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ΥΠΟΜΝΗΜΑ– ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΠΟΧ 

για την επιχειρούμενη αναθεώρηση του Ν.4178/2013 
 

Ο ΣΕΠΟΧ ως συλλογικός επιστημονικός φορέας του συνόλου των Ελλήνων 
πολεοδόμων και χωροτακτών και ως εκπρόσωπος στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο (ECTP) με ρόλο την προστασία και την προαγωγή του 
επιστημονικού πεδίου του χωρικού σχεδιασμού, θεωρεί ότι ο Ν.4178/2013 δεν 
έχει θετική συνεισφορά στην αντιμετώπιση των χρόνιων πολεοδομικών 
προβλημάτων και ιδίως στην δραστική αντιμετώπιση της αυθαίρετης 
δόμησης. Αντίθετα –όπως κάθε νόμος που αποδέχεται την αυθαιρεσία- 
συμβάλλει στην διαιώνιση του φαινομένου και την αποδυνάμωση του 
σχεδιασμού.   
Ο Ν.4178 στοχεύει στην τακτοποίηση ή διευκόλυνση συγκεκριμένων 
πολεοδομικών και οικοδομικών εκκρεμοτήτων, σε βάρος κάθε έννοιας 
πολεοδομικού σχεδιασμού, που θα απέβλεπε στην αναβάθμιση και εξυγίανση 
των ελληνικών πόλεων αλλά και της υπαίθρου, προσφέροντας την 
υποχώρηση του δικαίου στους παρανομούντες, έναντι οικονομικού 
ανταλλάγματος.  
 
 Σε  ότι αφορά  στην συνεχιζόμενη αυθαίρετη / παράνομη 

οικοδομική δραστηριότητα και παραβίαση χρήσεων γης, ο 
ΣΕΠΟΧ διαχρονικά υποστηρίζει ότι:  

 
• Κατά το παρελθόν και ειδικά μεταπολεμικά, η αυθαίρετη εκτός σχεδίου 

δόμηση κάλυψε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κρίσιμων αναγκών 
αυτό-στέγασής (πρώτη κατοικία) των αστικοποιούμενων πληθυσμών, 
υποκαθιστώντας την κοινωνική πολιτική κατοικίας. Ωστόσο σήμερα, η 
αυθαίρετη οικοδομική δραστηριότητα συντελείται από όλες τις 
κοινωνικές κατηγορίες και για πολλαπλούς σκοπούς. Άτομα αλλά και 
ομάδες, κτίζουν δεύτερες κατοικίες και κτίρια για επιχειρήσεις όχι μόνο 
σε περιοχές εκτός σχεδίου, και σε περιοχές που απαγορεύεται, αλλά 
και εντός σχεδίου με προκλητικές υπερβάσεις της σχετικής νομοθεσίας 
και τοπικών ρυθμίσεων κ.ο.κ. 
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• Οποιαδήποτε όμως ρύθμιση μετά τον Ν.1337/1983, σύμφωνα και με το 
ΣτΕ 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 όχι μόνο στην ατομική αλλά και την 

εμπορευματική δόμηση αναιρεί κάθε προσπάθεια σχεδιασμού 
επιδεινώνοντας το οικιστικό και το φυσικό περιβάλλον και 
παραβιάζοντας τον πυρήνα της εγγύησης που περιέχει το άρθρο 24 
του Συντάγματος. Ο κανόνας αυτός συνίσταται στην βασική αρχή ότι η 
δόμηση μεμονωμένη ή και οργανωμένη υπακούει σε κανόνες δικαίου 
που θέτει η πολιτεία και οι οποίοι θεσπίζονται με επιστημονικά–
πολεοδομικά κριτήρια. Η συνεχιζόμενη αυθαίρετη δόμηση αναιρεί, 
επίσης, ταυτόχρονα και την συνείδηση της ανάγκης της ύπαρξης του 
σχεδιασμού, συμβάλλοντας στην αδυναμία κατανόησης των 
συλλογικών επιπτώσεων που αναπόφευκτα έχει κάθε ατομική 
πρακτική, όταν μάλιστα επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα από 
ευρύτατες κοινωνικές ομάδες. 
 

• Οι διαρκείς νομοθετικές ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα δίχως να 
συνδέονται με το χωρικό σχεδιασμό συντελούν στην εμπέδωση 
κλίματος έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και πολιτών, 
διαβρώνουν  τους θεσμούς  κάνοντας ανεκτή την παρανομία, που 
καταλήγει σε εμπαιγμό και ομηρία του πολίτη και οδηγεί σε αδιέξοδα 
τον χώρο και την χώρα δρώντας ουσιαστικά εναντίον των επενδύσεων 
διότι οι επενδύσεις απαιτούν ασφάλειας δικαίου προκειμένου να 
αποφύγει την οριστική καταστολή - της αυθαίρετης δόμησης  
 

• Οι αργοί ρυθμοί θεσμοθέτησης του χωρικού Σχεδιασμού, συμβάλλουν  
και αυτοί στην αυθαίρετη δόμηση, αλλά δεν μπορούν να θεωρηθούν η 
βασική της αιτία, στο βαθμό που από τα στοιχεία που διαθέτει το ΤΕΕ 
μόνο το 30% των δηλωθεισών αυθαιρεσιών είναι εκτός σχεδίου ενώ 
δεν γνωρίζουμε ποιο ποσοστό εξ αυτών βρίσκονται σε περιοχή υπό 
ένταξη σημαντικό στοιχείο η έλλειψη του οποίου δυσκολεύει  την 
διεξαγωγή σωστών συμπερασμάτων και τον προγραμματισμό των 
δράσεων. Καθυστερούμενος σχεδιασμός ισοδυναμεί με απουσία 
σχεδιασμού. 
 

• Τέλος, η υποχώρηση της πολιτικής είσπραξης των «προστίμων 
διατήρησης», και οι νόμοι αποδοχής του φαινομένου μαζί με την 
συνεχή φημολογία περί μείωσης του «προστίμου ανέγερσης», 
διαιωνίζει το πρόβλημα και προωθεί - αντί να ανακόπτει - τη 
δημιουργία αυθαιρέτων. 
 

 
 Βασικές αρχές τις οποίες διαχρονικά υπερασπίζεται ο ΣΕΠΟΧ 

είναι οι ακόλουθες:  
 



• Ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί το βασικό εργαλείο διαχείρισης της 
ποιότητας ζωής (πυκνότητα, όγκοι ,δημόσιος χώρος, αστικό τοπίο, 
κλπ) στις εντός σχεδίου περιοχές, αλλά και της ορθολογικής 
οργάνωσης της υπαίθρου και της συνετής διαχείρισης των πόρων που 
εντοπίζονται σε αυτή 

 
• ο προορισμός της ιδιοκτησίας της γης δεν είναι μόνον η δόμηση, αλλά 

και  η πρωτογενής εκμετάλλευση. Η δόμηση είναι δικαίωμα που το 
παραχωρεί το κράτος για να εξασφαλίσει την στέγαση και κατοίκηση, ο 
κύριος προορισμός της ιδιοκτησίας της γης είναι η γεωργική 
εκμετάλλευση.  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.  
 

• 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)  
 
 

 Έλεγχος της αυθαίρετης δόμησης με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων 

 
• Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί ότι η άσκηση αποτελεσματικότερου ελέγχου, με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, 
ηλεκτρονική πλατφόρμα Ελεγκτών, αξιοποίηση των ψηφιακών χαρτών 
των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, κλπ) είναι αναγκαία (πλην όμως όχι και ικανή) 
συνθήκη για τον περιορισμό του φαινομένου της αυθαίρετης / 
παράνομης οικοδομικής δραστηριότητας.  

 
 
 Ειδικά για τον Ν. 4178/2013, ενδεικτικά θα θέλαμε να 

επισημάνουμε τα εξής: 
 
Το κεφάλαιο Α του νόμου διακρίνεται από περιπτωσιολογία ενώ εντελώς 
απαράδεκτη είναι η εφαρμογή του σε περιοχές δημόσιων εκτάσεων και 
κοινοχρήστων χώρων.  
Ειδικές ακραίες περιπτώσεις που αλλοιώνουν ανεπιστρεπτί την ποιότητα του 
αστικού χώρου, όπως η δόμηση στα προκήπια, (πρασιές) πρέπει να μη 
«τακτοποιούνται».   

 
Στο κεφάλαιο Β επιχειρείται να εισαχθούν υπάρχοντα πολεοδομικά εργαλεία, 
όπως η  Τράπεζα Γης (η οποία δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα λόγω της 
έλλειψης εξειδικεύσεων και προδιαγραφών ως προς τον τρόπο και επίπεδα 
εφαρμογής της) και η Μεταφορά .Σ.Δ. (που στη σημερινή της μορφή, δεν έχει 
ενεργοποιηθεί επειδή δεν έχει εισαχθεί το καθήκον ορισμού Ζωνών Υποδοχής 
ΣΔ στα πολεοδομικά σχέδια, ενώ στο παρελθόν έχει δημιουργήσει 
προβλήματα , λόγω κακής αποσπασματικής και εκτός σκοπού εφαρμογής 



της), με μια στρεβλή διάσταση, και μοναδικό σκοπό την τακτοποίηση των 
αυθαιρέτων. Είναι σημαντικό να προχωρήσουν τα εργαλεία πολιτικής γης με 
στόχο την εφαρμογή του σχεδιασμού και όχι με κριτήριο την «τακτοποίηση» 
των αυθαιρεσιών.  
Ειδικά το αρ. 34 του Ν.4178, οδηγεί σε στρέβλωση κάθε προσπάθειας 
σχεδιασμού, από τη στιγμή που «δημιουργεί» δικαιώματα δόμησης εκεί που 
δεν υπάρχουν, όπως για παράδειγμα:  

• σε στρατόπεδα,  
• σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου που αποσύρονται,  
• σε δημόσιες εκτάσεις ή παλιές υποδομές που συνορεύουν με 

εγκεκριμένα σχέδια πόλεως (π.χ. εγκαταλελειμμένο εθνικό κλπ οδικό 
δίκτυο) 

• σε παλαιές ή εγκαταλελειμμένες τουριστικές ή βιομηχανικές μονάδες,  
• σε περιοχές υλοποιημένης ή θεσμοθετημένης δόμησης με 

περιβαλλοντική υστέρηση στο ισοζύγιο και χρειάζεται ανάσχεση 
δόμησης 

• σε ακίνητα για τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις δόμησης από δημόσιες 
παρεμβάσεις στον τομέα γης 

• σε ακίνητα Οικοδομικών Συνεταιρισμών τα οποία βρίσκονται εν όλω ή 
εν μέρει εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων 
 

- Επίσης, με το Ν.4178 τα αυθαίρετα εκτός σχεδίου της πιο βαριάς 
κατηγορίας (5) εξαιρούνται της κατεδάφισης, εάν αγοράσουν Σ.Δ. μέσω της 
Τράπεζας Γης κάτι που αλλοιώνει την έννοια της εκτός σχεδίου δόμησης.  

 
 
 Σχολιασμός της πρότασης, τροποποίησης του άρθρου 51 του ν. 

4178/2013  σε Νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το ΥΠΕΝ  και της 
απόσυρσης της. 

 
Δυστυχώς λυπούμαστε εξαιρετικά για την απόσυρση της 
πρότασης, τροποποίησης του ν.4178/2013 (Α΄174)  με την οποία  
καταργούνταν οι παράγραφοι 11( α και β) του άρθρου 51 στο κατατεθειμένο 
νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, (άρθρο 50), με τον τίτλο «Πλαίσιο για την ασφάλεια 
στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/Ε.Ε., τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 για 
την περιβαλλοντική ευθύνη και άλλες διατάξεις»  
Ελπίζουμε στην επαναφορά της συγκεκριμένης 
πρότασης  σύντομα σύμφωνα με την οποία θα «απαγορεύεται  
εφεξής η δόμηση στη γεωργική γη Υψηλής Παραγωγικότητας εκατέρωθεν 
των οδικών αξόνων συμβάλλοντας στην προστασία, διατήρηση και διαφύλαξη 
του μη ανανεώσιμου και συνταγματικά κατοχυρωμένου φυσικού πόρου της  
Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας  και βασικού πυλώνα της 
παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. 
 
Τέλος, και επειδή ο ΣΕΠΟΧ επιθυμεί να συμβάλει ουσιαστικά στη 
συζήτηση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 



πόλεων και της υπαίθρου, αλλά και στην ορθολογική διαχείριση των 
φυσικών και πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας, ενώ επίσης πιστεύει ότι 
η διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής και ιεραρχημένων στόχων απαιτεί 
διευρυμένες συμμετοχικές διαδικασίες που να βασίζονται και σε ακριβή 
στοιχεία και εντοπισμό των προβλημάτων ζητά από το Υπουργείο να του 
παράσχει:  
 

• Αναλυτικότερη ενημέρωση για τους στόχους και τις αρχές πολιτικής του 
υπό διαμόρφωση νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα, 

 
• Ακριβή στοιχεία για τον χωρικό εντοπισμό και την κλίμακα των 

προβλημάτων των αυθαιρέτων, ιδίως δε το ποσοστό εξ αυτών που 
βρίσκεται σε υπό ένταξη περιοχές  

 
• Ενημέρωση  για τις ενέργειες άμεσης προώθησης των πολλών 

εκκρεμοτήτων του χωρικού σχεδιασμού και ιδίως σε περιοχές όπου 
καταγράφεται αυθαίρετη δόμηση.  

 
• Ενημέρωση για την πρόθεση του ΥΠΕΝ να διαχειριστεί τις αυθαίρετες 

κατασκευές εντός των δασικών εκτάσεων, που  επισημάνθηκαν και 
καταγράφηκαν αυθαίρετα, επί δασικών εκτάσεων και χαρτών και οι 
οποίες ονομάστηκαν με τον νέο αδόκιμο και δίχως ορισμό του, όρο 
«οικιστικές πυκνώσεις», (Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΕΠΟΧ ζήτησε την 
απόσυρση του κεφαλαίου Θ ενημερώνοντας την Βουλή για τις απόψεις 
του καθώς και μέσω του τύπου). 
 

• Ενημέρωση για την πρόθεση του ΥΠΕΝ για μια οριστική  και 
αμετάκλητη αντιμετώπιση του θέματος των αυθαίρετων πέραν του υπό 
διαμόρφωση νομοσχεδίου  
 

• Ενημέρωση για την πρόθεση του ΥΠΕΝ να επιλύσει αποφασιστικά την 
εκκρεμότητα όσον αφορά στο πλαίσιο χρήσεων γης, που αυτή τη 
στιγμή είναι η βασικότερη αιτία καθυστέρησης του σχεδιασμού στο 
επίπεδο των ΓΠΣ  

 
                                   Για τον ΣΕΠΟΧ,     

    Με  εκτίμηση 
   

                                      Η πρόεδρος 

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