
ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
                                          KAI YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

 

1. Οικοδοµική άδεια    ναι (α)   όχι (β) 

2. Εντός σχεδίου ή οικισµού   ναι (α)   όχι (β)   πρόχειρη κατασκευή 

3. Είδος χρήσης     κύρια και µοναδική κατοικία, µεταποίηση α’γενούς τοµέα (α) 

  άλλη κατοικία (β) 

  τουρισµός, βιοµηχανία (γ) 

  υπηρεσίες (δ) 

4. Αλλαγή χρήσης     ναι (α)   όχι (β) 

5. Υπέρβαση δόµησης     τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων 

τετραγωνικά µέτρα βοηθητικών χώρων  
χώρων σε υπόγειες στάθµες, πατάρια, σοφίτες κλ 

< 50% της επιτρεπόµενης δόµησης (α) 

50 έως 100% της επιτρεπόµενης δόµησης (β) 

100 έως 200% της επιτρεπόµενης δόµησης (γ) 

> 200% της επιτρεπόµενης δόµησης (δ) 

6.  Υπέρβαση καθ’ύψος     εκατοστά 

< 20% του επιτρεπόµενου ύψους (α) 

> 20% του επιτρεπόµενου ύψους (β) 

7. Υπέρβαση κάλυψης     τετραγωνικά µέτρα  

< 20% της επιτρεπόµενης κάλυψης (α) 

> 20% της επιτρεπόµενης κάλυψης (β) 

8. Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων  < 20% της υποχρεωτικής απόστασης ∆ (α) 

> 20% της υποχρεωτικής απόστασης ∆ (β) 

9. Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο   < 20% της υποχρεωτικής πρασιάς(α) 

> 20% της υποχρεωτικής πρασιάς (β)  

10. Κολυµβητική δεξαµενή (πισίνα)    τετραγωνικά µέτρα 

εµβαδού <35τ.µ ή για ΑΜΕΑ ή µε πυροσβεστικό κρουνό (α) 

11. Κοινωνικός συντελεστής :    (α) 

Για κύρια και µοναδική κατοικία ΑµεΑ (>67%), σε  

συνδυασµό µε εισοδηµατικά κριτήρια (έως 8.000 €  

ατοµικό εισόδηµα και έως 12.000 οικογενειακό εισόδηµα) 

12. Παλαιότητα:     Αυθαίρετη Κατασκευή ή Χρήση µέχρι 31/1/1983 (α)  

       Από 31/1/1983 έως 31/12/2003 (β) 

13. Λοιπές πολεοδοµικές και    αριθµός παραβάσεων (α) 

κτιριοδοµικές παραβάσεις 

 
Το πρόστιµο θα υπολογίζεται µε τον τύπο:  Τετραγωνικά Υ.∆ Χ τιµή ζώνης Χ 15% Χ επιλεγµένοι συντελεστές  

• Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιµο είναι άθροισµα των επιµέρους -ανά ιδιοκτησία-. 

• Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το πρόστιµο 

• Όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια, δεν επιλέγεται κάποιο από τα 5,  7,8, 9; 

• Στις περιπτώσεις κολυµβητικών δεξαµενών υπολογίζεται πρόστιµο 80€/τµ, εκτός και αν εµπίπτει στο 10.α 

• Κατ’ αποκοπή πρόστιµο για αυθαίρετες κατασκευές µικρότερες από 20τµ: εντός σχεδίου µε ΤΖ<2.500€ ->2.000€ 
εντός σχεδίου µε ΤΖ≥2.500€ ->3.000€ 
εκτός σχεδίου   ->1.500€ 

• Οι παραβάσεις του πολεοδοµικού και κτιριοδοµικού κανονισµού έχουν πρόστιµο 500€/παράβαση επί τον αριθµό των παραβάσεων. 



 

Συντελεστές τετραγωνιδίων 
 
1.α= 1.0  1.β=2.0  
2.α= 1.0  2.β=1.7  
3.α= 0.4  3.β=0.5  για Τ.Ζ. ≤1000 € και 0.6 για Τ.Ζ.>1000 €  3.γ=0.6  3.δ=0.6  
4.α= 1.4  4.β=1.0 
5.α= 1.0  5.β=1.3  5.γ=1.6  5.δ= 1.9 
6.α= 1.2  6.β=1.4 
7.α= 1.2  7.β=1.4 
8.α= 1.2  8.β=1.4 
9.α= 1.4  9.β=1.8  
10.α= 0.5 
11.α= 0.5  
12.α= 0.2  12.β= 0.8 
 


