος των παραβάσεων …
θ) τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον
ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο
ι) παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
ια) έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της
δηλούμενης κατασκευής
Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης
κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος (1)

Στατικός έλεγχος των παραβάσεων:
αα) μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε
κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός
των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και
κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό
Κανονισμό ( ΕΑΚ):
ααα) κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’ ολοκλήρου
αυθαίρετη
βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν.
4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα
Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την
αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω
ελέγχου
γγγ) για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης
που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας
σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό
Αντισεισμικό Κανονισμό
Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης
κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος (2)

ββ) δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας
αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις εξής
περιπτώσεις:
ααα) μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό
βββ) διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που
δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από 10% στην
επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση
γγγ) πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από το
φέροντα οργανισμό του κτιρίου και πατάρια υπερκείμενων
ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του
μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλάκας πάνω από 15%
Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με στοιχεία του
φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για
ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες
δδδ) πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι 30% του εμβαδού τους
και μέχρι 25% του πλάτους τους
Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης
κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος (3)

εεε) κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το 20% της
επιφάνειας αυτού
στστστ) υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του
ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από
μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία
καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου
ζζζ) αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν
διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν
επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων
φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου
φορτίου πριν από την παρέμβαση
ηηη) μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη
περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο
σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου
Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης
κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος (4)

θθθ) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα
με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο
σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου
ιιι) σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού
σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των
αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, προκύπτει ότι αυτό
δεν υπερβαίνει το 1,20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του
υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην
περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων στοιχείων
της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με τον φέροντα οργανισμό του
υφιστάμενου κτιρίου.
Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης
κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος (5)

Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται:
 Σε 3 έτη από την ημερομηνία υπαγωγής, για τα κτίρια
σπουδαιότητας Σ4, Σ3
 Σε 5 έτη από την ημερομηνία υπαγωγής, για τα κτίρια
σπουδαιότητας Σ2
Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν. 4178/2013,
εφόσον προκύπτει υποχρέωση, υποβάλλεται κατά την
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου

Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης
κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος (6)

Παράβολα:
αα) ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για αυθαίρετη
κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.
ββ) ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω
των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.
γγ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των
500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.
δδ) ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για κτίριο/χρήση
άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.
εε) ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κτίριο/χρήση
μεγαλύτερα των 5000 τ.μ.

Το ανωτέρω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση
Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης
κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος (7)









Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπαγωγής, που είναι η
ημερομηνία εξόφλησης του παραβόλου
Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα 6 μηνών από
την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την
ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών
Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες
δεν μεταφέρονται στον παρόντα, ο μηχανικός υποχρεούται,
μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών
Επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν καταστεί
οριστικές - διόρθωση υποβαλλόμενων στοιχείων (κατά το
ΦΕΚ 3976 Β/14-11-2017)

Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης
κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος (8)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η.7.2011

Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου



Για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης
στην παρούσα ρύθμιση καταβάλλεται ενιαίο ειδικό
πρόστιμο
(τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ
συντελεστές τετραγωνιδίων)
όπου ΤΖ: Σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών
αξιών του Υπουργείου Οικονομικών της 20.1.2016



Τα μεγέθη των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων
συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και
περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή
του ακινήτου



Σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου, με το μέρος
των επιτρεπομένων μεγεθών, που αναλογεί στο
ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ή κάθετης ή
ιδιοκτησίας κάθε συγκύριου

Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού
προστίμου (1)



Για τον υπολογισμό του προστίμου:
◦ ομαδοποιούνται οι αυθαιρεσίες της ίδιας
κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης
που ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος Α΄,
οι οποίες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά
◦ προστίθενται τα εμβαδά των δηλούμενων
εμβαδών της αυτής κατηγορίας και είδους ανά
φύλλο καταγραφής

Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού
προστίμου (2)



Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες
αλλαγές χρήσης, που αποδεδειγμένα
προϋφίστανται:



της 1.1.1983, καταβάλλεται 15% του ενιαίου
ειδικού προστίμου
από 1.1.1983 έως 1.1.1993 καταβάλλεται
ποσοστό 60%) του ενιαίου ειδικού προστίμου
από 1.1.1993 έως 31.12.2003 καταβάλλεται
ποσοστό 80 % του ενιαίου ειδικού προστίμου




Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού
προστίμου (3)



Καταβάλλεται παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και
το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με προϋπολογισμό
σύμφωνα με το Παράρτημα Β:
◦ Για τις παραβάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις

κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήματος Α’
και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.μ.)

◦ Για εγκαταστάσεις όπως ορίζονται στις παρ. 19, 26 και 57
του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) που δεν
εμπίπτουν στις περιπτώσεις της κατηγορίας 3 του άρθρου
96
◦ Για αυθαίρετους η/υ χώρους, στέγαστρα, κιόσκια
◦ Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις από βοηθητική χρήση σε
βοηθητική και από κύρια χρήση σε κύρια που έχουν
πραγματοποιηθεί εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου
και με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται υπέρβαση
δόμησης λόγω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης σύμφωνα
με την παράγραφο 7
Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού
προστίμου (4)

Αν στο Παράρτημα Β΄ δεν περιλαμβάνεται τιμή μονάδος της
αυθαίρετης κατασκευής, λαμβάνεται η τιμή μονάδος
τιμολογίων αγοράς
Προϋπολογισμός έως και 15.000 ευρώ θεωρείται 1
παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιμο διακοσίων
πενήντα 250€
Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, που δηλώνονται
παραβάσεις αποκλειστικά αυτής της κατηγορίας, δεν
υποβάλλονται τα δικαιολογητικά βββ, γγγ, δδδ, της
παραγράφου στ΄ του άρθρου 99

Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού
προστίμου (5)



Αλλαγές χρήσεις:
◦ Σε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης από βοηθητική
χρήση σε βοηθητική και από κύρια σε κύρια, εντός νομίμου
περιγράμματος κτιρίου, εφόσον ο προϋπολογισμός των
εργασιών που έχουν εκτελεστεί δεν ξεπερνά τις 15.000€,
καταβάλλεται παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και δεν
καταβάλλεται ειδικό πρόστιμο
◦ Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζεται η παράγραφος 5

◦ Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από κύρια χρήση σε κύρια,
εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου, στις περιπτώσεις όπου
επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόμησης, εκτός των τυχόν
υπολοίπων συντελεστών (εκτός σχεδίου, παλαιότητας)
υπολογίζεται ο συντελεστής αλλαγής χρήσης, για την επιπλέον
της επιτρεπόμενης, με τη νέα χρήση επιφάνεια
◦ Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από βοηθητική χρήση σε κύρια,
εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου, υπολογίζεται η υπέρβαση
συντελεστή δόμησης που προέκυψε λόγω της αυθαίρετης
αλλαγής και δεν υπολογίζεται ο ειδικός συντελεστής αλλαγής
χρήσης

Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού
προστίμου (6)



Κατά τη διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου από αυτήν που
προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν
έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων:

Υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης
του ορόφου
 Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το παράβολο των 250 €
ανά όροφο, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου
ιδιοκτήτη διαμερίσματος




Κατά τη διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτελούς
οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα
εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας:

Υφίσταται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου
και ενιαίου ειδικού προστίμου
 Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει τον φάκελο της
άδειας για τη συντελεσθείσα αλλαγή διαρρύθμισης κατά τη
σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου


Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού
προστίμου (7)



Κατά τη διαφορετική χωροθέτηση των
υποχρεωτικά προβλεπόμενων από την οικοδομική
άδεια θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων από αυτήν
που προβλέπεται στα σχέδια της συμβολαιογραφικής
δήλωσης του ν. 1221/1981:

Υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης των υφισταμένων
θέσεων στάθμευσης
 Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της
προθεσμίας της πρώτης δόσης, το παράβολο των
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.


Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού
προστίμου (8)

Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νομίμως υφισταμένων κτιρίων
ή υπέρβασης κάλυψης νομίμως υφισταμένων βιομηχανικών,
βιοτεχνικών κτιρίων, αποθηκευτικών και επαγγελματικών χώρων ή
τμημάτων τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση του
επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του ακινήτου
Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται
ο συντελεστής του Παραρτήματος Α΄ αλλά:
Ο συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις αυτών έως είκοσι τοις εκατό (20%)
του επιτρεπόμενου ύψους και επιτρεπόμενης κάλυψης
 Ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις μεγαλύτερες του είκοσι τοις εκατό
(20%) του επιτρεπόμενου ύψους και επιτρεπόμενης κάλυψης


Ως επιτρεπόμενο ύψος θεωρείται το επιτρεπόμενο ύψος της
περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο και όχι το ύψος που
αναφέρεται στην οικοδομική άδεια

Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού
προστίμου (9)

Στην περίπτωση υπέρβασης ύψους οικοδομικής άδειας
χωρίς την υπέρβαση του ύψους της περιοχής:
•Το ειδικό πρόστιμο για την υπέρβαση ύψους υπολογίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 5 (αναλυτ. Προϋπολ)

Στην περίπτωση υπέρβασης ύψους, σε οικοδομή με
οικοδομική
άδεια, δεν προσμετράται το πρόσθετο ύψος
αυτής, που έχει προκύψει από την μη ολοκλήρωση του
περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις που έχουν
εκτελεστεί σε αυτόν.
•Το ειδικό πρόστιμο για το ύψος, υπολογίζεται αναλυτικά
σύμφωνα με την παράγραφο 5 (αναλυτ. Προϋπολ)

Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού
προστίμου (10)

Κύρια και μοναδική κατοικία (καταβολή ποσοστού 40% του
ενιαίου ειδικού προστίμου):
Προϋπόθεση: Ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα
ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή
επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής ή
δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε
ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν
κτίσματος, που πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας
και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό
άνω των 3.000.
Οι στεγαστικές ανάγκες πληρούνται, εφόσον το άθροισμα της
συνολικής επιφάνειας δεν υπερβαίνει τα 70 τ.μ.
Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 30 τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα
και κατά 20 τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα (Μέγιστο, 120 τ.μ.)

Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού
προστίμου (11)

Η προϋπόθεση της κύριας κατοικίας, πληρούται εφόσον για τις
στεγαστικές ανάγκες των ανωτέρω προσώπων το άθροισμα της
συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα 70
τ.μ.
Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) τ.μ. για
κάθε τέκνο
Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει
εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η
αυθαίρετη χρήση, οι συντελεστές μείωσης του προστίμου και του
παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους
συγκύριους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις υποβάλλοντας
διαφορετικά φύλλα καταγραφής για την επιφάνεια που αντιστοιχεί
στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

Άρθρο 100
Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού
προστίμου (12)
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Άρθρο 101
Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου –
Προθεσμίες

Το πρόστιμο καταβάλλεται σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις.
 Αν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως το ποσό της μηνιαίας δόσης, το
ανεξόφλητο ποσό της δόσης προσαυξάνεται κατά ένα τοις εκατό
(1%) για κάθε μήνα καθυστέρησης.
 Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, όπως αυτή
αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται έκπτωση 20% επί του
συνολικού ποσού του προστίμου.
 Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού
του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου
μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στην
παράγραφο 1, παρέχεται έκπτωση10% επί του συνολικού ποσού
του προστίμου.

Άρθρο 101
Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου –
Προθεσμίες (1)
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Άρθρο 102
Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού
προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

Άρθρο 102: Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου
ειδικού προστίμου και καταληκτική
ημερομηνία υπαγωγής (1)

Το πρόστιμο
μειώνεται κατά 20%

• Αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση
υπαχθούν έως τις 8.4.2018

Το πρόστιμο
μειώνεται κατά 10%

• Αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση
υπαχθούν από τις 9.4.2018 έως τις
8.10.2018

Το πρόστιμο
μειώνεται κατά 10%

• Αν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής
επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση
υπαγωγής

Άρθρο 102: Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου
ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία
υπαγωγής (2)

Το πρόστιμο
αυξάνεται κατά 10%

• Αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση
υπαχθούν από τις 9.10.2018 έως τις
8.2.2019

Το πρόστιμο
αυξάνεται κατά 20%

• Αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση
υπαχθούν μετά τις 9.2.2019

Το πρόστιμο
αυξάνεται κατά 10%

• Αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση
βρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις
οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά
διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης

Άρθρο 102: Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου
ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία
υπαγωγής (3)

Το πρόστιμο
αυξάνεται κατά 20%

Το πρόστιμο
μειώνεται, κατά το
κόστος
όπως αυτό
υπολογίζεται
σύμφωνα με το
Παράρτημα
Β’ των εργασιών
προσαρμογής μέχρι
50%

• Αν πριν από την ημερομηνία υπαγωγής
εντοπιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές ή οι
αλλαγές χρήσης από το αρμόδιο
Παρατηρητήριο

• Αν για την υπαγωγή αυθαίρετων
κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν οι
προβλεπόμενες εργασίες προσαρμογής) με
βάση
• την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου
Αυθαίρετων Κατασκευών ή
• με βάση την απόφαση του Συμβουλίου
Αρχιτεκτονικής ή του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του
Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

Άρθρο 102: Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου
ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία
υπαγωγής (4)
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Άρθρο 103
Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με
ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω και πρόσωπα που
επιβαρύνονται φορολογικά
(ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)
Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με
ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω, καθώς και
πρόσωπα που επιβαρύνονται
(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

Πολύτεκνοι
(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ,
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ <80 τ. μ.)

•
•
•
•

Με ατομικό εισόδημα έως 40.000€
Με οικογενειακό εισόδημα έως 60.000€
Καταβολή 15% εν. ειδ. Προστίμου
Γνωμάτευση από το Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας

•
•
•
•

Με ατομικό εισόδημα έως 18.000€
Με οικογενειακό εισόδημα έως 24.000€
Καταβολή 20% εν. ειδ. Προστίμου
Υποβολή σχετικών δικαιολογητικών

• Με ατομικό εισόδημα έως 40.000€
• Με οικογενειακό εισόδημα έως 80.000€
• Καταβολή 20% & 50% εν. ειδ.
Προστίμου (για κύρια & δευτερεύουσα,
αντίστοιχα, κατοικία)
• Υποβολή σχετικών δικαιολογητικών

Άρθρο 103: Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες
πληθυσμού(1)

•
•
•
•

Τρίτεκνοι/Μονογονεϊκές
(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

• Καταβολή 30% εν. ειδ. Προστίμου
• Υποβολή σχετικών δικαιολογητικών
• Αναστολή για 2 έτη της καταβολής
δόσεων
• Καταβολή ειδικού προστίμου 50€,
εφόσον η κατοικία έχει εμβ. έως και
150 τ.μ.

Μακροχρόνια άνεργοι
(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

Δικαιούχοι του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

Παλιννοστούντες
ομογενείς & μόνιμοι
κάτοικοι Θράκης
(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

Με ατομικό εισόδημα έως 25.000€
Με οικογενειακό εισόδημα έως 40.000€
Καταβολή 30% εν. ειδ. Προστίμου
Υποβολή σχετικών δικαιολογητικών

•
•
•
•

Καταβολή 20% εν. ειδ. Προστίμου
Υποβολή σχετικών δικαιολογητικών
Αναστολή για 2 έτη της καταβολής δόσεων
Καταβολή ειδικού προστίμου 50€, εφόσον η
κατοικία έχει εμβ. έως και 150 τ.μ.

• Καταβολή 20% εν. ειδ. Προστίμου
• Υποβολή σχετικών δικαιολογητικών

Άρθρο 103: Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες
πληθυσμού(2)
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Άρθρο 104
Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων
Άρθρο 105
Αναστολή επιβολής κυρώσεων
και είσπραξης προστίμων
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Άρθρο 106
Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται
άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης

Στην περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες
μπορεί να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης, εφόσον καταβληθεί
το παράβολο της περίπτωσης ι΄ του άρθρου 99 και εκδοθεί η
σχετική οικοδομική άδεια νομιμοποίησης εντός δύο (2) ετών ή
έγκριση εργασιών κατεδάφισης, εντός έξι (6) μηνών από την
καταβολή του, δεν οφείλεται άλλο πρόστιμο
Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των δύο (2)
ετών:
Ι) για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος,
εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κατεδάφιση και επιβολή
προστίμου αυθαιρέτων
ΙΙ) για λόγους μεταβολής του πολεοδομικού καθεστώτος και
εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας νομιμοποίησης,
επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων της δήλωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προκειμένου να υπαχθεί
η κατασκευή στο άρθρο 97

Άρθρο 106

Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια
νομιμοποίησης ή κατεδάφισης (1)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών, ο
χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής άδειας για λόγους
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος


Για τις αυθαίρετες κατασκευές της προαναφερόμενης ΙΙ) μετά τη
τροποποίηση/διόρθωση των στοιχείων, δεν εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 101 (αφορά την
έκπτωση 10% με πληρωμή του 30%)



Άδεια νομιμοποίησης μπορεί να εκδοθεί και για κατασκευές των
οποίων η οικοδομική άδεια ακυρώθηκε για τυπικό λόγο, με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την προϋπόθεση ότι δεν
παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις που ίσχυαν κατά το
χρόνο κατασκευής τους και εξακολουθούν να ισχύουν και
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος

Άρθρο 106

Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια
νομιμοποίησης ή κατεδάφισης (2)



Μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων μπορεί να
πραγματοποιηθεί πριν από την έκδοση της σχετικής ΟΑ:
με την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου
◦ με την προϋπόθεση να αναλάβει ο νέος κύριος την υποχρέωση να
εκδώσει την άδεια
◦ με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο
◦



Αυθαίρετες κατασκευές πριν από τις 28.7.2011, που έχουν
κατεδαφιστεί, έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ανέγερσης και δεν έχει
εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την κατεδάφισή τους,
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με την καταβολή
παραβόλου ποσού 500 €. Για την υπαγωγή υποβάλλεται:
◦ αίτηση
◦ τεχνική έκθεση μηχανικού
◦ αποδεικτικά στοιχεία για την κατεδάφιση
◦ δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και σχέδια
◦ εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων
προστίμων

Άρθρο 106

Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια
νομιμοποίησης ή κατεδάφισης (3)
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Άρθρο 107
Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών



Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσματα με οικοδομική άδεια δεν
επηρεάζουν, για κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση με Δίκτυα Κοινής
Ωφέλειας και η δυνατότητα μεταβίβασης, τα νόμιμα τμήματα αυτών που
λειτουργικά δεν τελούν σε σχέση με την αυθαίρετη κατασκευή.



Αν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί
οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών
μεγεθών και την έκδοση οικοδομικής άδειας που αναλογούν στα ιδανικά
μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες
κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία
μέχρι τις 28.7.2011



Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων, ανέγερσης και διατήρησης
διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου



Εκκρεμείς ποινικές διώξεις για αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις
παύουν οριστικά κατόπιν υποβολής από τον διωκόμενο της δήλωσης
περαίωσης της υπαγωγής και εξόφλησης του ειδικού προστίμου

Άρθρο 107
Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών (1)

Στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών, για τις οποίες έχει περαιωθεί η
διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επιτρέπεται,
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η εκτέλεση:
 εργασιών αποπεράτωσης
 Εργασιών επισκευής …
 Κατεδάφισης
 κατασκευής στέγης …
 Ενίσχυσης …
H εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών αφορά τα αυθαίρετα τμήματα κτιρίων,
ενώ για τα τμήματα που καλύπτονται από οικοδομική άδεια επιτρέπονται οι
κατά νόμο προβλεπόμενες εργασίες
Η εκτέλεση των εργασιών των περιπτώσεων α΄ και β΄ (της παρ. 5 του
άρθρου) γίνεται ύστερα από έγκριση εργασιών, από την Αρμόδια Υπηρεσία
Δόμησης, εφόσον οι εργασίες, για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση, δεν
επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Εκτός της :
 Κατασκευής ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) …
 Κατασκευής υποχρεωτικής στέγης …
 κατασκευής στέγης …

Άρθρο 107
Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών (2)

Για την έγκριση ργασιών αποπεράτωσης, επιπλέον ζητούνται:
 Βεβαίωση περαίωσης
 Φωτογραφίες εσωτερικά και εξωτερικά


Για κάθε είδους διοικητική άδεια, για την οποία απαιτείται η προσκόμιση
αντιγράφου της οικοδομικής άδειας, αντί του αντιγράφου της άδειας
μπορεί να προσκομιστεί από το πληροφοριακό σύστημα βεβαίωση
περαίωσης ή βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του
συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου



Η υπαγωγή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών
των κατασκευών από άλλες προβλεπόμενες ή απαιτούμενες εγκρίσεις,
όρους και προδιαγραφές



Η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό

Άρθρο 107
Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών (3)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η.7.2011
Άρθρο 108
Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής - αποζημίωση
ελεγκτών δόμησης
Άρθρο 109
Τιμή ζώνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η.7.2011
Άρθρο 110
Απαγόρευση υπαγωγής λόγω ακύρωσης άδειας



Κατ΄ εξαίρεση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 97 (ρύομιση αναστολής εξαιρεση από την κατεδαφιση),
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, ύστερα από σύμφωνη
γνώμη του ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ., κτίσματα των οποίων οι οικοδομικές
άδειες ή και αναθεωρήσεις αυτών ακυρώθηκαν με αμετάκλητη
απόφαση του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, χωρίς να έχουν
υποβληθεί για την έκδοση τους ψευδή ή αναληθή στοιχεία, υπό
προϋποθέσεις.

Άρθρο 110
Απαγόρευση υπαγωγής λόγω ακύρωσης άδειας
(1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η.7.2011

Άρθρο 112: Αυθαίρετες κατασκευές εντός στάσιμων οικισμών
 Μείωση προστίμου κατά 30%
 Αν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, για την υπαγωγή
τα πιο πάνω στοιχεία υποβάλλονται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη
ιδιοκτησία
Άρθρο 113: Αυθαίρετα κτίσματα σε εξαγορασμένα ακίνητα και σε
ακίνητα ιδιοκτησίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και
Περιουσίας Α.Ε.
Άρθρο 114: Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δημόσιου
ενδιαφέροντος
Άρθρο 115: Αυθαίρετες κατασκευές σε οικισμούς που
κατασκευάστηκαν από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας
(Ο.Ε.Κ.)
 Στις προηγούμενες περιπτώσεις, η αίτηση υπαγωγής μπορεί να
υποβληθεί είτε ανά αυτοτελή ιδιοκτησία είτε για το σύνολο των
κτιρίων και εγκαταστάσεων του στοίχου, του οικοδομικού
τετραγώνου ή και του συνολικού οικισμού.
 Για τις αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης ή προσθήκες των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 δεν καταβάλλεται
παράβολο και ειδικό πρόστιμο.

(1)

Άρθρο 116: Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό
οικισμό
 Κατ’ εξαίρεση, για αυθαίρετες κατασκευές εντός παραδοσιακού
οικισμού ή παραδοσιακού τμήματος πόλεως άνω των 5.000
κατοίκων, που διέπονται και από ειδικότερες διατάξεις προστασίας
(όπως ιστορικό κέντρο) ακολουθείται η διαδικασία επιτροπής
 Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου, πέραν της
καταβολής του 30% του ποσού του προστίμου, αρχίζει από την
κοινοποίηση της θετικής κρίσης της επιτροπής στον ιδιοκτήτη
Άρθρο 117: Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε διατηρητέο
κτίριο
Άρθρο 118: Αυθαίρετες κατασκευές πλησίον γραμμών υψηλής
τάσης
Άρθρο 119: Αυθαίρετες κατασκευές τουριστικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 120: Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων
μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, χωρίς καταβολή
προστίμου

(2)

Άρθρο 121: Αυθαίρετες κατασκευές μονάδων υδατοκαλλιέργειας
και προσαρτημάτων δημόσιων ιχθυοτροφείων
Άρθρο 122: Αυθαίρετες κατασκευές σε παραμεθόριες
περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου
Άρθρο 123: Αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων
και συνοδών εγκαταστάσεων
Άρθρο 124: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 125: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Τμήματος Δ΄

(3)

