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ΘΕΜΑ: Εργασίες επισκευής και αποπεράτωσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισµούς
Σχετ : α) το µε αρ. πρωτ. 332/21-1-2014 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι η υπ’ αρίθµ. 2975/19-1-2012
Απόφαση (ΦΕΚ 43/Β/2012) «Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης
εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει.», είναι γενικής
εφαρµογής, ειδικότερα δε, στο άρθρο 2 αυτής προβλέπεται ότι για αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά
την 1-3-2012, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και µελέτες της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.4030/11,
στα οποία δεν περιλαµβάνονται εγκρίσεις φορέων σε σχέση µε την αρχιτεκτονική και µορφολογική
εικόνα του αυθαιρέτου. Εξάλλου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παρ.5 του ν.4178/13
«…επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη: α) η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης,
β) η εκτέλεση εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική
βελτίωση−αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους και προσαρµογής κατά το εδάφιο δ΄, της
παραγράφου 2 του άρθρου 13, …».
Στις περιπτώσεις ωστόσο των παραδοσιακών οικισµών, το συλλογικό όργανο που
επιλαµβάνεται στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, είναι η επιτροπή του άρθρου 12 του ίδιου
νόµου, η οποία εξετάζει τη µορφολογική και αισθητική ένταξη ολοκληρωµένων αυθαιρέτων
κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου και του δοµηµένου περιβάλλοντος, ειδικά δε για τις
περιπτώσεις ολοκληρωµένων αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν.4178/13, µπορεί να επιβάλλει την εκτέλεση εργασιών προσαρµογής στους ισχύοντες
µορφολογικούς όρους και περιορισµούς του παραδοσιακού οικισµού, κατά τα οριζόµενα στην παρ.5
του άρθρου 25 του ν.4178.
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