
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 6 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 του ν.4030/2011) 

 

.α. Ο φερόµενος ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης που  
δηλώνεται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους καταβάλλει ενιαίο ειδικό  
πρόστιµο, το οποίο υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν της, επί την τιµή ζώνης, που  
ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύµφωνα µε το  
σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά την έναρξη  
ισχύος  του  παρόντος,  εφόσον  υποβληθούν  εµπρόθεσµα  η  αίτηση  και  τα  
δικαιολογητικά της παρ. 2 επί το συντελεστή 15 % και επί τους συντελεστές που  
ορίζονται στον πίνακα του παραρτήµατος του παρόντος ανάλογα µε την κατηγορία  
και το είδος του αυθαιρέτου (τετραγωνικά µέτρα Χ 15% Χ τιµή ζώνης Χ συντελεστές  
τετραγωνιδίων).  Για  την  εύρεση  του  προστίµου  κάθε  κατηγορίας  και  είδους  
κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα   προστίθενται τα εµβαδά όλων των  
δηλούµενων εµβαδών της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή  
ιδιοκτησία.  
β. Ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρβαση οικοδοµικής αδείας,  
συνολικής επιφάνειας µέχρι είκοσι (20) τ.µ. και εφόσον το µέγεθος αυτό δεν  
υπερβαίνει  το  ποσοστό  20%  της  επιτρεπόµενης  επιφανείας  κάθε  ιδιοκτησίας,  
βρίσκεται εντός οικοδοµήσιµου τµήµατος του οικοπέδου και δεν υπερβαίνει ποσοστό  
10% του επιτρεπόµενου ύψους βάσει της οικοδοµικής άδειας µετρούµενο από τη  
στάθµη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή, το πρόστιµο  
καθορίζεται σε ποσόν χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου  
περιοχές, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου  
και εντός οικισµών περιοχές µε τιµή ζώνης έως δυόµιση χιλιάδες (2.500) ευρώ και σε  
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για περιοχές µε τιµή ζώνης µεγαλύτερη από δυόµιση  
χιλιάδες (2.500) ευρώ.  
γ. Στην περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη χρήση αφορά κτίριο,  
που  χρησιµοποιείται  και  λειτουργεί  ως  βιοµηχανική,  βιοτεχνική  εγκατάσταση,  
ξενοδοχείο,     τουριστικό κατάλυµα, αποθήκη ή άλλη παραγωγική µονάδα, εφόσον  
έχει υπαχθεί σε ειδικές διατάξεις, που επιτρέπουν τη λειτουργία του µετά την  
καταβολή προστίµου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το παραπάνω ειδικό πρόστιµο  
διατήρησης καταβάλλεται µειωµένο κατά το ποσό του προστίµου ή τέλους ή  
εισφοράς, που έχει καταβληθεί σε εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.  
 
Εδάφιο δ που προστέθηκε µε τις τροποιήσεις του άρρου 49 του ν.4030/2011 
 
δ. Για παραβάσεις, οι οποίες δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα 
του Παραρτήµατος του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.µ.), 
καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ και το ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται ανά είδος 
παράβασης µε αναλυτικό προϋπολογισµό. Προϋπολογισµός έως και 5.000 ευρώ 
θεωρείται µία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιµο 500 ευρώ. Ο 
αριθµός των παραβάσεων ανά είδος προκύπτει από το πηλίκον του αναλυτικού 
προϋπολογισµού της δια του ποσού των 5.000 ευρώ, στρογγυλοποιούµενο προς τα 
άνω. Ο συνολικός αριθµός των παραβάσεων του ακινήτου σηµειώνεται στο 
τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του Παραρτήµατος.» 
 

 


