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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Για την παρακολούθηση της Για την παρακολούθηση της 
παρουσίασης καλό είναι να παρουσίασης καλό είναι να 

διευκρινίσουμε ορισμένους όρους διευκρινίσουμε ορισμένους όρους 
που θα εμφανίζονται παρακάτω που θα εμφανίζονται παρακάτω 

συνεχώς.συνεχώς.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1.- ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ1.- ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Οικοδομική Άδεια ή

 Άδεια Δόμησης
 είναι μία Διοικητική πράξη που επιτρέπει 
την διενέργεια Δομικών εργασιών σε ένα 

ακίνητο, υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου
(κατασκευή οικοδομής περιφράξεις και 

διαρρυθμίσεις οικοπέδων κλπ.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ο Όρος Οικοδομική Άδεια από 1ης Μαρτίου Ο Όρος Οικοδομική Άδεια από 1ης Μαρτίου 

Καταργείται και τη θέση του παίρνει η :Καταργείται και τη θέση του παίρνει η :
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ» και ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ».«ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ» και ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ».

Ταυτόχρονα καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθειαΤαυτόχρονα καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια
εκσυγχρονισμού στο χώρο της δόμησης αφού ο νέοςεκσυγχρονισμού στο χώρο της δόμησης αφού ο νέος
Νόμος καινοτομεί με πρωτεύοντα στοιχεία την έκδοσηΝόμος καινοτομεί με πρωτεύοντα στοιχεία την έκδοση
της Έγκρισης Δόμησης σε της Έγκρισης Δόμησης σε 5 ημέρες5 ημέρες και της Άδειας και της Άδειας
Δόμησης σε Δόμησης σε 2 ημέρες ,2 ημέρες ,από την ημέρα υποβολής τηςαπό την ημέρα υποβολής της
αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

(μήνες και χρόνια μέχρι σήμερα)(μήνες και χρόνια μέχρι σήμερα)
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2.- ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο Γ.Ο.Κ.2.- ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο Γ.Ο.Κ.

(ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ)(ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ)
Είναι ο Νόμος 1577/85 που περιέχει 35 Άρθρα τα οποία Είναι ο Νόμος 1577/85 που περιέχει 35 Άρθρα τα οποία 
ρυθμίζουν τους όρους και περιορισμούς δόμησης των ρυθμίζουν τους όρους και περιορισμούς δόμησης των 

γηπέδων γενικά.γηπέδων γενικά.
Εν συνεχεία βέβαια εκδόθηκαν πάρα πολλές (εκατοντάδες) Εν συνεχεία βέβαια εκδόθηκαν πάρα πολλές (εκατοντάδες) 
Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και Προεδρικά Διατάγματα που τον Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και Προεδρικά Διατάγματα που τον 

ερμηνεύουν και τον συμπληρώνουν.ερμηνεύουν και τον συμπληρώνουν.

ΕπισήμανσηΕπισήμανση : Ήδη προχθές ψηφίστηκε ο Νόμος για τον Νέο ΓΟΚ, που θα  : Ήδη προχθές ψηφίστηκε ο Νόμος για τον Νέο ΓΟΚ, που θα 
ισχύσει πρίν από το Πάσχα ,του οποίου όμως το περιεχόμενο ακόμη δεν ισχύσει πρίν από το Πάσχα ,του οποίου όμως το περιεχόμενο ακόμη δεν 

έχω μελετήσει και δεν το γνωρίζω. Ευελπιστούμε όλοι να είναι πιο ευέλικτος έχω μελετήσει και δεν το γνωρίζω. Ευελπιστούμε όλοι να είναι πιο ευέλικτος 
και προσαρμοσμένος στην σημερινή πραγματικότητα ώστε να μην απαιτηθεί και προσαρμοσμένος στην σημερινή πραγματικότητα ώστε να μην απαιτηθεί 
να εκδοθούν τα εκατοντάδες Π.Δ. και Εγκύκλιοι για την εφαρμογή του, όπως να εκδοθούν τα εκατοντάδες Π.Δ. και Εγκύκλιοι για την εφαρμογή του, όπως 

έγινε με τον προηγούμενο.έγινε με τον προηγούμενο.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
3.- ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΤΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 3.- ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΤΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κάθε κατασκευή που γίνεται με νόμιμη άδεια Κάθε κατασκευή που γίνεται με νόμιμη άδεια 
(εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως) ή εξαιρείται (εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως) ή εξαιρείται 

από αυτήν, βάσει του Νόμου, θεωρείται Νόμιμη.από αυτήν, βάσει του Νόμου, θεωρείται Νόμιμη.
Κάθε κατασκευή που έγινε ή γίνεται χωρίς Κάθε κατασκευή που έγινε ή γίνεται χωρίς 
οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής 
(εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως ) θεωρείται (εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως ) θεωρείται 

παράνομη και αντιμετωπίζεται ανάλογα από το παράνομη και αντιμετωπίζεται ανάλογα από το 
Νόμο «περί αυθαιρέτων κατασκευών»Νόμο «περί αυθαιρέτων κατασκευών»



77

Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
4.- ΤΙ ΕΝΑΙ ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ4.- ΤΙ ΕΝΑΙ ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ημιϋπαίθριος είναι ο στεγασμένος χώρος που Ημιϋπαίθριος είναι ο στεγασμένος χώρος που 
βρίσκεται μέσα στο περιτύπωμα της οικοδομής, του βρίσκεται μέσα στο περιτύπωμα της οικοδομής, του 

οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή 
προς κοινόχρηστο χώρο και οι υπόλοιπες πλευρές προς κοινόχρηστο χώρο και οι υπόλοιπες πλευρές 
του ορίζονται από τοίχους και χρησιμοποιείται για του ορίζονται από τοίχους και χρησιμοποιείται για 

την μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων την μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων 
και το ελεύθερο άνοιγμα είναι τουλάχιστον 2,50μ. Με και το ελεύθερο άνοιγμα είναι τουλάχιστον 2,50μ. Με 

βάθος ίσο ή μικρότερο του ανοίγματος.βάθος ίσο ή μικρότερο του ανοίγματος.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
5.-ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΨΗ, ΔΟΜΗΣΗ Η ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 5.-ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΨΗ, ΔΟΜΗΣΗ Η ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΓΚΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΓΚΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

(παραδείγματα στα σχέδια που ακολουθούν)(παραδείγματα στα σχέδια που ακολουθούν)
5.1.- ΚΑΛΥΨΗ5.1.- ΚΑΛΥΨΗ  

Είναι το εμβαδόν που μπορεί να καταλάβει μια οικοδομή στο Είναι το εμβαδόν που μπορεί να καταλάβει μια οικοδομή στο 
οικόπεδο και σημαίνεται με έναν αριθμό που αν οικόπεδο και σημαίνεται με έναν αριθμό που αν 

πολλαπλασιαστεί με το εμβαδόν του οικοπέδου δίνει την πολλαπλασιαστεί με το εμβαδόν του οικοπέδου δίνει την 
δυνατότητα κάλυψης. Συνήθως ξεκινάει από το 20,30,40,50,60 δυνατότητα κάλυψης. Συνήθως ξεκινάει από το 20,30,40,50,60 

έως και 70 αλλά σε ειδικές περιπτώσεις ακόμα και 80, ανάλογα έως και 70 αλλά σε ειδικές περιπτώσεις ακόμα και 80, ανάλογα 
με τη θέση που βρίσκεται το γήπεδο και τις ανάγκες που θα με τη θέση που βρίσκεται το γήπεδο και τις ανάγκες που θα 

εξυπηρετήσει η οικοδομή (εντός ή εκτός σχεδίου, εξυπηρετήσει η οικοδομή (εντός ή εκτός σχεδίου, 
πυκνοδομημένες περιοχές, οικογενειακή στέγη  κλπ). και πυκνοδομημένες περιοχές, οικογενειακή στέγη  κλπ). και 
ορίζεται πάντοτε από το Νόμο ή το διάταγμα έγκρισης του ορίζεται πάντοτε από το Νόμο ή το διάταγμα έγκρισης του 

σχεδίου πόλεως).σχεδίου πόλεως).
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

5.2.- ΔΟΜΗΣΗ Η ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 5.2.- ΔΟΜΗΣΗ Η ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ : : 
Είναι ένας αριθμός ο οποίος Είναι ένας αριθμός ο οποίος 

πολλαπλασιαζόμενος επί την επιφάνεια του πολλαπλασιαζόμενος επί την επιφάνεια του 
οικοπέδου, μας δίνει την συνολική επιφάνεια οικοπέδου, μας δίνει την συνολική επιφάνεια 
όλων των ορόφων των κτιρίων που μπορούν όλων των ορόφων των κτιρίων που μπορούν 
να κατασκευασθούν στο οικόπεδο, σύμφωνα να κατασκευασθούν στο οικόπεδο, σύμφωνα 

με το Νόμο, που και αυτός ανάλογα με τη με το Νόμο, που και αυτός ανάλογα με τη 
θέση του γηπέδου, τη χρήση του κλπ. θέση του γηπέδου, τη χρήση του κλπ. 

κυμαίνεται συνήθως από 0,2 έως και 4 (στην κυμαίνεται συνήθως από 0,2 έως και 4 (στην 
περιοχή της Καβάλας), τηρούμενης της περιοχή της Καβάλας), τηρούμενης της 

κάλυψης, του ύψους, του πλάτους του δρόμουκάλυψης, του ύψους, του πλάτους του δρόμου  
κ.ά.κ.ά.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

5.3.-    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΓΚΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 5.3.-    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΓΚΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

        Είναι ο αριθμός ο οποίος Είναι ο αριθμός ο οποίος 
πολλαπλασιαζόμενος επί την επιφάνεια πολλαπλασιαζόμενος επί την επιφάνεια 
του οικοπέδου δίνει τον συνολικό Όγκο του οικοπέδου δίνει τον συνολικό Όγκο 

του κτιρίου που μπορεί να κατασκευασθεί του κτιρίου που μπορεί να κατασκευασθεί 
πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/2012Ο ΝΟΜΟΣ 4014/2012
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΑΡΚΕΤΑ ΝΟΜΙΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΑΡΚΕΤΑ ΝΟΜΙΖΩ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΜΕ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΜΕ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ Σ΄ΑΥΤΌΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ Σ΄ΑΥΤΌΝ 
ΚΑΘΑΥΤΟΝ ΤΟΚΑΘΑΥΤΟΝ ΤΟ

ΝΟΜΟ 4014/11 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟ 4014/11 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο 

πρόβλημα, το οποίο ουδέποτε έχει αντιμετωπισθεί συνολικά σε όλες πρόβλημα, το οποίο ουδέποτε έχει αντιμετωπισθεί συνολικά σε όλες 
του τις επί μέρους διαστάσεις. του τις επί μέρους διαστάσεις. 

Η αναποφασιστικότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων να Η αναποφασιστικότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων να 
αντιμετωπίσουν αυτό το σοβαρό πρόβλημα των υπερβάσεων αντιμετωπίσουν αυτό το σοβαρό πρόβλημα των υπερβάσεων 

δόμησης και των αυθαίρετων αλλαγών χρήσης, καθώς και η έλλειψη δόμησης και των αυθαίρετων αλλαγών χρήσης, καθώς και η έλλειψη 
ελέγχου των κατασκευών, οδήγησαν στη συνενοχή Κράτους – Πολίτη ελέγχου των κατασκευών, οδήγησαν στη συνενοχή Κράτους – Πολίτη 
και στην ανοχή της αυθαιρεσίας σε τέτοιο βαθμό, ώστε η αυθαίρετη και στην ανοχή της αυθαιρεσίας σε τέτοιο βαθμό, ώστε η αυθαίρετη 
δόμηση και γενικά η αυθαιρεσία στην οικοδομή να έχει γίνει εθιμική δόμηση και γενικά η αυθαιρεσία στην οικοδομή να έχει γίνει εθιμική 

πρακτική και παράνομη συναλλαγή και να τυγχάνει ευρείας πρακτική και παράνομη συναλλαγή και να τυγχάνει ευρείας 
αποδοχής.αποδοχής.

Έτσι επί μακρόν συντηρήθηκε ένας φαύλος κύκλος διαπλοκής με Έτσι επί μακρόν συντηρήθηκε ένας φαύλος κύκλος διαπλοκής με 
έμμεση νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών κάθε λογής στις οικοδομές έμμεση νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών κάθε λογής στις οικοδομές 
και το τραγικότερο την σύνδεσή τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και το τραγικότερο την σύνδεσή τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας 

(ΔΕΗ, ΔΕΥΑ κλπ).(ΔΕΗ, ΔΕΥΑ κλπ).
Τα τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα καταλήγουν με αναποτελεσματικά Τα τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα καταλήγουν με αναποτελεσματικά 

κριτήρια, μετά από οριακούς ελέγχους, σε μικρό ποσοστό των κριτήρια, μετά από οριακούς ελέγχους, σε μικρό ποσοστό των 
πραγματικά οφειλομένων και ουσιαστικά δεν εισπράττονται.πραγματικά οφειλομένων και ουσιαστικά δεν εισπράττονται.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Η τελευταία σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης των Η τελευταία σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης των 

αυθαιρέτων, έγινε πριν από τριάντα περίπου χρόνια από τον αυθαιρέτων, έγινε πριν από τριάντα περίπου χρόνια από τον 
τότε Υπουργό Περιβάλλοντος και Δημ. Έργων, αείμνηστο τότε Υπουργό Περιβάλλοντος και Δημ. Έργων, αείμνηστο 
Αρχιτέκτονα, Αντώνη Τρίτση, με το Νόμο 1337/83. Ήταν το Αρχιτέκτονα, Αντώνη Τρίτση, με το Νόμο 1337/83. Ήταν το 
περίφημο «δηλώστε το και σώστε το», που έγινε σλόγκαν περίφημο «δηλώστε το και σώστε το», που έγινε σλόγκαν 

μέχρι και σήμερα, Αυτός ο Νόμος έτυχε συνολικής αποδοχής μέχρι και σήμερα, Αυτός ο Νόμος έτυχε συνολικής αποδοχής 
γιατί είχε όλη τη επιστημονική επεξεργασία και τη δύναμη να γιατί είχε όλη τη επιστημονική επεξεργασία και τη δύναμη να 

λύση το ακανθώδες αυτό πρόβλημα. λύση το ακανθώδες αυτό πρόβλημα. 
Όμως, όπως συνήθως, η διαπλοκή, το ρουσφέτι και το Όμως, όπως συνήθως, η διαπλοκή, το ρουσφέτι και το 

φακελάκι, βρήκαν δρόμους να τον υπερκεράσουν. φακελάκι, βρήκαν δρόμους να τον υπερκεράσουν. 
Παρά ταύτα έλυσε πολλά πάρα πολλά προβλήματα των Παρά ταύτα έλυσε πολλά πάρα πολλά προβλήματα των 
αυθαιρέτων και όχι μόνο, γιαυτό μέχρι σήμερα αποτελεί αυθαιρέτων και όχι μόνο, γιαυτό μέχρι σήμερα αποτελεί 

πολύτιμο βοήθημα και οδηγό των Πολεοδομικών Υπηρεσιών πολύτιμο βοήθημα και οδηγό των Πολεοδομικών Υπηρεσιών 
και των Μηχανικών εν γένει.και των Μηχανικών εν γένει.

Και το σπουδαιότεροΚαι το σπουδαιότερο. Όσες αυθαιρεσίες ρυθμίστηκαν με το . Όσες αυθαιρεσίες ρυθμίστηκαν με το 
Νόμο αυτό του Τρίτση (όπως έμεινε), σήμερα με το νέο Νόμο, Νόμο αυτό του Τρίτση (όπως έμεινε), σήμερα με το νέο Νόμο, 
θεωρούνται νόμιμες και δεν χρειάζεται να υπαχθούν στη νέα θεωρούνται νόμιμες και δεν χρειάζεται να υπαχθούν στη νέα 

διαδικασία ούτε να πληρώσουν πρόστιμο κ.ά.διαδικασία ούτε να πληρώσουν πρόστιμο κ.ά.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η υποχρέωση επίτευξης περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, της αποκατάστασης Η υποχρέωση επίτευξης περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, της αποκατάστασης 
του Περιβάλλοντος, της αποκατάστασης των ανισοτήτων που είχαν του Περιβάλλοντος, της αποκατάστασης των ανισοτήτων που είχαν 

μέχρι σήμερα προκύψει, μεταξύ των πολιτών, συνιστούν, τώρα βασικές μέχρι σήμερα προκύψει, μεταξύ των πολιτών, συνιστούν, τώρα βασικές 
κατευθύνσεις και φιλοδοξίες για την τελική επίλυση του προβλήματος και κατευθύνσεις και φιλοδοξίες για την τελική επίλυση του προβλήματος και 

την χάραξη της κόκκινης γραμμής για τα αυθαίρετα στο μέλλον.την χάραξη της κόκκινης γραμμής για τα αυθαίρετα στο μέλλον.
Με τις ρυθμίσεις του Νόμου 4014/2011 επιχειρείται να αντιμετωπισθεί το Με τις ρυθμίσεις του Νόμου 4014/2011 επιχειρείται να αντιμετωπισθεί το 

πολύπλοκο αυτό πρόβλημα με τρόπο δίκαιο και ρεαλιστικό, πολύπλοκο αυτό πρόβλημα με τρόπο δίκαιο και ρεαλιστικό, 
αντιμετωπίζοντας το υπαρκτό αυτό πρόβλημα μέσα από την αντιμετωπίζοντας το υπαρκτό αυτό πρόβλημα μέσα από την 

περιβαλλοντική και πολεοδομική του διάσταση, στη λογική της περιβαλλοντική και πολεοδομική του διάσταση, στη λογική της 
πράσινης ανάπτυξης, με προσπάθεια να εμπεδωθεί η ισότητα μεταξύ πράσινης ανάπτυξης, με προσπάθεια να εμπεδωθεί η ισότητα μεταξύ 

των πολιτών και του κράτους δικαίου. των πολιτών και του κράτους δικαίου. 
Χαράσσεται κόκκινη γραμμή και διαχωρίζονται τα αυθαίρετα που βρίσκονται Χαράσσεται κόκκινη γραμμή και διαχωρίζονται τα αυθαίρετα που βρίσκονται 

σε ευαίσθητες περιοχές και σε αυτά που μπορούν να ρυθμισθούν –με σε ευαίσθητες περιοχές και σε αυτά που μπορούν να ρυθμισθούν –με 
προϋποθέσεις- όπως : εξαιρούνται από τη ρύθμιση και είναι άμεσα προϋποθέσεις- όπως : εξαιρούνται από τη ρύθμιση και είναι άμεσα 

κατεδαφιστέες οι κατασκευές που προκαλούν ανεπανόρθωτη κατεδαφιστέες οι κατασκευές που προκαλούν ανεπανόρθωτη 
περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, ρέμματα, αιγιαλό, αρχαιολογικούς περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, ρέμματα, αιγιαλό, αρχαιολογικούς 

και γενικά κοινόχρηστους χώρους).  και γενικά κοινόχρηστους χώρους).  
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Από τη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Από τη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

(21-09-2011), όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να (21-09-2011), όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να 
μεταβιβάζονται χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και μεταβιβάζονται χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και 
τη δήλωση του Μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι στο ακίνητο τη δήλωση του Μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι στο ακίνητο 

δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχουν εγκατασταθεί δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχουν εγκατασταθεί 
χρήσεις χωρίς άδεια.χρήσεις χωρίς άδεια.

«Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή «Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή 
σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο……- λέει επί σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο……- λέει επί 

λέξει ο Νόμος στο άρθρο 23-»λέξει ο Νόμος στο άρθρο 23-»
Ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή βεβαιώσεις από όσους Ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή βεβαιώσεις από όσους 

εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (Συμβολαιογράφοι, εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (Συμβολαιογράφοι, 
Δικηγόροι, Μεσίτες, Υποθηκοφύλακες κλπ.), επισύρουν Δικηγόροι, Μεσίτες, Υποθηκοφύλακες κλπ.), επισύρουν 
αυστηρότατες ποινές. (ποινή τουλάχιστον 6 μήνες και αυστηρότατες ποινές. (ποινή τουλάχιστον 6 μήνες και 

χρηματικό πρόστιμο από 30000 έως 100000 €)χρηματικό πρόστιμο από 30000 έως 100000 €)
Για τους Μηχανικούς ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη Για τους Μηχανικούς ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη 

προβλέπεται και προσωρινή ή και οριστική αφαίρεση της προβλέπεται και προσωρινή ή και οριστική αφαίρεση της 
Άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος.Άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Η ρύθμιση αφορά: 1) Σε κατασκευές που έχουν γίνει ως τις    Η ρύθμιση αφορά: 1) Σε κατασκευές που έχουν γίνει ως τις    
                                                                    28/04/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος28/04/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος
                                                                    του Ν.3843/10 για τους ημιϋπαίθριους χώρους) του Ν.3843/10 για τους ημιϋπαίθριους χώρους) 
                                                                2) Μόνο σε επιτρεπόμενες χρήσεις.2) Μόνο σε επιτρεπόμενες χρήσεις.
Α) Για κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή Α) Για κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή 

εντός ορίων οικισμών (π.χ. περιοχή «ΠΑΝΑΓΙΑ» Καβάλας), η ρύθμιση εντός ορίων οικισμών (π.χ. περιοχή «ΠΑΝΑΓΙΑ» Καβάλας), η ρύθμιση 
ισχύει για 40 χρόνια.ισχύει για 40 χρόνια.

Β) Για κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή Β) Για κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή 
εκτός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για 20 χρόνια.εκτός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για 20 χρόνια.
Εδώ εάν ολοκληρωθεί ο Πολεοδομικός σχεδιασμός και οι χρήσεις γής, Εδώ εάν ολοκληρωθεί ο Πολεοδομικός σχεδιασμός και οι χρήσεις γής, 
οπότε θα τεθούν και οι όροι και περιορισμοί δομήσεως, τότε το οπότε θα τεθούν και οι όροι και περιορισμοί δομήσεως, τότε το 
διατηρούμενο κτίριο εντάσσεται σ’ αυτό και διατηρείται για επιπλέον διατηρούμενο κτίριο εντάσσεται σ’ αυτό και διατηρείται για επιπλέον 
20 χρόνια (συνολικά 40 δηλαδή).20 χρόνια (συνολικά 40 δηλαδή).

Γ)  Υπάρχουν στο Νόμο κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν σε Γ)  Υπάρχουν στο Νόμο κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν σε 
αυθαίρετα μέσα σε μη άρτια οικόπεδα, που όμως είναι λεπτομέρειες αυθαίρετα μέσα σε μη άρτια οικόπεδα, που όμως είναι λεπτομέρειες 
και δεν θα τις σχολιάσουμε, εκτός εάν κάποιος έχει τέτοια περίπτωση, και δεν θα τις σχολιάσουμε, εκτός εάν κάποιος έχει τέτοια περίπτωση, 
τότε στην ώρα των ερωτήσεων τα λέμε.τότε στην ώρα των ερωτήσεων τα λέμε.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά Αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά 
την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου, το ύψος την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου, το ύψος 

του οποίου εξαρτάται από την κατηγορία της του οποίου εξαρτάται από την κατηγορία της 
παράβασης για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί παράβασης για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί 
ο φέρων οργανισμός και μέχρι την 28-07-2011, έχουν ο φέρων οργανισμός και μέχρι την 28-07-2011, έχουν 

γίνει υπερβάσεις της Οικοδομικής Αδείας και των γίνει υπερβάσεις της Οικοδομικής Αδείας και των 
Όρων δομήσεως ή έχουν γίνει κατασκευές χωρίς Όρων δομήσεως ή έχουν γίνει κατασκευές χωρίς 
οικοδομική άδεια, ή αλλαγές χρήσεις, εφόσον η οικοδομική άδεια, ή αλλαγές χρήσεις, εφόσον η 

χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές 
διατάξεις και τις χρήσεις γης που ισχύουν στην διατάξεις και τις χρήσεις γης που ισχύουν στην 

περιοχή.περιοχή.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Για να έχει ο πολίτης το δικαίωμα ένταξής του στις διατάξεις του ΝόμουΓια να έχει ο πολίτης το δικαίωμα ένταξής του στις διατάξεις του Νόμου
4014/2011 και να προβεί στη ρύθμιση της αυθαιρεσίας στην οικοδομή4014/2011 και να προβεί στη ρύθμιση της αυθαιρεσίας στην οικοδομή
του, πρέπει να καταβάλει παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, τοτου, πρέπει να καταβάλει παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το
ύψος του οποίου καθορίζεται σε συνδυασμό με τους παρακάτωύψος του οποίου καθορίζεται σε συνδυασμό με τους παρακάτω
παράγοντες: παράγοντες: 
1.- Αυθαίρετο μέχρι 50 μ.τ. ή αν πρόκειται για κύρια και μοναδική 1.- Αυθαίρετο μέχρι 50 μ.τ. ή αν πρόκειται για κύρια και μοναδική 
          κατοικία μέχρι 100 μ.τ.                                                                          500 €κατοικία μέχρι 100 μ.τ.                                                                          500 €
2.- Από 50 έως 100 μ.τ. ή για κύρια και μοναδική κατοικία μέχρι2.- Από 50 έως 100 μ.τ. ή για κύρια και μοναδική κατοικία μέχρι
          200 μ.τ.                                                                                                 1000 €200 μ.τ.                                                                                                 1000 €
3.- Από 100 μέχρι 1000 μ.τ.                                                                     2000 €3.- Από 100 μέχρι 1000 μ.τ.                                                                     2000 €
4.- Από 1000 μέχρι 2000 μ.τ.                                                                   4000 €4.- Από 1000 μέχρι 2000 μ.τ.                                                                   4000 €
5.- Για πάνω από 2000 μ.τ.                                                                     6000 €5.- Για πάνω από 2000 μ.τ.                                                                     6000 €
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Συνέχεια στα παράβολα)(Συνέχεια στα παράβολα)

Το παράβολο που καταβλήθηκε σε καμία περίπτωση δεν Το παράβολο που καταβλήθηκε σε καμία περίπτωση δεν 
επιστρέφεται αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό επιστρέφεται αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό 

πρόστιμο που προβλέπεται και θα δούμε παρακάτω.πρόστιμο που προβλέπεται και θα δούμε παρακάτω.
Το παράβολο αφαιρείται από το συνολικό πρόστιμο που Το παράβολο αφαιρείται από το συνολικό πρόστιμο που 

θα προκύψει.θα προκύψει.
Το παράβολο καταβάλλεται σε συμβεβλημένες Τράπεζες Το παράβολο καταβάλλεται σε συμβεβλημένες Τράπεζες 

με ειδικό έντυπο που ο πολίτης παίρνει από τον με ειδικό έντυπο που ο πολίτης παίρνει από τον 
Μηχανικό του.Μηχανικό του.
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ΝΟΜΟΣ 4014/201ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Για τον υπλογισμό του προστίμου λαμβάνονται υπ’ όψιν:Για τον υπλογισμό του προστίμου λαμβάνονται υπ’ όψιν:
1.- Η ύπαρξη ή μη Οικοδομικής Αδείας.1.- Η ύπαρξη ή μη Οικοδομικής Αδείας.
2.- Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου2.- Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου
3.- Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη εκτός 3.- Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη εκτός 

κατοικίας χρήση κλπ.)κατοικίας χρήση κλπ.)
4.- Ο τύπος της Πολεοδομικής παράβασης (κατασκευή κατ’ επέκταση, καθ’ 4.- Ο τύπος της Πολεοδομικής παράβασης (κατασκευή κατ’ επέκταση, καθ’ 

ύψος, υπέρβαση δόμησης, κάλυψης, όγκου, παραβίαση πλαγίων ύψος, υπέρβαση δόμησης, κάλυψης, όγκου, παραβίαση πλαγίων 
αποστάσεων, παραβίαση οικοδομικής Γραμμής).αποστάσεων, παραβίαση οικοδομικής Γραμμής).

5.- Η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ως προς την οικοδομική άδεια.5.- Η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ως προς την οικοδομική άδεια.
6.- Η τιμή ζώνης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο.6.- Η τιμή ζώνης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο.
7.- Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής, π.χ. στέγαστρα, πισίνες κλπ.7.- Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής, π.χ. στέγαστρα, πισίνες κλπ.
8.- Υπό προϋποθέσεις τα κοινωνικά κριτήρια π.χ. αναπηρία του ιδιοκτήτη 8.- Υπό προϋποθέσεις τα κοινωνικά κριτήρια π.χ. αναπηρία του ιδιοκτήτη 

ή της οικογένειάς του, από 67% και πάνω και εφόσον το εισόδημα είναι ή της οικογένειάς του, από 67% και πάνω και εφόσον το εισόδημα είναι 
χαμηλό (έως 8000€ ατομικό και έως 12000€ οικογενειακό).χαμηλό (έως 8000€ ατομικό και έως 12000€ οικογενειακό).
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ΝΟΜΟΣ 4014/201ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν και το είδος της Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν και το είδος της 
δηλούμενης αυθαιρεσίας (αυτά τα καθορίζει ο Μηχανικός), δηλούμενης αυθαιρεσίας (αυτά τα καθορίζει ο Μηχανικός), 

πολλαπλασιαζόμενο επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή, βάσει πολλαπλασιαζόμενο επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή, βάσει 
του συστήματος αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών επί του συστήματος αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών επί 

τον συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον πίνακα τον συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον πίνακα 
που θα δούμε παρακάτω.που θα δούμε παρακάτω.

Ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή συνολικής επιφανείας μέχρι 20 μ.τ. (εφόσον Ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή συνολικής επιφανείας μέχρι 20 μ.τ. (εφόσον 
το μέγεθος αυτό κλπ.), ορίζεται σε 1500 € για εντός σχεδίου περιοχές, σε το μέγεθος αυτό κλπ.), ορίζεται σε 1500 € για εντός σχεδίου περιοχές, σε 

2000€ για εκτός σχεδίου, με τιμή ζώνης έως 2500€ και σε 3000 για τιμή 2000€ για εκτός σχεδίου, με τιμή ζώνης έως 2500€ και σε 3000 για τιμή 
ζώνης άνω των 2500€.ζώνης άνω των 2500€.

Οι Βιομηχανίες, οι Βιοτεχνίες, οι Τουριστικές εγκαταστάσεις, οι Αποθήκες Οι Βιομηχανίες, οι Βιοτεχνίες, οι Τουριστικές εγκαταστάσεις, οι Αποθήκες 
κλπ. αντιμετωπίζονται όσον αφορά το πρόστιμο ευνοϊκότερα.κλπ. αντιμετωπίζονται όσον αφορά το πρόστιμο ευνοϊκότερα.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί εμπρόθεσμα Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί εμπρόθεσμα 
η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις «περί εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις «περί 
αυθαιρέτων», δηλαδή κατεδάφιση της αυθαίρετης αυθαιρέτων», δηλαδή κατεδάφιση της αυθαίρετης 
κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης της, όπως κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης της, όπως 
προβλεπόταν από την οικοδομική Άδεια.προβλεπόταν από την οικοδομική Άδεια.

Τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:Τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:
α.- Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της α.- Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της 

αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου.αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου.
β.- Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αυτής β.- Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αυτής 

αξίαςαξίας
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Για να πάρετε μια γεύσηΓια να πάρετε μια γεύση

α.- Πρόστιμο Ανέγερσης:α.- Πρόστιμο Ανέγερσης:
Σε περιοχή αντικειμενικής αξίας π.χ 2000€ έγινε Σε περιοχή αντικειμενικής αξίας π.χ 2000€ έγινε 
αυθαίρετη επέκταση στην οικοδομή 50 μ.τ.αυθαίρετη επέκταση στην οικοδομή 50 μ.τ.
2000*50*30%= 30000 €2000*50*30%= 30000 €

++
β.- Πρόστιμο διατήρησης:β.- Πρόστιμο διατήρησης:

30000*5%= 1500 € ετησίως (Βεβαιώνονται και 30000*5%= 1500 € ετησίως (Βεβαιώνονται και 
εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο).εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο).
Εάν αυτή η κατασκευή έγινε πρίν 10 π.χ. χρόνια, θα Εάν αυτή η κατασκευή έγινε πρίν 10 π.χ. χρόνια, θα 
καταβληθεί εφάπαξ ή σε δόσεις το ποσόν των καταβληθεί εφάπαξ ή σε δόσεις το ποσόν των 
10*1500= 15000 € (υπάρχουν βέβαια κάποιες 10*1500= 15000 € (υπάρχουν βέβαια κάποιες 
ρυθμίσεις που ελαφρύνουν το πρόστιμο.)ρυθμίσεις που ελαφρύνουν το πρόστιμο.)
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΑ 6 ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΤΑ 6 ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
1.- Ο πολίτης απευθύνεται σε Μηχανικό που έχει δικαίωμα 1.- Ο πολίτης απευθύνεται σε Μηχανικό που έχει δικαίωμα 

άσκησης του επαγγέλματος και ως εκ τούτου έχει πρόσβαση άσκησης του επαγγέλματος και ως εκ τούτου έχει πρόσβαση 
στο Ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ μέσω ειδικού αποκλειστικού στο Ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ μέσω ειδικού αποκλειστικού 
κωδικού που του παρέχεται.κωδικού που του παρέχεται.

2.- Ο Μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία στην οικοδομή όπου 2.- Ο Μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία στην οικοδομή όπου 
έγινε η αυθαιρεσία, κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις, συλλέγει έγινε η αυθαιρεσία, κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις, συλλέγει 
τα στοιχεία που απαιτούνται για την περαιτέρω μελέτη στο τα στοιχεία που απαιτούνται για την περαιτέρω μελέτη στο 
Γραφείο για τη συμπλήρωση της αίτησης, τον υπολογισμό του Γραφείο για τη συμπλήρωση της αίτησης, τον υπολογισμό του 
παραβόλου και του προστίμου.παραβόλου και του προστίμου.

3.- Ο Μηχανικός συμπληρώνει την αίτηση με όλα τα στοιχεία και 3.- Ο Μηχανικός συμπληρώνει την αίτηση με όλα τα στοιχεία και 
την υποβάλει Ηλεκτρονικά μέχρι την ημερομηνία λήξεως της την υποβάλει Ηλεκτρονικά μέχρι την ημερομηνία λήξεως της 
υποβολής και το σύστημα αυτόματα εκδίδει «μοναδικό αριθμό» υποβολής και το σύστημα αυτόματα εκδίδει «μοναδικό αριθμό» 
για το αυθαίρετο, εκδίδει την εντολή για πληρωμή του για το αυθαίρετο, εκδίδει την εντολή για πληρωμή του 
κατάλληλου τέλους υπαγωγής στη ρύθμιση (παραβόλου όπως κατάλληλου τέλους υπαγωγής στη ρύθμιση (παραβόλου όπως 
είπαμε πιο πάνω) καθώς και το υπόλοιπο πληρωμών σε σχέση είπαμε πιο πάνω) καθώς και το υπόλοιπο πληρωμών σε σχέση 
με τον αριθμό των δόσεων του προστίμου που θα επιλεγεί.με τον αριθμό των δόσεων του προστίμου που θα επιλεγεί.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(συνέχεια «τα 6 σημεία κλπ)(συνέχεια «τα 6 σημεία κλπ)

4.- Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη σε Τράπεζα της επιλογής του ή 4.- Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη σε Τράπεζα της επιλογής του ή 
και Ηλεκτρονικά μέσω του και Ηλεκτρονικά μέσω του (web banking). H (web banking). H πληρωμή πιστοποιείται πληρωμή πιστοποιείται 
αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι 
πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το 
σύστημα. Η πρώτη από αυτές να καταβάλλεται (μετά την προχθεσινή σύστημα. Η πρώτη από αυτές να καταβάλλεται (μετά την προχθεσινή 
παράταση) μέχρι……………………παράταση) μέχρι……………………
Στον πολίτη δίνεται κωδικός μέσω του οποίου μπορεί να ενημερώνεται Στον πολίτη δίνεται κωδικός μέσω του οποίου μπορεί να ενημερώνεται 
για την πορεία της οφειλής του κλπ. και με αυτόν να πληρώνει τις για την πορεία της οφειλής του κλπ. και με αυτόν να πληρώνει τις 
υπόλοιπες δόσεις του μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.υπόλοιπες δόσεις του μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

5.- Ο μηχανικός συγκεντρώνει όλα όσα προβλέπει ο Νόμος στοιχεία 5.- Ο μηχανικός συγκεντρώνει όλα όσα προβλέπει ο Νόμος στοιχεία 
(δηλώσεις, αποδεικτικά παλαιότητος, ιδιοκτησίας κλπ), συντάσσει τα (δηλώσεις, αποδεικτικά παλαιότητος, ιδιοκτησίας κλπ), συντάσσει τα 
απαιτούμενα σχέδια (κατόψεις, τομές, διάγραμμα κάλυψης, τοπογραφικό απαιτούμενα σχέδια (κατόψεις, τομές, διάγραμμα κάλυψης, τοπογραφικό 
όπου χρειάζεται) κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς και υπολογίζει όπου χρειάζεται) κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς και υπολογίζει 
το ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ και τον επαναπροσδιορισμό των δόσεων από το το ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ και τον επαναπροσδιορισμό των δόσεων από το 
σύστημα.σύστημα.

6.- Ο μηχανικός αφού συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τα 6.- Ο μηχανικός αφού συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τα 
υποβάλει στο σύστημα ηλεκτρονικά.υποβάλει στο σύστημα ηλεκτρονικά.
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Ο ΝΟΜΟΣ 4014/201Ο ΝΟΜΟΣ 4014/20111
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχει αυτόματα την Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχει αυτόματα την 
πληρότητα των στοιχείων και εκδίδει την πληρότητα των στοιχείων και εκδίδει την 
«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ»«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ»

Με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία και Με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία και 
καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση κάθε καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση κάθε 
δικαιοπραξίας στο ακίνητο (γονική παροχή, δικαιοπραξίας στο ακίνητο (γονική παροχή, 

μεταβίβαση κλπ)μεταβίβαση κλπ)
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τώρα πολύ γρήγορα, ας κάνουμε μια δοκιμή Τώρα πολύ γρήγορα, ας κάνουμε μια δοκιμή 
να υποβάλουμε μια τέτοια πρώτη δήλωση να υποβάλουμε μια τέτοια πρώτη δήλωση 

με τα δικά μου στοιχεία.με τα δικά μου στοιχεία.
Λίγη υπομονή για να φύγετε από εδώ έχοντες Λίγη υπομονή για να φύγετε από εδώ έχοντες 

ολοκληρωμένη, στα πλαίσια του εφικτού, ολοκληρωμένη, στα πλαίσια του εφικτού, 
εικόνα.εικόνα.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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