
        
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ                              
+ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ 

ΒΑΡΗΣ 
 
Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου.  
Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. 
 
Στην πρώτη φάση, που διαρκεί έως τις 30 Νοεµβρίου, ο ιδιοκτήτης του 
αυθαιρέτου θα πρέπει να καταθέσει στις πολεοδοµίες ή στα ΚΕΠ, αυ-
τοπροσώπως ή µε συστηµένη επιστολή: την αίτηση µε την οποία αποδέχεται 
την υπαγωγή του ακινήτου του στη νέα ρύθµιση. Το παράβολο µε την 
καταβολή του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου. Το φύλλο καταγραφής 
της αυθαίρετης κατασκευής και του υπολογισµού του ενιαίου ειδικού 
προστίµου. 
 
Στη δεύτερη φάση, που διαρκεί έως τα µέσα του ∆εκεµβρίου, θα πρέπει να 
καταβληθεί η 1 η δόση του προστίµου. Τυπικά δηλαδή η 1η δόση θα πρέπει 
να καταβληθεί εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του ΦΕΚ. 
 
Στην τρίτη φάση, που διαρκεί έως το τέλος του ερχόµενου Μαρτίου, ο ιδιοκτή-
της του αυθαιρέτου θα πρέπει να καταθέσει µε τη βοήθεια µηχανικού όλον τον 
φάκελο, ο οποίος πρέπει να περιέχει: όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη - ΑΦΜ, 
∆ΟΥ, αριθµό οικοδοµικής άδειας και έτος έκδοσης αν υπάρχει. Ακόµη θα 
πρέπει να αναφέρονται τα παράνοµα τετραγωνικά, αντίγραφο του Ε9, τεχνική 
έκθεση (την οποία συντάσσει ο µηχανικός) µε όλα τα στοιχεία του αυθαιρέτου, 
τοπογραφικό διάγραµµα (µε γεωγραφικές συντεταγµένες που θα 
προσδιορίζουν επακριβώς τη θέση του). 
 
Ποια αυθαίρετα εξαιρούνται από αυτήν την απαγόρευση; 
 
Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα κτίσµατα που έχουν κατασκευαστεί πριν 
από το 1955 εφόσον αυτό αποδεικνύεται. 
 
Που θα γίνεται η κατάθεση και η απόδοση των προστίµων; 
 
Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι η διαδικασία να γίνει ηλεκτρονικά 
µέσω των τραπεζών. Ωστόσο, το τοπίο θα ξεκαθαρίσει µέσα στον Σε-
πτέµβριο, όταν και αναµένονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. 
 
Σε πόσες δόσεις θα καταβάλλεται το πρόστιµο; 
 
Σε 30 δόσεις για τις κατοικίες και σε 36 δόσεις για άλλες χρήσεις, όπως είναι 
για παράδειγµα τα καταστήµατα. 
 
Μπορεί το πρόστιµο να καταβληθεί εφάπαξ; 



 
Μπορεί. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται έκπτωση 20%. 
 
Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του αυθαίρετου 
καθυστερεί η δεν πληρώνει τις δόσεις; 
 
Εάν δεν πληρώνει τις δόσεις επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε µήνα 
καθυστέρησης (και 3% εάν πρόκειται για εφάπαξ εξόφληση). Εάν όµως δεν 
πληρώσει τρεις συνεχόµενες δόσεις, τότε εκπίπτει από τη ρύθµιση και 
υπάγεται πλέον στα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης του αυθαιρέτου που 
προβλέπονται από την πολεοδοµική νοµοθεσία. 
 
Τι σηµαίνει αυτό; 
 
Σηµαίνει ότι µε βάση τα όσα ισχύουν σήµερα, θα πληρώσει πρόστιµο 
ανέγερσης που είναι ίσο µε το 30% επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου 
και ετήσιο πρόστιµο διατήρησης που είναι ίσο µε το 5% επί της αντικειµενικής 
αξίας, για κάθε έτος µέχρι την κατεδάφισή του. 
 
Τι γίνεται µε τις µεταβιβάσεις των ακινήτων; 
 
∆εν µπορεί να γίνει καµιά µεταβίβαση ακινήτου χωρίς να υπάρχει βεβαίωση 
από µηχανικό ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή. Τυπικά αυτό σηµαίνει ότι 
αν δεν προηγηθεί η τακτοποίηση, δεν µπορεί να γίνει καµιά µεταβίβαση 
ακινήτου. 
 
Ποια αυθαίρετα εξαιρούνται από αυτήν την απαγόρευση; 
 
Για αυτήν εδώ την ερώτηση παραθέτω το άρθρο 23 του νόµου 4014/2011 ο 
οποίος αναφέρει ξεκάθαρα ότι δεν µπορούν να νοµιµοποιηθούν αυθαίρετα σε 
περιοχές που απαγορεύονταν εντελώς η δόµηση όχι απλά περιοριζόταν µε 
κάποιους όρους όπως συµβαίνει µε την περιοχή του Χερώµατος. 
 
Τι γίνεται µε τα αυθαίρετα που είναι σε προστατευόµενες 
περιοχές ???  
 
Μπορεί να γίνει τακτοποίηση των αυθαίρετων που βρίσκονται σε 
προστατευµένες περιοχές όπως είναι για παράδειγµα οι εθνικοί δρυµοί-ΖΕΠ 
(ζώνες ειδικής προστασίας όπως αυτή του Υµηττού) αν δεν ισχύει καθολική 
απαγόρευση της δόµησης. Η διάταξη αυτή έχει προκαλέσει την αντίδραση 
περιβαλλοντικών οργανώσεων που υποστηρίζουν ότι καθολική απαγόρευση 
της δόµησης ισχύει µόνο σε ένα πολύ µικρό 
ποσοστό του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών 
 
Μπορούν να δηλωθούν οι ηµιυπαίθριοι µε τον νέο νόµο περί 
αυθαιρέτων; 
 



Μπορούν λένε από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι, τώρα µπορούν να 
τακτοποιηθούν µέσω του νέου νόµου για τα αυθαίρετα οι ηµιυπαίθριοι κι οι 
άλλοι παράνοµα κλειστοί χώροι - όπως πατάρια και σοφίτες - σε ακίνητα των 
οποίων η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε µετά τις 2 Ιουλίου 2009 και αρχικώς 
είχαν εξαιρεθεί από τη ρύθµιση. Στην περίπτωση αυτή, η εκτίµηση είναι ότι η 
τακτοποίηση θα κοστίσει στους ιδιοκτήτες 20% έως 30% ακριβότερα εξαιτίας 
των προσαυξητικών συντελεστών. 
 
Πόσα χρόνια διαρκεί η τακτοποίηση; 
 
Η τακτοποίηση διαρκεί 30 χρόνια. 
 
Πώς υπολογίζονται; 
 
Το ενιαίο ειδικό πρόσηµο για τη διατήρηση µιας αυθαίρετης κατασκευής 
υπολογίζεται µε βάση τα τετραγωνικά της αυθαίρετης κατασκευής επί την Τιµή 
Ζώνης επί τον συντελεστή 15% επί επιλεγµένους συντελεστές (τους 
λεγόµενους συντελεστές τετραγωνιδίου). 
 
 Ποιοι είναι οι συντελεστεί τετραγωνιδίου; 
 
Για παράδειγµα: εάν υπάρχει οικοδοµική άδεια, ο συντελεστής είναι 1.  
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει είναι 2.  
Εάν η αυθαίρετη κατασκευή είναι εντός σχεδίου ο συντελεστής είναι 1.  
Εάν είναι εκτός σχεδίου ο συντελεστής είναι 1,7.  
Ένα άλλο παράδειγµα που αφορά την υπέρβαση δόµησης.  
Εάν είναι µικρότερη από 50% της επιτρεπόµενης δόµησης, ο συντελεστής 
είναι 1.  
Εάν είναι µεταξύ 50%-100% της επιτρεπόµενης δόµησης, ο συντελεστής είναι 
1,3. µεταξύ 100% - 200% της επιτρεπόµενης δόµησης ο συντελεστής είναι 1,6 
κι αν είναι πάνω από 200% της επιτρεπόµενης δόµησης ο συντελεστής είναι 
1,9. 
 
Παραδείγµατα προστίµων; 
 
Για πρώτη κατοικία, χωρίς οικοδοµική άδεια, εντός σχεδίου. Με τιµή ζώνης 
1.500 ευρώ και 100 τετραγωνικά µέτρα αυθαίρετης κατασκευής, το πρόστιµο 
είναι 18.000 ευρω.  
Για την περίπτωση που είναι εκτός σχεδίου (µε τα ίδια τετραγωνικά µέτρα 
αυθαίρετης κατασκευής) και Τιµή Ζώνης 700 ευρώ το πρόσηµο είναι 14.280 
ευρώ.  
Για β' κατοικία, χωρίς οικοδοµική άδεια, σε εκτός σχεδίου περιοχή (µε τα ίδια 
τετραγωνικά µέτρα αυθαίρετης κατασκευής) και Τιµή Ζώνης 700 ευρώ, το 
πρόσηµο είναι 17.850 ευρώ. 
Συγκεκριµένα παραδείγµατα για το ΧΕΡΩΜΑ. 
 
Για πρώτη κατοικία χωρίς οικοδοµική άδεια, εκτός σχεδίου µε τιµή ζώνης 100 
ευρω και 100τµ αυθαίρετης κατασκευής το πρόστιµο είναι 
100Χ1000Χ0,15Χ2Χ1,7Χ0,4=20.400 ευρώ 



 
Όµως υπάρχει και η παράµετρος της χρονολογίας που έγινε το αυθαίρετο 
 
Οπότε αν έγινε προ του 1983 τότε πολ/ζω επί 0.15 άρα 
20.400Χ0.15=3.060 ευρώ  
 
το πόσο αυτό αν καταβληθεί αυτοτελώς έχει έκπτωση 20% άρα τελικό πόσο 
0.80Χ3.060=2448 ευρω( πόσο που αξίζει να καταβληθεί για νοµιµοποίηση) 
εναλλακτικά αν καταβληθεί σε δόσεις 3060/30=102ευρω/µηνα για 30 δόσεις! 
 
αν έγινε ανάµεσα του 1983 και 2003 τότε πολ/ζω επί 0.80 άρα 
20.400Χ0.80=16.320 ευρω 
το πόσο αυτό αν καταβληθεί αυτοτελώς έχει έκπτωση 20% άρα τελικό πόσο 
0.80Χ16.320=13.056 ευρω 
εναλλακτικά αν καταβληθεί σε δόσεις 16320/30=544ευρω/µηνα για 30 
δόσεις! 
 
Εάν δεν είναι πρώτη και µοναδική κατοικία το σπίτι τότε δεν ισχύει ο 
συντελεστής 0.4 όποτε 
 
Για κατοικία χωρίς οικοδοµική άδεια, εκτός σχεδίου µε τιµή ζώνης 100 ευρω 
και 100τµ αυθαίρετης κατασκευής το πρόστιµο είναι 
100Χ1000Χ0,15Χ2Χ1,7Χ=51.000 ευρώ 
 
Όµως υπάρχει και η παράµετρος της χρονολογίας που έγινε το αυθαίρετο 
 
Οπότε αν έγινε προ του 1983 τότε πολ/ζω επί 0.15 άρα 
51.000Χ0.15=7.650 ευρώ  
 
το πόσο αυτό αν καταβληθεί αυτοτελώς έχει έκπτωση 20% άρα τελικό πόσο 
0.80Χ7.650=6.120 ευρω( πόσο που αξίζει να καταβληθεί για νοµιµοποίηση) 
εναλλακτικά αν καταβληθεί σε δόσεις 7.650/30=255ευρω/µηνα για 30 δόσεις! 
 
αν έγινε ανάµεσα του 1983 και 2003 τότε πολ/ζω επί 0.80 άρα 
51.000Χ0.80=40.800 ευρω 
το πόσο αυτό αν καταβληθεί αυτοτελώς έχει έκπτωση 20% άρα τελικό πόσο 
0.80Χ40.800=32.640 ευρω 
εναλλακτικά αν καταβληθεί σε δόσεις 40.800/30=1360ευρω/µηνα για 30 
δόσεις! 
 
Προκύπτει το συµπέρασµα ότι η χρονολογία που έγινε το αυθαίρετο είναι 
ίσως η σπουδαιότερη παράµετρος του κόστους της νοµιµοποίησης και για 
αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη σηµασία σε αυτό!!! 
 
 
Ποιος είναι ο τύπος µε τον οποίο υπολογίζονται τα πρόσηµα 
για τα αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί µέχρι το 1983;  
 
Ο τύπος είναι: τετραγωνικά αυθαίρετης κατασκευής Χ Τιµή Ζώνης Χ 15% Χ 
επιλεγµένοι συντελεστής Χ 0,15. 



 
Ποιος είναι ο τύπος για τα αυθαίρετα που έχουν 
κατασκευαστεί µέχρι το 2003; 
 
Τετραγωνικά αυθαίρετης κατασκευής Χ Τιµή Ζώνης Χ15% Χ επιλεγµένοι 
συντελεστές Χ 0,80. 
 
Τι προβλέπεται για αυθαίρετες κατασκευές µέχρι 20 τ.µ.; 
 
Για την περίπτωση αυτή και εφόσον δεν υπερβαίνει το 20% της 
επιτρεπόµενης επιφάνειας και το 10% του επιτρεπόµενου ύψους, το πρόστιµο 
είναι 1.500 ευρώ για εκτός σχεδίου περιοχές και 2.000 ευρώ για εντός σχεδίου 
µε τιµή ζώνης έως 2.500 ευρώ και 3.000 ευρώ για τα εντός σχεδίου µε τιµή 
ζώνης πάνω από 2.500 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές όµως καταβάλλεται 
εφάπαξ το τέλος. 
 
Τι προβλέπεται για τους βοηθητικούς χώρους; 
 
Για τους βοηθητικούς χώρους, όπως είναι τα υπόγεια και οι αποθήκες, 
καταβάλλεται το 50% του προστίµου. 
 
Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει ήδη 
καταβάλει πρόστιµα; 
 
Τα πρόστιµα αυτά συµψηφίζονται µε το ενιαίο ειδικό πρόστιµο της 
τακτοποίησης. Ωστόσο, όπως διευκρινίζουν από το ΥΠΕΚΑ, οι πρώτες δόσεις 
καταβάλλονται κανονικά και ο συµψηφισµός γίνεται προς το τέλος, όσο προ-
χωράµε δηλαδή προς την εξόφληση του τελικού ποσού. «Τα καταβληθέντα 
ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αµέσως προηγούµενες 
χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συµψηφισµός», αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στον σχετικό νόµο. Και στην περίπτωση που προκύπτει ότι τα ήδη 
καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίµου, αυτά δεν 
αναζητούνται. 
 
Πότε θα γίνεται η σύνδεση των αυθαιρέτων µε τα δίκτυα 
κοινής ωφελείας; 
 
Με την καταβολή της 1ης δόσης 
 
 
 
 
Ο νέος νόµος για τα αυθαίρετα είναι θωρακισµένος απέναντι 
στο Συµβούλιο της Επικρατείας; 
 
Κανείς δεν µπορεί να το πει µε σιγουριά. Το περιβαλλοντικό ισοζύγιο (έργα 
ανάπλασης) και η ανατροπή των δεδοµένων στις µεταβιβάσεις (δεν µπορεί να 
γίνει καµιά µεταβίβαση χωρίς βεβαίωση µηχανικού ότι δεν υπάρχουν πο-



λεοδοµικές παραβάσεις) είναι τα βασικά «όπλα» του ΥΠΕΚΑ απέναντι στο 
Συµβούλιο. 
 
 Γιατί να δηλώσει κάποιος το αυθαίρετο του; 
 
∆ιότι δεν θα µπορεί να το µεταβιβάζει ούτε να συνδεθεί µε τα δίκτυα κοινής 
ωφελείας. ∆ιευκρινίζεται ότι πλέον προβλέπεται η κατάργηση κάθε διάταξης 
που επιτρέπει την κατ’εξαιρεση σύνδεση των αυθαίρετων κτιρίων µε τα δίκτυα 
κοινής ωφέλειας. 
 
Είναι απόλυτο αυτό; 
 
Όπως προαναφέρθηκε, κάθε µεταβίβαση ακινήτου από εδώ και πέρα απαιτεί 
βεβαίωση µηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες. Έτσι, ψευδείς ή ανα-
κριβείς βεβαιώσεις από όσους εµπλέκονται σε µια δικαιοπραξία (δικηγόροι, 
συµβολαιογράφοι) επισύρουν φυλάκιση 6 µηνών και πρόσηµο από 30 έως 
100 χιλιάδες ευρώ. Για τους µηχανικούς προβλέπεται µέχρι και αφαίρεση της 
άδειας άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Ποια είναι η αµοιβή του µηχανικού; 
 
Το τοπίο δεν έχει ακόµη ξεκαθαρίσει. Πηγές του ΥΠΕΚΑ λένε ότι υπάρχει 
εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισµό των αµοιβών. Ωστόσο, υπάρχει 
θέµα µε την απελευθέρωση του επαγγέλµατος των µηχανικών. 
 
Όσοι ιδιοκτήτες* αυθαιρέτων είχαν υποβάλει δηλώσεις µε παλαιότερους 
νόµους εντάσσονται στις νέες ρυθµίσεις; 
 
Ναι. Ειδικότερα για τα πριν του 1983 αυθαίρετα εντάσσονται στις ρυθµίσεις 
αυτά που οι ιδιοκτήτες τους δεν είχαν εξοφλήσει ης εισφορές. 
 
Ποιοι είναι οι κερδισµένοι; 
 
Με το νέο σύστηµα ευνοούνται τα ακίνητα µεγαλύτερης παλαιότητας και οι 
πρώτες και µοναδικές κατοικίες. 
 
Ειδικότερα; 
 
Πιο ευνοηµένοι είναι οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που έχουν ανεγερθεί πριν από 
το 1983 και αυτοί που τα αυθαίρετά τους ανεγέρθηκαν µετά το 2003, όπου τα 
πρόσηµα ανέγερσης και διατήρησης είναι ιδιαίτερα υψηλά. 
 
Τι γίνεται µε τα αυθαίρετα που είναι µέσα σε αρχαιολογικούς 
χώρους; 
 
Όπως λένε πηγές του ΥΠΕΚΑ µπορούν να νοµιµοποιηθούν µε την 
προϋπόθεση ότι όταν κτίζονταν η περιοχή δεν ήταν αρχαιολογικός χώρος. 
Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και όσα αυθαίρετα έχουν ανεγερθεί µε 



οικοδοµικό άδεια η οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε, εκτός κι αν 
η ανάκληση ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή ψευδών στοιχείων. 
 
Ποια αυθαίρετα δεν υπάγονται στις νέες ρυθµίσεις; 
 
Από τις νέες ρυθµίσεις εξαιρούνται τα αυθαίρετα που βρίσκονται σε 
κοινόχρηστο χώρο της πόλης, σε δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον 
αιγιαλό, σε παραδοσιακό οικισµό και σε αρχαιολογικό χώρο. 
 
Οι κληρονοµιές εξαιρούνται από τη ρύθµιση που προβλέπει 
αυτοψία από µηχανικό; 
 
Από το ΥΠΕΚΑ επισηµαίνουν ότι στην πράξη αποδοχής κληρονοµιάς δεν 
απαιτείται χαρτί από µηχανικό. Ωστόσο, εδώ προκύπτει θέµα µε τον κληρο-
νόµο ο οποίος αποδέχεται ένα εν δυνάµει κατεδαφιστέο κτίριο για το οποίο 
πρέπει να καταβάλει εάν δεν προλάβει τις σφιχτές προθεσµίες τακτοποίησης 
του αυθαιρέτου πρόστιµο ανέγερσης και διατήρησης. Η απάντηση από το 
ΥΠΕΚΑ είναι ότι πρόκειται για ένα θέµα που πρέπει να διευκρινισθεί από τις 
πολεοδοµίες 
 
Πόσες είναι οι κρατήσει· υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων; 
 
Το ποσό που αποδίδεται στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 
15% 
 
Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιόκτητες αυθαιρέτων που τα ακίνητά 
τους είναι σε αµφισβητούµενες δασικές περιοχές; 
 
Η απάντηση από το ΥΠΕΚΑ είναι ότι πρέπει να υποβάλουν δήλωση κι αν 
είναι τυχεροί θα µπορέσουν να τακτοποιήσουν το ακίνητό τους. Επί της 
ουσίας θα πρέπει δηλαδή να ρισκάρουν. Τώρα, στην περίπτωση που δεν 
µπορεί να γίνει τακτοποίηση µπορούν τυπικά να διεκδικήσουν δικαστικώς    
πίσω τα χρήµατά τους. Στην πράξη ωστόσο αυτό σηµαίνει ότι µπαίνουν 
αυτόµατα στο «στόχαστρο» των πολεοδοµιών και ενεργοποιούνται άµεσα οι 
διαδικασίες για την επιβολή των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης.( η 
παράγραφος αυτή δεν αφορά το ΧΕΡΩΜΑ γιατί δεν είναι δασικό αλλά ΖΕΠ 
δηλαδή ζώνη ειδικής προστασίας!!!)  
 
 
 
 
Τι προβλέπεται για τα αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί προ 
του 1955; 
 
Αυτά τα αυθαίρετα δεν χρειάζεται να τακτοποιηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που προβλέπονται από το συµβόλαια. Αν 
έχουν γίνει επεκτάσεις τότε πρέπει να υπαχθούν στη ρύθµιση και το πρόστιµο 
θα εξαρτηθεί από τον χρόνο που έγινε η επέκταση. 



 
Πρέπει να «ψαχτεί ο κόσµος για πολεοδοµικές παραβάσεις 
που δεν εµφανίζονται στα συµβόλαια; 
 
Ναι. ∆ιότι εάν φανεί η παράβαση στην τεχνική έκθεση του µηχανικού δεν θα 
µπορεί να γίνει η µεταβίβαση ούτε να γίνει γονική παροχή ούτε ακόµη 
σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 
 
Τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουν χαθεί τα συµβόλαια; 
 
∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα αφού, όπως λένε από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, τα συµβόλαια δεν συγκαταλέγονται στα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων 
 
.Τι γίνεται στις περιπτώσεις που δεν έχει καθοριστεί Τιµή 
Ζώνης; 
 
Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί Τιµή Ζώνης - σύµφωνα µε το 
σύστηµα 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 αυθαιρέτου, 
και αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, η ελάχιστη Τιµή Ζώνης που ισχύει στον 
δήµο και, αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη Τιµή Ζώνης που ισχύει 
στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο. 
 
Τι προβλέπεται για τα λιθόκτιστα κτίρια; 
 
Στις νέες ρυθµίσεις υπάγονται και τα λιθόκτιστα κτίρια τα οποία κατά τον 
χρόνο κατασκευής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύµφωνα µε παλαιότερη 
χάραξή του, µε βάση τα στοιχεία της αρµόδια Κτηµατικής Υπηρεσίας, εφόσον 
έχουν κατασκευαστεί πριν από την έναρξη της ισχύος του νόµου Τρίτση (ν. 
1337/1983). 
 
Μετά τα 30 χρόνια τι γίνεται; 
 
Για τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα, αν ο πολεοδοµικός σχεδιασµός εξακολουθεί 
και µετά από 30 χρόνια να µην τα λαµβάνει υπόψη, τότε τα αυθαίρετα θα 
διατηρηθούν εφόσον ο ιδιοκτήτης τους έχει αποκτήσει όµορο οικόπεδο ή 
τµήµα όµορου οικοπέδου για τη συµπλήρωση της αρτιότητας. Το 
συµπληρωµατικό ακίνητο δεν πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή µε µικρότερη 
Τιµή Ζώνης από το ακίνητο, το οποίο εξυπηρετεί για τη συµπλήρωση της 
αρτιότητας. 
Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η κατάτµηση; 
 
Μόνο για την εφαρµογή των προαναφεροµένων επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η 
κατάτµηση άρτιων και οικοδοµήσιµων ακίνητων σε µη άρτιο και µη 
οικοδοµήσιµο ακίνητο, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη συ-
µπλήρωση της υπολειπόµενης αρτιότητας. 
 



Οι νέες ρυθµίσεις βάζουν τέλος στα «συµβολαιογραφικά» (την αµοιβή δηλαδή 
των συµβολαιογράφων;) 
 Ναι. Απαιτείται µόνο αµοιβή µηχανικού. 
 
Τι προβλέπεται για τις εργασίες επισκευής; 
 
Στις περιπτώσεις των κατασκευών που έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις και έχει 
περαιωθεί η σχετική διαδικασία, µπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών 
επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, στην αισθητική βελτίωση 
αποκατάσταση και στη συνήθη συντήρησή τους, εφόσον οι εργασίες για τις 
οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσµα σε όγκο. 
 
Για τα εντός σχεδίου αυθαίρετα τι γίνεται όταν περάσουν τα 
30 χρόνια; 
 
∆εν έχει ξεκαθαρίσει ακόµη αυτό το θέµα. θα το δούµε στο µέλλον, είναι η 
απάντηση από το ΥΠΕΚΑ. 
 
Τι ισχύει για τις αναδροµικές εισφορές; 
 
Ο νόµος προβλέπει ότι για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης 
που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων δεν οφείλονται αναδροµικές 
εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε µορφής 
πρόστιµα και τέλη - όπως για παράδειγµα το τέλος ακίνητης περιούσιας, 
καθαριότητας και φωτισµού. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και 
πρόστιµα δεν αναζητούνται. 
 
 
 
Παροχή πληροφοριών από το γραφείο  

 
 
Πηγή: εφηµερίδα τα νέα 


