iMi.gr – 119 Υξήζηκεο Δξσηαπαληήζεηο γηα ηε Ρχζκηζε Απζαίξεησλ Καηαζθεπψλ (4014/2011)

1. Πνηα αιιαγή έρεη επέιζεη απφ 21.9.2011 ζρεηηθά κε ηηο κεηαβηβάζεηο, ηηο αγνξαπσιεζίεο θαη γεληθά
ζχζηαζε θάζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο;
Απφ 21.09.2011 απαγνξεχεηαη θαη είλαη απνιχησο άθπξε ε κεηαβίβαζε ή ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ
δηθαηψκαηνο ζε αθίλεην, ζην νπνίν έρεη εθηειεζηεί απζαίξεηε θαηαζθεπή ή αιιαγή ρξήζεο (άξζξν 23,
παξάγξαθνο 1).
Παξάιιεια, νξίδνληαη (άξζξν 23, παξάγξαθνο 2) θαηεγνξίεο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ πνπ εμαηξνχληαη
απηήο ηεο απαγφξεπζεο κεηαβίβαζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, απηέο νη νπνίεο ξπζκίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ
αλαθεξφκελνπ λφκνπ.
2. Γηαηί κε αθνξά ν παξψλ λφκνο πεξί ξχζκηζεο απζαηξέησλ;
ε θάζε δηθαηνπξαμία ελ δσή πνπ ζπληάζζεηαη κεηά ηηο 21.09.2011 θαη έρεη σο αληηθείκελν ηε
κεηαβίβαζε ή ηε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ζε αθίλεην επηζπλάπηεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ηδηνθηήηε θαη βεβαίσζε κεραληθνχ, κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη αληίζηνηρα φηη ζην
αθίλεην δελ έρνπλ εθηειεζηεί απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί απζαίξεηεο ρξήζεηο
(άξζξν 23, παξάγξαθνο 4). Γηα ην ιφγν απηφ, νξζφ ζα ήηαλ φινη νη πνιίηεο-ηδηνθηήηεο πνπ έρνπλ
νπνηαδήπνηε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηε ζπκθσλία ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο κε ηε λφκηκε νηθνδνκηθή άδεηα
λα ειέγμνπλ ην αθίλεηφ ηνπο, αθελφο γηα λα κε βξεζνχλ πξν δπζάξεζησλ εθπιήμεσλ ζε κηα κειινληηθή
κεηαβίβαζε ή ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο θαη αθεηέξνπ δηφηη ην ρξνληθφ πεξηζψξην έληαμεο
ζηε ξχζκηζε είλαη πεξηνξηζκέλν.
3. Πνην ην φθεινο έληαμεο ζηε ξχζκηζε πεξί απζαηξέησλ;
Με ηελ έληαμε ζηε ξχζκηζε εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο θαη ζχζηαζεο εκπξάγκαηνπ
δηθαηψκαηνο, ελψ αλαζηέιιεηαη γηα ηξηάληα (30) ρξφληα ε επηβνιή θπξψζεσλ κεηά ηελ θαηαβνιή
εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ (άξζξν 24, παξάγξαθνο 1).
4. Πνηεο πεξηπηψζεηο κε-λφκηκσλ θαηαζθεπψλ δελ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο πεξί απζαηξέησλ; Ση ζα
ζπκβεί κε απηέο;
Γελ ξπζκίδνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ή εγθαηαζηαζεί ζε δάζνο,
αηγηαιφ, θαηαπαηεκέλν ρψξν, θνηλφρξεζην ρψξν, δψλε αζθαιείαο, δεκφζην θηήκα, αξραηνινγηθφ ρψξν
ζηνλ νπνίν απαγνξεχεηαη ε δφκεζε, ξέκα, θνληά ζε θνξπθνγξακκή θαη ζε δηαηεξεηέν θηίξην (άξζξν 23,
παξάγξαθνο 3). Οη θαηαζθεπέο απηέο παξακέλνπλ άκεζα θαηεδαθηζηέεο.
5. Ωο ηδηνθηήηεο θάπνηαο κε-λφκηκεο θαηαζθεπήο, ηί πξέπεη λα θάλσ αλ επηζπκψ ηελ έληαμή ηεο ζηηο
ξπζκίζεηο πεξί απζαηξέησλ;
Ο πνιίηεο απεπζχλεηαη ζε κεραληθφ πνπ έρεη πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ ΣΔΔ. Ο
κεραληθφο θάλεη απηνςία, αλαιακβάλεη ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαη ππνινγίδεη ην «πξνζσξηλφ πξφζηηκν». Αλάινγα κε
ηε ζέιεζε ηνπ πνιίηε γηα ην ρξνληθφ πεξηζψξην νινθιήξσζεο ηεο ξχζκηζεο, νη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο
πεξηγξάθνληαη ζηε «Γηαδηθαζία έληαμεο ζηε ξχζκηζε».
6. Ζ κε-λφκηκε θαηαζθεπή κνπ είλαη ζε ζεκείν, γηα ην νπνίν εθθξεκεί απφθαζε ζρεηηθά κε ην αλ είλαη
δαζηθφ ή φρη. Μπνξψ λα ην δειψζσ;
Ναη. Σν αθίλεην κπνξεί λα δεισζεί. Αλ φκσο πξνθχςεη βάζεη ησλ δαζηθψλ ραξηψλ φηη βξίζθεηαη ζε
δαζηθή έθηαζε, ηφηε απηνκάησο εμαηξείηαη ηεο δηαδηθαζίαο ξχζκηζεο (ζε φπνην ζηάδην θ αλ βξίζθεηαη).

7. Πψο θαζνξίδεηαη ην χςνο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ;
Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ πξνθχπηεη απφ έλα εχξνο παξαγφλησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ θαηά ην δπλαηφ δίθαην,
αλαινγηθφ θαη δηαβαζκηζκέλν απνηέιεζκα ππνινγηζκνχ. Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην πξφζηηκν
βξίζθνληαη ζην «Φχιιν θαηαγξαθήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο θαη ππνινγηζκνχ εληαίνπ εηδηθνχ
πξνζηίκνπ», ελψ νξίδνληαη θαη’ απνθνπή πξφζηηκα γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο απζαηξεζηψλ (άξζξν 24,
παξάγξαθνο 6). Δπίζεο, ζε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο εληφο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο πξψηεο
δφζεο παξέρεηαη έθπησζε 20%.
ηε «Γηαδηθαζία έληαμεο ζηε ξχζκηζε» νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ πξνζσξηλνχ θαη ηειηθνχ πξνζηίκνπ.

8. Πνην είλαη ην χςνο ηνπ αξρηθνχ παξαβφινπ;
Σν χςνο ηνπ αξρηθνχ παξαβφινπ θπκαίλεηαη απφ 500€ έσο 6.000€, αλάινγα κε ηελ επηθξαηνχζα ρξήζε
θαη επηθάλεηα ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο/ρξήζεο (άξζξν 24, παξάγξαθνο 2γ).
9. ε πφζεο δφζεηο κπνξψ λα απνπιεξψζσ ην ζχλνιν ηνπ πξνζηίκνπ; Σί ζα γίλεη αλ θαζπζηεξήζσ ηελ
θαηαβνιή ησλ δφζεσλ;
Ο αξηζκφο ησλ δφζεσλ θαηαβνιήο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ αίηεζε ηνπ, σο εμήο :
1) γηα αθίλεηα θαηνηθίαο : είθνζη νρηψ (28) κεληαίεο ή δέθα (10) ηξηκεληαίεο δφζεηο
2) γηα αθίλεηα άιιεο ρξήζεο : ηξηάληα ηέζζεξηο (34) κεληαίεο ή δψδεθα (12) ηξηκεληαίεο δφζεηο.
Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ είλαη κηθξφηεξν
ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ρσξίο έθπησζε κέρξη ηηο 31.12.2011.
Ζ θαζπζηέξεζε ησλ δφζεσλ επηθέξεη πξνζαχμεζε 1% ή 3% θαηά πεξίπησζε γηα θάζε κήλα
θαζπζηέξεζεο, ελψ ζε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο ή κε θαηαβνιήο
ηξηψλ ζπλερφκελσλ δφζεσλ ν ππφρξενο εθπίπηεη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε (άξζξν
24, παξάγξαθνο 8).
10. Ση ζπκβαίλεη αλ δελ ππνβιεζεί δήισζε ηεο κε-λφκηκεο θαηαζθεπή κνπ;
Αλ δελ ππνβιεζεί δήισζε ή αλ δελ πεξαησζεί εκπξφζεζκα ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ
πξνζηίκνπ, εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο, πεξί απζαηξέησλ, δηαηάμεηο γηα ηελ θαηεδάθηζε ηεο απζαίξεηεο
θαηαζθεπήο ή ηελ επαλαθνξά ηεο ρξήζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα, ηα δε πξφζηηκα
πνπ επηβάιινληαη ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α. Πξφζηηκν αλέγεξζεο ζε πνζνζηφ 30% επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ απζαηξέηνπ θαη
β. Πξφζηηκν δηαηήξεζεο ζε πνζνζηφ 5% επί απηήο ηεο αμίαο (άξζξν 27, παξάγξαθνο 1).

11. Δάλ ππάξρεη δψκα ην νπνίν είρε εληαρζεί ζηνλ Ν.3843/2010 θαη έρεη θαη παξάβαζε χςνπο, ηφηε πψο
ππνινγίδεηαη;
Τπνινγίδεηαη σο ππέξβαζε χςνπο θαη εληάζζεηαη ζηε ξχζκηζε ηνπ λ. 4014/11.

12. Ζκηππαίζξηνο ρψξνο, πνπ δειψλεηαη κε ηνλ λ. 4014/11 ππνινγίδεηαη σο θχξηνο κε αιιαγή ρξήζεο ή
βνεζεηηθφο κε αιιαγή ρξήζεο;
Ωο θχξηνο ρψξνο κε αιιαγή ρξήζεο.

13. ε πεξίπησζε πνπ έρσ ππαρζεί ζην Ν. 3843/2010 θαη δελ έρεη γίλεη πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο κπνξψ
λα ππαρζψ ζηνλ Ν. 4014/11 κε ζπκςεθηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ;
Ναη. ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 4014/11 ην εδάθην «θαηαβιεζέληα πνζά πξνζηίκσλ θαη
δηαηήξεζεο, δπλάκεη άιισλ δηαηάμεσλ ζπκςεθίδνληαη κε ην πνζφ ηνπ εληαίνπ πξνζηίκνπ..» αθνξά θαη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3843/10 πνπ ζηηο πεξηπηψζεηο κε πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ
ζην Ν. 4014/11 κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 24 θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ
πξνζηίκνπ. Σπρφλ θαηαβιεζέληα ή κεγαιχηεξα πνζά δελ επηζηξέθνληαη.
14. ε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο επηηξεπφηαλ ε ξχζκηζε παξαβάζεσλ κε ην λ. 3843/10, αιιά δελ
ππάξρεη θακία παξφκνηα δπλαηφηεηα ζην λ. 4014/11. σζηά;
Ναη, έηζη νξίδεηαη ζην άξζξν 23, παξ.3, εδαθ. ζηζη ηνπ λφκνπ.
15. Πψο αληηκεησπίδεηαη ε πεξίπησζε πνπ δηαθσλνχλ νη ζπληδηνθηήηεο σο πξνο ηελ ππαγσγή ρψξνπ
ζην λ. 4014/11;
ηελ παξ. 2δ, ηνπ άξζξνπ 24 αλαθέξεηαη φηη «ηελ πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο ...... θαη εθφζνλ ε
απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ρξήζε δελ έρεη εθηειεζηεί ή εγθαηαζηαζεί ζε θνηλφρξεζην ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ,
ε αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε ζπγθχξην ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζπλαίλεζε ησλ
ππφινηπσλ ζπληδηνθηεηψλ.»
16. Πψο είλαη δπλαηή ε θαηάζεζε ησλ πξψησλ ζηνηρείσλ θαη ε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ,
ρσξίο ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ απνηχπσζεο - θαηακέηξεζεο ησλ παξαβάζεσλ πνπ απαηηεί πνιχ
ρξφλν (κέηξεζε επί ηφπνπ, απηνςία εμνλπρηζηηθή, απνηχπσζε θαη ζρεδίαζε ζην γξαθείν, αλάιπζε ησλ
ππαξρφλησλ αδεηψλ θαη εγγξάθσλ θαη αμηνιφγεζε απηψλ, ππνινγηζκνί, θιπ.)
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλσηέξσ πξνβιήκαηνο ην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα κεηά ηελ απηφκαηε
ελεκέξσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ ελεκεξψλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ πξνζσξηλή έληαμε
ζηε ξχζκηζε κε δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ησλ ζηνηρείσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ
απνηχπσζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 1, ηεο ππ’ αξηζ. 41498/26-9-2011 θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ 2167 Β’).
17. Πψο ζα ππνινγίδεηαη ε ακνηβή ηνπ κεραληθνχ γηα φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα
ππαρζνχλ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηε ξχζκηζε ηνπ λ. 4014/11;
Όπσο αλαθέξεηαη ζην απφ 5-10-11 Γειηίν Σχπνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ «.....ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ
κεραληθψλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο γηα ηελ έληαμε απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 4014/2011 θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ γηα ηε κεηαβίβαζε αθίλεησλ είλαη αληηθείκελν
ειεχζεξεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεξψλ, ζχκθσλα κε ην λ. 3919/2011...»
18. Πηζίλα κε ππξνζβεζηηθφ θξνπλφ έρεη ζπληειεζηή 0,50 αλεμαξηήησο κεγέζνπο;
Ναη, δεδνκέλνπ φηη ζην «ΦΤΛΛΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΡΟΣΗΜΟΤ» ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ λ. 4014/11, πνπ
δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 209 Α’ δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ
ππνινγίδεηαη πξφζηηκν 80€/η.κ. εθηφο θαη αλ εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο
10α
19. ΑκεΑ. κε αλαπεξία 67% έρεη ην θνηλσληθφ θξηηήξην?

Σν θνηλσληθφ θξηηήξην έρνπλ κφλν ΑκεΑ πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο :
* Πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%.
* Δηζνδεκαηηθφ θξηηήξην (έσο 8.000€ αηνκηθφ εηζφδεκα θαη έσο 12.000€ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα).

20. Δάλ ν ηδηνθηήηεο έρεη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ΑκεΑ έρεη ην θνηλσληθφ θξηηήξην;
Ναη, δηφηη ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 11 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Δγθπθιίνπ 13/2011.
21. ε λφκηκε νηθνδνκή ην β’ ππφγεην είλαη απζαίξεην κε βνεζεηηθή ρξήζε (απνζήθε) βπζηζκέλν ζην
έδαθνο, κε πξφζβαζε απφ άιιν ρψξν επίζεο ππφγεην θαη βνεζεηηθήο ρξήζεο. ην πξφζηηκν ζα
ππνινγηζζεί ζαλ βνεζεηηθφο ρψξνο (ππφγεηα ζηάζκε) θαη δελ ζα επεξεάζεη ην ζπληειεζηή ηεο
ππέξβαζεο δφκεζεο;
Θα ππνινγηζηεί κε ην κεησηηθφ ζπληειεζηή δεδνκέλνπ φηη είλαη ππφγεηνο ρψξνο.
ε θάζε πεξίπησζε λα δηεξεπλεζνχλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1Ββ, ηνπ άξζξνπ 7, ηνπ λ. 1577/85, φπσο
ηζρχεη γηα πηζαλή ππέξβαζε ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο, νπφηε επηβάιιεηαη ν αληίζηνηρνο απμεηηθφο
ζπληειεζηήο.
22. Αλ ζε εθηφο ζρεδίνπ νηθφπεδν ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηδηνθηήηεο θαη αληίζηνηρα θηίζκαηα ή
δηακεξίζκαηα, ηα νπνία έρνπλ κνηξαζηεί κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ -ρσξίο ζχζηαζε θάζεηεο ηδηνθηεζίαο
πνπ απαγνξεχεηαη- θαη νη ηδηνθηήηεο έρνπλ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θξηηήξηα, πσο ππνινγίδεηαη ην
πξφζηηκν; Γηα θάζε ηδηνθηήηε ρσξηζηά γηα ηα κεγέζε πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ ή γίλεηαη ρξήζε ησλ
επλντθφηεξσλ ζπληειεζηψλ γηα φινπο?
Καη’ αξράο θάζε απηνηειήο ηδηνθηεζία (δηακέξηζκα) ξπζκίδεηαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο. ηελ
παξ. 2δ, ηνπ άξζξνπ 24 αλαθέξεηαη φηη «ηελ πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν έρεη
εθηειεζηεί ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή έρεη εγθαηαζηαζεί ε απζαίξεηε ρξήζε νη ζπληειεζηέο ηνπ
παξαξηήκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε γηα φπνηνλ απφ ηνπο ζπγθπξίνπο πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο.»
23. Δάλ ην αθίλεην έρεη θαηαζθεπαζηεί ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πψο ππνινγίδεηαη ην
πξφζηηκν θαη πψο απνδεηθλχεηαη ε ειηθία θάζε ηκήκαηνο (π.ρ. απζαίξεην πξν ηνπ 1983 δεισκέλν, ζην
νπνίν έγηλε απζαίξεηε πξνζζήθε ην 1995 θαη άιιε κηα ην 2005); Ζ βεβαίσζε Γεκάξρνπ είλαη απνδεθηή
γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαηαζθεπήο ηνπ απζαηξέηνπ;
Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 12 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Δγθπθιίνπ 13/2011 κε ηε δηεπθξίλεζε φηη
ε παιαηφηεηα θάζε ηκήκαηνο (ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε ηνλ αλάινγν κεησηηθφ ζπληειεζηή παιαηφηεηαο)
απνδεηθλχεηαη κε δεκφζηα έγγξαθα, αεξνθσηνγξαθίεο θαη επηθνπξηθά κε νπνηνδήπνηε έγθπξν ζηνηρείν
(π.ρ. ζπκβφιαηα, ΗΚΑ, ηηκνιφγηα αγνξάο πιηθψλ θιπ), πιελ ηεο βεβαίσζεο Γεκάξρνπ, ε νπνία δελ είλαη
απνδεθηή.
24. Δάλ ππάξρεη ζην δψκα απφιεμε θιηκαθνζηαζίνπ θαη δίπια ζην ίδην χςνο κε απηή θιεηζκέλνο ρψξνο
είλαη παξάβαζε χςνπο?
Δίλαη ππέξβαζε χςνπο θαη ζπληειεζηή δφκεζεο, δεδνκέλνπ φηη ν ρψξνο απηφο ζεσξείηαη ηκήκα νξφθνπ.
25. Γηα απζαίξεηα ηα νπνία έρνπλ θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζα ππάξμεη αλαγλψξηζε ηνπ πνζνχ
ή κέξνπο απηνχ;
Γελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν.

26. Κηίζκα πξν ηνπ 1955 γηα ην νπνίν εθδφζεθε άδεηα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο γηα
αλαθαίληζε πξέπεη λα εληαρζεί ζηνλ λφκν;
Όρη εάλ εθαξκφζηεθε ε άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο. Δάλ φκσο εθηειέζηεθαλ απζαίξεηεο
πξνζζήθεο θαζ’ ππέξβαζε ηεο άδεηαο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ππάγνληαη ζην λ. 4014/11.
27. Απζαίξεηε θαηαζθεπή εθηφο ζρεδίνπ κε α’ θαη β’ θάζε ηνπ λ. 1337/83, ρσξίο λα έρεη νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία κε ηελ ηξίηε θάζε, εμαηξείηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππαγσγήο ζην λ. 4014/11;
Δμαηξείηαη θαη δελ απαηηείηαη ππνβνιή δήισζεο.
28. Κηίξην κε νηθνδνκηθή άδεηα ιπφκελνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ (λ. 194/69-ΦΔΚ 103 Α’/31-5-69) πνπ
έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ζπκβαηηθή θαηαζθεπή ζεσξείηαη απζαίξεην;
Δίλαη απζαίξεην, δηφηη δελ ηεξήζεθαλ νη φξνη ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ππάγεηαη ζην λ. 4014/11.
29. Αθίλεηα πνπ ξπζκίζηεθαλ κε ην λ. 720/77 θαη δελ εληάρζεθαλ ζην λ. 1337/83 ζεσξνχληαη απζαίξεηα
θαη πξέπεη λα ππαρζνχλ ζην λ. 4014/11;
Όρη, δεδνκέλνπ φηη ζηελ παξ. 2δ, ηνπ άξζξνπ 23, ηνπ λ. 4014/11 αλαθέξεηαη ην άξζξν 20 ηνπ Ν.1337/83,
πνπ αληηκεησπίδεη ηα δεισζέληα κε ην Ν.720/77.
30. Απζαίξεηε θαηαζθεπή πνπ βξίζθεηαη ζε εθηφο ζρεδίνπ δαζηθή πεξηνρή αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
δηακνξθσκέλε νηθηζηηθή πεξηνρή (π.ρ. Μάηη –Ενχκπεξη – Αγ. Μαξίλα Ν. Μάθξεο ) ππάγεηαη ζηηο
ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 4014/11;
Γελ ππάγεηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 4014/11, εάλ ε πεξηνρή είλαη ηειεζίδηθα ραξαθηεξηζκέλε σο Γαζηθή.
31. Απζαίξεην εθθιεζάθη εθηφο ζρεδίνπ 12,00 κ2 πξέπεη λα ππαρζεί ζηνλ λ. 4014/11.
Ναη, πξέπεη λα δεισζεί. Σν πξφζηηκν ππνινγίδεηαη κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπ θαη σο πξνο ηε ρξήζε
ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία 13δ «ππεξεζίεο».
32. Πνηα Σηκή Εψλεο ιακβάλεηαη γηα ηα εθηφο ζρεδίνπ αθίλεηα θαη πνχ κπνξεί λα βξεζεί;
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο Σηκέο Εψλεο δίδνληαη απφ ηηο Δθνξείεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί
ηηκή δψλεο ζηε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 7, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λφκνπ.
33. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πξνζηίκνπ κε ηνλ λ. 4014/2011 γίλεηαη κε ηελ ζεκεξηλή ηηκή δψλεο ή ηελ ηηκή
δψλεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ.
ην άξζξν 24, παξ.6.α ηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη κε ηελ ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη
ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ (21-9-2011).
34. Αθίλεην κε θιεηζηνχο εκηππαίζξηνπο ρψξνπο πνπ έρεη νηθνδνκηθή άδεηα έηνπο 2010 ππάγεηαη ζην λ.
4014/2011;
Μπνξεί λα ππαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 4014/2011.
35. Τπφγεην πνπ έρεη ξπζκηζηεί γηα αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ κε ηνλ λ. 3843/10 θαη επξίζθεηαη άλσ απφ
1,50κ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, ζεσξείηαη παξάβαζε ηνπ θηηξηνδνκηθνχ θαη ρξεψλεηαη 500€;

Γεδνκέλνπ φηη ζηε ξχζκηζε ηνπ λ. 3843/10 ππάγνληαη αιιαγέο ρξήζεηο, πνπ έρνπλ γίλεη ζε ρψξν εληφο
ηνπ λνκίκνπ φγθνπ θηηξίνπ πνπ έρεη αλεγεξζεί κε βάζε νηθνδνκηθή άδεηα ζεσξνχκε φηη ε αλσηέξσ
παξάβαζε πξνέθπςε απφ ηε κε νινθιήξσζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα. Δπνκέλσο πξφθεηηαη γηα παξάβαζε ηεο θαηεγνξίαο 13.
36. ην έληππν Δ9 πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή;
Ο λφκνο αλαθέξεη φηη ζηελ ηειεπηαία δήισζε Δ9 πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηε ΓΟΤ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ην
αθίλεην φπνπ βξίζθεηαη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή, δειαδή αλαθέξεηαη ζε νηθφπεδν/γήπεδν.
37. Πφηε ππνινγίδεηαη ν κεησηηθφο ζπληειεζηήο 0,5;
α) Όηαλ βνεζεηηθφο ρψξνο κε βάζε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη κεηαηξαπεί ζε θχξηαο ρξήζεο ρψξν;
β) Όηαλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή είλαη βνεζεηηθφο ρψξνο; Αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά ππφγεηνο
ρψξνο κε βνεζεηηθή ρξήζε θαη ηζφγεηα απνζήθε ή garage;
Δθαξκφδεηαη κεησηηθφο ζπληειεζηήο 0,5 φηαλ ην απζαίξεην είλαη ππφγεην, παηάξη ή ζνθίηα, αλεμάξηεηα
απφ ηε ρξήζε πνπ έρεη θαη φηαλ είλαη ηζφγεην κε βνεζεηηθή ρξήζε (π.ρ. garage, απνζεθεπηηθφο ρψξνο).

38. Έλα εκηηειέο θηίξην είρε δεισζεί κε ην λ. 1337/83 θαη έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ θαηεδάθηζε (ηξίηε
θάζε), σο εκηηειέο, ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε απνπεξάησζή ηνπ. Πιελ φκσο νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή
ρσξίο ζρεηηθή άδεηα. Μπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην λ. 4014/11 νη απζαίξεηεο εξγαζίεο είηε ζην άξζξν 24,
είηε ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 απηνχ;
Ναη, κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην άξζξν 24 (ζηελ θαηεγνξία 13).
39. Αλ ζε θηήξην ΓΔΝ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί φινη νη εμψζηεο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ νηθνδνκηθή
άδεηα απηφ ζεσξείηαη παξάβαζε; Γεδνκέλνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ε ΚΤΑ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 23 κε ηελ νπνία κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θαη ηεο
βεβαίσζεο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ κπνξεί ν κεραληθφο λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν απηή;
Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23 νξίδεηαη φηη ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ηδηνθηήηε θαη ε βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη «ζην αθίλεην δελ έρνπλ εθηειεζηεί
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ επηθάλεηα θαη ην χςνο ηεο ηδηνθηεζίαο, ηε δφκεζε, ηελ
θάιπςε θαη ην χςνο ηνπ θηηξίνπ θαη δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ρξήζεηο ρσξίο άδεηα ή φηη νη εθηειεζκέλεο
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή νη εγθαηεζηεκέλεο απζαίξεηεο ρξήζεηο εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο εμαηξέζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 2, θαζψο θαη φηη δελ έρεη εθηειεζηεί άιιε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή δελ έρεη
εγθαηαζηαζεί άιιε απζαίξεηε ρξήζε, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη δελ
ππάγνληαη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3». Σν αλσηέξσ θείκελν θαιχπηεη ηηο
πεξηπηψζεηο παξάιεηςεο θαηαζθεπήο θάπνησλ εμσζηψλ ή αιιαγήο δηαξξχζκηζεο ηδηνθηεζίαο,
δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη κεηαβιεζεί ε επηθάλεηα θαη ην χςνο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη βέβαηα νχηε ε δφκεζε,
ε θάιπςε θαη ην χςνο ηνπ θηηξίνπ.
40. Μπνξεί λα ρνξεγεζεί ε βεβαίσζε κεραληθνχ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4014/11 ζηελ
πεξίπησζε κεηαβίβαζεο δηακεξίζκαηνο πνιπθαηνηθίαο, ζην νπνίν δελ ππάξρεη ε παξακηθξή παξάβαζε,
πιελ φκσο δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ζηνλ αθάιππην ρψξν ηνπ αθηλήηνπ ή ζηα θνηλφρξεζηα ηκήκαηα
ηνπ θηηξίνπ;
Ο έιεγρνο αθνξά ηα βαζηθά πνιενδνκηθά κεγέζε, δει. θάιπςε, δφκεζε, χςνο ηεο απηνηεινχο

ηδηνθηεζίαο, πνπ κεηαβηβάδεηαη θαη φρη ηα θνηλφρξεζηα θαη θνηλφθηεηα κέξε ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ
αθηλήηνπ.
41. ε ηη αλαθέξνληαη ηα ‘επηηξεπφκελα’ κεγέζε ηνπ θχιινπ θαηαγξαθήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο;
Αλαθέξνληαη ζηα κέγηζηα επηηξεπφκελα κεγέζε πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ ή ζε απηά πνπ
ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν αλέγεξζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, εθφζνλ είλαη επκελέζηεξα.
42. Αλ γηα ηελ απζαίξεηε θαηαζθεπή ν ηδηνθηήηεο έρεη αληίγξαθν ηνπ ζηειέρνπο ηεο νηθνδνκηθήο
άδεηαο, αιιά δελ έρεη αληίγξαθα ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ θαη ν θάθεινο ηεο πνιενδνκίαο έρεη
θαηαζηξαθεί κπνξνχκε λα δειψζνπκε ηηο απζαηξεζίεο κε λέα ζρέδηα απνηχπσζεο ή ρξεηάδεηαη λα γίλεη
θάηη άιιν πξηλ ηε δήισζε;
Οη απζαηξεζίεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε ηνπ λ. 4014/11 κε λέα ζρέδηα απνηχπσζεο, δεδνκέλνπ
φηη ζηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 24 αθφκε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη εθδνζεί νπνηαδήπνηε νηθνδνκηθή
άδεηα ή απηή δελ είλαη δπλαηφλ λα αλεπξεζεί απαηηείηαη ε επηζχλαςε ζρεδίσλ πνπ απνηππψλνπλ ηελ
θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ.
43. ηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο νηθνδνκηθήο αδείαο θηεξίνπ κε Μεηαθνξά πληειεζηή Γφκεζεο
ξπζκίδνληαη ηα ηκ. πνπ κεηαθέξζεθαλ ή φιν ην θηήξην θαη γηα θάζε ηδηνθηεζία ρσξηζηά;
ηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο φιν ην θηήξην είλαη απζαίξεην θαη κπνξεί λα ππαρζεί
ζην λ. 4014/11, εθ’ φζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 18, ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λφκνπ. Ζ δηαδηθαζία
ηεξείηαη γηα θάζε απηνηειή ηδηνθηεζία ρσξηζηά.
44. ε πεξίπησζε απζαίξεηεο θαηαζθεπήο κπνξεί ηκήκα ηεο, εθ’ φζνλ πιεξνί ηηο ζρεηηθέο
πξνυπνζέζεηο, λα λνκηκνπνηεζεί κε ηελ ππαγσγή ηνπ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4014/11 θαη
ηκήκα ηεο λα ππαρζεί ζην άξζξν 24 ηνπ λφκνπ ή επηβάιιεηαη νιφθιεξε ε απζαίξεηε θαηαζθεπή λα
ππάγεηαη είηε ζην άξζξν 24, είηε ζην άξζξν 26;
Μπνξεί ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ζπλνιηθά λα ππαρζεί ζηε ξχζκηζε ηνπ λ. 4014/11 θαηαβάιινληαο ην
παξάβνιν πνπ ηεο αλαινγεί. Δλαιιαθηηθά θάζε ηκήκα κπνξεί λα ππαρζεί ζηελ αληίζηνηρε δηάηαμε ηνπ
λφκνπ, πνπ ην θαιχπηεη.
45. Μπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4014/2011 ε θαηαζθεπή απζαίξεηεο (άλεπ αδείαο)
πεξίθξαμεο νηθνπέδνπ;
Ναη. Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6, ηεο Δλφηεηαο Α, ηεο Δγθπθιίνπ 13/2011.
46. Ζ άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο θαζψο θαη νη θνηλνηηθέο άδεηεο ζεσξνχληαη νηθνδνκηθέο άδεηεο
γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξαγσληδίνπ ηνπ «Φχιινπ θαηαγξαθήο απζαίξεηεο
θαηαζθεπήο..»;
Ναη, ε άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο θαη νη άδεηεο νηθνδνκήο, πνπ εθδφζεθαλ απφ άιιεο δεκφζηεο
αξρέο επέρνπλ ζέζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, πνπ εθδίδνληαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο.
47. Όηαλ απζαίξεηε θαηαζθεπή κπνξεί λα λνκηκνπνηεζεί, δει. ππάγεηαη ζηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 26, ηνπ
λ. 4014/11 θαηαβάιιεηαη κφλν ην παξάβνιν θαη πξέπεη λα εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα ζε ηξία ρξφληα
ρσξίο άιιεο επηβαξχλζεηο (πξφζηηκα λνκηκνπνίεζεο, ΗΚΑ θιπ);
ηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 26, ηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη «εθφζνλ θαηαβιεζεί ην παξάβνιν ... θαη εθδνζεί

νηθνδνκηθή άδεηα εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ δελ νθείινπλ άιιν πξφζηηκν...». Δπίζεο, δελ
θαηαβάιινληαη αλαδξνκηθά αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιπ (άξζξν 24, παξ. 22).
48. Ζ παξαβίαζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ εμσζηψλ ππάγνληαη ζηηο ινηπέο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο;
Σν άζξνηζκα ησλ απζαηξέησλ εμσζηψλ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία 13, ην εηδηθφ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη
θαη εθαξκφδνληαη νη απμεηηθνί ζπληειεζηέο ησλ θαηεγνξηψλ 5, 8 θαη 9, εθ’ φζνλ ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο.
49. ηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή βηνκεραληθφ θηίξην ή θηίξην γξαθείσλ-θαηαζηεκάησλ ην νπνίν έρεη
αλεγεξζεί κε βάζε νηθνδνκηθή άδεηα θαη έρεη αιιάμεη ηε ρξήζε ζε θαηνηθία, ππεξαγνξά, ρψξνπο
ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θιπ. θαη δελ έρεη άιιεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πιελ ηεο αιιαγήο ρξήζεο, πνηνί θαη
πφζνη ζπληειεζηέο ηνπ θχιινπ θαηαγξαθήο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ;
Δθ’ φζνλ ε αιιαγή ρξήζεο είλαη ε κφλε απζαηξεζία ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπληειεζηέο 1 «Οηθνδνκηθή
άδεηα», 3 «Δίδνο ρξήζεο» θαη 4 «Αιιαγή ρξήζεο».
50. Πψο ππνινγίδεηαη ην πξφζηηκν απζαίξεηεο ζηέγεο, ρσξίο επηζθέςηκν ρψξν, επί λνκίκσο
πθηζηάκελεο νηθνδνκήο;
Δκπίπηεη ζηελ Καηεγνξία 13 (αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο) θαη εμεηάδεηαη ηπρφλ ππέξβαζε χςνπο
(Καηεγνξία 6).
51. Πνχ δειψλνληαη αγξνηηθή απνζήθε θαη πνηκληνζηάζην; Ση είλαη ε κεηαπνίεζε πξσηνγελνχο ηνκέα;
Γειψλνληαη ζηελ πεξίπησζε 3α «...κεηαπνίεζε α’γελνχο ηνκέα». ηε κεηαπνίεζε πξσηνγελνχο ηνκέα
ππάγνληαη βηνηερλίεο – βηνκεραλίεο ζπζθεπαζίαο θαη κεηαπνίεζεο πξντφλησλ, δει. παξαγσγηθέο
κνλάδεο (γεσξγηθέο, θηελνηξνθηθέο, αιηεπηηθέο-ηρζπνθαιιηεξγεηηθέο) ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη
κεηαπνηεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηξνθίκσλ.
52. Ζ ξχζκηζε ηεο παξ. 6β, ηνπ άξζξνπ 24 αθνξά κηα απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ρξήζε επηθαλείαο κέρξη
20 ηκ. ή πεξηζζφηεξεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζπλνιηθήο επηθαλείαο κέρξη 20 ηκ.;
Αθνξά κφλν ππέξβαζε δφκεζεο, είηε ελφο ρψξνπ ή ηνπ αζξνίζκαηνο πεξηζζφηεξσλ απζαηξέησλ
θαηαζθεπψλ ηεο απηνηεινχο ηδηνθηεζίαο, εθ’ φζνλ δελ ππάξρεη άιιε απζαηξεζία θαη πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ.
53. Ζκηππαίζξηνη ρψξνη ζε θηίξηα κε νηθνδνκηθή άδεηα πνπ μεπεξλνχλ ην επηηξεπφκελν πνζνζηφ ηνπο
πψο ππνινγίδνληαη;
Οη εκηππαίζξηνη πνπ μεπεξλνχλ ην επηηξεπφκελν πνζνζηφ ηνπο ππνινγίδνληαη σο ππέξβαζε δφκεζεο.
54. Τπάξρνπλ ζπλέπεηεο φηαλ πξνθχπηεη απν ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία παιαηφηεηαο φηη ε απζαίξεηε
θαηαζθεπή δελ είρε δεισζεί ζην Δ9 γηα πνιιά ρξφληα;
Γελ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζην λ. 4014/11.

55. Αλ κπεη ζην ζρέδην πφιεο έλα αθίλεην, πνπ έρεη ήδε πιεξψζεη φιν ην θφζηνο ηαθηνπνίεζεο (σο
εθηφο ζρεδίνπ) ρξεηάδεηαη λα βγάιεη ππνρξεσηηθά νηθνδνκηθή άδεηα, ε νπνία είλαη αθξηβφηεξε ηεο
ηαθηνπνίεζεο ή πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηηο εηζθνξέο ζε γε θαη ρξήκα;
Δάλ δελ εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα ε θαηαζθεπή παξακέλεη απζαίξεηε θαη δηαηεξείηαη γηα 30 ρξφληα.
Δάλ εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα, δεδνκέλνπ φηη ζηελ παξ. 16, ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη «....Αλ
ην αθίλεην εληαρζεί ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν δελ επηζηξέθεηαη νχηε
ζπκςεθίδεηαη κε ππνρξεψζεηο εηζθνξάο ζε ρξήκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, ελψ ζπλππνινγίδεηαη πξνθεηκέλνπ γηα έθδνζε άδεηαο λνκηκνπνίεζήο ηνπο κε ην πξφζηηκν πνπ
ηνπο αλαινγεί.» ε θαηαζθεπή είλαη πιένλ λφκηκε.

56. Αλ έρεη εθδνζεί ε άδεηα ην 1982 θαη θαηαζθεπάζηεθε ν ζθειεηφο ηελ ίδηα ρξνληά, αιιά ε νηθνδνκή
απνπεξαηψζεθε ην 1985. Πνηφο είλαη ν ζπληειεζηήο ππνινγηζκνχ ηνπ πξνζηίκνπ.
Ο ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ.
57. Σα πξφζηηκα πνπ έρνπλ ήδε πιεξσζεί πψο ζπκςεθίδνληαη αλ ζέιεη θάπνηνο λα πεξαηψζεη ηε
δηαδηθαζία ηνπ λ. 4014/11;
ηελ παξ. 11, ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη «...Καηαβιεζέληα πνζά πξνζηίκσλ αλέγεξζεο θαη
δηαηήξεζεο, δπλάκεη άιισλ δηαηάμεσλ, ζπκςεθίδνληαη κε ην πνζφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ... ε
πεξίπησζε πνπ κεηά ηνλ σο άλσ ππνινγηζκφ πξνθχπηεη φηη ηα ήδε θαηαβιεζέληα πνζά ππεξβαίλνπλ ην
πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, δελ αλαδεηνχληαη. Αλείζπξαθηα βεβαησζέληα
πνζά πξνζηίκσλ αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο, δπλάκεη άιισλ δηαηάμεσλ, δηαγξάθνληαη.».
58. ηηο πεξηπηψζεηο εζσηεξηθψλ δηαξξπζκίζεσλ (π.ρ. ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, πνπ ε άδεηα
πξνέβιεπε 3 ζηνχληην θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή έγηλαλ 4) πψο ζα γίλεη ε ηαθηνπνίεζε;
Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 23, ηνπ λ. 1577/85 θαη ζηελ παξ. 4, ηνπ
άξζξνπ 23, ηνπ λ. 4014/11 πξνθχπηεη φηη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαξξπζκίζεσλ δελ ζπληζηά
παξάβαζε θαηά ην λ. 4014/11 θαη νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο δελ επηβάιιεηαη λα ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο
ηνπ.

59. ε πεξίπησζε παιαηψλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία 13 ηνπ «Φχιινπ
θαηαγξαθήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ..» θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ ππνινγίδεηαη ν
ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο;
Ναη, εθ’ φζνλ ηεθκεξηψλεηαη ε παιαηφηεηα.
60. Γηα ηα παηάξηα θαη ηηο ζνθίηεο ππνινγίδεηαη ζπληειεζηήο ππέξβαζεο δφκεζεο, έζησ θαη αλ δελ
έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο χςνπο;
Δθ’ φζνλ είλαη πξνζβάζηκνο ρψξνο κε νπνηαδήπνηε ρξήζε ππνινγίδεηαη ζπληειεζηήο ππέξβαζεο
δφκεζεο θαη κεησηηθφο ζπληειεζηήο 0,5.

61. Οη δηαηάμεηο γηα ηελ εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε κηθξψλ παξαβάζεσλ κε ην λ. 1512/85
θαηαξγνχληαη ή εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ;
Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη θξίλνπλ νξηζηηθά ηελ ηχρε ηνπ απζαηξέηνπ, ζε αληίζεζε κε ην λ. 4014/11.
62. Οη ΕΟΔ ηνπ άξζξνπ 29, ηνπ λ. 1337/83 εληάζζνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 3, ηνπ
άξζξνπ 23, ηνπ λ. 4014/11;
Όρη, εθηφο εάλ νη ίδηεο νη ΕΟΔ πεξηιακβάλνπλ θαη θαζνξίδνπλ δψλεο – πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 23, ηνπ λ. 4014/11. Παξάιιεια επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ειέγρνπ
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/11.

63. ε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο γηα ην ηκήκα εληφο πξνθεπίνπ ή απφζηαζεο Γ ην πξφζηηκν
πξνζαπμάλεηαη κε ζπληειεζηή ππέξβαζεο θάιπςεο;
Δάλ ππάξρεη ππφινηπν θάιπςεο ιακβάλεηαη κφλν ν ζπληειεζηήο παξαβίαζεο πξνθεπίνπ ή πιαγίσλ
απνζηάζεσλ αληίζηνηρα. Γηαθνξεηηθά ιακβάλεηαη επηπιένλ θαη ζπληειεζηήο ππέξβαζεο θάιπςεο.
64. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ εκηππαίζξηνπ ρψξνπ θαηνηθίαο κε βάζε νηθνδνκηθή άδεηα, ν
νπνίνο έρεη κεηαηξαπεί ζε δσκάηην πξνζαπμάλεηαη κε ζπληειεζηή αιιαγήο ρξήζεο;
Τπνινγίδεηαη κφλν σο ππέξβαζε ζπληειεζηή δφκεζεο.
65. ε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο ρψξνπ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ή δεκηνπξγίαο ρψξνπ εληφο
εγθεθξηκέλνπ φγθνπ θηηξίνπ κε βάζε ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ απζαηξέηνπ
ππνινγίδνληαη νη πεξηκεηξηθνί ηνίρνη;
ηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο ρξήζεο ρψξσλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί βάζεη νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ
δεκηνπξγεζεί εληφο εγθεθξηκέλνπ φγθνπ θηηξίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ απζαηξέηνπ δελ ππνινγίδνληαη νη
πεξηκεηξηθνί ηνίρνη πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα.
66. ε πεξίπησζε νηθνδνκηθήο άδεηαο πνπ έρεη εθδνζεί κε ςεπδή ζηνηρεία θαη δελ έρεη αλαθιεζεί ή
αθπξσζεί κπνξεί ην αθίλεην λα ππαρζεί ζηε ξχζκηζε ηνπ Ν. 4014/11;
Ζ δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε ηνπ Ν. 4014/11 είλαη ζηε βνχιεζε ηνπ ηδηνθηήηε, ν νπνίνο θέξεη
ην βάξνο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ πνηληθνχ λφκνπ ζε πεξίπησζε ςεπδνχο δειψζεσο.
67. Πσο δηαζθαιίδεηαη ν κεραληθφο γηα ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ρξφλνπ απηνςίαο ηεο απζαίξεηεο
θαηαζθεπήο;
Οη θσηνγξαθίεο κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαζθαιίδνπλ ηνλ κεραληθφ γηα ηηο
δηαπηζηψζεηο ηνπ ρξφλνπ απηνςίαο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο.
68. ην κέηξεκα ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμσηεξηθά επηρξίζκαηα;
Σα πάρε επηρξηζκάησλ θαη ηπρφλ επελδχζεσλ δελ ππνινγίδνληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην ζηελ παξ. 5.β.2
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ απφ 8-7-93 ΠΓ/ηνο (ΦΔΚ-795/Γ/93) «Σξφπνο έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη
έιεγρνο ησλ αλεγεηξνκέλσλ νηθνδνκψλ».

69. Ο ηδηνθηήηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ζε ρψξν θηηξίνπ, κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ
ππαγσγή ηνπ απζαηξέηνπ ζηε ξχζκηζε ηνπ Ν. 4014/11 κπνξεί λα δηεθδηθήζεη απφ ηνπο άιινπο
ζπληδηνθηήηεο ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηελ απζαίξεηε θαηαζθεπή;
Όρη. Δίλαη δηαθνξεηηθφ δήηεκα ηα ηδησηηθά δηθαηψκαηα ζπληδηνθηεζίαο απφ ην πνζφλ ππαγσγήο ζην
λφκν 4014/2011 πνπ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ησλ απζαηξεηνπληα.
70. Πσο ππνινγίδεηαη ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (αλνηρηνχο) κε
ππνζηπιψκαηα φπσο εκηππαίζξηνη, αλνηρηνί, θηφζθηα θιπ;
ηεγαζκέλνη αλνηρηνί ρψξνη επί ππνζηπισκάησλ αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο (νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα, μπινθαηαζθεπή, ζηδεξνθαηαζθεπή θιπ) ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία 13 ηνπ θχιινπ
θαηαγξαθήο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη ππνινγίδνληαη κε αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ. ηελ ίδηα
θαηεγνξία 13 ππάγνληαη πξνζηεγάζκαηα, αξρηηεθηνληθέο πξνεμνρέο, δαξληηληέξεο, ππεξβάζεηο εμσζηψλ.
71. ε πεξίπησζε πνπ έρσ ππαρζεί ζηνλ Ν. 3843/2010 θαη δελ έρεη γίλεη πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο
κπνξψ λα ππαρζψ ζηνλ Ν. 4014/11 κε ζπκςεθηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ;
Ναη. ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 4014/11 ην εδάθην «θαηαβιεζέληα πνζά πξνζηίκσλ θαη
δηαηήξεζεο, δπλάκεη άιισλ δηαηάμεσλ ζπκςεθίδνληαη κε ην πνζφ ηνπ εληαίνπ πξνζηίκνπ..» αθνξά θαη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3843/10 πνπ ζηηο πεξηπηψζεηο κε πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ
ζην Ν. 4014/11 κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 24 θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ
πξνζηίκνπ. Σπρφλ θαηαβιεζέληα ή κεγαιχηεξα πνζά δελ επηζηξέθνληαη

72. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 6β, ηνπ άξζξνπ 24 γηα ηηο παξαβάζεηο κέρξη 20 ηκ είλαη ππνρξεσηηθή;
Όρη, εάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηνπ πξνζηίκνπ ηφηε ν ελδηαθεξφκελνο
επηιέγεη ηνλ πιένλ ζπκθέξνληα.
73. ε πεξίπησζε αλαθξηβψλ-ςεπδψλ ζηνηρείσλ ε ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ηνπ λ. 4014/11 είλαη άθπξε;
ηελ παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη «ε πεξίπησζε ςεπδνχο ή αλαθξηβνχο δήισζεο ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ, απνθιείεηαη ε ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία αλαζηνιήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηπρφλ πξάμε
αλαζηνιήο αλαθαιείηαη θαη εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο πεξί απζαηξέησλ δηαηάμεηο θαη επηβάιινληαη ηα
πξφζηηκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»
74. Σν 2004 κνπ είρε θαηαινγηζζεί πξφζηηκν αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο 2100 επξψ, ην νπνίν θαηεβιήζε
εθάπαμ κε έθπησζε 50%, δειαδή πιεξψζεθε ην πνζφ ησλ 1050 επξψ. Με ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε
ηνπ λ. 4014/11 πνην πνζφ ζα ζπκςεθηζηεί;
Σν πνζφ ησλ 1050, πνπ θαηαβιήζεθε.
75. ηελ θαηεγνξία ππέξβαζεο δφκεζεο (5) ηνπ ¨Φχιινπ θαηαγξαθήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο..» ζε
πεξίπησζε απζαίξεηεο θαηαζθεπήο 1500 ηκ., κε επηηξεπφκελε δφκεζε 200 ηκ. ην πξφζηηκν
ππνινγίδεηαη θιηκαθσηά ή επηβαξχλεηαη κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή (5δ=1,9);
Σν εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν επηβαξχλεηαη κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή πνπ αλαινγεί ζηε ζπλνιηθή

ππέξβαζε δφκεζεο αλά απηνηειή ιεηηνπξγηθά ηδηνθηεζία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
επηβαξπληηθψλ ζπληειεζηψλ αζξνίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ππεξβάζεσλ αλά θαηεγνξία απζαηξέησλ.
76. ε ρψξνπο πνπ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί κε ην λ. 4014/2011 κπνξεί λα εθδνζεί έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο
θιίκαθαο;
ηελ παξ. 17, ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη «ηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπψλ νη νπνίεο έρνπλ
εληαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ...κπνξεί λα επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο πνπ απνβιέπνπλ
ζηελ πγηεηλή, ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε-απνθαηάζηαζε θαη ηε ζπλήζε ζπληήξεζή ηνπο, χζηεξα απφ
έγθξηζε πνπ δίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία, εθφζνλ νη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη
ε εθηέιεζε δελ επαπμάλνπλ ην θηίζκα ζε φγθν. ... Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο εξγαζηψλ
ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο
ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.». Δπίθεηηαη ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο.
77. Ζ παξ. 21, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/11 θαηηζρχεη ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ
λφκνπ;
Ναη, δηφηη πξφθεηηαη γηα εηδηθή δηάηαμε.
78. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απζαίξεην ηκήκα θηηξίνπ, πνπ κπνξεί θαη έρεη επηιεγεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε
λα λνκηκνπνηεζεί κε αλαζεψξεζε ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο (αξζ. 26, παξ. 2) θαη απζαίξεην ηκήκα, πνπ
κπνξεί λα δεισζεί κε ην άξζξν 24, ηνπ λ. 4014. Θα ππνβιεζνχλ δχν δειψζεηο κε 2 παξάβνια ή κία
δήισζε κε 1 παξάβνιν, ζηελ νπνία ζα δηαρσξίδνληαη ηα ηκήκαηα πνπ λνκηκνπνηνχληαη απφ ηα ηκήκαηα
πνπ είλαη απζαίξεηα;
Γηα ηελ ππαγσγή απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ζηε ξχζκηζε ηνπ λ. 4014/11 απαηηείηαη κία αίηεζε αλά
απηνηειή ιεηηνπξγηθά ηδηνθηεζία θαη παξάβνιν πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο ησλ
απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2γ, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λφκνπ. ηε ζπλέρεηα
ππνινγίδεηαη ην πξφζηηκν ηνπ ηκήκαηνο πνπ δελ κπνξεί λα λνκηκνπνηεζεί. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα
ειέγρεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 22, ηνπ λ. 1577/85.
79. ε πεξίπησζε θηηξίνπ κε βάζε νηθνδνκηθή άδεηα, πνπ φκσο αληί ηεο ιηζνδνκήο πάρνπο πιένλ ή ίζνπ
ησλ 0,50 κέηξσλ, ε νπνία δελ πξνζκεηξά ζην ζ.δ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 7, ηνπ ΓΟΚ ’85
θαηαζθεπάζηεθε κε απιή εμσηεξηθή ηνηρνπνηία, πνηα είλαη ε απζαηξεζία, πψο ππνινγίδεηαη ην πξφζηηκν
θαη πνηνη ζπληειεζηέο ην επηβαξχλνπλ;
Απζαίξεηε είλαη ε επηθάλεηα θαζ’ ππέξβαζε ηνπ ζ.δ. ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ειέγρεηαη ε
ππνρξέσζε επηβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ πεδίσλ πνπ παξαβηάδνληαη (π.ρ. ζπληειεζηή δφκεζεο,
θάιπςεο, απφζηαζεο απφ ηα φξηα θιπ.)
80. Έρεη ππνρξέσζε θαη θπξψζεηο ν κεραληθφο λα ειέγρεη ζέκαηα θπξηφηεηαο γηα ηηο απζαίξεηεο
θαηαζθεπέο πνπ ξπζκίδνληαη κε ην λ. 4014/11;
Όρη, αθέξαηα ηελ επζχλε έρεη ν θεξφκελνο ηδηνθηήηεο ζε φηη αθνξά ηα ηδηνθηεζηαθά ηνπ δηθαηψκαηα.
81. Πψο αληηκεησπίδεηαη ε πεξίπησζε, φπνπ ην πξφζηηκν βγαίλεη κηθξφηεξν απφ ην παξάβνιν;
Πιεξψλεηαη ην παξάβνιν θαη ηνπ επηζηξέθεηαη ην ππφινηπν κεηά ηνλ έιεγρν; Πιεξψλεη κηθξφηεξν
παξάβνιν;
Πιεξψλεη ην παξάβνιν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2γ, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/11 ρσξίο επηζηξνθή
ηεο δηαθνξάο.

82. Γηα απζαίξεηε θαηαζθεπή έρεη ήδε θαηαβιεζεί πξφζηηκν αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο ζπλνιηθνχ
πνζνχ 1.012 επξψ. Με ηελ ππαγσγή ηεο ζην λ. 4014/11 ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν ζα θαηαβιεζεί ηνηο
κεηξεηνίο (κε 20% έθπησζε). Με πνην ηξφπν ζα αθαηξεζνχλ απηά ηα 1.012 επξψ απφ ην πξφζηηκν, φηαλ
ζα πιεξσζεί κεηξεηνίο;
ε πεξίπησζε εθ’ άπαμ θαηαβνιήο ππνινγίδεηαη ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν κε έθπησζε 20% θαη κεηά
αθαηξνχληαη ηα θαηαβιεζέληα πξφζηηκα.
83. ην αθίλεηφ κνπ, ζην νπνίν δελ ππάξρεη θακία άιιε ππέξβαζε πέξαλ ηεο ππέξβαζεο χςνπο, πψο
ππνινγίδεηαη ην πξφζηηκν;
Μεηά απφ ζρεηηθή ηξνπνινγία πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 9/11/11 δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο
ππέξβαζεο χςνπο λνκίκσο πθηζηακέλσλ θηηξίσλ ή ηκεκάησλ ηνπο, ζηηο νπνίεο δελ ζπληξέρεη ππέξβαζε
δφκεζεο, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη ρσξίο λα πνιιαπιαζηάδεηαη ν ζπληειεζηήο ηεο ππέξβαζεο δφκεζεο
(5α,β,γ,δ), αιιά ν ζπληειεζηήο 0,20 γηα ππεξβάζεηο απηψλ έσο 20% ηνπ επηηξεπνκέλνπ χςνπο θαη ν
ζπληειεζηήο 0,40 γηα ππεξβάζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ επηηξεπνκέλνπ χςνπο.
84. Γηα εκηππαίζξην ρψξν, πνπ δεκηνπξγήζεθε θαζ' ππέξβαζε ηεο άδεηαο θαη ν νπνίνο παξακέλεη
αλνηρηφο θαη δελ παξαβηάδεη θαλέλα απφ ηα πνιενδνκηθά κεγέζε (θάιπςε, απφζηαζε απφ φξηα,
επηηξεπφκελν πνζνζηφ εκηππαηζξίσλ) πψο ππνινγίδεηαη ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν;
Σν εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη κε αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ππάγεηαη ζηελ Καηεγνξία 13,
ηνπ Φχιινπ θαηαγξαθήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο.
85. Απζαίξεηε θαηαζθεπή ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή, πνπ κεηά ηελ ππαγσγή ηεο ζην λ. 4014/11 θαη ηελ
πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ε πεξηνρή εληάζζεηαη ζην ζρέδην, θαηά ηελ έθδνζε άδεηαο λνκηκνπνίεζεο ζα
επηβιεζνχλ ηα πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο;
Θα εθαξκνζηνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 16, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/11.
86. Γηακέλσ κφληκα ζε θαηνηθία (θχξηα) 64 ηκ εθηφο ζρεδίνπ. Δπίζεο ζηελ θαηνρή κνπ ππάξρεη θαη κηα
νηθία ζηελ Αζήλα 92 ηκ, φπνπ δηακέλνπλ ηα παηδηά κνπ, πνπ ζπνπδάδνπλ εθεί θαη πνπ είλαη
πξνζηαηεπφκελα κέιε. Ζ θαηνηθία πνπ δηακέλσ ηψξα (64 η.κ.) ζεσξείηαη θχξηα θαη κνλαδηθή θαη ηη
δηθαηνινγεηηθά ππνβάισ;
Ζ θαηνηθία είλαη κελ θχξηα, αιιά δελ είλαη θαη ε κνλαδηθή, νπφηε δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν
κεησηηθφο ζπληειεζηήο 0,4 (ηνπ πεδίνπ 3α).
87. Γηα φζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο κπνξεί λα βγεη νηθνδνκηθή άδεηα κε βάζε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
26, κπνξεί λα γίλεη κεηαβίβαζε κεηά ηελ πιεξσκή ηνπ παξαβφινπ ή πξέπεη λα πξνεγεζεί ε έθδνζε ηεο
νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη κεηά;
Γηα λα γίλεη κεηαβίβαζε πξέπεη πξψηα λα νινθιεξσζεί ε έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο.
88. ε θηίξηα κε νηθνδνκηθή άδεηα απαηηείηαη ηνπνγξαθηθφ εμαξηεκέλν απφ Δ.Γ..Α. ζηε β’ θάζε;
Όρη, ηνπνγξαθηθφ εμαξηεκέλν απφ Δ.Γ..Α. ππνβάιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη εθδνζεί
νπνηαδήπνηε νηθνδνκηθή άδεηα ή απηή δελ είλαη δπλαηφλ λα αλεπξεζεί, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε
θηίζκαηνο ή θαηαζθεπήο ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο θαη ζε νηθηζκνχο ρσξίο ζρέδην.

89. Όηαλ δελ ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ, εθηφο απφ ηελ επηθάλεηα
ησλ θιεηζηψλ ρψξσλ ππνινγίδνληαη κε αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη νη αλνηρηνί εκηππαίζξηνη ρψξνη, νη
εμψζηεο, ε πεξηηνίρηζε, ν βφζξνο, πιαθνζηξψζεηο θιπ.;
Σν πξφζηηκν ππνινγίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ θιεηζηψλ ρψξσλ κε απμεηηθφ ζπληειεζηή 2. Οη
εκηππαίζξηνη ρψξνη ππνινγίδνληαη κε αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη νη ππφινηπεο θαηαζθεπέο δελ
ζεσξνχληαη απζαίξεηεο, εθ’ φζνλ δελ παξαβηάδνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ελψ ηα θαζ’ ππέξβαζε απηψλ
ηκήκαηα ππνινγίδνληαη κε αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ (Καηεγνξία 13 ηνπ «θχιινπ θαηαγξαθήο
απζαίξεηεο θαηαζθεπήο»).
90. Πνηεο απζαηξεζίεο ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ λ. 4014/11. Απηέο πνπ αληηβαίλνπλ ζε νιφθιεξν ην
ΓΟΚ θαη νιφθιεξν ηνλ Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ;
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα ξπζκίζεη θάζε παξάβαζε θαη θάζε απζαίξεηε θαηαζθεπή,
φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

91. Ση πξνζθνκίδεηαη ζην ζπκβνιαηνγξάθν γηα ηε κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ζην νπνίν ππάξρεη
απζαίξεηε θαηαζθεπή, πνπ έρεη ππαρζεί ζην άξζξν 26, παξ. 2;
Πξέπεη λα πξνεγεζεί ε έθδνζε άδεηαο λνκηκνπνίεζεο απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία θαη
πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη βεβαίσζε
κεραληθνχ.

92. ε δηακέξηζκα θαηαζθεπάδεηαη λέν WC, κεηαηνπίδεηαη ε ζέζε ηεο θνπδίλαο θαη δεκηνπξγείηαη
επηπιένλ δσκάηην (απφ αιιαγή δηαξξχζκηζεο θαη φρη απφ θιείζηκν εκηππαίζξηνπ ρψξνπ) κέζα ζην
εγθεθξηκέλν εκβαδφλ ηνπ δηακεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νηθνδνκηθή άδεηα. Πνηεο απζαηξεζίεο
εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία 13, ηνπ Φχιινπ θαηαγξαθήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο;
χκθσλα κε ηξνπνινγία ηεο παξ. 4, ηνπ άξζξνπ 23, ηνπ λ. 4014/11, πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 9/11/11 νξίδεηαη
φηη «...επηζπλάπηεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη βεβαίσζε κεραληθνχ, κε ηηο νπνίεο
δειψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη αληίζηνηρα φηη... ζηε δηαθεθξηκέλε απηνηειή νξηδφληηα ή θάζεηε
ηδηνθηεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλφθηεησλ ή θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ αθηλήηνπ, δελ
έρνπλ εθηειεζηεί απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ λα επεξεάδνπλ ηε δφκεζε, ηελ θάιπςε θαη ην χςνο ηεο
ηδηνθηεζίαο....». πλεπψο ε έθδνζε βεβαίσζεο κεραληθνχ δελ εκπνδίδεηαη απφ ηηο απζαηξεζίεο απηέο,
θαζ’ φηη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν απηήο. Πιελ φκσο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα ξπζκίζεη
θάζε παξάβαζε, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 49, παξ.4).
93. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απζαηξέησλ ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πνπ δειψζεθαλ (Α’ θαη Β’ θάζε) κε ην λ.
1337/83, αιιά δελ πήξαλ, σο εθηφο ζρεδίνπ, νξηζηηθή εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε (Γ’ θάζε) δελ
απαηηείηαη ε έληαμε ηνπο ζην λ. 4014/2011. Πψο κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ;
Γηα ηε ζχληαμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο Β’ θάζεο ηνπ λ.
1337/83, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ, κε ηηο νπνίεο
δειψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη αληίζηνηρα φηη νη εθηειεζκέλεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζην αθίλεην
εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε δ, ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 23, ηνπ λ. 4014/11, θαζψο θαη φηη δελ έρεη
εθηειεζηεί άιιε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή δελ έρεη εγθαηαζηαζεί άιιε απζαίξεηε ρξήζε, ζχκθσλα κε ηα

ζρέδηα ηεο δήισζεο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ ππάγνληαη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3,
ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ.
94. Απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο ζε αθίλεην ή απζαίξεηε θαηαζθεπή, πνπ βξίζθεηαη ζην κε δαζηθφ ηκήκα
γεπέδνπ ή ζην ηκήκα γεπέδνπ εθηφο δψλεο παξαιίαο κπνξεί λα ππαρζεί ζηε ξχζκηζε ηνπ λ. 4014/11;
Ναη, ζχκθσλα κε ηξνπνινγία ηεο παξ. 3α, ηνπ άξζξνπ 23, ηνπ λ. 4014/11, πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 9/11/11.
(άξζξν 49, παξ. 2)
95. Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεηο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε παξαδνζηαθφ
νηθηζκφ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε ηνπ λ. 4014/11;
Μπνξνχλ λα ππαρζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 24, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/11, φπσο
ζπκπιεξψζεθε κεηά απφ ζρεηηθή ηξνπνινγία, πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 9/11/11 (άξζξν 49, παξ. 3 θαη 11).
96. Όηαλ δελ ππάξρεη ηηκή δψλεο ζηε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ παίξλνπκε ηελ ηηκή εθθίλεζεο ή ηηκή
αθεηεξίαο, πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή;
Όρη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ιακβάλνπκε κφλν ηελ ηηκή δψλεο, πνπ έρεη
θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζχκθσλα
κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 7, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/11, φπσο ηζρχεη.
97. Γηα απζαίξεηε θαηαζθεπή πνπ έρεη ππαρζεί ζην λ. 4014/11 θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ
26 ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα εθδνζεί εκπξφζεζκα (εληφο ηξηψλ εηψλ) ε ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα
ππάξρνπλ ζπλέπεηεο;
χκθσλα κε ηξνπνινγία ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 26, ηνπ λ. 4014/11, πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 9/11/11
δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ (3) εηψλ ν ρξφλνο
θαζπζηέξεζεο έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
αηηνχληνο. Γηαθνξεηηθά επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 27, ηνπ λ. 4014/11 (άξζξν 51, παξ. 5).
98. Αθίλεην, ηνπ νπνίνπ αλαθιήζεθε ε νηθνδνκηθή άδεηα φρη γηα ςεπδή ή αλαιεζή ζηνηρεία θαη κπνξεί
λα ππαρζεί ζηελ παξ. 18, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/11. Πψο ζα γίλεη ε ππαγσγή ζηε ξχζκηζε, κία
αίηεζε αλά απηνηειή ηδηνθηεζία; ηηο απηνηειείο ηδηνθηεζίεο πξνζηίζεληαη νη επηθάλεηεο ησλ
παξαθνινπζεκάησλ (ππφγεησλ απνζεθψλ) κε κεησηηθφ ζπληειεζηή 0,5; Γηα ηηο θνηλφρξεζηεο
επηθάλεηεο, φπσο είζνδν θαη θιηκαθνζηάζην ζε φινπο ηνπο νξφθνπο ππνβάιιεηαη άιιε αίηεζε απφ φινπο
ηνπο ζπληδηνθηήηεο;
Τπνβάιιεηαη κία αίηεζε αλά ιεηηνπξγηθά απηνηειή θαη αλεμάξηεηε ηδηνθηεζία, δειαδή κία αίηεζε αλά
δηακέξηζκα κε ηα παξαθνινπζήκαηά ηνπ απφ ην θεξφκελν ηδηνθηήηε, ην ζπληδηνθηήηε ή ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν. Γηα ηνπο θνηλφρξεζηνο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ ππνβάιιεηαη κία θνηλή αίηεζε
ησλ ζπληδηνθηεηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ν κεησηηθφο ζπληειεζηήο 0,5 γηα ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο αθνξά
κφλν ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξαβφινπ ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη
επηθάλεηεο (ππφγεηα, ζνθίηεο, παηάξηα) ρσξίο κεησηηθφ ζπληειεζηή.
99. Ση δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη γηα ηε ζχλδεζε ησλ ρψξσλ πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ λ.
4014/11 κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο;
χκθσλα κε ηελ παξ. 10, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/11, φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ςεθίζηεθε ζηηο
9/11/11 (άξζξν 49, παξ. 9) νξίδεηαη φηη γηα ηε ζχλδεζε θηηξίσλ ή απηνηειψλ ηδηνθηεζηψλ κε δίθηπα
θνηλήο σθέιεηαο ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην νξγαληζκφ & ζηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία

βεβαίσζε ηνπ ΣΔΔ, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε θαηαβνιή ηνπιάρηζηνλ ηεο πξψηεο δφζεο ηνπ εληαίνπ
εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαη πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ
θπξίνπ απηήο.
100. Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζην ζηάδην ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ αλ ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε κπνξνχλ λα
απνπεξαησζνχλ;
χκθσλα κε ηελ παξ. 17, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/11, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ςεθίζηεθε ζηηο
9/11/11 (άξζξν 49, παξ. 10) νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπψλ νη νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ζηε
ξχζκηζε θαη έρεη πεξαησζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5, επηηξέπεηαη
θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε ηζρχνπζα δηάηαμε ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απνπεξάησζεο, εθφζνλ νη εξγαζίεο
γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη ε εθηέιεζε δελ επαπμάλνπλ ην θηίζκα ζε φγθν. Ζ εθηέιεζή ηνπο γίλεηαη χζηεξα
απφ έγθξηζε πνπ δίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία θαη γλσζηνπνηείηαη ακειιεηί ζην ΗΚΑ
– ΔΣΑΜ. Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο εξγαζηψλ ζα θαζνξηζηνχλ κε απνθάζεηο
ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ.
101. Καηαβιεζέληα πνζά εηδηθψλ πξνζηίκσλ δηαηήξεζεο, κε βάζε ην λ. 3775/09 ή ην β. 3843/10
ζπκςεθίδνληαη κε ην πνζφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ηνπ λ. 4014/11;
Ναη, ζχκθσλα κε ηξνπνινγία ηεο παξ. 11, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/11, πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 9/11/11 κε
ηελ νπνία νξίδεηαη φηη θαη ηα θαηαβιεζέληα πνζά εηδηθψλ πξνζηίκσλ δηαηήξεζεο, ζπκςεθίδνληαη κε ην
πνζφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. (άξζξν 51, παξ. 4)
102. Σν εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν ππνγείνπ, ζε θηίξην θαηνηθίαο κε βάζε νηθνδνκηθή άδεηα, ην νπνίν απφ
βνεζεηηθφο ρψξνο έρεη κεηαηξαπεί ζε ρψξν θαηνηθίαο επηβαξχλεηαη κε ζπληειεζηή αιιαγήο ρξήζεο,
ζπληειεζηή ππέξβαζεο δφκεζεο θαη ζπληειεζηή 0.5 (βνεζ. ρψξνπ);
Όρη, ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν επηβαξχλεηαη κφλν κε ζπληειεζηή ππέξβαζεο δφκεζεο θαη κεησηηθφ
ζπληειεζηή 0.5 (ιφγσ ππνγείνπ), επεηδή ζε θηίξην θαηνηθίαο έρεη απζαίξεηα εγθαηαζηαζεί θχξηα ρξήζε
θαηνηθίαο, αληί βνεζεηηθήο. πληειεζηήο αιιαγήο ρξήζεο ζα ππνινγηδφηαλ γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπ
ππνγείνπ δηαθνξεηηθή ηεο θαηνηθίαο, πνπ ζα πξνβιεπφηαλ ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα.
103. ε πεξηνρή εληφο ζρεδίνπ, πνπ εθθξεκεί ε πξάμε εθαξκνγήο ππάξρεη απζαίξεην. Με βάζε ην λ.
4014/11 κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί πιεξψλνληαο ην πξφζηηκν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξάμεο εθαξκνγήο λα ην λνκηκνπνηήζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ΓΟΚ 85;
Ναη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 16, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/11, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ ΓΟΚ 85, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην λ. 2831/00.
104. Πξνθεηκέλνπ γηα αγνξά δηακεξίζκαηνο ζε πνιπθαηνηθία ηη ειέγρεη θαη ζε ηη αλαθέξεηαη ε
βεβαίσζε κεραληθνχ;
χκθσλα κε ηελ παξ. 4, ηνπ άξζξνπ 23, ηνπ λ. 4014/11, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ςεθίζηεθε ζηηο
9/11/11 δηεπθξηλίδεηαη φηη ν κεραληθφο ειέγρεη ηε δηαθεθξηκέλε απηνηειή νξηδφληηα ή θάζεηε
ηδηνθηεζία κφλν σο πξνο ηε δφκεζε, ηελ θάιπςε θαη ην χςνο ηεο θαη βεβαηψλεη φηη δελ έρεη εθηειεζηεί
απζαίξεηε θαηαζθεπή ή δελ έρεη εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε ρξήζε ππέξ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηνθηεζίαο
θαη εηο βάξνο ησλ θνηλφθηεησλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Οη θνηλφθηεηνη θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη δελ
ειέγρνληαη θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο βεβαίσζεο. (άξζξν 49, παξ.4)

105. Πψο απνδεηθλχεηαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο ηεο
απζαίξεηεο ρξήζεο;
χκθσλα κε ηελ πεξ.β, ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/11, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ςεθίζηεθε
ζηηο 9/11/11 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππεχζπλε δήισζε ζπλνδεχεηαη απφ δεκφζηα έγγξαθα ή
αεξνθσηνγξαθίεο, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή
εγθαηάζηαζεο ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. Αλ δελ ππάξρνπλ δεκφζηα έγγξαθα ή αεξνθσηνγξαθίεο, πνπ
απνδεηθλχνπλ ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο ηεο απζαίξεηεο
ρξήζεο απηφο κπνξεί λα απνδεηρηεί θαη απφ ηδησηηθά έγγξαθα βεβαίαο ρξνλνινγίαο. ηα δεκφζηα
έγγξαθα, ηα νπνία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλνληαη
έληππν Δ9, ινγαξηαζκφο ΓΔΖ ή άιιν έγγξαθν νξγαληζκνχ, κελχζεηο ή έγγξαθα ηεο Αζηπλνκίαο,
εθζέζεηο απηνςίαο απζαηξέηνπ, άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, μελνδνρείσλ, βηνκεραληθψλ θηηξίσλ
θιπ. Ηδησηηθά έγγξαθα κπνξεί λα είλαη ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο θαηαηεζεηκέλα ζηελ αξκφδηα
ΓΟΤ, αεξνθσηνγξαθίεο, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ αλάινγε έθζεζε θσηνεξκελείαο, νη νπνίεο κπνξνχλ
λα απνηεινχλ απνδεηθηηθφ ζηνηρεί φρη κφλν ζε πεξίπησζε απηνηειψλ απζαηξέησλ, αιιά θαη πξνζζεθψλ
θαηά χςνο ή θαη επέθηαζε θιπ. (άξζξν 49, παξ. 5)
106. Πφζεο αηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ηνπ λ. 4014/11 ππνβάιινληαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
α) Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο αλά ηνπο νξφθνπο ζε θηίξην γξαθείσλ, πνπ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε έλαλ
ηδηνθηήηε.
β) Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε δηακεξίζκαηα ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηα, πνπ αλήθνπλ φια ζε έλαλ
ηδηνθηήηε, ρσξίο ζχζηαζε νξηδνληίνπ ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο.
γ)ε πεξίπησζε γεπέδνπ, φπνπ έρνπλ αλεγεξζεί απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε αλεμάξηεηα θαη απηνηειή
ιεηηνπξγηθά θηίξηα θαηνηθίαο, πνπ αλήθνπλ φια ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηδηνθηήηεο (ρσξίο ζχζηαζε
νξηδνληίνπ ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο).
δ) Αλαθιεζείζα ή αθπξσζείζα νηθνδνκηθή, άδεηα πνπ ππάγεηαη ζηελ παξ. 18, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ.
4014/11.
Γεληθά φπνπ αλαθέξεηαη απηνηειήο ηδηνθηεζία λνείηαη νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία πνπ έρεη ζπζηαζεί
ζπκβνιαηνγξαθηθά. Δηδηθφηεξα:
Γηα ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο α, β, γ ) ε πεξίπησζε πνπ αθίλεην δελ πθίζηαηαη ζχζηαζε νξηδνληίνπ ή
θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο ην αθίλεην ινγίδεηαη σο έλα, αλεμάξηεην ηνπ πιήζνπο ησλ ζπληδηνθηεηψλ, θαη σο
εθ ηνχηνπ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή εληαίαο αίηεζεο ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ
ησλ ζπληδηνθηεηψλ, δει. δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο μερσξηζηψλ δειψζεσλ θαη παξαβφισλ.
Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εθαξκνζηεί νηθνδνκηθή άδεηα θαη δελ ππάξρνπλ άιιεο παξαβάζεηο, αιιά εθ
ησλ πζηέξσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα αλαθιήζεθε ή αθπξψζεθε (γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, εθηφο ηεο
πεξίπησζεο ππνβνιήο αλαιεζψλ ζηνηρείσλ ή αλαθξηβνχο απνηχπσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο)
θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπληδηνθηεηψλ κπνξεί λα ηεξεζεί εληαία
δηαδηθαζία κε κηα αίηεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ θαηαβάιινληνο ην παξάβνιν πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ (φιεο ηηο ζηάζκεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.

107. Τπάγνληαη ζην λ. 4014/11 απζαίξεηεο πεξηθξάμεηο εληφο ηεο δψλεο ησλ 500 κ. ηνπ άξζξνπ 23, λ.
1337/83;
Ναη, δηφηη ε δψλε απηή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 23, ηνπ λ.

4014/11.
108. ρεηηθά κε απζαίξεηα θηίζκαηα ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία, πνπ εμαηξνχληαη (άξζξν 23, παξ.
3δδ), ηη γίλεηαη ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί νη γξακκέο, δεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζην λ. 2817/01 είλαη ρξνλνβφξα θαη ζα έρνπλ ιήμεη νη πξνζεζκίεο ηνπ λ. 4014/11; Σν ίδην
εξψηεκα ηζρχεη γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε γήπεδν εθηφο ζρεδίνπ, ην νπνίν δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί
αλ είλαη δαζηθφ ή φρη, θαζψο θαη γηα κε νξηνζεηεκέλν ξέκα.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ε δψλε παξαιίαο είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ κε ην λ.
4014/11, αξθεί λα έρεη δηαπηζησζεί απφ ην κεραληθφ φηη ηα απζαίξεηα θηίζκαηα βξίζθνληαη εθηφο
αηγηαινχ, δει. εθηφο ηεο έθηαζεο κεηαμχ ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο γξακκήο ηεο κεγαιχηεξεο αλάβαζεο ηνπ
ρεηκεξίνπ θχκαηνο φπσο νξίδεηαη απφ ην λ. 2917/01. Ο ηδηνθηήηεο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα δηαθηλδπλεχζεη
λα ράζεη ην παξάβνιν θαη ηελ ακνηβή κεραληθνχ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
ραξαθηεξηζηεί εάλ είλαη δαζηθφ ή φρη έλα γήπεδν.
109. Πώο ζα ππνινγίδνληαη νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ απαηηνύλ αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό;
Με ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο θαη ζε θάζε πεξίπησζε νη ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξεο
από ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ Δγθύθιην 8/90, κε ηελ νπνία παξέρνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ην Πξνεδξηθό
Γηάηαγκα 515/89 θαη ζηελ απόθαζε ππ’ αξηζ. 81304/6083/89 (ΦΔΚ 886 Β’) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ
έθδνζε ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ.
110. ε νηθόπεδν ή γήπεδν ππάξρεη θηίξην ή ηκήκα απηνύ ην νπνίν ζεσξείηαη λνκίκσο πθηζηάκελν, ζύκθσλα
κε ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 23, ηνπ ΓΟΚ/85, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 2831/00 θαη
ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη Γ’ θάζε ηνπ Ν. 1337/83 (απόθαζε εμαίξεζεο Ννκάξρε). Έρνπλ εθηειεζηεί θαη'
επέθηαζε ή θαζ' ύςνο απηνύ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο, όπσο εηδηθόηεξα νξίδεηαη
ζηα άξζξα 5, παξ. 2 θαη 22, παξ. 3, ηνπ ΓΟΚ/85 θαη κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4014/11. Γηα
ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πξνζηίκνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ ηεηξαγσληδίνπ κε ή ρσξίο νηθνδνκηθή
άδεηα έρσ ην δηθαίσκα λα ππαρζψ ζηελ πεξίπησζε (α) δειαδή φηη έρσ άδεηα;
Ναη, δηόηη γηα ην πθηζηάκελν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ (πνπ είρε δεισζεί κε ην Ν. 720/77 ή ην Ν. 1337/83 θαη έγηλε
Γ’ θάζε) πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ή ζ' εθείλεο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξόλν θαηαζθεπήο ηνπ,
δελ απαηηείηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ε έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο γηα ην ηκήκα απηό, ζε αληίζεζε κε ηελ
παξ. 8.5, ηνπ άξζξνπ 8, ηνπ Ν.1512/85 (δει. λα εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα εληόο 2 κελώλ από ηελ έθδνζε ηεο
ζρεηηθήο απόθαζεο Ννκάξρε).
111. Κύξηα θαη κνλαδηθή θαηνηθία ζεσξείηαη γη’ απηόλ πνπ έρεη ηελ επηθαξπία ή γη’ απηόλ πνπ έρεη ηελ ςηιή
θπξηόηεηα.
Κύξηα θαη κνλαδηθή θαηνηθία ζεσξείηαη γη’ απηόλ πνπ έρεη ηελ επηθαξπία.
112. ηελ πεξίπησζε θηηξίνπ κε νηθνδνκηθή άδεηα, όπνπ έρνπλ γίλεη απζαηξεζίεο θαζ’ ππέξβαζε ηεο θάιπςεο,
ηεο δόκεζεο θαη ηνπ ύςνπο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, αιιά όρη θαζ’ ππέξβαζε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ
δόκεζεο ηεο πεξηνρήο, εάλ δελ επηζπκνύκε ηελ ππαγσγή ζηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 26, ηνπ Ν. 4014/11, αιιά
ζηε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ Ν. 4014/11 πώο γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ηνπ πξνζηίκνπ γηα ην ύςνο;
Καη’ αξράο δηαπηζηώλνληαη νη ππεξβάζεηο ζε ζρέζε κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. ε

θάζε πεξίπησζε ε ύπαξμε κε λόκηκεο θαηαζθεπήο ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνδνκηθή άδεηα θαη όρη κε ηα
επηηξεπόκελα κεγέζε ζηελ πεξηνρή. Σν παξάβνιν πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ππνινγίδεηαη από ηε ζπλνιηθή
επηθάλεηα ησλ ππεξβάζεσλ. ηε ζπλέρεηα ηαμηλνκνύληαη νη ππεξβάζεηο θαη νκαδνπνηνύληαη αλά απηνηειή
ηδηνθηεζία απηέο πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο (π.ρ. θάιπςε, δφκεζε θιπ.) ππέξβαζεο. Γηα ηνλ εληνπηζκό
ησλ ζπληειεζηώλ (πνζνζηό) επηβάξπλζεο αλά θύιιν θαηαγξαθήο ηεο απζαηξεζηώλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ηα
κεγέζε ησλ ππεξβάζεσλ-παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζπγθξίλνληαη κε ηα κέγηζηα επηηξεπόκελα κεγέζε,
πνπ ηζρύνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, αλεμάξηεηα αλ ππνιείπνληαη ή ππεξβαίλνπλ ηα κεγέζε απηά.
πγθεθξηκέλα ην κέγεζνο ππέξβαζεο δηαηξείηαη κε ην αληίζηνηρν κέγηζην επηηξεπόκελν κέγεζνο ζηελ
πεξηνρή. π.ρ.: Σεηξαώξνθε νηθνδνκή κε βάζε νηθνδνκηθή άδεηα ύςνπο 12,0 κ. Έρεη θαηαζθεπαζηεί έλαο
παξαπάλσ απζαίξεηνο όξνθνο ύςνπο 3,0 κέηξα. Δπηηξεπόκελν ύςνο ζηελ πεξηνρή 27,0 κέηξα. Πνζνζηό
ππέξβαζεο ύςνπο 3/27 = 0,111, δει. 11% < 20%.
Δπνκέλσο ην εληαίν εηδηθό πξόζηηκν ηεο επηθάλεηαο ηνπ απζαίξεηνπ νξόθνπ (εθηόο ησλ άιισλ ζπληειεζηώλ
πνπ ππνινγίδνληαη αλαιόγσο) επηβαξύλεηαη κε ζπληειεζηή 6α=1,2, επεηδή παξαβηάδνληαη ηα κεγέζε ηεο
νηθνδνκηθήο άδεηαο.
113. Δπηηξέπεηαη πεξαηηέξσ αιιαγή ρξήζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ, πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί κε ην λ. 4014/11;
Όρη, κεηά ηελ ππαγσγή ζηε ξύζκηζε ηνπ λ. 4014/11 δελ επηηξέπεηαη πεξαηηέξσ αιιαγή ρξήζεο.
114. Πώο ππνινγίδεηαη ην εληαίν εηδηθό πξόζηηκν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απζαηξεζία πεξηνξίδεηαη ζηε
κεηαθίλεζε ηεο ζέζεο ηνπ θηηξίνπ κέζα ζην γήπεδν/νηθόπεδν ζε άιιε ζσζηή ζέζε θαηά ην ΓΟΚ θαη
ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο όξνπο δόκεζεο;
Θεσξείηαη κηα παξάβαζε ηεο Καηεγνξίαο 13 θαη θαηαβάιιεηαη παξάβνιν ησλ 500 € κε ηε δπλαηόηεηα
έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ζε ηξία ρξόληα ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 26, ηνπ Ν. 4014/11 γηα ηελ
αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ θηηξίνπ ζην αθίλεην (ηνπ/θό, Γ.Κ.)
115. Τπόγεην, πνπ είλαη μεκπαδσκέλν από κία πιεπξά παίξλεη κεησηηθό ζπληειεζηή 0,5 αλεμάξηεηα από ηε
ρξήζε πνπ έρεη;
Ναη, εθόζνλ ην δάπεδό ηνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζε ππόγεηα ζηάζκε ζε ζρέζε κε ην θπζηθό έδαθνο ή ζε ζρέζε
κε ην δηακνξθσκέλν έδαθνο κε βάζε ηε ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα, αλεμάξηεηα από ηε ρξήζε ηνπ (θύξηα ή
βνεζεηηθή ρξήζε).
116. Γεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ηεο Δγθπθιίνπ 13/11 ην πεδίν 1 ηνπ
θύιινπ θαηαγξαθήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο αθνξά ηελ ύπαξμε ή κε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζην
γήπεδν/νηθόπεδν όπνπ ππάξρεη απζαίξεηε θαηαζθεπή, όηαλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί ζε κε άξηην θαη
κε νηθνδνκήζηκν νηθόπεδν κεηά ηελ ππνβνιή αλαιεζώλ ζηνηρείσλ ή ςεπδνύο απνηππώζεσο, πώο ειέγρνληαη
ηα επηηξεπόκελα κεγέζε ηνπ; (π.ρ. ρνξεγήζεθε νηθνδνκηθή άδεηα ζε εκθαληδόκελν σο άξηην θαη νηθνδνκήζηκν
γήπεδν/νηθόπεδν, ην νπνίν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη κε άξηην θαη κε νηθνδνκήζηκν).
Καη’ αξρήλ ζεκεηώλεηαη όηη έρεη νηθνδνκηθή άδεηα. Γεδνκέλνπ όηη ε πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη από ηηο
ζνβαξόηεξεο παξαβάζεηο θαη ν ηδηνθηήηεο θέξεη ην βάξνο ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ πνηληθνύ λόκνπ, νιόθιεξε ε
θαηαζθεπή είλαη απζαίξεηε θαη επηβαξύλεηαη κε ηνπο κέγηζηνπο ζπληειεζηέο ησλ Καηεγνξηώλ 5, 6, 7 θαη 8
ηνπ «Φύιινπ θαηαγξαθήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο», σο πξνο ηνπο επηηξεπόκελνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο
δόκεζεο αξηίνπ θαη νηθνδνκήζηκνπ γεπέδνπ/νηθνπέδνπ, πνπ ηζρύνπλ ζηε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ.

117. Όηαλ ην εληαίν εηδηθό πξόζηηκν κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο ηνπ 20% γηα ηελ εθ’ άπαμ θαηαβνιή
είλαη κηθξόηεξν ηνπ παξαβόινπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απζαηξεζίεο ηη πνζό θαηαβάιιεηαη;
ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη κόλν ην πνζό ηνπ παξαβόινπ.
118. Ο Ν. 4014/2010 αθπξώλεη ηελ ΚΤΑ Τπνπξγώλ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε
αξηζκ. 244203/16−1−2006 (Φ.Δ.Κ. 75/Β΄/26−1−2006), όπσο δηνξζώζεθε (Φ.Δ.Κ. 151/Β΄/9−2−2006) θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 306657/10 ΚΤΑ (Φ.Δ.Κ. 2191/Β/31-12-2010), πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία
εμαίξεζεο από ηελ θαηεδάθηζε απζαηξέησλ θηηζκάησλ ή θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηελνπηελνηξνθηθώλ
κνλάδσλ;
Όρη γηα απζαίξεηα θηίζκαηα ή θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θηελνπηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ, πνπ έρνπλ αλεγεξζεί
πξν 20-3-2003.
119. Κηίξην όηαλ θαηαζθεπάζηεθε ήηαλ εθηόο ζρεδίνπ θαη είρε νηθνδνκηθή άδεηα, αιιά θαηαζθεπάζηεθαλ θαη
ππεξβάζεηο. ήκεξα είλαη εληόο ζρεδίνπ. Κάπνηα ηκήκαηά ηνπ βξίζθνληαη εληόο πξνθεπίνπ ή εληόο ησλ
ππνρξεσηηθώλ απνζηάζεσλ από ηα όξηα θαη έηζη δεκηνπξγνύληαη επηπιένλ ππεξβάζεηο πνπ ηηο δεκηνπξγεί ην
ηζρύνλ ξπκνηνκηθό ζρέδην θαη νη δηαηάμεηο ηνπ. Δπηβάιινληαη νη απμεηηθνί ζπληειεζηέο γηα εληόο πξαζηάο θαη
εληόο απνζηάζεσλ από ηα όξηα;
Δάλ ηα ηκήκαηα, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πξνθήπην ή ηηο ππνρξεσηηθέο απνζηάζεηο από ηα όξηα είλαη
απζαίξεηα επηβάιινληαη νη απμεηηθνί ζπληειεζηέο θαη γηα ηηο ππόινηπεο παξαβάζεηο δηεξεπλάηαη ε
δπλαηόηεηα ππαγσγήο ζηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 26, ηνπ Ν. 4014/11.

