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Τίτλος 
∆ιαδικασία χαρακτηρισµού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίµησης της 
αξίας και καθορισµός του ύψους των προστίµων αυτών.  

Προοίµιο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 
του άρθρου 17 και των παρ. 8 και 9του άρθρου 18 του Ν.1337/83 "Επέκταση των πολεοδοµικών 
σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις" (Α' 33). 2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
34 του Ν. 1577/1985. 3. Τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 23 του Ν. 2300/95 "Μεταφορά 
συντελεστή δόµησης και άλλες διατάξεις" "ΓΟΚ" (Α' 69). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 
1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (Α' 137), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 
του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 
38). 5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 της 1107147/1239/0064/4.10.1996 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών 
στους Υφυπουργούς Οικονοµικών (Β' 922). 6 Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής 
της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού και του οικείου 
Ο.Τ.Α. 7. Την 196/1998 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων και του Υφυπουργού Οικονοµικών, 
αποφασίζουµε:  

Θέµατα 
Νέες αυθαίρετες κατασκευές, Χαρακτηρισµός, Κατεδάφιση, Εκτίµηση αξίας, Υψος προστίµων  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
Αρθρο: 1 

Ηµ/νία: 21.08.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 21.08.1998 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιαπίστωση και χαρακτηρισµός νέων αυθαιρέτων  

Λήµµατα 
Νέες αυθαίρετες κατασκευές, ∆ιαπίστωση και Χαρακτηρισµός  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η διαπίστωση και ο χαρακτηρισµός αυθαιρέτου µε εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 του 
παρόντος γίνεται ύστερα από αυτοψία υπαλλήλου της κατά τρόπο αρµόδιας πολεοδοµικής 



υπηρεσίας, που συντάσσει επί τόπου σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή αφορά το αυθαίρετο και µόνο 
και όχι τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, νοµέα, κάτοχο ή κατασκευαστή του. Τα ονόµατα των πιο πάνω 
προσώπων µπορεί ενδεικτικά και µόνο να αναφέρονται στην έκθεση. 

Η µη αναφορά τους ή η εσφαλµένη αναφορά τους δεν ασκεί επιρροή στην πρόοδο της διαδικασίας. 

2. Στην έκθεση αναφέρεται η θέση του αυθαιρέτου µε οδοιπορικό σκαρίφηµα, όπου απαιτείται, 
συνοπτική περιγραφή µε σκαρίφηµα, οι διαστάσεις του καθώς και οι πολεοδοµικές διατάξεις που 
παραβιάσθηκαν. Η ίδια έκθεση περιλαµβάνει υπολογισµό της αξίας του αυθαιρέτου και επιβολή των 
προστίµων της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 1337/83 όπως ισχύει. Περιλαµβάνεται επίσης 
σηµείωση ότι κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από 
την ηµεροµηνία τοιχοκόλλησης της έκθεσης, να υποβάλλει ένσταση ή αίτηση και δήλωση ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση και τις τυχόν διορθώσεις που θα επιφέρει η υπηρεσία στον 
υπολογισµό του ύψους των προστίµων κατά τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 23 του Ν. 2300/90 
στην κατά τόπο αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία. Αναφέρεται επίσης η ηµεροµηνία αυτοψίας και η 
ειδοποίηση ότι αν περάσει άπρακτη η προθεσµία, το αυθαίρετο θα κατεδαφισθεί, τα δε επιβληθέντα 
πρόστιµα θα καταστούν οριστικά και θα βεβαιωθούν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος 
των υπόχρεων, κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 1337/83 όπως ισχύει. 

3. Η πιο πάνω έκθεση που υπογράφεται από τον υπάλληλο που διενεργεί την αυτοψία, 
τοιχοκολλείται την ίδια µέρα στο αυθαίρετο. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πράξη κάτω από το 
πρωτότυπο της έκθεσης, σηµειώνεται η ηµεροµηνία και υπογράφεται από τον υπάλληλο που έκανε 
την αυτοψία και από παριστάµενο τυχόν αστυνοµικό όργανο ή δεύτερο υπάλληλο της πολεοδοµικής 
υπηρεσίας. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται µε αποδεικτικό αµέσως στον οικείο δήµο ή 
κοινότητα και την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή. 

Η Αστυνοµική Αρχή διακόπτει αµέσως χωρίς ειδοποίηση τις οικοδοµικές εργασίες και παρακολουθεί 
την τήρηση της διακοπής. Ο ∆ήµος ή κοινότητα υποχρεώνεται να τοιχοκολλήσει την ίδια η µέρα την 
έκθεση στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα και να τη διατηρήσει για (30) ηµέρες. Η µη τοιχοκόλληση 
από το δήµο ή την κοινότητα της έκθεσης, δεν εµποδίζει την πρόοδο της περαιτέρω διαδικασίας. Ο 
δήµος ή η κοινότητα υποχρεώνεται επίσης να ερευνήσει και να ενηµερώσει εντός των τριάντα 
ηµερών (30) την πολεοδοµική υπηρεσία για την ορθότητα των στοιχείων των αναφεροµένων στην 
έκθεση αυτοψίας υπόχρεων.  

 
Αρθρο: 2 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Ηµ/νία Ισχύος: 21.08.1998 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εκτίµηση αξίας αυθαιρέτου κτίσµατος, κατασκευής ή εγκαταστάσεως.  

Λήµµατα 
Νέες αυθαίρετες κατασκευές, Εκτίµηση αξίας, κατασκευής και εγκατάστασης  

Σχόλια 
Η παράγραφος 1 αυτού του άρθρου τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. ΓΓ∆ 1801, ΦΕΚ Β' 1587/2001. -Το 
παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την επιφύλαξη του άρθρου 5 της ΥΑ 9732, από το άρθρο 6 της ΥΑ 
9732 (ΦΕΚ Β΄ 468/5.3.2004).  

Κείµενο Αρθρου 

(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο: 3 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Ηµ/νία Ισχύος: 21.08.1998 



 
Τίτλος Αρθρου 
Κατηγορίες κτισµάτων για την επιβολή προστίµων και ύψη των προστίµων  

Λήµµατα 
Νέες αυθαίρετες κατασκευές, Επιβολή προστίµων, Υψη προστίµων  

Σχόλια 
Το πρώτο εδάφιο και το τελευταίο της παρ. 2 αυτού του άρθρου τροποποιήθηκαν µε την Υ.Α. ΓΓ∆ 
1801, ΦΕΚ Β' 1587/2001. Η παράγραφος 1 αυτού του άρθρου τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. ΓΓ∆ 
1801, ΦΕΚ Β' 1587/2001. -Tο παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την επιφύλαξη του άρθρου 5 της ΥΑ 
9732, από το άρθρο 6 της ΥΑ 9732 (ΦΕΚ Β΄ 468/5.3.2004).  

Κείµενο Αρθρου 

(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο: 4 

Ηµ/νία: 21.08.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 21.08.1998 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΦΟΡΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ενσταση  
Λήµµατα 
Νέες αυθαίρετες κατασκευές, Εκθεση αυτοψίας, Ενσταση κατά έκθεσης  

Κείµενο Αρθρου 

1. Κατά της έκθεσης αυτοψίας µπορεί να κάνει ένσταση κάθε 

ενδιαφερόµενος. 

2. Η ένσταση, που ασκείται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 
τοιχοκόλληση της έκθεσης στο αυθαίρετο, κατατίθεται στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία. Μαζί µε 
την ένσταση πρέπει να κατατεθούν και αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν τις απόψεις, 
που υποστηρίζει αυτός που υποβάλλει την ένσταση, και αφορούν την νοµιµότητα του κτίσµατος ή 
την εξαίρεσή του από την κατεδάφιση. 

Επιπλέον δύνανται να εκτίθενται απόψεις και στοιχεία που αµφισβητούν την ορθότητα της εκτίµησης 
της αξίας του αυθαιρέτου και υπολογισµού των προστίµων, που αναφέρονται στην έκθεση αυτοψίας. 

3. Στην ένσταση που κατατίθεται, σηµειώνεται αµέσως η ηµεροµηνία και ώρα της εκδίκασής της. Για 
την περίπτωση αυτή λαµβάνει γνώση ο ενδιαφερόµενος ο οποίος υπογράφει αµέσως και αν αρνηθεί 
να υπογράψει γίνεται σχετική µνεία στην ένσταση και υπογράφεται από τον αρµόδιο υπάλληλο. Η 
υποβολή της ένστασης αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 
ενδιαφεροµένου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του, όπως η διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας του, 
η αρµόδια ∆.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει δήλωση εισοδήµατος, ο Α.Φ.Μ. και αριθµός δελτίου 
ταυτότητος. 

4. Η ένσταση εξετάζεται από τετραµελή επιτροπή που αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της 
αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας και έναν (1) εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήµων και 
κοινοτήτων µε τους αναπληρωτές τους. 

Η επιτροπή συγκροτείται σε κάθε πολεοδοµική υπηρεσία µε απόφαση του Νοµάρχη. Το ένα από τα 
µέλη της επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ. 



Αν δεν υπάρχει τέτοιος υπάλληλος ή κωλύεται ορίζεται από τον οικείο Νοµάρχη άλλος τεχνικός 
υπάλληλος του ιδίου κλάδου Π.Ε. από άλλη νοµαρχιακή υπηρεσία. 

Ο εκπρόσωπος της τοπικής ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων ορίζεται µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία 30 ηµερών από τότε που το σχετικό έγγραφο του Νοµάρχη περιέρχεται στην τοπική 
ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

Εάν µετά την πάροδο της προθεσµίας δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος, ως τέταρτο µέλος της 
Επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Με την ίδια απόφαση νοµάρχη ορίζεται και γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του από τους 
υπαλλήλους της πολεοδοµικής υπηρεσίας. 

Της επιτροπής προεδρεύει υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. 

Η επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα τρία τουλάχιστον από τα µέλη της και αποφασίζει 
κατά πλειοψηφία µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ηµεροµηνίας κατάθεσης τις ένστασης. Η 
προθεσµία αυτή δεν είναι αποκλειστική, Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. Κατά τη συζήτηση της ένστασης µπορεί να παρίσταται για να εκθέσει τις απόψεις του ο 
υποβάλλων την ένσταση ή πληρεξούσιός του. 

Η επιτροπή µπορεί να αναβάλει µόνο µια φορά τη λήψη της απόφασης, ανακοινώνει δε κατά τη 
συζήτηση αυτή τη νέα ηµεροµηνία συζήτησης, η οποία δεν µπορεί να γίνει αργότερα από εξήντα 
(60) ηµέρες. Η επιτροπή, αφού εξετάσει τις απόψεις του ενδιαφεροµένου, αποφαίνεται οριστικά επί 
της ένστασης, µε αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία αναγράφεται πάνω στην ένσταση και 
υπογράφεται από τα µέλη και τον γραµµατέα αυτής. Της απόφασης λαµβάνει γνώση ο 
ενδιαφερόµενος, υπογράφοντας αµέσως. Αν αρνηθεί να υπογράψει ή δεν είναι παρών, γίνεται 
σχετική ενυπόγραφη σηµείωση από τον γραµµατέα της επιτροπής. Αλλη ειδοποίηση στον 
ενδιαφερόµενο δεν απαιτείται. Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική. Αν απορριφθεί η ένσταση 
το αυθαίρετο κατεδαφίζεται µέσα σε 10 ηµέρες από την έκδοση της απόφασης είτε από τον κύριο ή 
τους συγκυρίους του αυθαιρέτου είτε από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή, τα δε πρόστιµα όπως 
τελικά οριστικοποιήθηκαν από την επιτροπή, βεβαιώνονται στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία 
εισπράττονται ως δηµόσιο έσοδο και αποδίδονται εξ ολοκλήρου στο Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής 
Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) 

5. Κάθε χρόνο ο αναπροσδιορισµός και η βεβαίωση του προστίµου διατήρησης γίνεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17του Ν. 1337/83 όπως ισχύει. 

6. Σε κάθε περίπτωση που το αυθαίρετο, για το οποίο έχει βεβαιωθεί πρόστιµο διατήρησης, 
κατεδαφισθεί από τον υπόχρεο ή νοµιµοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο και µε οποιοδήποτε τρόπο, 
άσχετο όµως από τους λόγους και τη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση, που προβλέπουν οι 
διατάξεις περί αυθαιρέτων του Ν.1337/83 και του Ν. 1512/85, 

ειδοποιείται αµέσως η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία για 
την υπογραφή του τυχόν οφειλοµένου υπολοίπου του ετήσιου προστίµου διατήρησης. 

7. Τα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης των αυθαιρέτων καταβάλλονται από τον υπόχρεο σε 
δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µέσα στο επόµενο µήνα από τη 
βεβαίωση του προστίµου στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία. 

8. Σε περίπτωση που το οφειλόµενο πρόστιµο εξοφληθεί ολόκληρο εντός του πρώτου µηνός από τη 
βεβαίωση του προστίµου στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία, τότε παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού αυτού.  

 
Αρθρο: 5 

Ηµ/νία: 21.08.1998 



Ηµ/νία Ισχύος: 21.08.1998 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Αµεση κατεδάφιση αυθαιρέτου  

Λήµµατα 
Νέες αυθαίρετες κατασκευές, Κατεδάφιση άµεση  

Κείµενο Αρθρου 

Για τα κτίσµατα που εντοπίζονται κατά την ώρα που κατασκευάζονται αυθαίρετα (επ' αυτοφώρω) 
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων αλλά κατεδαφίζονται αµέσως από 
συνεργεία της παρ. 1 του επόµενου άρθρου 6, χωρίς καµία άλλη διατύπωση. Στην έννοια του 
αυτόφωρου υπάγεται η περίπτωση εντοπισµού εκτελέσεως οικοδοµικών εργασιών σε οικοδοµή είτε 
από υπάλληλο της αρµόδιας Πολεοδοµικής Αρχής είτε από Αστυνοµικό όργανο, ανεξάρτητα από το 
αν είναι ή όχι παρών κατά την αυτοψία ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής. Στην έννοια του αυτόφωρου 
υπάγεται επίσης η περίπτωση που η εκτέλεση αυθαιρέτων οικοδοµικών εργασιών εντοπίζεται από 
Αστυνοµικό όργανο που ειδοποιεί την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, µε σχετικό σήµα, µέσα σε 
δεκαπέντε µέρες από την ηµεροµηνία εντοπισµού η δε κατεδάφιση γίνεται το αργότερο µέσα σε 
είκοσι µέρες από την ηµεροµηνία εντοπισµού. 

Για την κατεδάφιση συντάσσεται το πρακτικό κατεδάφισης της παρ. 5 του επόµενου άρθρου 6, που 
στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνει τα στοιχεία της θέσεως του αυθαιρέτου που προβλέπεται για 
την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος ∆/τος. Εάν εντός είκοσι ηµερών από την 
ηµεροµηνία εντοπισµού δεν κατεδαφιστούν τα επ' αυτοφώρω αυθαίρετα, τότε και γι' αυτά 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του παρόντος.  

 
Αρθρο: 6 

Ηµ/νία: 21.08.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 21.08.1998 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κατεδάφιση αυθαιρέτων µε διαδικασία  
Λήµµατα 
Νέες αυθαίρετες κατασκευές, Κατεδάφιση µε διαδικασία  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η κατεδάφιση αυθαιρέτων ενεργείται από συνεργείο της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας που 
αποτελείται από κατάλληλο προσωπικό και µε τον αναγκαίο εξοπλισµό. Ο Νοµάρχης µπορεί να 
εγκρίνει τη δηµιουργία περισσοτέρων συνεργείων, την ενίσχυσή τους από προσωπικό άλλων 
υπηρεσιών και την παροχή κάθε δυνατής αρωγής. Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης 
συνεργείου κατά νοµό είναι δυνατό µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Νοµάρχη να συγκροτηθεί 
συνεργείο που υπάγεται στην αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. 

2. Η κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισµάτων είναι δυνατόν να γίνεται και µε ειδική εργολαβία κατά τις 
διατάξεις του Ν.∆. 1266/1972 "Περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Εργων" (Α' 198), όπως ισχύει κάθε φορά. 
Οταν το αυθαίρετο υπάγεται στις περιπτώσει της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 1337/1983, µπορεί 
για την κατεδάφισή του, να διατεθούν µέσα από οποιονδήποτε τρίτο και µετά από σχετική απόφαση 
του οικείου Νοµάρχη. 

3. Κατά την κατεδάφιση του αυθαιρέτου µπορεί να παρίστανται αστυνοµικά όργανα για την πρόληψη 
και καταστολή τυχόν άδικων πράξεων. Στην περίπτωση που η προσπέλαση στο αυθαίρετο 



εµποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο, ζητείται η συνδροµή της Εισαγγελικής Αρχής. Στην περίπτωση 
που απαιτείται αποµάκρυνση των ενοίκων, αυτή γίνεται από αστυνοµικά όργανα, η δε εκκένωση του 
αυθαιρέτου γίνεται από το συνεργείο κατεδάφισης. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα να 
εκκενώσουν µόνοι τους το αυθαίρετο κτίσµα, πριν επιληφθεί για την κατεδάφιση Πολεοδοµική Αρχή, 
εφόσον όµως αυτό δεν παρεµβάλλει εµπόδια στην άµεση κατεδάφιση. 

4. Για τον τρόπο κατεδάφισης και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για τα υλικά κατεδάφισης, 
καθώς και για την φύλαξη ή φθορά των τυχόν παραρτηµάτων και κινητών πραγµάτων του 
αυθαιρέτου δεν δηµιουργείται καµµία ευθύνη του ∆ηµοσίου, των οργάνων του ή των οποιονδήποτε 
προστιθέντων προσώπων. 

5. Για τις κατεδαφίσεις του άρθρου αυτού συντάσσεται από επικεφαλής του συνεργείου σχετικό 
πρακτικό στο οποίο αναφέρονται και οι διαστάσεις του κτίσµατος που κατεδαφίστηκε.  

 
Αρθρο: 7 

Ηµ/νία: 21.08.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 21.08.1998 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Αρµοδιότητες ∆ήµων και Κοινοτήτων  

Λήµµατα 
Νέες αυθαίρετες κατασκευές, Αρµοδιότητες ∆ήµων και Κοινοτήτων  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οπου η αρµοδιότητα των αυθαιρέτων κτισµάτων ή κατασκευών ασκείται από ∆ήµο ή Κοινότητα, η 
διαδικασία του παρόντος ∆/τος, τηρείται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία του ∆ήµου ή της 
Κοινότητας. 

2. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή που εξετάζει τις ενστάσεις κατά το άρθρο 4 του παρόντος είναι 
τριµελής. Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο και είναι τεχνικοί, 
µέλη του δηµοτικού ή κοινοτικού Συµβουλίου ή µη, απαραίτητα όµως τα δύο τουλάχιστον µέλη 
πρέπει να είναι τεχνικοί υπάλληλοι του Κλάδου Π.Ε. της Πολεοδοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου. 
Επίσης το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο µπορεί µε αιτιολογηµένη πρόταση να ζητήσει από τον 
οικείο νοµάρχη να ορίσει µέλη της επιτροπής που πρέπει να είναι τεχνικοί υπάλληλοι της 
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης του κλάδου ΠΕ. 

3. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρµοδιότητες µπορεί να ασκηθούν 
παράλληλα και από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης εάν η κατά 
τα ανωτέρω δηµοτική υπηρεσία παραλείψει την άσκησή τους. Σε περίπτωση που και οι δύο 
υπηρεσίες επιληφθούν υποθέσεως κατά την άσκηση της παραπάνω αρµοδιότητας την ίδια ηµέρα, 
κατισχύει η πράξη της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η 
παράλειψη της δηµοτικής υπηρεσίας τεκµαίρεται αµάχητα όταν η πολεοδοµική υπηρεσία εξέδωσε τη 
σχετική πράξη πριν από τη δηµοτική υπηρεσία. Η σχετική πράξη της πολεοδοµικής υπηρεσίας 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κοινοποιείται πάντοτε στην κατά τα ανωτέρω αρµόδια δηµοτική 
υπηρεσία, που υποχρεούται να απέχει κάθε περαιτέρω ενέργειας στη συγκεκριµένη υπόθεση.  

 
Αρθρο: 8 

Ηµ/νία: 21.08.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 21.08.1998 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

 



Τίτλος Αρθρου 
Εκταση ισχύος - µεταβατικές διατάξεις  

Λήµµατα 
Νέες αυθαίρετες κατασκευές, Εκταση εφαρµογής Π∆ 267/1998  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος ∆/τος, ως προς τη διαδικασία χαρακτηρισµού και 
κατεδάφισης, εφαρµόζονται και για όλα τα αυθαίρετα κτίσµατα ή κατασκευές, ανεξαρτήτως του 
χρόνου κατασκευής τους που δεν έχουν δηλωθεί µε τις διατάξεις του Α.Ν. 410/68, Ν. 720/77, 
Ν.1337/83, Ν.1849/89 και Ν.1512/85 ή έχουν δηλωθεί µε τις διατάξεις των πιο πάνω νόµων αλλά 
δεν έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης. 

2. Για όσα κτίσµατα έχουν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ∆/τος χαρακτηρισθεί αυθαίρετα, ο 
τρόπος υπολογισµού των προστίµων γίνεται µε τις προγενέστερες διατάξεις αλλά µε τη διαδικασία 
του παρόντος ∆/τος. Για όσα κτίσµατα έχει υποβληθεί ένσταση κατά απόφασης επιβληθέντων 
προστίµων ακολουθείται η προγενέστερη του παρόντος διαδικασία.  

 
Αρθρο: 9 

Ηµ/νία: 21.08.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 21.08.1998 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

 
Κείµενο Αρθρου 

Το από 5.7.1983 Π.∆/γµα "∆ιαδικασία χαρακτηρισµού και κατεδάφιση νέων αυθαίρετων κατασκευών 
και ρύθµιση συναφών θεµάτων" (∆' 291) καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος ∆/τος. Το 
από 3.9.1983 (∆' 393) Π.∆/γµα "τρόπος και διαδικασία εκτίµησης της αξίας αυθαιρέτων κατασκευών 
και καθορισµός του ύψους των προστίµων αυτών" καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος µε 
την επιφύλαξης της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος.  

 
Αρθρο: 10 

Ηµ/νία: 21.08.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 21.08.1998 

 
Λήµµατα 
Εναρξη ισχύος Π∆ 267/1998  

Κείµενο Αρθρου 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων αναθέτουµε την δηµοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 


