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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 

 
 
ΑΘΗΝΑ                    : 22.6.2021 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 9η 
ΠΡΑΞΗ                    : 39 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Π.Γιωτάκου (κωλυομένου του τακτικού μέλους), Θ. Γαλάνη, Ε. 

Διαμαντοπούλου (κωλυομένου του τακτικού μέλους), Α. Σκάρλα, Π. 
Βουλέλλης, Ν. Τριανταφυλλόπουλος, Κ. Καρατσώλης, Μ. 
Παπαμιχαήλ 

   
 
ΘΕΜΑ : Υπαγωγή στο ν. 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών, σε οικόπεδο / γήπεδο για το 

οποίο δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια και στο οποίο υπάρχουν κτίσματα 
προϋφιστάμενα του 1955. 

 
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  

 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του : 
 
(α)  το από 6.4.2021 έγγραφο της Συμβολαιογράφου κας Σκουράκη προς τη Δ/νση 

Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, 
(β)  το από 23.4.2021 συμπληρωματικό έγγραφο του Μηχανικού κ. Γεωργούλη προς τη Δ/νση 

Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ (αρ.πρ. 
ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/40771/549/26.4.2021, 

(γ)  το από 17.6.2021 ενημερωτικό σημείωμα προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ της Δ/νσης Εφαρμογής 
Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών, γνωμοδότησε κατά 
πλειοψηφία ότι μπορούν να υπαχθούν αυθαίρετες κατασκευές, που πραγματοποιήθηκαν μετά 
την 1.1.1983, ευρισκόμενες σε οικόπεδο / γήπεδο για το οποίο δεν έχει εκδοθεί οικοδομική 
άδεια, και στο οποίο υπάρχουν κτίσματα προϋφιστάμενα του 1955, στην κατηγορία 4 του 
άρθρου 96 του ν. 4495/2017, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για την 
κατηγορία 4 στην εν λόγω διάταξη του νόμου και οι αυθαίρετες κατασκευές αποτελούν 
προσθήκες καθ΄ ύψος  ή κατ΄ επέκταση στα προϋφιστάμενα του 1955 κτίρια.  
Σε κάθε περίπτωση, τα προ της 30ης-11-1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9-8-1955 β.δ. , 
κτίρια, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα, όπως ακριβώς τα ανεγερθέντα με οικοδομική άδεια.  
 
Οι εκ των μελών κκ Γιωτάκου, Γαλάνη και Σκάρλα κατ΄αρχήν συμφωνούν με τα αναφερόμενα 
αλλά θεωρούν ότι θα μπορούσε να είχε απαντηθεί από τη Δ/νση Εφαρμογής Σχεδιασμού και 
Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ καθώς δεν τίθεται θέμα ερμηνείας. 
 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 

Χ. ΚΑΣΑΠΗ 
 


