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Επί του ν/σ για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου 
περιβάλλοντος  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• Ο ΣΕΠΟΧ ως συλλογικός επιστημονικός φορέας των Ελλήνων 
πολεοδόμων και χωροτακτών και ως εκπρόσωπος στο αντίστοιχο 
ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ECTP) (European Council of Town Planners) με 
ρόλο την προστασία και την προαγωγή του επιστημονικού πεδίου 
του χωρικού σχεδιασμού, έχει ως βασικές αρχές τις οποίες 
διαχρονικά υπερασπίζεται τις ακόλουθες:  

 
• Ο αειφόρος χωρικός σχεδιασμός αποτελεί το βασικό εργαλείο 

για μια οικονομικά και περιβαλλοντικά αειφόρο, ισόρροπη και 
εξασφαλίζουσα εδαφική και κοινωνική συνοχή ανάπτυξη, με 
παραγωγική ανασυγκρότηση και σταθερό οικονομικό 
περιβάλλον, που έχει ανάγκη και επιδιώκει η χώρα . Μια 
 ανάπτυξη που μπορεί να  βελτιώσει  την ποιότητα ζωής 
(πυκνότητα, όγκοι ,δημόσιος χώρος, αστικό τοπίο, αστικοί 
βιότοποι κλπ)  να  οργανώσει ορθολογικά την ύπαιθρο,  με την 
συνετή διαχείριση των πόρων,  την διατήρηση της 
ποικιλότητας του Τοπίου διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη 
 και  δυναμική ισορροπία  του  συνολικού οικοσυστήματος των 
πόλεων και της υπαίθρου 

 
• ο προορισμός της ιδιοκτησίας της γης δεν είναι μόνον η 

δόμηση αλλά και  η πρωτογενής εκμετάλλευση καθώς και η 
διατήρηση της γης ως φύση.  Η δόμηση είναι δικαίωμα που το 
παραχωρεί το κράτος μέσω της πολεοδόμησης για να 
εξασφαλίσει την στέγαση και κατοίκηση, Άρα, η ύπαιθρος και ο 
εκτός σχεδίου χώρος δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εν 
δυνάμει οικιστική περιοχή, αλλά πρωτίστως ως χώρος 
ανάπτυξης χρήσεων και δραστηριοτήτων που δεν 
προϋποθέτουν δόμηση.  

http://www.sepox.gr/


 
• Η εκτός σχεδίου δόμηση θα πρέπει να περιοριστεί δραστικά, 

με μείωση της επιτρεπόμενης δόμησης κατά κανόνα ενώ 
άμεση πρέπει να είναι η κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων 
(αρτιότητας, δόμησης κλπ)  σύμφωνα με την η νομολογία του 
ΣΤΕ  

• Απαιτείται η άμεση επαναπροώθηση της σωστής ρύθμισης για την 
γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας που επιχείρησε αλλά 
δυστυχώς απέσυρε το ΥΠΕΝ. 

 
 
 

Σε  ότι αφορά  στην συνεχιζόμενη αυθαίρετη / παράνομη οικοδομική 
δραστηριότητα και παραβίαση των θεσμοθετημένων χρήσεων γης, ο 
ΣΕΠΟΧ διαχρονικά υποστηρίζει ότι:  
 

• Η αυθαίρετη οικοδομική δραστηριότητα συντελείται πλέον από 
όλες τις κοινωνικόoοικονομικές ομάδες και για πολλαπλούς 
σκοπούς και πάντως όχι μόνον από ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες. Κτίζονται κτίρια για δεύτερη κατοικία και κτίρια για 
επιχειρήσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου αλλά και σε περιοχές 
που απαγορεύεται, καθώς και εντός σχεδίου με προκλητικές 
υπερβάσεις της σχετικής νομοθεσίας και τοπικών 
πολεοδομικών ρυθμίσεων κ.ο.κ. 

 
• Οποιαδήποτε ρύθμιση σύμφωνα  με το ΣτΕ αλλά και μετά τον 

Ν.1337/1983, δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την αυθαίρετη 
δόμηση και επιπλέον λειτουργεί εις βάρος του νομίμως 
επενδυμένου κεφαλαίου στην οικοδομή και εις βάρος της 
ασφάλειας δικαίου που απαιτούν οι επενδύσεις (ειδικά την 
τρέχουσα περίοδο 

 
• Η συνεχιζόμενη αυθαίρετη δόμηση και  η διαδοχική σχεδόν σε 

τακτικά χρονικά διαστήματα «τακτοποίηση» της συμβάλλει 
στην αδυναμία κατανόησης, των συλλογικών επιπτώσεων 
που αναπόφευκτα έχει κάθε ατομική πρακτική, (όταν μάλιστα 
επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα από ευρύτατες κοινωνικές 
ομάδες.) διαβρώνει  τους θεσμούς  κάνοντας ανεκτή την 
παρανομία, οδηγεί στην εδραίωση της κουλτούρας της 
αυθαιρεσίας που καταλήγει σε εμπαιγμό και ομηρία του 
πολίτη. καθώς και στην αδυναμία κατανόησης, της 
 αναγκαιότητας του αειφόρου χωρικού σχεδιασμού. 

 
• Oι διαρκείς  «τακτοποιήσεις» (εξαιρέσεις από την κατεδάφιση) 

των αυθαίρετων επειδή δεν  συνδέονται με το χωρικό σχεδιασμό 
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στον αειφόρο και δίκαιο 
χωρικό σχεδιασμό, που αποβλέπει στην αναβάθμιση και 
εξυγίανση των ελληνικών πόλεων αλλά και της υπαίθρου. Τα 
προβλήματα  αυτά πρέπει να επισημανθεί ότι δρουν τόσο εις 
βάρος του νομίμως επενδυμένου κεφαλαίου στην οικοδομή, 



όσο και εναντίον των επενδύσεων, οι οποίες απαιτούν 
ασφάλεια δικαίου. (ειδικά την τρέχουσα περίοδο). 

 

• Ειδικά για το νομοσχέδιο «για τον έλεγχο και την 
προστασία του  δομημένου περιβάλλοντος», ο 
ΣΕΠΟΧ επισημαίνει τα ακόλουθα: 

 
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  - 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Το κατατεθέν νομοσχέδιο παρά την  συνεχιζόμενη «τακτοποίηση» 
 της αυθαίρετης δόμησης  και των πολεοδομικών αυθαιρεσιών 
που δεν έχουν τακτοποιηθεί με τον προηγούμενο Νόμο 4178/2013 
και τη διευκόλυνση συγκεκριμένων πολεοδομικών και 
οικοδομικών εκκρεμοτήτων, κάνει μια προσπάθεια σε θετική 
κατεύθυνση  μέσα από  μια  νέα «κάθετη» διοικητική δομή  το 
Παρατηρητήριο, τουλάχιστον  για  την καταγραφή των 
αυθαιρέτων και αυθαιρεσιών  

 
• Το νομοσχέδιο όμως στερείται σαφών στόχων χωρικής πολιτικής 

αλλά και σαφούς  διάκρισης μεταξύ των διατάξεων και ορισμών 
αυτού του νομοσχεδίου και  ίδιων διατάξεων οι οποίες 
εμπεριέχονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

 
• Το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  λογω 

της ενασχόλησης του με τη Δόμηση (κάρτα κτηρίου, αυθαίρετα, 
μεταφορά ΣΔ) αλλά και με το Χωρικό σχεδιασμό (παρακολούθηση 
της Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου, μέριμνα  για 
την  επίσπευση του πολεοδομικού σχεδιασμού) ,προτείνουμε να 
ονομαστεί «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»  

 

• Ιδιαίτερη μελέτη απαιτείται για τις νέες δομές που ιδρύονται  αλλά 
και για τη σύνθεση των δομών αυτών προκειμένου να 
διασφαλίσουν  την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών διότι 
αποκτούν αρμοδιότητες με τις οποίες είναι ήδη επιφορτισμένες 
υπάρχουσες υπηρεσίες, (π.χ. ΚΕΣΑ, αρ.13  ήδη λειτουργεί)  με 
 πιθανό αποτέλεσμα να περιπλέκεται δίχως συγκεκριμένους 
 λόγους η διοικητική διαδικασία της  νομιμοποίησης της 
αυθαίρετης δόμησης αλλά και με πιθανό κίνδυνο, άνευ 
προθέσεως του νομοθέτη, την δημιουργία των γνωστών-
άγνωστων προβλημάτων 

 



• Θετική θεωρούμε την διάταξη για τις επιτροπές προσβασιμότητας 
(αρθ. 17) 

 
• Η διάταξη  για την «ταυτότητα των κτιρίων», (αρθ. 18, 19) και 

ιδιαίτερα για τα κτήρια κατηγορίας  I είναι θετική , η οποία όμως 
έχει προβλεφθεί από προηγούμενη νομοθεσία ως «ηλεκτρονική 
ταυτότητα των κτιρίων» Νόμος (3843/2010.)  αλλά δεν 
εφαρμόστηκε πιθανόν όχι μόνον διότι δεν  εκδόθηκε το σχετικό 
Π/Δ  
Προτείνουμε  ως απαραίτητο  λόγω της οικονομικής κρίσης, να 
βρεθεί  τρόπος  ώστε να  μην επιβαρύνεται οικονομικά ο πολίτης. 
  
Η άσκηση αποτελεσματικότερου ελέγχου, με την χρήση  της 
«ταυτότητας των κτιρίων» και την τήρηση  Ηλεκτρονικού 
Μητρώου είναι αναγκαία (πλην όμως όχι και ικανή) συνθήκη για 
τον περιορισμό του φαινομένου της αυθαίρετης / παράνομης 
οικοδομικής δραστηριότητας   

 
• Στο ΚΕΣΑ προτείνουμε να συμμετέχει εκπρόσωπος του ΣΕΠΟΧ  

 
        ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
         ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ 
 

• Οι διατάξεις για την Ηλεκτρονική Πολεοδομική Ταυτότητα Δήμου 
 (Άρθ. 27) καθώς και των θεσμοθετημένων κοινόχρηστων χώρων 
είναι θετικές 

 
• Οι διατάξεις  που αφορούν  στην επίσπευση του πολεοδομικού 

σχεδιασμού που αποτελεί ζητούμενο με τον καθορισμό και  την 
τήρηση χρονοδιαγραμμάτων είναι θετικές αλλά διάσπαρτες στο 
νομοσχέδιο. Οι βασικές όμως διατάξεις  για την επίσπευση του 
πολεοδομικού σχεδιασμού για τις οποίες θα μεριμνά θα πρέπει να 
αποτελέσουν μέρος της υπό αναθεώρηση νομοθεσίας που αφορά 
γενικά το πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού (Ν.4269). 

 
• Η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης.  αναδεικνύεται από το 

νομοσχέδιο σε μείζον εργαλείο αντιμετώπισης της αυθαίρετης 
δόμησης, χωρίς ωστόσο να λύνεται το θέμα των Ζ.Υ.Σ. (Άρθρο 36) 

 
• Οι Ζώνες  Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) πρέπει να θεσμοθετούνται  σε 

επίπεδο ΓΠΣ (τώρα ΤΧΣ) κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί στον νόμο 
και αποκλειστικά σε πολεοδομημένες περιοχές (όχι εντός ορίων 
οικισμού). Στις  πρόσφατα εκδοθείσες προδιαγραφές ΕΖΥΣ 
(ΦΕΚ.2435/Β/16) που είναι συνδεδεμένες με τον ν 3044/02, δεν είναι 
 σαφής αυτή η θέση και άρα επιδέχονται προσαρμογής στο νέο 
πλαίσιο.   Πρέπει να γίνει σαφές ότι θα έχουν προτεραιότητα οι ήδη 
προτεινόμενες ΖΥΣ (σε υπό θεσμοθέτηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ).  

 



• Οι Ζώνες Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή.(Ζ.Α.Ε.Σ),(άρθρο 
37)αντίθετα είναι μια επικίνδυνη έννοια που επαναφέρει τον όρο 
των οικιστικών πυκνώσεων στην οποία δεν πρέπει να δοθεί 
θεσμικό περιεχόμενο με την οριοθέτησή τους. 
Δυστυχώς όμως διατηρείται ο όρος «οικιστική πύκνωση» (αρ.37) 
ενώ είναι αμφισβητούμενος  επιστημονικά, με μοναδικό στόχο 
την άκριτη νομιμοποίηση όλων των αυθαίρετων κτισμάτων που 
δημιουργήθηκαν σε όλη την επικράτεια  ακόμη και αυτών εντός 
δασών και δασικών εκτάσεων. 
Επισημαίνεται ότι έχουν ήδη τεθεί  τα κριτήρια προσδιορισμού 
του περιγράμματος της «οικιστικής πύκνωσης»  με την 
απαράδεκτη,  με επικίνδυνη ασάφεια υπουργική απόφαση ΦΕΚ 
(αρ. φύλλου 145/20 Ιουλίου 2016)    ώστε «περιοχές με ελάχιστο 
αριθμό 50 παράνομων κτιρίων να εξαιρεθούν «προσωρινά» από 
τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών ώσπου να 
εξεταστούν κατά περίπτωση.» με ότι αυτό συνεπάγεται  

 
Διαφωνούμε   με τις παραγράφους 3β και 3γ «Οι Ζ.Α.Ε.Σ 
βρίσκονται», οι οποίες διατυπώνονται  για τις εκτός σχεδίου 
περιοχές πριν την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού 

 
Το δημόσιο συμφέρον απαιτεί  μακροπρόθεσμη και σαφή 
   πολιτική για την προστασία των δασών .Η οικονομική κρίση, η 
οποία αποτελεί υπαρκτό και μείζον κοινωνικό πρόβλημα δεν 
πρέπει να φέρει απεμπόληση της κυριότητας του δημοσίου σε 
δάση και δασικές εκτάσεις,  ούτε οικολογική και εκτατική κρίση 
των  δασών διότι αυτά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή άμυνας 
για την κλιματική αλλαγή 

 
O ΣΕΠΟΧ   διαφωνεί με την  πρόθεση του 4178/13 (που επαναφέρεται 
με το ΣΝ) να «τακτοποιηθούν» τα αυθαίρετα της κατηγορίας ε 
(αρ9/4178, υπέρβαση άνω του 40%), χαρακτηριζόμενα ως ωφελούμενα 
για ΜΣΔ. Θεωρούμε ότι θα μπορούν να κάνουν χρήση της ΜΣΔ μόνο αν 
εμπίπτουν σε ΖΥΣ (που έχουν οριοθετηθεί με πολεοδομικά κριτήρια).  
Η διατήρηση  της αντίληψης του (απαράδεκτου για το δημόσιο 
  συμφέρον  σύμφωνα με την επιστήμη της πολεοδομίας- 
χωροταξίας) Ν.4178/2013 στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους 
μεγαλο-αυθαιρετούντες (πολεοδομικές παραβάσεις άνω του 40%), 
προβλέποντας την πλήρη νομιμοποίησή τους (μέσω της ένταξής 
τους σε ΖΑΕΣ ή/και κατόπιν αγοράς σ.δ.») δεν συμβάλει στην 
καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης. Αντίθετα, καλλιεργεί την 
αίσθηση ότι η  ποιότητα ζωής στις πόλεις και την ύπαιθρο, 
αποτελεί κύρια αντικείμενο οικονομικής «διαπραγμάτευσης» 
μεταξύ πολιτείας και πολιτών. Ενώ ταυτόχρονα πριμοδοτεί και 
όλα τα Ακίνητα του Δημοσίου (με υποχρέωση υλοποίησης 
ΕΣΧΑΔΑ) με επιπλέον σ.δ. (+15%), παραγνωρίζοντας ότι αυτά 
συνήθως λόγω των μεγάλων εκτάσεων που καταλαμβάνουν, 
δικαιούνται υπερ-επαρκή τ.μ. δόμησης. 

 
•     Η  ποιότητα ζωής στην πόλη συχνά υποβαθμίζεται και από μικρές 



αλλά πολλές παραβάσεις που αλλοιώνουν το Αστικό Τοπίο.  
Για τον λόγο αυτό κάθε είδους διατάξεις που 
αποσκοπούν στην τακτοποίηση πολεοδομικών 
παραβάσεων (μικρών ή/και μεγάλων) που έχουν 
συντελεστεί σε κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτους και 
πρασιές (αρ.80), δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές  
Προτείνουμε παράλληλα  με την ΜΣΔ να προωθηθούν και άλλα 
    εργαλεία εξασφάλισης Κ.Χ. όπως το Δικαίωμα Προτίμησης, και 
τα άρθρα 12 και 16 του ν 2508/97, τα οποία με λίγες βελτιώσεις 
μπορούν να γίνουν επιχειρησιακά εργαλεία της πολιτικής 
αναπλάσεων.  

 
• Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων Άρθ. 31 
 

Η Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων θα 
λειτουργήσει σαφέστερα ανά δήμο ή πολεοδομικό συγκρότημα, 
δηλαδή στα όρια των περιοχών στις οποίες θα γίνεται η ΜΣΔ, 
όρια που πρέπει να προσδιορίζονται μαζί με τις ΖΥΣ.   

 
• Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε ΖΑΕΣ Άρθρο 38 
 

Συμφωνούμε  με  τις Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε Ζ.Α.Ε.Σ. 
της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 37 με κριτήριο 
προτεραιότητας των δράσεων που επιλέγονται την αντιμετώπιση των 
πλέον σημαντικών  αναγκών της κάθε περιοχής. 

 
Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε    με τις  κατεδαφίσεις 
αυθαιρέτων κτισμάτων εντός δασικής και αναδασωτέας έκτασης, 
αρχαιολογικών χώρων, αιγιαλού, καθώς και σε ποτάμια, λίμνες 
και ρέματα, κοινόχρηστους χώρους,  για τα οποία έχει εκδοθεί 
οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς και 
χρηματοδότηση για δράσεις αναδάσωσης. 

 
Προτείνουμε  υπό την ευρεία έννοια του «περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου», (άρθρο 38) τουλάχιστον από τα μεγάλα αυθαίρετα  να 
ζητηθεί η διάγνωση της ενεργειακής κατάστασης των 
υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της  και 
στη συνέχεια η  στοιχειώδης βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
του κτιρίου  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Οι διαχρονικές θέσεις του  ΣΕΠΟΧ  σε ότι αφορά στην  αυθαίρετη 
δόμηση αναφέρθηκαν στην  αρχή του κειμένου της Διαβούλευσης  
 
Επισημαίνεται  όμως και πάλι ότι οποιαδήποτε ρύθμιση σύμφωνα  με το 
ΣτΕ αλλά και μετά τον Ν.1337/1983, δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την 
αυθαίρετη δόμηση  



 
Oι διαρκείς «τακτοποιήσεις»  (εξαιρέσεις από την κατεδάφιση) των 
αυθαίρετων επειδή δεν    συνδέονται με το χωρικό σχεδιασμό δημιουργούν 
σοβαρά προβλήματα στον αειφόρο και δίκαιο χωρικό σχεδιασμό, που 
αποβλέπει στην αναβάθμιση και εξυγίανση των ελληνικών πόλεων 
αλλά και της υπαίθρου. Τα προβλήματα  αυτά πρέπει να επισημανθεί ότι 
δρουν τόσο εις βάρος του νομίμως επενδυμένου κεφαλαίου στην 
οικοδομή, όσο και εναντίον των επενδύσεων, οι οποίες απαιτούν 
ασφάλεια δικαίου. (ειδικά την τρέχουσα περίοδο). 
 
Στο πλαίσιο αυτό αρνητική κρίνεται  
 
Η δραστική μείωση του κόστους τακτοποίησης των πολεοδομικών 
παραβάσεων οι οποίες διακρίνονται σε πολυάριθμες κατηγορίες και 
περιπτώσεις  (εκτός  βέβαια από την θετική οικονομική διάταξη για τις 
μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές ομάδες Πληθυσμού (Άρθρο 87))  συμβάλει 
στην κουλτούρα της κατοχύρωσης του δικαιώματος στην αυθαιρεσία, 
  στην πόλη και στην ύπαιθρο  
 
Ενώ θετικές κρίνονται οι διατάξεις  που αφορούν  
 
• Στην δημιουργία μονάδων κοινωνικής κατοικίας -διάταξη  η οποία 

όμως είναι ασαφής Άρθρο 68 
• Στην απαγόρευση υπαγωγής  στις διατάξεις του παρόντος νόμου 

αρκετών αυθαίρετων κατασκευών παρά  τις επίσης αρκετές 
επιφυλάξεις-εξαιρέσεις  που αναφέρονται σε αυτό Άρθρο 73 

• Στην απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με 
αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης Άρθρο 63  

• Στην πρόθεση του νομοθέτη   που διατυπώνεται στο άρθρο 78  «να 
κατεδαφίζονται και επιπρόσθετα να επιβάλλονται τα πρόστιμα 
ανέγερσης και κατεδάφισης σε αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές 
χρήσης που συντελούνται μετά την 28.07.2011»  

• Στις μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού Άρθρο 87 
 
                                          Η πρόεδρος 

       

                                   Αύρα Κυριοπούλου 

         Αρχιτέκτων Α.Π.Θ,  Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μ.Δ.Ε.-ΕΜΠ 
                           Φυσιογνώστρια-Γεωγράφος ΕΚΠΑ 
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