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Executive Summary

Την 3.11.2017 δημοσιεύθηκε ο ν. 4495/2017
«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
167/Α/3.11.2017), ο οποίος αντικαθιστά τον
μέχρι σήμερα ισχύοντα ν. 4178/2013 και
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο
αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης.

On November 3rd 2017, Law 4495/2017 “Audit and
protection of the Built Environment and other
provisions”
was
enacted
and
published
(Government Gazette Issue 167/A/3.11.2017),
which replaces Law 4178/2013 and brings
significant changes in relation to the settlement of
illegal constructions.

(i) Bεβαίωση μηχανικού περί ανυπαρξίας ή
τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών
ή/και αλλαγών χρήσεων σε κτήρια
απαιτείται:

(i)

Certification of the engineer about the nonexistence or the due settlement of illegal
constructions and/or change of usages at the
buildings is required for:

i.i. σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή,
συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς αιτία
θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη
μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου
δικαιώματος σε ακίνητο – εξαιρείται η
πράξη αποδοχής κληρονομιάς ακινήτου,

i.i. any inter vivos transactions, including the
donation causa mortis regarding the transfer or
establishment of a right in rem over the real
property – exception is made to the notarial
acts regarding acceptance of real estate
inheritance;

i.ii. για τη μεταγραφή στο αρμόδιο
Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί
αναγνωριστικής
αγωγής
κυριότητας
ακινήτου, καθώς και συμβολαιογραφικών
πράξεων δικαστικού και εξωδικαστικού
συμβιβασμού (άρθρο 83 παρ. 1 και 2 του ν.
4495/2017).

i.ii. the registration with the competent Land
Registry/Cadastral Office of the definitive
judgment relating to the claim of ownership
over a real property and also the notarial acts
concerning
judicial
and
extra-judicial
conciliation settlement (article 83 paras 1 and 2
of Law 4495/2017).

(ii) Δεν επιτρέπεται η μίσθωση ούτε η
παραχώρηση χρήσης ακινήτου, στο οποίο
έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει
εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης

(ii) the lease of the premises and/or the grant of the
usage of the real property where illegal
constructions and/or change of usages have
been materialized is not permitted (article 82

(άρθρο 82 παρ. 1β του ν. 4495/2017). Αξίζει
να σημειωθεί ότι κατά την γραμματική
διατύπωση του νόμου, στην περίπτωση της
κατάρτισης σύμβασης μίσθωσης δεν
γίνεται
μνεία
περί
υποχρέωσης
επισύναψης στη σύμβαση μίσθωσης της
σχετικής βεβαίωσης μηχανικού.

par. 1b of Law 4495/2017). It is worth noting
that pursuant to the wording of law, no explicit
reference is made to the obligation of
attaching to the lease agreement the relevant
engineer’s certification about the nonexistence or the due settlement of the illegal
constructions materialized to the real property.

(iii) Ιδρύονται τα Παρατηρητήρια Δομημένου
Περιβάλλοντος, τα οποία είναι πλέον
αρμόδια για τον εντοπισμό των αυθαίρετων
κατασκευών.

(iii) The Building Environment Observatories are
established which are responsible for the
detection of the unauthorized buildings.

(iv) Καθιερώνεται η δυνατότητα δήλωσης
υπαγωγής στο νόμο από έστω και έναν
μόνο συνιδιοκτήτη οριζόντιας ή κάθετης
συνιδιοκτησίας ανεξαρτήτως του ποσοστού
του, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών
συνιδιοκτητών (άρθρο 98 ν. 4495/2017).
Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την
καταβολή του παραβόλου υπαγωγής και
των αναλογούντων προστίμων είναι ο
δηλών, ο οποίος διατηρεί αναγωγικά
δικαιώματα έναντι των λοιπών συγκυρίων.
Ειδικά όμως στις περιπτώσεις οριζόντιας
ιδιοκτησίας με παραβάσεις που αφορούν
επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος
(οριζόντιας)
και
της
κατάληψης
κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου, η
υποβολή της οικείας δήλωσης είναι δυνατή
άνευ της συναινέσεως των λοιπών
συνιδιοκτητών, μόνο όταν η αυθαίρετη
επέκταση υφίσταται κατά τον χρόνο
ανέγερσης-κατασκευής της οικοδοµής και
όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται
σε όλους τους ορόφους της οριζόντιας
ιδιοκτησίας.

(iv) At least one co-owner of the horizontal or the
vertical real property can solely, without the
consent of the other co-owners, apply for the
subjection to the law under question. In this
case, the applicant is liable for the payment of
the relevant total cost and fines; however, the
applicant has the right for recourse against the
other co-owners proportionally. However, in
cases of illegal constructions concerning
extension of the horizontal property in height
or in width and occupation of common use or
co-owned spaces, the filing of the relevant
application for subjection to the law is possible
provided that the illegal extension was
materialized at the time the building was
constructed and the same illegal construction
has been materialized on all floors of the
building.

(v) Ορίζεται ότι για τις αυθαίρετες κατασκευές
και αλλαγές χρήσης που έγιναν προ της
28.7.2011 και εξαιρούνται από την επιβολή
κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4495/2017 ή εξαιρέθηκαν από την
προϊσχύουσα νομοθεσία, δεν οφείλονται
αναδρομικά
ασφαλιστικές
εισφορές
(ΕΦΚΑ κ.λπ.) και οποιοσδήποτε φόρος,

(iv) Provision is made for the illegal constructions
and changes of usage materialized prior to
28.7.2011, which are exempted from the
imposition of sanctions according to the
provisions of Law 4495/2017 or were exempted
by virtue of the previous law, that no insurance
contributions (Social Security Entity –EFKA–
etc.) as well as no tax or any type of fines and

καθώς
και
οποιασδήποτε
μορφής
πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης
περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και
άλλα ανταποδοτικά τέλη. Παράλληλα
διευκρινίζεται ότι τυχόν φόροι, τέλη και
πρόστιμα
που
καταβλήθηκαν
δεν
αναζητούνται (άρθρο 105 παρ. 4 του ν.
4495/2017).

fees, such as the real estate, cleaning, lighting
charge and other municipality duties are due
retroactively. At the same time, any taxes,
duties and fines already paid cannot be claimed
(article 105 par. 4 of Law 4495/2017).

(v) Προβλέπεται δυνατότητα αποπληρωμής του
ενιαίου ειδικού προστίμου σε εκατό (100)
μηνιαίες δόσεις, ορίζοντας ότι σε
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της
μηνιαίας δόσης, το ανεξόφλητο ποσό θα
προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα
καθυστέρησης (άρθρο 101 παρ. 1 και 2 του
ν.4495/2017).

(v) The relevant fine for the due settlement of the
illegal constructions can be paid in one hundred
(100) monthly instalments; in case of non-due
payment of even one monthly installment, the
balance shall be increased by 1% for each month
of delay (Article 101 par. 1 and 2 of Law
4495/2017).

(vi) Περαιτέρω προβλέπεται έκπτωση: i. 20%
επί του συνολικού ποσού του προστίμου
στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του έως
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επομένου μήνα της ημερομηνίας αιτήσεως
για την υπαγωγή στο νόμο και ii. 10% επί
του συνολικού ποσού του προστίμου, στην
περίπτωση που καταβληθεί ποσοστό 30%
του συνολικού ποσού του προστίμου έως
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επομένου
μηνός
της
ημερομηνίας
υπαγωγής.

(vi)
Reductions of the fines are provided in the
following cases: i. 20% of the total amount of
the fine, in case the fine is fully paid until the
last working day of the next month as of the
application date for the subjection to the law
and ii. 10% of the total amount of the fine, in
case 30% of the total amount of the fine is paid
until the last working day of the next month as
of the application date for the subjection to the
law.

(vii) Προβλέπονται επίσης μειώσεις στα
επιβαλλόμενα πρόστιμα ως ακολούθως: i.
κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή
ή χρήση υπαχθεί στις νέες ρυθμίσεις έως
την 8.4.2018, ii. κατά 10%, εφόσον η
αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις
νέες ρυθμίσεις από την 9.04.2018 έως την
8.10.2018 και iii. κατά 10% στις περιπτώσεις
που υποβληθεί μελέτη στατικής επάρκειας
ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

(vii)
Reductions of the fines are also provided in
the following cases: i. by 20% provided that the
illegal construction or usage will be subject to
the new provisions until 8.4.2018, ii. by 10%,
provided that the illegal construction or usage
will be subject to the new provisions as of
9.4.2018 until 8.10.2018 and iii. by 10% in cases
where the application for the subjection to the
law under question is accompanied by a study
for the static compliance.

(viii) Σε περίπτωση που για την υπαγωγή
αυθαιρέτων κατασκευών ολοκληρωθούν
εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης δυνάμει
μελέτης αρμοδίου μηχανικού, το ενιαίο

(viii)
In case certain energy upgrade works are
materialized for the purpose of applying for the
subjection to the law, the fine is reduced to: i.
50% for excesses up to 250 sqm in horizontal or

ειδικό πρόστιμο, μειώνεται έως: i. 50% για
υπερβάσεις έως 250 τ.μ. σε οριζόντιες ή
κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και
έως 500 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες
ιδιοκτησίες με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας
και ii. 30% για μεγαλύτερες υπερβάσεις.

vertical real properties with residence use and
up to 500 sqm in horizontal or vertical real
properties with all other uses except from
residence use and ii. 30% in the case of excesses
to a larger extent.
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