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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014 

 
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε 
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 
ΜΕ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

 
Άρθρο 23 

Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή 
αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 

 
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η µεταβίβαση ή η 

σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή 
χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν.1577/1985 (Α΄ 210). Στην 
παραπάνω απαγόρευση εµπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία. 

 
2. Από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν 

εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις: 
α) που υφίστανται προ του 1955 ή 
β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση µε το ν.1337/1983 (Α΄ 33) ή 
γ) που έχουν νοµιµοποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή της 

παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, της παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α΄4) ή 
δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 

και 21 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όµως να έχει απορριφθεί µε απόφαση του 
αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή 

ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 
122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται σε αυτές ή 

στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 6 του επόµενου άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται 
στον παρόντα νόµο. 
 

3. ∆εν υπάγεται στις εξαιρέσεις της προηγούµενης παραγράφου η µεταβίβαση αυτοτελούς 
ιδιοκτησίας ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη 
κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, αν: 

3. (N4030/11, 49§1) ∆εν υπάγεται στις εξαιρέσεις της περίπτωσης στ΄ της προηγούµενης 
παραγράφου η µεταβίβαση αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο στο 
οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί  αυθαίρετη χρήση, άλλη από τις 
αναφερόµενες στην παράγραφο 2 και εφόσον:. 

α) το ακίνητο βρίσκεται: 
α) (N4030/11, 49§2) η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση βρίσκεται: 
αα) σε εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης, 
ββ) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δηµοτικών ή κοινοτικών οδών 

κατά τη νοµοθεσία περί µέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την 
εκτέλεση ή εγκατάστασή τους, 

γγ) σε δηµόσιο κτήµα, 
δδ) σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας, 
εε) σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό  διατηρητέο οικισµό και περιοχή ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους,  εφόσον απαγορευόταν η δόµηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής 
ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης,  

στστ) σε παραδοσιακό οικισµό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό 
διατηρητέο µνηµείο,  
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στστ) (N4030/11, 49§3) σε παραδοσιακό οικισµό, µε την επιφύλαξη της παρ. 24 του άρθρου 24, 
και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο, 

ζζ) σε ρέµα, κρίσιµη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περίπτωση 10 και 20 παρ. 
8α του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), ή προστατευόµενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει 
µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 εφόσον απαγορευόταν η δόµηση κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, 
 

β) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κηρυγµένο 
διατηρητέο κτίριο ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγµένο νεότερο µνηµείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
3028/ 2002 (Α΄ 153) ή  

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

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

4. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος και έχει ως 
αντικείµενο τη µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο, εκτός από τα 
επισυναπτόµενα που προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επισυνάπτεται 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση µηχανικού, µε τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται 
αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια 
και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόµηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί 
χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσµένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστηµένες αυθαίρετες χρήσεις 
εµπίπτουν σε µία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη 
κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα πολεοδοµικά 
σχέδια και δεν υπάγονται σε καµία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο της δήλωσης και της 
βεβαίωσης του προηγούµενου εδαφίου και µπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση 
και βεβαίωση µηχανικού αντικαθίστανται µε την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 3843/2010 (Α΄62) µετά την έναρξη τήρησής της και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή 
της παρούσας παραγράφου. 

4. (N4030/11, 49§4) Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται µετά τη δηµοσίευση του 
παρόντος και έχει ως αντικείµενο τη µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε κάθε 
ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων χωρίς κτίσµα εκτός από τα επισυναπτόµενα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση 
του ιδιοκτήτη και βεβαίωση µηχανικού, µε τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο 
δεν υπάρχει κτίσµα ή στη διακεκριµένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, µη 
συµπεριλαµβανοµένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί 
αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόµηση, την κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας και δεν 
έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσµένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι 
εγκατεστηµένες αυθαίρετες χρήσεις, εµπίπτουν σε µία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 και δεν 
υπάγονται σε καµία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, µπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο της δήλωσης και της βεβαίωσης του 
προηγούµενου εδαφίου και µπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση 
µηχανικού αντικαθίστανται µε την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3843/2010 
(Α΄ 62) µετά την έναρξη τήρησής της και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της 
παρούσας παραγράφου. 

{ Ν4030/11 49§15 - Η βεβαίωση του µηχανικού που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 
4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα, εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα 
συντεταγµένων} 

{Ν4042/11 49§3 - α) Η βεβαίωση του µηχανικού που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 
του ν. 4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
προδιαγραφές, εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων. Τοπογραφικό διάγραµµα δεν 
απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου 
πόλης ή εντός ορίων οικισµού προϋφισταµένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισµών κάτω 
των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (∆΄ 181). 
Επίσης, τοπογραφικό διάγραµµα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε 
αδόµητα αγροτεµάχια και κληροτεµάχια, τα οποία (τόσο αγροτεµάχια όσο και κληροτεµάχια) βρίσκονται 
εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισµού και τα οποία προέρχονται από αναδασµό ή περιλαµβάνονται στο 
κτηµατολόγιο του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) του Υπουργείου 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και σε αδόµητα κληροτεµάχια διανοµής. Στην περίπτωση 
αυτή απαιτείται κτηµατογραφικό απόσπασµα του αναδασµού ή του Κτηµατολογίου του ΟΣ∆Ε ή της 
πράξης διανοµής, θεωρηµένο από την αρµόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου του αναδασµού ή τον 
ΟΣ∆Ε ή την αρµόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου της πράξης διανοµής. Για οριζόντιες ή κάθετες 
ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισµού προϋφισταµένων του έτους 1923, 
καθώς και εκτός ορίων οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 
προεδρικού διατάγµατος (∆΄ 181), το τοπογραφικό διάγραµµα µπορεί να αποκλίνει σε εµβαδόν µέχρι 2 % 
από το τοπογραφικό διάγραµµα της σύστασης. 

β) Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση επισύναψης τοπογραφικού 
διαγράµµατος σε συµβόλαιο, εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό 
σύστηµα συντεταγµένων, εκτός αν το συµβόλαιο αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή 
εντός ορίων οικισµού προϋφισταµένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισµών κάτω των 2.000 
κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (∆΄ 181) ευρισκόµενο 
εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισµού. 

γ) Η διάταξη της περίπτωσης α΄ εφαρµόζεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 49 του ν. 
4030/2011.} 

{ Ν4030/11 49§16 - Οι βεβαιώσεις των µηχανικών που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 
4014/2011 έχουν ισχύ δύο (2) µηνών. Οι παραπάνω βεβαιώσεις πριν τη σύνταξη των συµβολαίων 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και λαµβάνουν µοναδικό αριθµό, που 
αφορά το ακίνητο. Στα συµβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο µοναδικός αριθµός του ακινήτου. 

Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας του πληροφοριακού συστήµατος, που προβλέπεται στο 
άρθρο 24 παρ. 23 του ν. 4014/2011, να υποδέχεται τα τοπογραφικά διαγράµµατα της προηγούµενης 
παραγράφου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά, πριν τη σύνταξη των συµβολαίων, στο Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος και προσαρτώνται στα συµβόλαια. Για την ενεργοποίηση της παραπάνω 
δυνατότητας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Οι 
διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 του ν. 4014/2011 εφαρµόζονται και για κάθε αυθαίρετη 
κατασκευή ή χρήση, που δεν µπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 

{Ν4042/11 49§5 - Συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν την 25.11.2011, χωρίς να έχουν 
τηρηθεί τα οριζόµενα στις παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011, είναι έγκυρες και 
ισχυρές και δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011.} 

 
5. Οι συµβολαιογράφοι που συντάσσουν συµβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι µεσίτες που 

µεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται στη σύνταξη συµβολαίων, οι υποθηκοφύλακες ή οι 
προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων που µεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η 
δήλωση και η βεβαίωση της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και οι µηχανικοί που χορήγησαν 
ανακριβή βεβαίωση, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή από 
30.000 µέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα µε την αξία της αυθαίρετης κατασκευής. 

 
6. Στους µηχανικούς της προηγούµενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, 

επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του  επαγγέλµατος από τα αρµόδια πειθαρχικά 
όργανα  του φορέα που είναι µέλη, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
ρυθµίζεται η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής. 
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Άρθρο 24 
∆ικαιολογητικά, διαδικασία υπαγωγής και ενιαίο ειδικό πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής 

ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης 
 

1. α. Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων µετά την καταβολή ενιαίου 
ειδικού προστίµου, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
ανάλογα µε την κατηγορία παράβασης, για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός και 
χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή 28.7.2011 
και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδοµικής άδειας είτε των όρων ή περιορισµών δόµησης 
του ακινήτου είτε χωρίς οικοδοµική άδεια, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές 
διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο 
έκδοσης της οικοδοµικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και 
εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εµπίπτουν στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου. 

 { Ν4030/11 51§1 - Για την εφαρµογή της παρ.1 α του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, ως 
περιοχή του ακινήτου, για τα εντός σχεδίου πόλεως ευρισκόµενα ακίνητα, νοείται το οικοδοµικό 
τετράγωνο όπου βρίσκεται το ακίνητο.} 

β. Εντός προθεσµίας δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να 
ολοκληρωθεί ο πολεοδοµικός σχεδιασµός µε την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ ή άλλου 
τύπου σχεδιασµό και την αναθεώρηση των εγκεκριµένων σχεδίων πόλης, όπου απαιτείται, σε όλους τους 
δήµους στους οποίους δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος. 
Με τα παραπάνω σχέδια καθορίζονται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές οι ζώνες, 
όπου επιτρέπεται η δόµηση. 
 

γ. Στην περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 
οικισµών µη άρτια ακίνητα, εφόσον µετά την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού, δεν θα 
υπαχθούν σε περιοχές προς πολεοδόµηση, µπορούν να διατηρηθούν εφόσον ο ιδιοκτήτης: 

i) είτε έχει είτε αποκτήσει όµορο ή τµήµα όµορου άρτιου και οικοδοµήσιµου γηπέδου ή όµορου 
οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τµήµα τους ευρισκόµενο στην εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου της 
αυθαίρετης κατασκευής, έκτασης τουλάχιστον ίσης µε τη διαφορά µεταξύ της προβλεπόµενης αρτιότητας 
και της έκτασης του ακινήτου, όπου βρίσκεται (συµπληρωµατικό ακίνητο), µε την προϋπόθεση ότι στο 
συµπληρωµατικό ακίνητο θα αποκλειστεί η δυνατότητα δόµησης. Το συµπληρωµατικό ακίνητο δεν 
πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή µε µικρότερη τιµή ζώνης από το ακίνητο, το οποίο εξυπηρετεί για τη 
συµπλήρωση της αρτιότητας. Για την πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης ο ιδιοκτήτης υποβάλλει 
σχετική συµβολαιογραφική δήλωση στην πολεοδοµική υπηρεσία, η οποία µεταγράφεται στο 
Υποθηκοφυλακείο και καταχωρίζεται στο κτηµατολόγιο. Η παραπάνω δήλωση δεσµεύει κάθε πρόσωπο, 
που αποκτά εµπράγµατο δικαίωµα στο συµπληρωµατικό ακίνητο. Το συµπληρωµατικό ακίνητο δεν 
µπορεί να αξιοποιηθεί σύµφωνα µε το εδάφιο α΄ για την πλήρωση της αρτιότητας άλλου µη άρτιου 
ακινήτου, στο οποίο έχει κατασκευαστεί µη νόµιµο κτίσµα ή  

ii) καταβάλει ειδικό πρόστιµο το ύψος του οποίου υπολογίζεται µε βάση εµβαδόν ίσο µε τη 
διαφορά µεταξύ της προβλεπόµενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινήτου, όπου βρίσκεται, επί την 
τιµή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του κτίσµατος και σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του 
Υπουργείου Οικονοµικών, και το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταµείου µε την 
ονοµασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο». Για την καταβολή, απόδοση και διάθεση του ποσού των 
προστίµων του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25,  

iii) είτε έχει είτε αποκτήσει τµήµα όµορου άρτιου και οικοδοµήσιµου γηπέδου ή οικοπέδου ή 
γήπεδο ή οικόπεδο ή τµήµα τους ευρισκόµενο στην εδαφική περιφέρεια του δήµου της αυθαίρετης 
κατασκευής µικρότερο του υπό ii) αναφερόµενου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόµενη αρτιότητα και 
καταβάλει και ειδικό πρόστιµο για την επιπλέον υπολειπόµενη αρτιότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα υπό 
iii). 

Μόνο για την εφαρµογή των διατάξεων των παραπάνω εδαφίων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η 
κατάτµηση άρτιων και οικοδοµήσιµων ακινήτων σε µη άρτιο και µη οικοδοµήσιµο ακίνητο, το οποίο 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη συµπλήρωση της υπολειπόµενης αρτιότητας. Στην περίπτωση αυτή 
θα πρέπει µετά την κατάτµηση το εναποµείναν ακίνητο να παραµένει άρτιο και οικοδοµήσιµο. 

Η εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσει 
τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 24. 
 

2. Ο φερόµενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η 
αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο νοµίµως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, 
υποβάλλει στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαµβάνονται τα εξής: 
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α. Αίτηση. 
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν) στην οποία περιλαµβάνονται τα ατοµικά 

στοιχεία, ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.), η δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) φορολογίας 
του, ο αριθµός και το έτος της οικοδοµικής άδειας όπου υπάρχει, το εµβαδόν και η χρήση της κατασκευής 
που εµπίπτει στη ρύθµιση της παραγράφου 1, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή 
εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και µοναδικής κατοικίας 
της παραγράφου 1Α, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης, καθώς επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν 
εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23. Η δήλωση συνοδεύεται από την 
τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη 
κατασκευή ή χρήση στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) και από τεχνική έκθεση που 
συµπληρώνεται από αρµόδιο µηχανικό. Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνεται η περιγραφή της αυθαίρετης 
κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης και το εµβαδόν της και η χρήση της, καθώς και δήλωση για το αν 
πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασµένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαµαρίνα, 
σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες 
όλων των όψεων της κατασκευής, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράµµατος της αδείας, 
της κάτοψης του ορόφου, όπου εµφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις 
ρυθµίσεις του παρόντος και τα σχέδια τοµής σε κλίµακα 1: 100. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί 
οποιαδήποτε οικοδοµική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω 
στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον στις 
προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση κτίσµατος ή κατασκευής στις εκτός 
σχεδίου περιοχές και σε οικισµούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από 
το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπασµα χάρτη µε προσδιορισµό της 
θέσης του ακινήτου. Απόσπασµα ρυµοτοµικού σχεδίου απαιτείται για τις περιοχές µε εγκεκριµένα σχέδια, 
όπου υπάρχει οικοδοµική άδεια. ∆ιάγραµµα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδοµήσιµο οικόπεδο ή 
γήπεδο και σε κάθε περίπτωση «φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» σύµφωνα µε το παράρτηµα 
του παρόντος και: 

αα) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια 
κατοικίας, τουριστικά καταλύµατα ή κτίρια που δεν περιλαµβάνονται στην επόµενη περίπτωση ββ΄ 
συµπληρωµένο δελτίο ελέγχου δοµικής τρωτότητας του φέροντα οργανισµού, συνοδευόµενο από 
αναλυτική τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε 
µακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστηµα του φέροντος οργανισµού, καθώς και τυχόν 
εµφανείς βλάβες, 

ββ) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια 
κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, 
εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς 
χώρους, εµπορικά καταστήµατα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισµούς, δηµόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια 
βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ Α.Ε. που υπάγονται 
στην παραπάνω περίπτωση αα΄ µελέτη στατικής επάρκειας αρµόδιου µηχανικού, η οποία θα 
περιλαµβάνει: I) γεωµετρική τεκµηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισµού, ii) αποτίµηση 
της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισµού, iii) µελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδοµένη 
στάθµη επιτελεστικότητας (σεισµικός συντελεστής), iv) πρόταση ενισχύσεων του υφισταµένου φορέα, εάν 
απαιτείται, v) αντισεισµικό έλεγχο µε το σεισµικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του 
αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης. 

Στο σώµα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να βεβαιώνεται από δηµόσια αρχή η 
γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος. Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από δηµόσια έγγραφα ή 
αεροφωτογραφίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή 
εγκατάστασης της χρήσης.  (N4030/11 49§5) Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από δηµόσια έγγραφα ή 
αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος  ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης 
της χρήσης. Αν δεν υπάρχουν δηµόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, που αποδεικνύουν το χρόνο 
ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης, αυτός µπορεί να αποδειχτεί και από ιδιωτικά 
έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, προ 
της 31.1.1983 (Ν4042/11 50§1) και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε τέτοια έγγραφα και µε υπεύθυνη δήλωση 
του ιδιοκτήτη, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση µηχανικού, η οποία υποστηρίζει το 
περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωση 

Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρµόδιου 
µηχανικού για τον ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν. 

γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους 500 ευρώ για 
αυθαίρετη κατασκευή/χρήση µέχρι 50 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ., 
1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής 
κατοικίας άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 200 τ.µ., 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 
1.000 τ.µ., 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ. και 6.000 ευρώ για 
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κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2.000 τ.µ. επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο 
σε καµία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συµψηφίζεται µε το ειδικό πρόστιµο που προβλέπεται στο 
παρόν άρθρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω ποσών και η δυνατότητα 
κατάθεσής τους σε συµβεβληµένες τράπεζες. 

δ) Έντυπο υπολογισµού του ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 6. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται µε πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του µηχανικού 
του.  

Με απόφαση των αρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι νόµιµες, κατά την έννοια του ν. 
3919/2011, αµοιβές των µηχανικών για τη σύνταξη της βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 23 και για όλες 
τις ενέργειες και µελέτες που συνυποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

Αίτηση για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος µπορούν να υποβάλλουν και όσοι έχουν 
λάβει έγκριση εξαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003. 
Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει 
εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από 
τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. 

Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή 
εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο τµήµα του ακινήτου, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε 
συγκύριο χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών. 

Ειδικά στην περίπτωση των δωµάτων, στα οποία υπάρχει µε βάση νόµιµο τίτλο δικαίωµα 
αποκλειστικής χρήσης, την αίτηση µπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι 
απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών. 

(Ν4030/11 51§2) Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει 
συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισµό των 
πολεοδοµικών µεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαµβάνονται υπόψη 
οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη. 

 
3. Η υποβολή των παραπάνω α΄, γ΄ και δ΄ δικαιολογητικών γίνεται είτε απευθείας είτε µε 

συστηµένη επιστολή στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του ∆ήµου από 1.10.2011 µέχρι 
30.11.2011. Τα υπό β΄ δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) µηνών από τις 30.11.2011. Τα 
ΚΕΠ αποστέλλουν τα δικαιολογητικά στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία εντός 15 ηµερών. Η αρµόδια 
πολεοδοµική υπηρεσία διαπιστώνει µόνο την πληρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Στην 
περίπτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών ο έλεγχος µόνο της πληρότητας του φακέλου 
γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος για τυχόν ελλείψεις µε 
επισηµείωση στο αντίγραφο της αίτησης. Στην περίπτωση διαβίβασης µέσω ΚΕΠ ή µε συστηµένη 
επιστολή ο έλεγχος µόνο της πληρότητας, γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή τους, 
εντός των οποίων ενηµερώνεται εγγράφως ο αιτών για τις τυχόν ελλείψεις. Και στις δύο περιπτώσεις 
εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ο αιτών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών προσκοµίζει στην πολεοδοµική 
υπηρεσία τα στοιχεία που ζητήθηκαν, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα 
στο αντίγραφο της αίτησης του δηλούντος µε την ηµεροµηνία κατάθεσης. 

{ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011- α. Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), παρατείνεται µέχρι την 28.2.2012. 

β. Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του 
ν.4014/2011 για όλες τις υποβαλλόµενες µέχρι 31.12.2011 αιτήσεις παρατείνεται µέχρι τις 31.1.2012. 

γ. Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του 
ν.4014/2011 για όλες τις υποβαλλόµενες µετά τις 31.12.2011 αιτήσεις είναι ένας µήνας από την υποβολή τους. Για 
τις υποβαλλόµενες, από 1.12.2011 µέχρι 28.2.2012, αιτήσεις η προθεσµία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 
του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόµου παρατείνεται µέχρι την 30.5.2012. 

δ. ∆ικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί µετά τις 30.11.2011 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
θεωρούνται νοµίµως υποβληθέντα.}  

{Ν4051/12 7§2 - α. Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), παρατείνεται µέχρι 30.6.2012.  

β. Για τις υποβαλλόµενες, µετά την 28.2.2012, αιτήσεις, η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόµου παρατείνεται µέχρι 30.9.2012. 

γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
µπορούν να παρατείνονται οι παραπάνω προθεσµίες. 

δ. ∆ικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί µετά τις 28.2.2012 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
θεωρούνται νοµίµως υποβληθέντα.} 
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4. Η µη τήρηση των προθεσµιών ενεργείας εκ µέρους της πολεοδοµικής υπηρεσίας δεν στερεί 
στον αιτούντα το δικαίωµα υπαγωγής του στη ρύθµιση αυτή και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές 
προθεσµίες. 

 
5. Οι δηλώσεις καταχωρίζονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της οικείας πολεοδοµικής υπηρεσίας 

ή σε ειδικό βιβλίο. Ο αύξων αριθµός της καταχώρισης µε την ηµεροµηνία κατάθεσης εγγράφεται 
επισηµειωµατικά επί του αντιγράφου της αίτησης, το οποίο παραλαµβάνει ο αιτών από την πολεοδοµική 
υπηρεσία. Στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή το ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται κατά την εφαρµογή της 
διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν, όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση, το καταβληθέν 
παράβολο, οι ελλείψεις, η ηµεροµηνία κατάθεσης των στοιχείων, καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιµο που 
ορίζεται στην παράγραφο 6. 
 

6. α. Ο φερόµενος ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης που δηλώνεται σύµφωνα µε 
τις προηγούµενες παραγράφους καταβάλλει ενιαίο ειδικό πρόστιµο, το οποίο υπολογίζεται µε βάση το 
εµβαδόν της, επί την τιµή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, 
σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, εφόσον υποβληθούν εµπρόθεσµα η αίτηση και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 επί το συντελεστή 
15 % και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον πίνακα του παραρτήµατος του παρόντος ανάλογα µε 
την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (τετραγωνικά µέτρα Χ 15% Χ τιµή ζώνης Χ συντελεστές 
τετραγωνιδίων). 

Για την εύρεση του προστίµου κάθε κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται 
στον πίνακα προστίθενται τα εµβαδά όλων των δηλούµενων εµβαδών της κατηγορίας και του είδους 
αυτού για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία. 

(N4030/11 51§3) Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων ή τµηµάτων 
τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόµησης, το πρόστιµο υπολογίζεται χωρίς να 
πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόµησης (3α, β, γ, δ), αλλά ο συντελεστής 0,20 για 
υπερβάσεις αυτών έως 20% του επιτρεπόµενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις 
µεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόµενου ύψους. 

{Ν4042/11 50§7 - Η διαφορετική διαρρύθµιση διακεκριµένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης 
ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας δεν συνιστά 
αυθαίρετη κατασκευή. Η διαφορετική διαµερισµάτωση ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα 
εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, υπάγεται στην κατηγορία 13 του πίνακα του Παραρτήµατος του ν. 4014/2011 και ως 
ειδικό πρόστιµο καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσµίας της πρώτης δόσης, το ποσό των 500 ευρώ 
και δεν καταβάλλεται παράβολο. 

β. Ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρβαση οικοδοµικής αδείας, συνολικής 
επιφάνειας µέχρι είκοσι (20) τ.µ. και εφόσον το µέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της 
επιτρεπόµενης επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας, βρίσκεται εντός οικοδοµήσιµου τµήµατος του οικοπέδου και 
δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του επιτρεπόµενου ύψους βάσει της οικοδοµικής άδειας µετρούµενο από 
τη στάθµη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή, το πρόστιµο καθορίζεται σε ποσόν 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ 
για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισµών περιοχές µε τιµή ζώνης έως δυόµιση 
χιλιάδες (2.500) ευρώ και σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για περιοχές µε τιµή ζώνης µεγαλύτερη από 
δυόµιση χιλιάδες (2.500) ευρώ. 

γ. Στην περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη χρήση αφορά κτίριο, που 
χρησιµοποιείται και λειτουργεί ως βιοµηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, ξενοδοχείο, τουριστικό 
κατάλυµα, αποθήκη ή άλλη παραγωγική µονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατάξεις, που 
επιτρέπουν τη λειτουργία του µετά την καταβολή προστίµου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το παραπάνω 
ειδικό πρόστιµο διατήρησης καταβάλλεται µειωµένο κατά το ποσό του προστίµου ή τέλους ή εισφοράς, 
που έχει καταβληθεί σε εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων. 

δ. (N4030/11 49§6) Για παραβάσεις, οι οποίες δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του 
πίνακα του Παραρτήµατος του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.µ.), καταβάλλεται 
παράβολο 500 ευρώ και το ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται ανά είδος παράβασης µε αναλυτικό 
προϋπολογισµό. Προϋπολογισµός έως και 5.000 ευρώ θεωρείται µία (1) παράβαση για την οποία 
καταβάλλεται πρόστιµο 500 ευρώ. Ο αριθµός των παραβάσεων ανά είδος προκύπτει από το πηλίκον του 
αναλυτικού προϋπολογισµού της δια του ποσού των 5.000 ευρώ, στρογγυλοποιούµενο προς τα άνω. Ο 
συνολικός αριθµός των παραβάσεων του ακινήτου σηµειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του 
Παραρτήµατος. 

 
7. Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης σύµφωνα µε το σύστηµα των 

αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισµό της 
αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο δηµοτικό διαµέρισµα του 
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αυθαίρετου και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο ∆ήµο και εάν δεν 
έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το 
ακίνητο. 

7. (N4030/11 49§8) α. Για τα ακίνητα τα ευρισκόµενα στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά 
Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης σύµφωνα µε το σύστηµα των 
αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισµό της 
αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δηµοτική 
κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιµή ζώνης που 
ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούµενου 
εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµού, που δεν έχει 
καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, για 
τον υπολογισµό των προστίµων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή 
ενότητα, εφόσον στην οικεία δηµοτική κοινότητα του ακινήτου η µέγιστη τιµή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 
2.200 ευρώ (Ν4042/11 50§2.γ) σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδροµή της 
παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου ∆ήµου 

β. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή 
ζώνης, σύµφωνα µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή 
του ακινήτου, για τον υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που 
ισχύει στην τοπική ή δηµοτική κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτή, η 
ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο δήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιµή ζώνης 
που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο. 

(Ν4042/11 50§2.β) Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούµενου εδαφίου που βρίσκονται σε 
περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµού, που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα 
µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, για τον υπολογισµό των προστίµων 
λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο ∆ήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η 
ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δηµοτική 
κοινότητα η µέγιστη τιµή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% της 
έκτασής της. Για τη συνδροµή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου 
∆ήµου. 

γ. (Ν4042/11 50§2.α) Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης στην περιφερειακή 
ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο, για τον υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η 
ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο νοµό, στον οποίο βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα. 

 
8. α. Σε περίπτωση που το ποσό του προστίµου µετά την καταβολή του παραβόλου είναι 

µικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση µέχρι τις 31.12.2011. Το 
ενιαίο ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται από τον µηχανικό σε έντυπο ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή του ΤΕΕ, θεωρείται προσωρινά από την 
αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία και επιδίδεται άµεσα ή αποστέλλεται στον αιτούντα εντός τριάντα (30) 
ηµερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και χρησιµοποιείται ως δικαιολογητικό 
πληρωµής του παραπάνω προστίµου. Μέχρι την εξόφληση του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίµου το 
έντυπο αυτό θεωρείται οριστικά από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία µετά από έλεγχο της ορθότητας 
του ύψους του προστίµου. 

β. Το πρόστιµο καταβάλλεται εντός τριάντα (30) µηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα 
έξι (36) (Ν4042/11 50§10) σαράντα οκτώ (48) µηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος 
του νόµου, τµηµατικά σε ισόποσες δόσεις, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση εφάπαξ 
καταβολής εντός της προθεσµίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%. (∆ιεγράφησαν 
µε Ν4030/11 49§17) 

{Ν4042/11 50§9 - Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου του 
άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόµενες µέχρι 31.12.2011 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν 
στις περιοχές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, παρατείνεται µέχρι 
28.2.2012.} 

γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παραπάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1% 
για κάθε µήνα καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής 
των δόσεων των προστίµων, που επιβάλλονται δυνάµει των διατάξεων του ν. 3843/2010, µόνο για τις 
καθυστερούµενες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις. 

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής της πρώτης δόσης ή µη καταβολής τριών 
συνεχόµενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώµατος της υπαγωγής στη ρύθµιση. 

δ. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 το πρόστιµο 
καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και µέχρι 31.12.2011.  Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω 
προθεσµίας το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου προσαυξάνεται σε ποσοστό 3% για κάθε µήνα 
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καθυστέρησης. Η οριστική εξόφληση δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριών µηνών από τον 
προβλεπόµενο χρόνο. 

ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του ειδικού προστίµου και κάθε σχετική 
λεπτοµέρεια. 
 

9. Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίµου προσκοµίζονται στην πολεοδοµική 
υπηρεσία, η οποία τα καταχωρίζει σε ιδιαίτερη στήλη στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή ειδικό βιβλίο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 5. Η καταχώριση επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίωση της 
διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής ή χρήσης για τη 
χρονική προθεσµία, που ορίζεται στον παρόντα νόµο, σηµειώνεται δε και στο αντίγραφο της αίτησης που 
έχει χορηγηθεί στον δηλούντα. Ειδικά για τις πρόχειρες κατασκευές απαιτείται για την υπαγωγή τους στις 
διατάξεις του παρόντος µετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου επιπλέον η µορφολογική και 
αισθητική ένταξή τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δοµηµένου περιβάλλοντός του. Για το λόγο 
αυτό τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά εξετάζονται από επιτροπή που συστήνεται µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην έδρα κάθε πολεοδοµικής υπηρεσίας και 
αποτελείται από: 

α. έναν αρχιτέκτονα µηχανικό της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας ως πρόεδρο, µε τον 
αναπληρωτή του, 

β. έναν αρχιτέκτονα µηχανικό υπάλληλο της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης ή της 
περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ή της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά αρµοδιότητάς της, µε τον αναπληρωτή του, 

γ. έναν αρχιτέκτονα µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή του. 
Η επιτροπή κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής της πρόχειρης κατασκευής στις διατάξεις του 

παρόντος.  
Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται ενδεικτικά κατασκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα 

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

10. Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις προηγούµενες 
παραγράφους αναστέλλεται η επιβολή προστίµων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, που 
αφορούν τις κατασκευές ή χρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για τις οποίες υποβλήθηκαν τα 
δικαιολογητικά µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας εξόφλησης των προστίµων. Επιτρέπεται η σύνδεση 
των κτιρίων αυτών µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας µετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του 
ενιαίου ειδικού προστίµου. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την 
κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισµάτων µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν 
βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί. (N4030/11 49§9) Για τη 
σύνδεση κτιρίων ή αυτοτελών ιδιοκτησιών αυτών µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και για τη λήψη βεβαίωσης 
χώρου κύριας  χρήσης υποβάλλεται στον αρµόδιο οργανισµό και στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία 
βεβαίωση του TEE, µε την οποία πιστοποιείται η καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου 
ειδικού προστίµου και περιλαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου 
αυτής. 
 

11. Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής στις ρυθµίσεις 
του παρόντος άρθρου, δεν επιβάλλονται πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, 
εφόσον εξοφληθούν εµπροθέσµως όλες οι δόσεις καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου και για όσο 
χρονικό διάστηµα ορίζεται στον παρόντα νόµο, που υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόµου. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου, επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό 
διάστηµα, κατ’ εξαίρεση, η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος στο ακίνητο στο οποίο 
έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, σύµφωνα και µε την 
παράγραφο 2 περίπτωση στ΄ του άρθρου 23. Τα παραπάνω ισχύουν για τις ίδιες κατασκευές ή χρήσεις 
και για εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Καταβληθέντα ποσά 
προστίµων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάµει άλλων διατάξεων, συµψηφίζονται µε το ποσό του ενιαίου 
ειδικού προστίµου. (N4030/11 51§4) Καταβληθέντα ποσά προστίµων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάµει 
άλλων διατάξεων, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίµων διατήρησης, συµψηφίζονται µε το 
ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις 
αµέσως προηγούµενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συµψηφισµός. Σε περίπτωση που µετά τον ως 
άνω υπολογισµό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίµου, µε 
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βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίµων 
ανέγερσης και διατήρησης, δυνάµει άλλων διατάξεων, διαγράφονται. 
 

12. Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου για την αλλαγή της χρήσης δεν συνεπάγεται 
απαλλαγή αυτών από άλλες απαιτούµενες εγκρίσεις ή όρους που αφορούν τη λειτουργία της 
συγκεκριµένης χρήσης. Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε 
δηλούµενο κτίριο ή τµήµα αυτού, µπορεί να γίνεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του 
ενιαίου ειδικού προστίµου χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιµο. 
 

13. Μετά την 1.1. 2012 και ανά τρίµηνο, οι πολεοδοµικές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς 
καθυστέρηση σε ηλεκτρονική µορφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
συγκεντρωτικά στοιχεία ανά δήµο για το σύνολο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τη συνολική 
επιφάνεια των κατασκευών ή χρήσεων που διατηρούνται, τα συνολικά ποσά των προστίµων, καθώς και 
ακριβή αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι σχετικές 
δηλώσεις. 
 

14. Στα συµβολαιογραφικά έγγραφα κάθε δικαιοπραξίας µεταβίβασης ακινήτων, στα οποία 
υπάρχουν κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ειδική 
µνεία για την υπαγωγή των κατασκευών ή χρήσεων στις ρυθµίσεις αυτές κατά την απεικόνισή τους 
σηµειώνεται η υπαγωγή αυτή και πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 23, 
επισυνάπτεται η βεβαίωση της καταχώρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 5. 
 

15. ∆ικογραφίες που αφορούν αδικήµατα, µε τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών 
δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο µε πράξη του αρµοδίου Οργάνου µετά από 
αίτηση του ενδιαφεροµένου και βεβαίωση της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας ότι, η αυθαίρετη 
κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλήθηκε το ειδικό πρόστιµο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 
16. Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου για τις κατασκευές ή τις χρήσεις που δηλώνονται, 

δεν κωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Αν το ακίνητο ενταχθεί στον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό, το ενιαίο ειδικό πρόστιµο δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται µε υποχρεώσεις 
εισφοράς σε χρήµα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, (Ν4042/11 50§3) ενώ 
συνυπολογίζεται προκειµένου για έκδοση άδειας νοµιµοποίησής τους µε το πρόστιµο που τους αναλογεί. 
 

17. Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου 
και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5, µπορεί να 
επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-
αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρµόδια 
πολεοδοµική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσµα 
σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αµελλητί στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο 
Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται 
στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

17. (N4030/11 49§10) Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις του 
παρόντος άρθρου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 
5, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης. 
Επιπλέον επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής, που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική 
βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους.Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 
αποπεράτωσης και επισκευής γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρµόδια πολεοδοµική 
υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσµα σε όγκο. Η 
έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αµελλητί στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταµείο 
Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις 
αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

 
18. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται και κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί µε άδεια 

που εκδόθηκε µε έλεγχο της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας και που µεταγενέστερα ανακλήθηκε ή 
ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν η ανάκληση ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή αναληθών 
στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκδοσή τους. Για την 
υπαγωγή των εν λόγω κτισµάτων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για κάθε ιδιοκτησία, 
του παραβόλου της παρ. 2γ. Τα ακίνητα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδικού 
προστίµου. 
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19. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται και λιθόκτιστα κτίσµατα, τα οποία κατά το 
χρόνο κατασκευής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύµφωνα µε παλαιότερη χάραξή του, µε βάση τα 
στοιχεία της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος του 
ν. 1337/1983. 

 
20. Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, των 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των Ο.Τ.Α. και της ∆.Ε.Η. Α.Ε. υπάγονται στις διατάξεις του 
παρόντος ως εξής : α) για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.1337/1983 
µόνο µε την υποβολή των υπό α΄ έως γ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 και χωρίς την υποχρέωση 
καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου και β) για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν µετά την 
έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983 µε την υποβολή των υπό α΄ έως γ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 και την 
καταβολή ποσοστού 10 % του ενιαίου ειδικού προστίµου. 

(Ν4042/11 50§5) Οι αυθαίρετες κατασκευές που χρησιµοποιούνται ως δηµόσια ή δηµοτικά 
σχολεία ή δηµόσια ή δηµοτικά γυµναστήρια σε κτίρια ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου, των ΟΤΑ και της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος µόνο µε την 
υποβολή των υπό α΄ και β΄ δικαιολογητικών της παραγράφου 2. 
 

21. Σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται κατασκευές και 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 1138) αναπτυγµένοι πυρήνες µαζικού τουρισµού εντός 
ευρύτερων αναπτυσσόµενων περιοχών µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού, καθώς και σε 
υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα των περιοχών του άρθρου 4 παράγραφοι Β2 και Β3 του παραπάνω 
Ειδικού Πλαισίου περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από τον Ε.Ο.Τ. ως χιονοδροµικά κέντρα, εφόσον 
ανεγέρθηκαν ή εγκαταστάθηκαν από φορείς του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και από αθλητικούς και 
ορειβατικούς συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 

22. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων 
µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν οφείλονται αναδροµικά ασφαλιστικές εισφορές και 
οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε µορφής πρόστιµα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης 
περιουσίας, καθαριότητας, φωτισµού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, 
τέλη και πρόστιµα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του 
τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 
1828/1989, όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδροµικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος 
των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης. 

Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισµό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου 
(φόρος µεταβίβασης, κληρονοµιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισµός τεκµηρίου διαβίωσης) για 
όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθµες, τα πατάρια που πολεοδοµικά δεν αποτελούν όροφο και τις 
σοφίτες, εφαρµόζεται µειωτικός συντελεστής 50%. 
 

23. Για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας εν όλω ή εν µέρει µπορεί να 
ανατεθεί στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, µε κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών του εξόδων από το 
Πράσινο Ταµείο, η ανάπτυξη και η αρχική διαχείριση του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήµατος. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου Υπουργού µπορεί να θεσπίζεται διαφορετική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής 
στη ρύθµιση του παρόντος και την καταβολή του ειδικού προστίµου διατήρησης, µε τη χρήση 
ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την απευθείας υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρµόδιες 
υπηρεσίες και την απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισµού των προστίµων και διατήρησης. 
Ειδικότερα µπορεί να καθορίζεται ότι το έντυπο και η αίτηση µπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και στη συνέχεια να εκδίδεται 
µονοσήµαντος αριθµός της αίτησης, ο οποίος συνιστά αριθµό πρωτοκόλλου και µε βάση τον οποίο θα 
γίνονται οι πληρωµές του προστίµου, προσωρινός υπολογισµός του προστίµου και των δόσεων. Με τον 
προσωρινό υπολογισµό, την έκδοση του αριθµού της αίτησης αυθαιρέτου και το αποδεικτικό είσπραξης 
του παραβόλου ξεκινά η εξόφληση του ποσού του προστίµου. Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης 
µπορεί να καθορίζεται ότι η διαδικασία της υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος διεκπεραιώνεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της, και παύει η ισχύς των διατάξεων, που 
προβλέπουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας µε την υποβολή έντυπων δικαιολογητικών. 
 

24. (N4030/11 49§11) α. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές σε 
παραδοσιακό οικισµό ή τµήµα πόλης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δηµοσίευση της 
διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού του οικισµού ή τµήµατος πόλης ως παραδοσιακού. 
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β. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται σε 
παραδοσιακό οικισµό ή τµήµα πόλης και έχουν ολοκληρωθεί µετά τη δηµοσίευση της διοικητικής πράξης 
χαρακτηρισµού του οικισµού ή τµήµατος πόλης ως παραδοσιακού, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

βα) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 
απαιτείται η υποβολή αίτησης στην επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 η οποία δέχεται ή απορρίπτει την 
αίτηση, µε βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του τυχόν νοµίµως 
υφιστάµενου κτιρίου, το ευρύτερο δοµηµένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτονική και µορφολογική 
τυπολογία του παραδοσιακού οικισµού ή τµήµατος πόλης. 

ββ) Η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 µπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών 
προσαρµογής του αυθαίρετου κτίσµατος στους ισχύοντες µορφολογικούς όρους και περιορισµούς του 
παραδοσιακού οικισµού ή τµήµατος πόλης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 17 του άρθρου 24. Στην 
περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται µετά την κοινοποίηση της θετικής κρίσης του συλλογικού 
οργάνου στον ιδιοκτήτη. Η προθεσµία εξόφλησης του ειδικού προστίµου αρχίζει από την κοινοποίηση της 
θετικής κρίσης στον ιδιοκτήτη ή µετά την ολοκλήρωση των εργασιών προσαρµογής της αυθαίρετης 
κατασκευής που επιβλήθηκαν, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες και 
πιστοποιείται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία. 

βγ) Ειδικά για παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους των 2.000 κατοίκων, η επιτροπή της παρ. 9 
του άρθρου 24 αποφαίνεται µετά τη συγκέντρωση όλων των αιτηµάτων υπαγωγής σε κάθε οικισµό και 
συνολική αξιολόγηση της διαµορφωµένης κατάστασης σε σχέση µε τα µορφολογικά στοιχεία και το 
χαρακτήρα του παραδοσιακού οικισµού, ο οποίος δεν πρέπει να αλλοιώνεται µε την εν λόγω υπαγωγή. 

βδ) Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν είναι απαραίτητη για αυθαίρετα κτίσµατα που 
βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισµούς και πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων και δεν υπερβαίνουν 
ποσοστό 50% των επιτρεπόµενων όρων δόµησης.  

γ. Η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές, 
για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 24, µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24. Τη δε 
υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαµβάνει ο νέος κύριος µε ειδική µνεία στο σχετικό 
συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

δ. Σε παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή 
στις διατάξεις του παρόντος αυτοτελών νέων κατασκευών, µετά την κήρυξη του οικισµού ως 
παραδοσιακού, οι οποίες έχουν υπέρβαση ύψους µεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόµενου, µετρούµενου 
από κάθε σηµείο του διαµορφωµένου εδάφους, ή υπέρβαση µεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε όρου 
δόµησης. 

ε. Σε παραδοσιακούς οικισµούς και παραδοσιακά τµήµατα πόλεων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή 
στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παρ. 9 του άρθρου 24. 
 

25. (N4030/11 49§14) Για τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου που αφορά στην υπέρβαση 
ύψους (κατηγορία 6 του «φύλλου καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισµού ενιαίου ειδικού 
προστίµου» του Παραρτήµατος του παρόντος), στην περίπτωση οικοδοµής µε οικοδοµική άδεια δεν 
προσµετράται το πρόσθετο ύψος αυτής, που έχει προκύψει από τη µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος 
χώρου της ή από εκχωµατώσεις που έχουν εκτελεστεί σε αυτόν. Το ειδικό πρόστιµο για το ύψος που έχει 
προκύψει από τη µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωµατώσεις υπολογίζεται 
σύµφωνα µε την κατηγορία 13 του Παραρτήµατος («Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και 
υπολογισµού ενιαίου ειδικού προστίµου»). Ο παραπάνω τρόπος υπολογισµού δεν εφαρµόζεται για τις 
αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 24 του άρθρου 24. 

26. (Ν4042/11 50§6) Αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης σε κτίσµα το οποίο έχει 
κατασκευασθεί µε νόµιµη άδεια πριν από τις 28.7.2011, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4014/2011, και 
το οποίο, ως προς το ανώτατο ύψος του, απέχει λιγότερο από είκοσι µέτρα από την κορυφογραµµή αλλά 
δεν την υπερβαίνει, υπάγεται στις διατάξεις του νόµου αυτού, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

α) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού υποβάλλεται 
αίτηση στην επιτροπή της παραγράφου 9. Η επιτροπή αυτή εξετάζει εάν το κτίσµα, όπως έχει 
διαµορφωθεί µε την αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, εντάσσεται, ως σύνολο, στο τοπίο και το 
δοµηµένο περιβάλλον, ιδίως δε εάν θίγει το φυσικό ανάγλυφο και την κορυφογραµµή και µε 
αιτιολογηµένη κρίση είτε απορρίπτει την αίτηση είτε την δέχεται, επιβάλλοντας, εφόσον απαιτείται, την 
εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν αντίκεινται στις ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις, 
για την προσαρµογή του αυθαιρέτου στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον κατά τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 17. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται µετά την κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της 
θετικής κρίσης της επιτροπής. Η προθεσµία εξόφλησης του ειδικού προστίµου αρχίζει από την 
κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης ή, εφόσον επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών 
προσαρµογής, από την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις 
(4) µήνες. 
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β) ∆εν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου κτισµάτων και κατασκευών 
που απέχουν λιγότερο από είκοσι µέτρα από την κορυφογραµµή όταν η υπέρβαση του ανώτατου 
επιτρεπόµενου ύψους ή της κάλυψης ή του συντελεστή δόµησης ή κατ’ όγκον εκµετάλλευσης είναι 
µεγαλύτερη του 5%. 

γ) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου αυθαίρετης 
κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, εάν το κτίσµα υπερβαίνει την κορυφογραµµή. Απαγορεύεται επίσης η 
υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παραγράφου 9. 
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Άρθρο 25 
Μέτρα για τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος 

 
1. Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο που εισπράττεται κατά το προηγούµενο άρθρο αποδίδεται υπέρ του 

Πράσινου Ταµείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό που ονοµάζεται «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και διατίθεται 
στο πλαίσιο των στόχων και των αρχών του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
ιδίως για την αντιστάθµιση των δυσµενών συνεπειών για το χρόνο αναστολής του άρθρου 24 παρ. 1, την 
εξισορρόπηση του ελλείµµατος γης, την αύξηση των κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων, για την 
κατεδάφιση αυθαιρέτων και τον καθορισµό ζωνών πολεοδοµικής εξισορρόπησης, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στην επόµενη παράγραφο, εντός του πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α., στη διοικητική περιφέρεια του 
οποίου βρίσκονται οι κατασκευές και χρήσεις που δηλώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ή 
και, κατ’ εξαίρεση, σε όµορους Ο.Τ.Α. που παρουσιάζουν έλλειµµα γης ή χρήζουν πολεοδοµικής 
εξυγίανσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Τα παραπάνω ποσά αποδίδονται άµεσα για την 
επίτευξη των παραπάνω σκοπών µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής. Για το σκοπό αυτόν 
εντός τριών (3) ετών οι ∆ήµοι υποβάλλουν συγκεκριµένες προτάσεις και µελέτες για την υλοποίησή τους. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και 
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται η διαδικασία και τα ποσοστά διάθεσης του 
παραπάνω ποσού και οι δικαιούχοι τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του 
παρόντος. Από το παραπάνω ποσό ποσοστό έως 15%, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
αποδίδεται υπέρ των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης και κατανέµεται σε αυτούς µε απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  

 
2. Κατά την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και την αναθεώρηση του εγκεκριµένου σχεδίου 

πόλης,  όπου απαιτείται, σε όλους τους ∆ήµους στους οποίους δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και 
χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται ειδικές ζώνες εξισορρόπησης των πολεοδοµικών 
και εν γένει περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων των 
προηγούµενων άρθρων, ώστε να αποκαθίσταται το πολεοδοµικό ισοζύγιο εντός εκάστου πρωτοβαθµίου 
Ο.Τ.Α.. Στις ζώνες αυτές, οι οποίες πρέπει να έχουν λειτουργική σύνδεση µε τις πολεοδοµηµένες ή και 
προς πολεοδόµηση περιοχές του πρωτοβαθµίου Ο.Τ.Α., µπορεί να απαγορεύεται η δόµηση ή να 
µειώνεται ουσιωδώς ο ισχύων συντελεστής δόµησης και να καθορίζονται χρήσεις πρασίνου και ήπιας 
αναψυχής, καθώς και χώροι για την εξυπηρέτηση των κοινωφελών αναγκών του πρωτοβαθµίου Ο.Τ.Α., 
όπως ιδίως χώροι ανακύκλωσης υλικών και συσκευασιών, χώροι οργανωµένης διαχείρισης 
απορριµµάτων, αµαξοστάσια µέσων µαζικής µεταφοράς, κοιµητήρια κ.λπ.. Οι χώροι κοινωφελών 
χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής επιφανείας των καθοριζόµενων κατά τα 
ανωτέρω ειδικών ζωνών εξισορρόπησης σε κάθε πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α.. Με προεδρικό διάταγµα που 
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορούν να 
απλοποιούνται οι διαδικασίες έγκρισης και αναθεώρησης των παραπάνω σχεδίων και να συντέµνονται οι 
σχετικές προθεσµίες. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές για την εκπόνηση των µελετών των παραπάνω ζωνών και 
ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.  

 
Άρθρο 26 

Ειδικές διατάξεις 
 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Μητρώο 
Κατασκευών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι κατασκευές. Ως πρώτη βάση για το µητρώο 
χρησιµοποιούνται στοιχεία απο τις βάσεις δεδοµένων φορέων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η 
διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 

 
2. Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια 

βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 εφόσον καταβληθεί το παράβολο της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 έως 31.12. 2011 και εκδοθεί οικοδοµική άδεια εντός 
τριών ετών από την καταβολή του δεν οφείλουν άλλο πρόστιµο και επέρχονται οι συνέπειες των 
παραπάνω διατάξεων. 

(N4030/11 51§5) ∆εν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών ο χρόνος 
καθυστέρησης έκδοσης της οικοδοµικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αιτούντος. 
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3. ∆εν λαµβάνεται υπόψη ο µειωτικός συντελεστής της κύριας και µοναδικής κατοικίας, σύµφωνα 
µε το παράρτηµα του παρόντος, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα 
αυτού έχει δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό µερίδιο αυτής 
που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο 
οικοδοµήσιµο ή σε ιδανικό µερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις 
στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα µε πληθυσµό άνω των τριών 
χιλιάδων (3.000). Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής 
επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 
κατά τριάντα (30) τ.µ. για µέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.µ. για πάνω από δύο τέκνα, που 
βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 

 
4. Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσµατα µε οικοδοµική άδεια κρίνονται αυτοτελώς και δεν 

επηρεάζουν, για κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση µε ∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας και η δυνατότητα 
µεταβίβασης, τα νόµιµα τµήµατα αυτών που είναι λειτουργικά άσχετα µε την αυθαίρετη κατασκευή και 
αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες. 

 
5. Σε κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων, τα οποία έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη οικοδοµική άδεια µε 

χρήση εµπορικού κέντρου, επιτρέπονται όλες οι κατά κανόνα χρήσεις γης, που επιτρεπόταν σύµφωνα µε 
τις ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις της περιοχής κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, µε την 
επιφύλαξη ειδικών µεταβατικών διατάξεων. 

 
Άρθρο 27 

Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης µη δηλούµενων κατασκευών/ χρήσεων 
 

1. Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί εµπρόθεσµα η διαδικασία καταβολής του 
ενιαίου ειδικού προστίµου, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 24, εφαρµόζονται οι ισχύουσες, 
περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης 
που προβλέπεται από την οικοδοµική άδεια, τα δε πρόστιµα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής: 

α. Πρόστιµο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται 
µε βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, 
σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το χρόνο διαπίστωσης 
της παράβασης. 

β. Πρόστιµο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται 
µε βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, 
σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το χρόνο διαπίστωσης 
της παράβασης, το οποίο επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του κτιρίου από την ανέγερσή του ή την 
εγκατάσταση της χρήσης µέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά της χρήσης ή την 
έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής αδείας. 

 
2. Ποσοστό, που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής των παραπάνω προστίµων, αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο. 
 
3. Η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ή άλλη αρµόδια αρχή, που ορίζεται µε απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ελέγχει δειγµατοληπτικά ποσοστό 
τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, προκειµένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία των 
δηλώσεων που αφορούν την περιγραφή της κατασκευής, το εµβαδόν και τη χρήση της είναι αληθή και 
ακριβή. Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων αυτών, αποκλείεται η υπαγωγή 
στη διαδικασία αναστολής του παρόντος νόµου, τυχόν πράξη αναστολής ανακαλείται και εφαρµόζονται οι 
ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλονται τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 24, η Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεώρησης και Κατεδάφισης (ΕΥΕΚΑ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 28, διενεργεί έλεγχο επίσης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω. 

 
4. Τα πρόστιµα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και 

για τα οποία είτε δεν έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει ασκηθεί και έχει απορριφθεί, 
αποστέλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τους υπαλλήλους της 
αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη. 

 
Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των παραπάνω διατάξεων τιµωρείται µε 

παρακράτηση αποδοχών από δεκαπέντε (15) ηµέρες έως τρεις (3) µήνες. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο πειθαρχικώς 
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προϊστάµενος που παραλείπει να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του ευθυνόµενου υπαλλήλου κατά 
τα προηγούµενα εδάφια. 

Άρθρο 28 
Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων 

 
1. ΄Ολες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, οι οποίες δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του 

παρόντος, είναι κατεδαφιστέες. 
 

2. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ), που συστάθηκε µε το ν. 3818/2010 µετονοµάζεται σε 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) και υπάγεται απευθείας στο Γενικό 
Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), που έχει συσταθεί σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) και του π.δ. 165/2003 
(Α΄ 137). 

 
3. Οι αρµοδιότητες της ΕΥΕΚΑ, εκτός αυτών που έχουν δοθεί στην ΕΥΚ, επεκτείνονται σε όλα τα 

δάση, τις δασικές, αναδασωτέες και δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς επίσης και σε άλλα 
ευαίσθητα οικοσυστήµατα, στον αιγιαλό-παραλία, σε ποτάµια, λίµνες και ρέµατα, σε αρχαιολογικούς 
χώρους και εν γένει σε προστατευόµενες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα Γ΄ της 
ΕΥΕΠ. Ειδικότερα η ΕΥΕΚΑ έχει αρµοδιότητα για: 

α) τον εντοπισµό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεµβάσεων και κατασκευών, σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες οι οποίες µεριµνούν για την έκδοση των πράξεων αποµάκρυνσης των αυθαιρέτων, 
σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία, 

β) την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης και την εκτέλεση των 
σχετικών πράξεων και  

γ) τη µέριµνα για την αποµάκρυνση των αυθαιρέτων κατασκευών και για την ορθή διάθεση των 
οικοδοµικών αποβλήτων (µπάζων) και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική 
ζηµιά. 

 
4. Η ΕΥΕΚΑ εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης µε δικά της µηχανικά µέσα ή µε µέσα ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, µετά από σύναψη σχετικών συµβάσεων (N4030/11 49§12) και σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες της αποκεντρωµένης διοίκησης. Για το σκοπό αυτόν, τηρείται σε κάθε 
αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν τη 
δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης. Το µητρώο αυτό διαβιβάζεται στις κατά τόπους 
αστυνοµικές αρχές. 

Σε κάθε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των αποφάσεων κατεδάφισης λόγω της άρνησης των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων να συνάψουν τις σχετικές συµβάσεις η ΕΥΕ-ΚΑ ενηµερώνει πάραυτα τις 
αρµόδιες και τις οικείες Αστυνοµικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαµβάνουν την κίνηση της διαδικασίας 
πολιτικής επιστράτευσης του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επιβάλλεται και πρόστιµο 
ύψους από 6.000 έως 10.000 ευρώ στις παραπάνω επιχειρήσεις. 

Η ΕΥΕΚΑ µπορεί επίσης να προβεί σε κατεδάφιση µε ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών µετά από 
σύναψη σχετικών συµβάσεων µε εξειδικευµένες εταιρείες.  

Οι Αστυνοµικές Αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδροµή τους για την πραγµατοποίηση της 
κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι λοιπές κρατικές αρχές όπως και οι 
Ο.Τ.Α., κυρίως µε τη διάθεση µηχανικών µέσων και προσωπικού. 

Στην περίπτωση που κατά την αυτοψία της ΕΥΕΚΑ ή των άλλων αρµόδιων Υπηρεσιών βρεθούν 
εργαζόµενοι να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία κατασκευής αυθαίρετου ή άλλης παράνοµης επέµβασης, 
για αυτούς ακολουθείται αυτόφωρη διαδικασία και γίνεται σχετική αναγγελία στον ασφαλιστικό τους 
φορέα. Στην περίπτωση που βρεθούν µηχανικά µέσα ή άλλα υλικά (ξυλότυπος, µεταλλότυπος) 
κατάσχονται. Αυτά εκποιούνται µετά την επικύρωση της κατάσχεσης από το αρµόδιο δικαστήριο και σε 
περίπτωση αγόνου της εκποιήσεως, καταστρέφονται. Το προκύπτον από την εκποίηση τίµηµα 
κατατίθεται στο Πράσινο Ταµείο και στην περίπτωση που αφορά σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή 
δηµόσιες χορτολιβαδικές, υπέρ του ειδικού φορέα δασών του Πράσινου Ταµείου. Ως µεσεγγυούχος και 
ευθυνόµενος για τη φύλαξη των κατασχεµένων υλικών, ορίζεται η ΕΥΕΚΑ. 

Η ΕΥΕΚΑ συνεργάζεται µε τον ΟΚΧΕ και την εταιρεία «Κτηµατολόγιο Α.Ε.» για την ανάθεση 
τηλεπισκόπησης ή αεροφωτογράφισης της χώρας, καθώς και για τη χρήση των παραπάνω µεθόδων σε 
περιοχές προτεραιότητας της χώρας προκειµένου να παρακολουθούνται οι µεταβολές στη δόµηση και να 
εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αυθαίρετες κατασκευές. ∆υνάµει των διατάξεων του ν. 3882/2010, η ΕΥΕΚΑ 
µπορεί να αξιοποιήσει τα αρχεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, καθώς και πάσης φύσεως 
χαρτογραφικό υλικό στην κατοχή φορέων του ∆ηµοσίου προκειµένου να εντοπίσει αυθαίρετα για τα οποία 
δεν έγινε τακτοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
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5. Ο κύριος κτίσµατος που κρίνεται ως κατεδαφιστέο, βαρύνεται µε τη δαπάνη κατεδάφισης και 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου. Το ποσό της παραπάνω δαπάνης καταλογίζεται µε απόφαση 
της ΕΥΚΑ και βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων 
Εσόδων.  

 
6. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3818/2010 ως εξής: 
«3. Η ΕΥΕΚΑ συγκροτείται σε δύο τοµείς, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, µε χωρική αρµοδιότητα 

κατά αντιστοιχία των υφιστάµενων τοµέων της ΕΥΕΠ. Στην ΕΥΕΚΑ συστήνονται σαράντα µία οργανικές 
θέσεις προσωπικού, οι οποίες πληρώνονται είτε µε υπαλλήλους, µόνιµους ή αορίστου χρόνου, που 
αποσπώνται για µία τριετία και η οποία µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή µετατάσσονται από το ∆ηµόσιο και από νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου ή και από Ο.Τ.Α., µε αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής θέσης, την οποία είχε ο 
µετατασσόµενος. 
Οι αποσπώµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης πλην αυτών που συνδέονται µε την 
ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Το προσωπικό της ΕΥΕΚΑ κατανέµεται στους τοµείς µε απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

4. Οι θέσεις του προσωπικού της ΕΥΕΚΑ κατανέµονται 
ως εξής: 

- Μία (1) θέση Προϊσταµένου της ΕΥΕΚΑ, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή 
Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή ∆ασολόγων µε Α΄ βαθµό, ως Βοηθός Γενικού 
Επιθεωρητή. 

- ∆ύο (2) θέσεις Προϊσταµένων των Τοµέων της ΕΥΕ-ΚΑ, ως Επιθεωρητές, του κλάδου ΠΕ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή ∆ασολόγων µε Α΄ 
βαθµό. 

- Είκοσι οκτώ (28) θέσεις Επιθεωρητών τακτικού προσωπικού µε τις παρακάτω ειδικότητες:  
- Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
- Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 
- Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Τοπογράφων 

Μηχανικών. 
- Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ ∆ασολόγων, οι οποίες µπορούν να καλύπτονται και από 

γεωπόνους εφόσον υπάρχει αδυναµία εξεύρεσης ∆ασολόγων. 
- Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντολόγοι ή Μηχανικοί 

Περιβάλλοντος). 
- Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ∆οµικών Έργων. 
- ∆έκα (10) θέσεις ∆ιοικητικού και Τεχνικού προσωπικού µε τις παρακάτω ειδικότητες: 
- Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ∆ιοικητικού. 
- ∆ύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Οικονοµολόγων. 
- ∆ύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. 
- ∆ύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Νοµικών. 
Oι προϊστάµενοι της ΕΥΕΚΑ λαµβάνουν την ειδική πρόσθετη αµοιβή του στοιχείου β΄ του άρθρου 

1 της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων 2/51476/0022 (Β΄ 1813/2007) και οι Επιθεωρητές λαµβάνουν την ειδική πρόσθετη 
αµοιβή του στοιχείου γ΄ του άρθρου 1 της παραπάνω κοινής απόφασης και υπόκεινται σε όλες τις 
ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί σχετικά. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 3818/2010 καταργείται. 

Στους Επιθεωρητές µπορεί επίσης να ανατίθενται, πέραν των καθηκόντων του παρόντος, και 
αρµοδιότητες του Γ΄ Τµήµατος της ΕΥΕΠ, καθώς και αρµοδιότητες εφαρµογής περιβαλλοντικής 
ευθύνης.» 

 
7. Η παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 

παρ. 5 του ν. 2880/2001 (Α΄ 9), τροποποιείται ως εξής: 
«2. α) Ανεγερθείσες ή ανεγειρόµενες οικοδοµές, κτίσµατα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις 

ανωτέρω εκτάσεις κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

β) Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης διαβιβάζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες στην 
ΕΥΕΚΑ, προκειµένου αυτή στη συνέχεια να προβεί στην εκτέλεσή τους µε τη συνδροµή των αρµόδιων 
υπηρεσιών.» 
 



N4014                                                                                                                                                                                        ΦΕΚ 209/Β/21.09.2011 

 
Κόκκινο : Τροποποιήσεις µε Ν4030/25.11.2011 
Βιολετί : Τροποποιήσεις µε Ν4042/13.02.2012 
Μπλε : ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011 
Πράσινο : Ν4051/29.02.2012 

Άρθρο 32 
Καταργούµενες διατάξεις 

Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή 
ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν. 

 
Άρθρο 37 

Έναρξη ισχύος 
 

1. Η ισχύς του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου αρχίζει ένα µήνα από τη δηµοσίευσή του και µε τη 
δηµοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επί µέρους 
διατάξεις του. 

2. Η ισχύς του Μέρους Β΄ του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του. 
 
 
Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του 
Κράτους. 

Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 


