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ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ 
ΗΡΘΕ ΑΡΑΓΕ ΤΟ «ΦΩΣ»;

ΤΟ ΣτΕ ΘΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ!

Θα κατεδαφίζονται όλα τα αυθαίρετα που 
βρίσκονται σε δάσος ή αναδασωτέα 
έκταση, ανεξάρτητα εάν αυτή είναι 
ιδιωτική ή δημόσια!

Αυτή είναι η απόφαση του Ε’ τμή-
ματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την 
υπ. Αριθμόν 2215/2015 απόφαση του!

Ήδη ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής εξέδωσε 
πράξη με την οποία διατάχθηκε η κατεδάφιση 
αυθαιρέτων κατασκευών συνολικής επιφάνειας 
613 τ.μ. σε δημόσια δασική αναδασωτέα έκταση 
8 περίπου στρεμμάτων στη θέση «Λόφος Κόκ-
κου – Ομορφοκλησσιά Βεϊκου» ( Τουρκοβούνια) 
του Δήμου Γαλατσίου Ατττικής.

Στα αυθαίρετα κτίσματα περιλαμβάνεται 
κατοικία, μαντριά αποτελούμενα από λαμαρί-
νες και ξύλινες κατασκευές, στύλος 263 τ.μ. 
από τσιμεντόλιθους και σκεπή από λαμαρίνες, 
περίφραξή με σιδερένιους πασσάλους και 
πλέγμα μήκους 176,20 μέτρων, παλιατζίδικο, 
εγκατάσταση ποιμνίου αιγοπροβάτων και πτη-
νοτροφίου με τα αντίστοιχα ζώα και πτηνα!

 Οι κληρονόμοι του ιδιοκτήτη των κτισμάτων 
αυτών ζήτησαν από το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας να ανακληθεί η απόφαση κατεδάφισης 
των αυθαίρετων κατασκευών. Οι Σύμβουλοι 
Επικρατείας του Ε’ τμήματος με την υπ’ αριθμό 
2215/2015 απόφασή τους απέρριψαν την 
αίτηση των κληρονόμων.

Το ΣτΕ ξεκαθάρισε, ερμηνεύοντας το Σύνταγ-
μα και την δασική νομοθεσία, ότι «οικοδομές, 
κτίσματα και πάσης φύσεως κατασκευές που 
έχουν ανεγερθεί μέσα σε σε δημόσια η ιδιωτικά 
δάση η δασικές εκτάσεις η δημόσιες η ιδιωτικές 
αναδασωτέες εκτάσεις οι οποίες έχουν κατα-
στραφεί από πυρκαγιά από οποιαδήποτε άλλη 
αιτία, προερχόμενη από ανθρώπινη ενέργεια η 
από φυσική αιτία, κατεδαφίζονται ύστερα από 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου».

Σημειώνουν επίσης ότι «το μέτρο της κατε-
δάφισης αυθαίρετων κατασκευών επιβάλλεται 
υποχρεωτικώς από τον νόμο, ανεξάρτητα από 
τον χαρακτήρα της έκτασης ως δημόσιας η 
ιδιωτικής, διότι τυχόν δικαιώματα ιδιωτικού 
δικαίου σε δασική η αναδασωτέα έκταση δεν 
αποκλείουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, κατ’ 
εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε από τον Γ.Γ. 
της Περιφέρειας Αττικής η Πράξη κατεδάφισης 
αυθαίρετων κατασκευών». 

Για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευ-
ών σε δασικές η αναδασωτέες εκτάσεις δεν 
απαιτείται, να έχει προηγουμένως καταρτισθεί 
δασολόγιο, ούτε να έχει χαρακτηρισθεί η έκτα-
ση ως δασική, με την διαδικασία του δασικού 
νόμου 998/1979 ούτε να έχουν καταρτισθεί 
δασικοί χάρτες, αλλά αρκεί να διαπιστώνεται 
αιτιολογημένα ο δασικός χαρακτήρας της 
έκτασης, καταλήγει το ΣτΕ.

Δεν κατάφερε η Πολιτεία να σταματήσει 
την αυθαίρετη δόμηση που εδώ και 40 περίπου 
χρόνια την ταλαιπωρεί και συγκεκριμένα από 
το 1977.  Κάθε νόμο για την ρύθμιση αυθαι-
ρέτων που θέσπιζε οδηγούσε στην επόμενη 
γενιά αυθαιρέτων. 

Ξεκινάμε το 1977 με την πρώτη ρύθμιση 
η οποία έδινε την δυνατότητα εκτεταμένης 
εξαίρεσης αυθαιρέτων από την κατεδάφιση. 
Ήταν ο Ν. 720/1977  (ΦΕΚ 297Α/77) «περί 

εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέ-
των κτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών επί 
οικοδομικών εργασιών εκτελουμένων κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 8/1973 και 
του άρθρου 1 του ΑΝ 395/68 και ρυθμίσεις 
ετέρων πολεοδομικών θεμάτων»

Αλλά ας κάνουμε μία ιστορική αναδρομή 
στην Νομοθεσία περί Αυθαιρέτων.

Μόλις μετά την Μικρασιατική καταστροφή 
του 1922 το Ελληνικό Κράτος προσπαθεί να 
δημιουργήσει μία Πολεοδομική Νομοθεσία, ανύ-
παρκτη έως τότε. Ο πρώτος Νόμος που ανέφερε 
διαχείριση γης ήταν ο Οικιστικός Νόμος 1923. 
Η υλοποίηση αυτού του νόμου ήταν αδύνατη 
λόγω έλλειψης πόρων για την εφαρμογή των 
πολεοδομικών σχεδίων που είχαν εγκριθεί. Από 
το 1923 μέχρι σήμερα Η Πολιτεία προσπαθεί να 
καταπολεμήσει, να διώξει, να τακτοποιήσει, να 
ρυθμίσει την αυθαίρετη δόμηση με τα γνωστά 
αποτελέσματα. 

Δημιουργήθηκε έτσι ένας πακτωλός Νόμων, 
Διαταγμάτων, Εγκυκλίων και Υπουργικών Απο-
φάσεων, χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
αφού πολλές φορές ο επόμενος Νόμος ... 
ακύρωνε εν μέρει τον προηγούμενο η κρινόταν 
αντισυνταγματικός από το ΣτΕ (Βαρελίδης και 
Βαρελίδης 2012).  

Νομοθεσία Αυθαιρέτων
Ν.Δ. 17-7-1923 (ΦΕΚ 228Α/1923) «Περί 

Σχδίων, Κωμών και Συνοικισμών του Κράτους 
και οικοδομής αυτών (άρθρα 60, 61, 62, 63, 
64, 65 και 69)

Ο Νόμος αυτός έθεσε τις βάσεις για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων πόλεων 
και την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής αδείας.                                                                          
Μετά το 1923, δημιουργούνται α) οι περιοχές 
εντός σχεδίου πόλεως, β) οι περιοχές εκτός 
σχεδίου πόλεως και γ) οι οικισμοί που υφίστανται 
προ του 1923. Οι τελευταίοι είναι οικισμοί που 
δημιουργήθηκαν χωρίς συγκεκριμένο πολεοδο-
μικό σχέδιο και προϋπήρχαν της δημοσίευσης 
του Νόμου 17-7-1923.

Π.Δ. 20/3/1926 «περί αυθαιρέτων κατα-
σκευών και διώξεως των παραβατών κατά την 

εκτέλεση οικοδομικών εργασιών».
Κατά το διάστημα αυτό της εκτέλεσης 

των εργασιών, αναφέρεται «η κατεδάφιση 
υπό αστυνομικής αρχής των αυθαιρέτων άνευ 
οποιασδήποτε διατυπώσεως εφόσον εγένετο εν 
αυτοίς μόνιμος εγκατάστασις ανθρώπων προς 
κατοικία ημέρας και νυκτός».                     Δηλαδή 
με το Διάταγμα αυτό η Πολιτεία νομιμοποιούσε 
οποιοδήποτε κτίσμα, αρκεί να μην είχε γίνει 
αντιληπτό από τις αστυνομικές αρχές!

ΓΟΚ 29 .  Λειτουργεί συμπληρωματικά του 
Νόμου του ’23 διότι αναφέρεται περισσότερο 
στον τρόπο σύνταξης σχεδίων πόλεως και 
λιγότερο στον τρόπο οικοδόμησης.

Α.Ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α/40).  «Περί 
Αιγιαλού και Παραλίας» (άρθρα 1-27)

Δίνεται ο ορισμός του αιγιαλού και ότι 
αποτελεί δημόσιο κτήμα. Ορίζεται ο τρόπος 
χάραξης της γραμμής αιγιαλού και οποιοδή-
ποτε κτίσμα εντός αυτής θεωρείται αυθαίρετο 
και κατεδαφιστέο. Ο Νόμος ίσχυε μέχρι τον 
Δεκέμβριο 2001.

Ν.Δ. 690/1948.  Απαγορεύεται η κατάτμηση 
και η μεταβίβαση μη οικοδομήσιμων γηπέδων. 
Ο στόχος ήταν ο περιορισμός της κατάτμησης 
των γηπέδων και η δημιουργία αυθαιρέτων.

Α.Ν. 1925/1951 (ΦΕΚ 243 Α)  «Περί ρυθμί-
σεως κτηματικών τινων ζητημάτων του Δημοσίου 
επειγούσης φύσεως» (άρθρο 3)

Β.Δ./9-8-55  (ΓΟΚ ’55).  Με τον Νόμο αυτό 
κάθε κτίριο η τμήμα κτιρίου θεωρείται νομίμως 
υφιστάμενο, εφόσον έχει ανεγερθεί πριν την 
δημοσίευσή του. Με την σημερινή Νομοθεσία 
κτίριο προ του 1955 θεωρείται νομίμως υφι-
στάμενο μόνο το τμήμα που δεν αντίκειται είτε 
στις ισχύουσες διατάξεις, είτε σε εκείνες που 
ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής του. Το 
τμήμα που αντίκειται στις διατάξεις, δηλαδή 
το τμήμα εκτός νομίμου περιγράμματος, δεν 
λογίζεται σαν αυθαίρετο και δεν κατεδαφίζεται, 
αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη καθ’ ύψος, 
η ενίσχυση η η αλλαγή χρήσης.

Α.Ν. 410/1968 (ΦΕΚ 110Α/68).  «Περί 
αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών « (άρθρα 
1,2 και 4) .  Κάθε αυθαίρετο κτίσμα που δηλώ-

νεται και πληρώνει το αντίστοιχο πρόστιμο 
εξαιρείται από κατεδάφιση. Βασική προϋπόθεση 
για να ισχύσει ο Νόμος ήταν  «το κτίσμα να μην 
αποβαίνει υπερμέτρως σε βάρος της πόλεως». 
Μέχρι το 1968 η άδεια οικοδομής μπορούσε 
να εκδοθεί και μετά την ολοκλήρωση της κατα-
σκευής. Με τον Νόμο αυτό, όσα κτίσματα δεν 
είχαν άδεια οικοδομής έπρεπε να δηλωθούν, 
να πληρωθεί η αξία της έκδοσης της αδείας 
και επιπλέον ένα πρόστιμο ίσο με το 10-30% 
της αξίας του ακινήτου.

Β.Δ. 758/1968 (ΦΕΚ 265Α/68).   ¨Περί 
καθορισμού του τρόπου βεβαιώσεως και εισπρά-
ξεως της κατά το άρθρο 2 του Α.Ν. 410/1968 
-περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών-
εισφοράς ως και του χρόνου καταβολής ταύτης» 
(άρθρα 1,2 και 3).

Ν.Δ. 439/1970 (ΦΕΚ 36 Α/70)  «Περί 
συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού» 
(άρθρα 1,2 και 3).

Ν.Δ. 444/70 (ΦΕΚ 39 Α/70)  «Περί αρμοδι-
οτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς 
τας αρμοδιότητας των Ασωμάτων Ασφαλείας» 
(άρθρα 1 και 2)

Ν.Δ. 8/73 (ΦΕΚ 124 Α/73)  «Περί Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού. Μέρος V (ΆΡΘΡΑ 
118, 119,  120, 121, 123 ΚΑΙ 124)».  Με τον 
καινούργιο ΓΟΚ οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα 
Πολεοδομικά Γραφεία έχουν την ευθύνη για την 
επίβλεψη και την κατασκευή των κτισμάτων.  
Δίνεται ο ορισμός αυθαιρέτου και προβλέπει την 
κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων με εξαίρεση 
τις μικρές παραβάσεις που δεν βλάπτουν το 
κτίριο στατικά και αισθητικά.

Ν.Δ. 349/74  ¨Περί κατεδαφίσεως αυθαι-
ρέτως ανεγειρομένων κτισμάτων και επιβολής 
κυρώσεων εις τους άνευ αδείας οικοδομούντες».  
Το Ν.Δ. έρχεται να αντικαταστήσει τον προη-
γούμενο νόμο,  όσον αφορά στα αυθαίρετα, 
και προβλέπει την άμεση κατεδάφιση κάθε 
αυθαίρετης κατασκευής. Χαρακτηρίσθηκε πολύ 
αυστηρός Νόμος και καταργήθηκε μετά την 
μεταπολίτευση.

Ν.Δ. 393/74 (ΦΕΚ 110 Α/74).  «Περί συμπλη-
ρώσεως των διατάξεων του Α.Ν. 2344/40  -περί 
αιγιαλού και παραλίας-» (άρθρα 1,2 και 3).

Ν.651/1977 (ΦΕΚ 207 Α/77) «Περί καταρ-
γήσεως του Ν.Δ/γματος 349/1974  τροποποι-
ήσεως των  «Περί αυθαιρέτων οικοδομικών 
κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων»(άρθρα 1, 2, 3, 8 και 14).  Κάθε συμ-
βόλαιο που αφορά οικόπεδο και αγροτεμάχιο 
υποχρεωτικά συνοδεύεται από τοπογραφικό 
διάγραμμα. Η οικοδομησιμότητα του γηπέδου 
είναι με ευθύνη του μελετητή μηχανικού (ισχύει 
και σήμερα). Υπάρχουν κυρώσεις για την μεταβί-
βαση μη οικοδομήσιμων γηπέδων.  Ο μελετητής 
μηχανικός με δήλωση του Ν. 651/77 βεβαιώνει 
το είδος του γηπέδου. Απαγορεύεται η σύνδεση 
αυθαίρετων κατασκευών με κοινωφελή δίκτυα.

Ν. 720/1977 (ΦΕΚ 297 Α/77)  «Περί εξαι-
ρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαίρετων 
κτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών επί οικο-
δομικών εργασιών εκτελουμένων κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 8/73 και 
του άρθρου 1 του Α.Ν. 395/1968 και ρυθμίσεις 
ετέρων πολεοδομικών θεμάτων (άρθρα 1,2 , 3, 
7, 8, 9, 12 και 13).  Με τον Νόμο αυτόν νομιμο-
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ποιήθηκαν όλες οι αυθαίρετες κατασκευές που 
είχαν κατασκευαστεί μέχρι και την 27/71976. 
Κρίθηκε αντισυνταγματικός.

Ν. 947/79 (ΦΕΚ 169Α/26-7-1979).  Περί 
Οικιστικών Περιοχών. Στον νόμο αυτό ορίζονται 
για πρώτη φορά οι έννοιες «εισφορά σε γη» 
και «εισφορά σε χρήμα». Είναι δύο βασικοί 
παράμετροι στις περιοχές υπό ένταξη στο σχέδιο 
πόλεως. Τρίτος απαραίτητος παράγων είναι η 
νομιμοποίηση αυθαιρέτων, όσων μπορούν να 
νομιμοποιηθούν. Ο νόμος έθετε μεγάλη εισφορά 
σε γη (30%), με αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί 
ποτέπαρόλο που ισχύει μέχρι σήμερα.  Μέσα 
στο Νόμο συναντάμε τις ΖΟΕ (Ζώνες Οικιστικού 
Ελέγχου) που αντιγράφηκαν από τον γαλλικό 
νόμο (ZUP) με πολλά τεχνικά λάθη. Στο βιβλίο 
του ο Λιακόπουλος (σελ. 4, 2004) αναφέρει 
ότι ο Νόμος είναι μία σοβαρή προσπάθεια 
«εκσυγχρονισμού» του θεσμικού πλαισίου της 
χώρας, στην κατεύθυνση της ευνόησης των 
επιχειρήσεων στον τομέα της κατασκευής.

Ν. 973/79 «Περί συστάσεως Κτηματικής 
Εταιρείας του Δημοσίου (άρθρο 27)

Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α/79)  ̈ Περί προστα-
σίας των δασών, δασικών και αναδασωτέων εν 
γένει εκτάσεων της χώρας (άρθρα 45 και 71).  

Γίνεται προσπάθεια να σταματήσει η κατα-
πάτηση των δασών και η κατασκευή αυθαιρέτων 
μέσα στα δάση. Στο άρθρο 38 αναφέρεται ότι τα 
καμένα δάση και οι δασικές εκτάσεις, πρέπει να 
κηρυχτούν αναδασωτέα με Απόφαση Νομάρχη 
(Γ.Γ. Περιφέρειας σήμερα) που θα συνοδεύεται 
από σχεδιάγραμμα με τις προς ένταξη εκτάσεις.

Ν. 1337/83  (ΦΕΚ 33 Α)  «Επέκταση των 
Πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και 
σχετικές ρυθμίσεις. Κεφάλαιο Β - Αυθαίρετες 
Κατασκευές (άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22). Κεφάλαιο Γ - Διάφορες άλλες πολεοδο-
μικές ρυθμίσεις (άρθρα 23 παρ. 3, 4 και 39).
Είναι ο γνωστός Νόμος Τρίτση, ο οποίος τον 
είχε χαρακτηρίσει «μεταβατικό» διότι μετά από 
χρόνια θα οδηγούσε στον οριστικό οικιστικό 
νόμο. Είναι ο πρώτος νόμος στην Ελληνική 
Επικράτεια που νομιμοποιεί μαζικά τα αυθαίρετα. 
Οι τρεις φάσεις της διαδικασίας ήταν :  Α’ φάση 
:  εντός 3 μηνών έπρεπε να υποβληθεί Αίτηση 
συνοδευόμενη από παράβολο και φωτογραφίες 
(για να μπορεί να συμμετέχει στις επόμενες 
δύο φάσεις). Β’ φάση :  Υποβολή σχεδίων 
(τοπογραφικό, αρχιτεκτονικά, κλπ.) δήλωσης 
αντοχής και 10% του προστίμου που προέκυπτε. 
Το αντάλλαγμα ήταν η σύνδεση με τα δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. και η αναστολή της κατεδάφισης. Γ’ 
φάση :  μετά από την πληρωμή του υπολοίπου 
προστίμου, ο Νομάρχης αποφάσιζε για την 
οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση, μόνον για 
τα εντός σχεδίου αυθαίρετα. 

Ν. 1577/85  (ΦΕΚ 210 Α/85) Νέος Οικο-
δομικός Κανονισμός (άρθρο 22, παρ. 3 και 4) 

Κάθε ιδιοκτήτης πληρώνοντας το αντίστοιχο 
πρόστιμο μπορούσε να αναστείλει την κατεδάφιση 
του αυθαιρέτου του. Γίνεται κατηγοριοποίηση 
των αυθαιρέτων σε αυτά χωρίς Οικοδομική 
Άδεια, καθ’ υπέρβαση της Αδείας, με ανάκληση 
της Αδείας, σε αυτά που παραβιάζουν τις Πολε-
οδομικές διατάξεις. Επομένως ένα κτίριο για να 
είναι ΝΟΜΙΜΟ, δεν αρκεί να έχει Οικοδομική 
Άδεια, θα πρέπει να είναι και πολεοδομικά και 
οικοδομικά νόμιμο.

Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 141 Α/86). Συμπλήρωση 
του Ν. 1337/83 και λοιπές ρυθμίσεις (άρθρα 
8 και 9).

Ν. 16590/86 (ΦΕΚ 160 Α/86).  Για την 
Προστασία του Περιβάλλοντος (άρθρα 1 έως 33). 

Είναι ο πρώτος νόμος που θεσπίστηκε και 
έθεσε τις πρώτες αρχές για την προστασία του 
Περιβάλλοντος με ποινές για την προσβολή 
του Περιβάλλοντος που ορίζεται στο άρθρο 
24 του Συντάγματος.  Έχουν γίνει αρκετές 
τροποποιήσεις (Ν.1788/88, Ν. 1892/90, Ν. 
2052/92, 2242/92, 3010/02). 

Ν. 164/86 (ΦΕΚ 141 Α/86) . Οργανισμός 
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων (ΟΚΧΕ) 
και άλλες διατάξεις (άρθρο 13, παρ. 7). 

Ν. 1772/88 (ΦΕΚ 91 Α/88) . Τροποποίηση 
των διατάξεων του ΓΟΚ ’85 (ν. 1557/85) (άρθρο 
2, παρ. 2,4 ,5).

Ν. 1849/89 (ΦΕΚ 113 Α/89). Επέκταση και 
συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμά-
των του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και 
άλλες διατάξεις (άρθρο 17). Δίνεται παράταση 
υποβολής δικαιολογητικών αυθαιρέτων του 
Ν. 1337/83 και δυνατότητα σύνδεσης με τα 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. , αρκεί να έχει ήδη ανεγερθεί 
πριν την δημοσίευση του παρόντος Νόμου και 
να έχουν χρήση κατοικίας μέσα σε εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο με τον Ν. 1337/83.

Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/90).  Κεφάλαιο 
Κ (άρθρο 114) - «Απαγόρευση ανοικοδόμησης 
δασικών εκτάσεων». Μαζί με τον Ν. 998/79 
αντιμετωπίζεται ενιαίο η αυθαίρετη δόμηση 
σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. 
Προβλέπεται η κατεδάφιση των αυθαίρετων 
κτισμάτων και η ποινική δίωξη των ιδιοκτητών.

Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94 Α/92). «Μέτρα για 
την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές 
ρυθμίσεις» (άρθρο 5).

Ν. 2145/93 (άρθρα 45 , 46).  Κτίρια που 
ανεγέρθηκαν εντός δασών (45) και ποινικές 
κυρώσεις ιδιοκτητών (46).

Ν. 2242/94 (ΦΕΚ 162 Α/94) . Πολεοδόμηση 
περιοχών δεύτερης κατοικίας σε ΖΟΕ (Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου), προστασία φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις 
(άρθρο 3 παρ. 5, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 , 23 και άρθρο 4 παρ. 2).  Καταργούνται 
οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων σε παραθεριστικές 
περιοχές και προβλέπονται ποινικές κυρώσεις 
για την αυθαίρετη δόμηση σε δάση, αιγιαλούς 
και παραλίες.

Ν. 2228/94 (ΦΕΚ 90 Α).Πρόκειται για την 
διευκόλυνση των ατόμων που πάσχουν από 
ανίατη ασθένεια προκειμένου να συνδέσουν 
το αυθαίρετό τους με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. Δεν 
καταγράφηκε κανένα αυθαίρετο.

Ν. 2300/95 (ΦΕΚ 69Α/95). Μεταφορά 
Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις (άρθρο 
23 παρ. 6α, 6αα , 6αβ, 6β,6γ). Επεδίωξε την αντι-
κατάσταση αντισυνταγματικών προηγούμενων 
διατάξεων (άρθρο 2 του Ν. 880/79). Δόθηκε 
ενιαία ερμηνεία για όλες τις περιπτώσεις μετα-
φοράς συντελεστή δόμησης και έγινε ανάλυση 
και συνδυασμός των κριτηρίων για την μεταφορά 
του συντελεστή δόμησης, με τις επικρατούσες 
στην περιοχή χρήσεις γης.

Ν. 2503/95 (ΦΕΚ 107 Α/95) . Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις (Κεφάλαιο Β, άρθρο 5 παρ. 6β).

Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124)  Βιώσιμη οικιστική 
ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας 
και άλλες διατάξεις.  

Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207/Α) Χωροταξικός 
σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις.  Η Επικράτεια για το χωροταξικό 
πλαίσιο αποτελείται απότρία επίπεδα. Στο 
ανώτερο επίπεδο υπάγεται το γενικό πλαίσιο με 
μακροπρόθεσμη χωρική ανάπτυξη πανελλαδικά. 
Τα ειδικά πλαίσια συμπληρώνουν το γενικό 
πλαίσιο και τα Περιφερειακά Πλαίσια καταρ-
τίζονται για κάθε Περιφέρεια της Επικράτειας.

Ν.2831/00  (ΦΕΚ 140/Α) Τροποποίηση των 
διατάξεων του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικο-
δομικός Κανονισμός» και άλλες Πολεοδομικές 
Διατάξεις. Ουσιαστικά έχουμε τροποποίηση του 
ΓΟΚ 85. Στο άρθρο 22 παρ. 3 αναφέρεται ότι 
«κάθε κατασκευή που εκτελείται χωρίς την άδεια 
(παρ. 1) η καθ’ υπέρβαση της αδείας η με βάση 
άδεια που ανακλήθηκε η κατά παράβαση των 
σχετικών διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπάγεται 
στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του 
Ν. 1337/1983 όπως ισχύουν» . Συμπληρώνει 
τον τρόπο νομιμοποίησης των αυθαιρέτων με 
έκδοση η αναθεώρηση οικοδομικής αδείας 
μόνον όταν στο σύνολό τους οι κατασκευές 
είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες πολεοδομικές 
διατάξεις η με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον 
χρόνο κατασκευής με την προϋπόθεση ότι δεν 

παραβιάζονται οι χρήσεις γης της περιοχής και 
δεν βρίσκονται μέσα στους χώρους που ορίζονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1337/83, 
με επιβολή των προστίμων του άρθρου 17 του 
Ν. 1337/83. Δηλαδή μέσα σε κοινόχρηστους 
χώρους της πόλης, μέσα στην ζώνη ασφαλείας 
των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών 
η κοινοτικών οδών, μέσα στον αιγιαλό και τη 
Ζώνη Παραλίας, μέσα σε δημόσια κτήματα, μέσα 
σε δασικές η αναδασωτέες εκτάσεις, μέσα σε 
αρχαιολογικούς χώρους και μέσα σε ρέματα. 
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις 
της προηγούμενης παραγράφου , εκτός από την 
υποχρεωτική κατεδάφιση, είναι το πρόστιμο 
ανέγερσης και το πρόστιμο διατήρησης.

Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285) Αιγιαλός, παραλία 
και άλλες διατάξεις. Δεν έλυσε τα χρόνια 
προβλήματα 1) καθορισμός αιγιαλού σε μικρό 
μόνο τμήμα της ελληνικής ακτογραμμής, 2) δεν 
εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν οι παλαιοί αιγι-
αλοί και 3) δεν καθορίστηκαν οι επιτρεπόμενες 
χρήσεις σε αιγιαλό και παραλία.

Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303).  Προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασο-
λογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων 
επί δασών και δασικών εκτάσεων και άλλες 
διατάξεις. Είναι τροποποίηση του Ν. 998/79. 
Με αυτό τον Νόμο «δάσος» χαρακτηρίζεται 
έκταση που έχει κάλυψη 25% της επιφάνειας 
σε δασικά είδη, ενώ ο προηγούμενος Νόμος 
είχε 15%. Δηλαδή το σλόγκαν είναι μειώνουμε 
τις δασικές εκτάσεις για να κτίσουμε σπίτια.

Ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308) .  Άδεια Δόμησης, 
πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΠΕΧΩΔΕ. Με 
το άρθρο 9 του Κεφαλαίου Β, κάθε αυθαίρετο 
μπορεί να συνδεθεί με τα δίκτυα ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, 
ΟΤΕ), με μία απλή αίτηση του ιδιοκτήτη στον 
Δήμο. Η εξαγγελία του μέτρου έγινε τέλος του 
2003 αλλά η υπουργική απόφαση υπογράφηκε 
αρχές του 2004 με αποτέλεσμα όσοι προλάβαιναν 
έκτιζαν το αυθαίρετό τους.  Μετά την ηλεκτρο-
δότηση οι Δήμοι όφειλαν να ενημερώσουν τις 
Πολεοδομίες, οι οποίες έπρεπε εντός 3 ετών 
να ελέγξουν τα δηλωθέντα με τα πραγματικά. 
Αυτό δεν έγινε ποτέ. Καθορίστηκαν τα πρό-
στιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου 
κατασκευής μετά την 31.12.2003.

Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62) .  Ταυτότητα κτι-
ρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, 
μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.  
Πρόκειται για Ρύθμιση για 40 χρόνια αυθαιρεσι-
ών εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος του 
κτιρίου. Περιλαμβάνει ημιϋπαίθριους χώρους, 
υπόγεια, σοφίτες, πατάρια τα οποία μετατρά-
πηκαν σε χώρους κύριας χρήσης.

Ν. 41014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) . Περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με την 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. Προθεσμία κατασκευής αυθαι-
ρέτου για να μπορέσει να ενταχθεί στον Νόμο η 
28-7-2011. Απαγορεύεται η μεταβίβαση και η 
σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυθαί-
ρετη κατασκευή η αλλαγή χρήσης. Αλλάζει ο 
τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, ο Γενικός 
Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ).

Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α/8-8-2013). 
Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Περι-
βαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Ο Νόμος έγινε διότι ο προηγούμενος κρίθηκε 
από το ΣτΕ εξ ολοκλήρου αντισυνταγματικός.  
Εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ και για την συνταγ-
ματικότητα του παρόντα νόμου.

Εκτός από τους αναφερθέντες νόμους έχουμε 
αναρίθμητες ερμηνείες, υπουργικές αποφάσεις, 
δικαστικές αποφάσεις, εγκυκλίους που συνο-
δεύουν τους Νόμους. Μόνον ο Ν. 4014/2011 
έχει 4 εγκυκλίους, 6 υπουργικές αποφάσεις, 
3 διευκρινιστικές, 3 συμπληρωματικά άρθρα 
σε άλλους νόμους και 125 διευκρινιστικές 
ερωτοαπαντήσεις.

Οι μοναδικοί Νόμοι που προσπάθησαν να 
περιορίσουν την αυθαίρετη δόμηση είναι ο 
Ν. 410/68,  ο Ν. 720/77, ο Ν. 1337/83, ο Ν. 
4014/11 και ο Ν. 4178/13. 

Ο Ν. 410/68 δεν έθετε περιορισμούς, αφού η 
οικοδομική άδεια μπορούσε να εκδοθεί και μετά 
το πέρας της κατασκευής. Οι Νόμοι 720/77 και 
4014/11 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί. Επομένως 
μόνον δύο Νόμοι ο 1337/83 και ο 4178/13 
έδωσαν την δυνατότητα να τακτοποιηθούν τα 
αυθαίρετα κτίσματα.

Ο Νόμος 720/77 κρίθηκε αντισυνταγματι-
κός το 1980. Η Πολιτεία το 1979 και το 1983 
αναδιατύπωσε το πλαίσιο για την οικιστική 
ανάπτυξη και τα αυθαίρετα  με δύο Νόμους 
947/77 και 1337/83 οι οποίοι έγιναν δεκτοί 
από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Έτσι 
μπήκε η περιβόητη κόκκινη γραμμή του 1983, 
πέρα από την οποία απαγορευόταν η νομιμο-
ποίηση αυθαιρέτων. 
Αυθαίρετο

Στο άρθρο 22 του Γενικού Οικοδομικού 
Κανονισμού  ΓΟΚ/85, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύσει με τον Ν. 2831/2000 ορίζεται ότι «κάθε 
κατασκευή που εκτελείται χωρίς οικοδομική 
άδεια η καθ’ υπέρβαση της αδείας η με βάση 
άδειας που ανακλήθηκε η κατά παράβαση των 
σχετικών διατάξεων, είναι  αυθαίρετη.

«Με τον όρο αυθαίρετο κτίσμα προσδι-
ορίζουμε αυτό που κτίστηκε έξω από κάθε 
νόμο, κανονισμό η άλλη θεσμική διαδικασία» 
αναφέρουν οι Γεωργοπούλου-Ιωάννου (σελ. 
64, 2005). Το θεσμικό πλαίσιο δεν προκύπτει 
πάντα ως άθροισμα γραπτών νόμων και κανο-
νισμών αλλά βασίζεται σε συνήθειες η κοινά 
αποδεκτές κοινωνικές πρακτικές, συμπληρώνουν 
οι συγγραφείς.

Όλα αυτά ήταν το αποτέλεσμα μιας ανεπί-
σημης δέσμευσης μεταξύ Πολιτείας και (αυθαί-
ρετων) οικιστών.
Αυθαίρετες Κατασκευές

α. Πολεοδομικά
Είναι οι κατασκευές χωρίς οικοδομική άδεια 

η με υπέρβαση αυτής που παραβιάζει τους όρους 
δόμησης του οικοδομικού τετραγώνου (εντός 
σχεδίου) η τους όρους δόμησης του οικισμού 
η της περιοχής (εκτός σχεδίου).

Συνήθεις παραβάσεις είναι η υπέρβαση της 
επιτρεπόμενης δόμησης, κάλυψης, ύψους και 
χρήσεων γης.

β. Κτιριολογικά
 Είναι τμήματα του κτιρίου η εγκαταστάσεις 

του, που παραβιάζουν τον κτιριοδομικό κανονι-
σμό, όπως ελάχιστες διαστάσεις κοινόχρηστων 
χώρων κλπ. (Κτιριοδομικός Κανονισμός 1989).

γ. Περιβαλλοντικά
Κτίριο κατασκευασμένο σε δημόσια γη, 

αρχαιολογικό χώρο, ζώνη αιγιαλού, δασική 
περιοχή, κλπ. 
Προτάσεις

Άμεση ενημέρωση των πολιτών ότι το θέμα 
των Αυθαιρέτων έκλεισε οριστικά. Δηλαδή εφε-
ξής δεν θα μπορεί καν η Πολιτεία να εκδώσει 
Νόμους ρύθμισης αυθαιρέτων.  Οποιοδήποτε 
αυθαίρετο έχει η πρόκειται να κτισθεί μετά 
την 28-7-2011 θα κατεδαφίζεται χωρίς άλλη 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα πληρώνονται 
και τα αναλογούντα πρόστιμα.  

Έλεγχος και παρακολούθηση όλων των 
κατασκευών κατά την περίοδο της κατασκευής 
αλλά και μετά κατά την περίοδο της λειτουρ-
γίας τους.

Ορισμός των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών 
των ιδιοκτητών, μηχανικών, δημοσίων υπηρεσιών, 
που εμπλέκονται στην κατασκευή.

Με την προσεχή Αναθεώρηση του Συντάγμα-
τος να μην επιτρέπεται στην Πολιτεία να θεσπίζει 
νόμους που ρυθμίζουν αυθαίρετες κατασκευές, 
ώστε η κόκκινη γραμμή της 28-7-2011 που 
προβλέπει ότι θα κατεδαφίζεται οποιαδήποτε 
αυθαίρετη κατασκευή μετά την ημερομηνία 
αυτή να ισχύει για πάντα και να μην μπορεί να 
τροποποιηθεί.   


