
 Νοµοθετική ρύθµιση Αντιµετώπιση ∆ικαιολογητικά Οικονοµική 
υποχρέωση 

Αυθαίρετες κατασκευές µε χρήση κατοικία που 
υφίστανται προ του έτους 1975 

Οριστική εξαίρεση από 
κατεδάφιση 

���� Αίτηση στο πληροφοριακό σύστηµα 
���� Υ∆ ν.1599 
���� Ε9 
���� Τεχνική έκθεση Μηχανικού 
���� Φωτογραφίες 
���� Αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα 

χρόνου υλοποίησης  
���� Αποτύπωση κατόψεων του κτιρίου ή της 

ιδιοκτησίας 

500 € 

Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 
01.01.1983 

Οριστική εξαίρεση από 
κατεδάφιση  

���� Αίτηση στο πληροφοριακό σύστηµα 
���� Υ∆ ν.1599 
���� Ε9 
���� Τεχνική έκθεση Μηχανικού 
���� Φωτογραφίες 
���� Αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα 

χρόνου υλοποίησης  
���� Έντυπο προστίµου 
���� Αποτύπωση κατόψεων του κτιρίου ή της 

ιδιοκτησίας 

� Παράβολο 
� < 1983, 15% του 

Ειδικού 
προστίµου  

 

Αυθαίρετες µικρές παραβάσεις (ανεξαρτήτως 
αριθµού τους) 

Οριστική εξαίρεση από 
κατεδάφιση 

���� Αίτηση στο πληροφοριακό σύστηµα 
���� Υ∆ ν.1599 
���� Τεχνική έκθεση Μηχανικού 
���� Φωτογραφίες 

500 € 
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Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης µε 
παραβίαση µέχρι  40% κάλυψης και δόµησης  
και µέχρι 20% ύψους (σε σύγκριση µε την 
οικοδ. Άδεια) (Στα ποσοστά συνυπολογίζονται 
τα δηλωµένα αυθαίρετα και από παλαιότερες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις) 

Οριστική εξαίρεση από 
κατεδάφιση µετά την 
συµπλήρωση της Ταυτότητας 
Κτιρίου 

� Αίτηση στο πληροφοριακό σύστηµα 
� Υ∆ ν.1599 
� Ε9 
� Τεχνική έκθεση Μηχανικού(και για Η/Μ) 
� Σχέδια 
� ∆ελτίο δοµικής τρωτότητας και µελέτη 

στατικής επάρκειας όπου απαιτείται. 
� Φωτογραφίες 
� Αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα 

χρόνου υλοποίησης 
� Έντυπο προστίµου 
 
 

� Παράβολο 
� Ειδικό πρόστιµο 
� 1983-2003 80%   
του Ειδικού 
προστίµου 



Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης µε 
Παραβίαση µέχρι  40% κάλυψης και δόµησης  
και µέχρι 20% ύψους (σε σύγκριση µε την 
οικοδ. Άδεια) εντός προκηπίου                                                     
(Στα ποσοστά συνυπολογίζονται τα δηλωµένα 
αυθαίρετα και από παλαιότερες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις) 

Αναστολή κυρώσεων για 30  
Αναστολή κυρώσεων για 30 
χρόνια.  

� Αίτηση στο πληροφοριακό σύστηµα 
� Υ∆ ν.1599 
� Ε9 
� Τεχνική έκθεση Μηχανικού(και για Η/Μ) 
� Σχέδια 
� ∆ελτίο δοµικής τρωτότητας και µελέτη 

στατικής επάρκειας όπου απαιτείται. 
� Φωτογραφίες 
� Αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα 

χρόνου υλοποίησης 
� Έντυπο προστίµου 

� Παράβολο 
� Ειδικό πρόστιµο 
� 1983-2003 80%   
του Ειδικού 
προστίµου 

Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης µε 
περαιωµένη διαδικασία των ν. 3775/09, 
ν.3843/10 

Οριστική εξαίρεση από 
κατεδάφιση µετά την 
συµπλήρωση της Ταυτότητας 
Κτιρίου 

� Αίτηση στο πληροφοριακό σύστηµα 
� Υ∆ ν.1599 
� Ε9 
� Τεχνική έκθεση Μηχανικού(και για Η/Μ) 
� Σχέδια 
� ∆ελτίο δοµικής τρωτότητας και µελέτη 

στατικής επάρκειας όπου απαιτείται. 
� Φωτογραφίες 
� Αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα 

χρόνου υλοποίησης 
� Έντυπο προστίµου 

���� Παράβολο κατά 
περίπτωση. 

���� Ειδικό πρόστιµο 
(συµψηφίζεται). 

 

Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης εκτός 
των ανωτέρω 

Αναστολή κυρώσεων για 30 
χρόνια.  

� Αίτηση στο πληροφοριακό σύστηµα 
� Υ∆ ν.1599 
� Ε9 
� Τεχνική έκθεση Μηχανικού(και για Η/Μ) 
� Σχέδια 
� ∆ελτίο δοµικής τρωτότητας και µελέτη 

στατικής επάρκειας όπου απαιτείται. 
� Φωτογραφίες 
� Αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα 

χρόνου υλοποίησης 
� Έντυπο προστίµου 
 
 
 
 
 

� Παράβολο 
� Ειδικό πρόστιµο 
 



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΧΡΗΣΕΩΝ 
 Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε 

παραδοσιακό οικισµό κάτω των 5000 κατοίκων 
Αναστολή κυρώσεων για 30 
χρόνια 

� Αίτηση προς αρµόδια επιτροπή 
συνοδευόµενη από :  

- τοπογραφικό διάγραµµα,  
- τεχν. Έκθεση Μηχανικού 
- Υ∆ Μηχανικού για υποβολή 

ταυτόσηµων στοιχείων στο σύστηµα,  
- αποδεικτικά χρόνου κατασκευής   
- αποδεικτικά δικαιώµατος υπαγωγής  

� Αίτηση στο πληροφοριακό σύστηµα 
� Υ∆ ν.1599 
� Ε9 
� ∆ελτίο δοµικής τρωτότητας και µελέτη 

στατικής επάρκειας όπου απαιτείται. 
� Τεχνική έκθεση Μηχανικού(και για Η/Μ) 
� Αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα 

χρόνου υλοποίησης 
� Παράβολο 
� Έντυπο προστίµου 

� Παράβολο 
� Ειδικό πρόστιµο 

 

 Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε 
παραδοσιακό οικισµό άνω των 5000 κατοίκων 
και παραδοσιακό τµήµα πόλης 

Αναστολή κυρώσεων για 30 
χρόνια 

� Τεχνική έκθεση αρµόδιου Μηχανικού 
στην οποία αναλύεται ότι η αυθαίρετη 
κατασκευή προσαρµόζεται και δεν 
αντίκειται στους γενικούς 
µορφολογικούς κανόνες που τίθενται 
από τις ειδικές διατάξεις. 

� Αίτηση στο πληροφοριακό σύστηµα 
� Υ∆ ν.1599 
� Ε9 
� ∆ελτίο δοµικής τρωτότητας και µελέτη 

στατικής επάρκειας όπου απαιτείται. 
� Τεχνική έκθεση Μηχανικού(και για Η/Μ) 
� Αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα 

χρόνου υλοποίησης 
� Παράβολο 
� Έντυπο προστίµου 

� Παράβολο 
� Ειδικό πρόστιµο 
 



 

 Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε 
διατηρητέο κτίριο (εντός όγκου κτιρίου ή 
προσθήκες καθ΄ ύψος <10% της συνολικής 
δόµησης) 

Αναστολή κυρώσεων για 30 
χρόνια 

� Αίτηση στο πληροφοριακό σύστηµα 
� Υ∆ ν.1599 
� Τεχνική έκθεση Μηχανικού(και για Η/Μ) 
� Αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα 

χρόνου υλοποίησης 
� Παράβολο 
� Έντυπο προστίµου 
� Αίτηση προς ΚΕΣΑ συνοδευόµενη από :  

- φωτογραφική τεκµηρίωση κτιρίου 
- τοπογραφικό διάγραµµα,  
- πλήρη αποτύπωση κτιρίου,  
- τεχν. Έκθεση µε το ιστορικό του 
κτιρίου,  
- Υ∆ περί µη χαρακτηρισµού του κτιρίου 
από άλλο φορέα,  
- δελτίο δοµικής τρωτότητας ή µελέτη 
στατικής επάρκειας,   
- τεχνική έκθεση Μηχανικού Η/Μ)  

 

� Παράβολο 
� Ειδικό πρόστιµο 

 


