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ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΑΤΘΑΙΡΕΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

 

1) Που κα γίνεται θ υποβολι των αιτιςεων; 

-Η υποβολι των αιτιςεων για τθν τακτοποίθςθ των αυκαιρζτων κα γίνεται μόνο θλεκτρονικά ςε 
ιςτοςελίδα που κα δθμιουργιςει το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ. 

-Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά όπωσ κατόψεισ, τοπογραφικά, άδειεσ οικοδομισ, φωτογραφίεσ 
πρζπει να ςκανάρονται και να αποςτζλλονται μζςω του διαδικτυακοφ τόπου που κα 
δθμιουργθκεί. 

 

2) Ποια είναι τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά; 

Η διαδικαςία που προβλζπεται είναι παρόμοια με αυτι που ίςχυςε ςτθ διαδικαςία ρφκμιςθσ των 
θμιυπαίκριων χϊρων. Πιο ςυγκεκριμζνα απαιτοφνται τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 
α. Αίτθςθ του ιδιοκτιτθ 
β. Υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ (διλωςθ νόμου 1599/86) που περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία 
του ακινθτοφ και ςυνοδεφεται από τεχνικι ζκκεςθ Μθχανικοφ, αντίγραφο τθσ άδειασ οικοδομισ 
εφόςον υπάρχει, τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεισ των χϊρων που αφοροφν τισ αυκαίερετεσ 
καταςκευζσ, απόςπαςμα ρυμοτομικοφ χάρτθ ι χάρτθ εξαρτθμζνου από το εκνικό ςφςτθμα 
ςυντεταγμζνων, φφλλο καταγραφισ αυκαίρετθσ καταςκευισ, ειδικό δελτίο δομικισ τρωτότθτασ 
του φζροντοσ οργανιςμοφ και αντίγραφο του Ε9. 
 Στο ςϊμα τθσ αίτθςθσ και τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να βεβαιϊνεται από δθμόςια αρχι θ 
γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ του αιτοφντοσ. Η υπεφκυνθ διλωςθ κα ςυνοδεφεται από δθμόςια 
ζγγραφα ι αεροφωτογραφίεσ, από τα οποία κα αποδεικνφεται ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ 
καταςκευισ ι εγκατάςταςθσ τθσ χριςθσ. Σθμείωςθ: για τα κτίρια κοινωφελοφσ χριςθσ όπωσ 
νοςοκομεία, ςχολεία, ξενοδοχεία κλπ.. απαιτείται επιπλζον ςτατικι μελζτθ κακϊσ και τεχνικι 
ζκκεςθ αρμοδίου μθχανικοφ για τον θλεκτρομθχανολογικό ζλεγχο του πίνακα των γειϊςεων και 
των λοιπϊν θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, εφόςον υπάρχουν. 
γ. Παράβολο/αποδεικτικό είςπραξθσ υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου φψουσ: 
- για αυκαίρετθ καταςκευι/χριςθ μζχρι 50 τμ ι για κτίριο κφριασ και μοναδικισ κατοικίασ μζχρι 
100 τμ = 500 ευρϊ  
- για αυκαίρετθ καταςκευι/χριςθ από 51 τμ μζχρι 100 τμ ι για κτίριο κφριασ και μοναδικισ 
κατοικίασ από 101 τμ μζχρι 200 τμ = 1000 ευρϊ  
- για αυκαίρετθ καταςκευι/χριςθ από 201 τμ μζχρι 1000 τμ =2000 ευρϊ 
- για αυκαίρετθ καταςκευι/χριςθ από 1001 τμ μζχρι 2000 τμ =4000 ευρϊ 
- για αυκαίρετθ καταςκευι/χριςθ μεγαλφτερθσ από 2000 τμ =6000 ευρϊ 
δ.  Ζντυπο υπολογιςμοφ ειδικοφ προςτίμου. Το ζντυπο υπολογιςμοφ κα κεωρείται από τθν 
Πολεοδομικι Υπθρεςία προςωρινά, εφόςον το πρόςτιμο εξοφλείται με δόςεισ, ι οριςτικά ςε 
περίπτωςθ εφάπαξ εξόφλθςθσ. Με αυτό ο ιδιοκτιτθσ πλθρϊνει ςτισ τράπεηεσ το πρόςτιμό του.  
 
3) Ποια είναι θ προκεςμία; 
Η αίτθςθ του ιδιοκτιτθ(α) μαηί με το παράβολο (γ) και το ζντυπο υπολογιςμοφ του ειδκιοφ 
προςτίμου (δ) κα πρζπει να κατατεκοφν από 1/10/2011 ζωσ και 30/12/2011 από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ (είτε απευκείασ είτε με ςυςτθμζνθ επιςτολι)  ςτθν αρμόδια Πολεοδομικι 
Υπθρεςία ι ςτο ΚΕΠ του Διμου ενϊ τα υπό (β) δικαιολογθτικά υποβάλλονται εντόσ τεςςάρων (4) 
μθνϊν από τισ 30.11.2011. Η καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ του ειδικοφ προςτίμου κα πρζπει να 
γίνει μζχρι τθν 29θ Φεβρουαρίου 2012. 
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4) Γιατί πρζπει να τακτοποιιςω το αυκαίρετο που ζχω ςτθν ιδιοκτθςία μου; 
-Από 1/1/2012 όλα τα ακίνθτα δεν κα μποροφν να μεταβιβάηονται (ςε κάκε δικαιοπραξία εν ηωι) 
χωρίσ τθν υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ και τθ διλωςθ του μθχανικοφ που κα βεβαιϊνει ότι δεν 
υπάρχει αυκαίρετθ καταςκευι ςτο ακίνθτο και δεν ζχουν εγκαταςτακεί χριςεισ χωρίσ άδεια. Από 
τα ακίνθτα αυτά κα εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ ακινιτων που ζχει αναςταλεί θ κατεδάφιςθ 
(ν.1337/1983). 
 
5) Ποια ακίνθτα αφορά; 
Στθ ρφκμιςθ αυκαιρζτων μποροφν να ενταχκοφν όλα τα ακίνθτα που είναι κτιςμζνα χωρίσ 
οικοδομικι άδεια, ζχουν υπερβάςεισ δόμθςθσ, κάλυψθσ ι φψουσ, ζχουν αυκαίρετα αλλάξει 
χριςθ, ζχουν αυκαίρετεσ καταςκευζσ (πιςίνεσ, καταςκευζσ ςτουσ ακάλυπτουσ χϊρουσ) ι άλλεσ 
μικρζσ πολεοδομικζσ παραβάςεισ. Προχπόκεςθ είναι να ζχει ολοκλθρωκεί ο φζρων οργανιςμόσ 
τουσ μζχρι και 28/07/2011 και να μθν βρίςκονται εντόσ προςτατευόμενων περιοχϊν 
(χαρακτθριςμζνεσ δαςικζσ εκτάςεισ, αρχαιολογικοί χϊροι, δθμόςιοι, ρζματα κλπ.) 

 

6) Με ποια κριτιρια κα υπολογίηεται το πρόςτιμο; 
 1. Η φπαρξθ οικοδομικισ άδειασ 
2. Η κζςθ του κτίςματοσ ςε περιοχι εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου 
3. Το είδοσ του ακινιτου (κφρια και μοναδικι κατοικία, άλλθ χριςθ κ.λπ.) 
4. Ο τφποσ τθσ πολεοδομικισ παράβαςθσ (κατ' επζκταςθ ι/και κακ' φψοσ υπζρβαςθ 
δόμθςθσ/κάλυψθσ, παραβίαςθ πλάγιων αποςτάςεων ι/και οικοδομικισ γραμμισ) 
5. Η αυκαίρετθ αλλαγι ωσ προσ τθ χριςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ 
6. Η τιμι ηϊνθσ, βάςει του ςυςτιματοσ αντικειμενικϊν αξιϊν 
7. Κάκε άλλο είδοσ αυκαίρετθσ καταςκευισ (π.χ. πιςίνεσ) 
8. Υπό προχποκζςεισ, κοινωνικά κριτιρια 
 

7) Πωσ μπορώ να γνωρίηω αν το ακίνθτο μου ζχει αυκαίρετεσ καταςκευζσ; 
Ο γενικόσ κανόνασ είναι ότι όλοι οι χϊροι ι καταςκευζσ που υπάρχουν ςε ζνα ακίνθτο και δεν 
προβλζπονται ςτα ςχζδια που ςυνοδεφουν το φάκελο τθσ οικοδομικισ άδειασ του ακινιτου ι 
ζχουν γίνει χωρίσ οικοδομικι άδεια κεωροφνται αυκαίρετεσ. Αντιςτοίχωσ ιςχφει και για τισ χριςεισ 
των χϊρων. Για παράδειγμα αν ζνασ χϊροσ ςφμφωνα με τθν άδεια ζχει το χαρακτθριςμό 
«Κατάςτθμα» και λειτουργεί ωσ εςτιατόριο ι καφετζρια κεωρείται αυκαίρετοσ ωσ προσ τθ χριςθ. 
Η διαδικαςία αναγνϊριςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν (πολεοδομικόσ ζλεγχοσ) μπορεί να γίνει ςε 
αρκετζσ περιπτϊςεισ μια αρκετά πολφπλοκθ διαδικαςία και μπορεί να εκτελεςτεί μόνο από 
μθχανικό με αντίςτοιχθ εμπειρία ςε κζματα πολεοδομικισ αυκαιρεςίασ. Αν δεν γνωρίηετε αν το 
ακίνθτό ςασ ζχει αυκαίρετεσ καταςκευζσ επικοινωνιςτε μαηί μασ και ζνασ από τουσ ςυνεργάτεσ 
μθχανικοφσ μασ κα αναλάβει να κάνει τον πολεοδομικό ζλεγχο του ακινιτου ςασ. 

  
8) Πόςο κα κοςτίςει; 

Το πρόςτιμο υπολογίηεται ωσ εξισ: 
(τ.μ. αυκαίρετθσ καταςκευισ) Χ (Τιμι ηϊνθσ ακινιτου) Χ (15%) Χ (Συντελεςτι)  

 
Το πρόςτιμο κα καταβάλλεται εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν για κατοικίεσ και εντόσ τριάντα 
ζξι (36) μθνϊν για τα ακίνθτα άλλθσ χριςθσ , είτε εφάπαξ είτε ςε οκτϊ (8) και δεκατζςςερισ (14) 
ιςόποςεσ δόςεισ. Σε περίπτωςθ εφάπαξ καταβολισ κα παρζχεται ζκπτωςθ 20%. Σε περίπτωςθ 

κακυςτζρθςθσ τθσ καταβολισ, κα επιβάλλεται προςαφξθςθ 1 % για κάκε μινα.  

 


