
Έπί του σχεδίου Νόμου «περί καταργήσεως τοϋ Ν.Λ το; 
349/74, τροποποιήσεως τών «περί αυθαιρέτων οικοδομι
κών κατασκευών διατάξεων καί ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Κατά τών αύθαιρέτως οΐκοδομουντων προβλεπονται, 
πλήν τών διοικητικών μέτρων, της κατεδαφίσεως τοϋ παρα
νόμου κτίσματος καί τοϋ προστίμου (άρθρα 118 εως 124 
τοϋ Ν.Λ.8/73 «περί τοϋ Γενικοϋ Οικοδομικού Κανονισμού») 
καί ποινικαί κυρώσεις.

Αυται, προβλεπόμεναι άρχικώς ύπό της παρ. 4 τοϋ 
άρθρου 66 τοϋ από 17 - 7/16.8.23 Ν.Λ/τος «περί σχεδίων 
πόλεων κ.λπ.», κατηργήθησαν άπό της εισαγωγής τοϋ 
Ποινικού Κώδικος (Ν. 1492/1950, άρθρ. 473 παρ. 2 
έδαφ. 22) έπανεισήχθησαν δέ διά τοϋ Λ.Ν.410/6S ’“«πε pTJ 
αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών ΐνα συγκροτήσουν την 
όσημέραι διογκουμένην ροπήν πρός σήν αύθαίρετον δόμησιν, 
ή όποια προσελάμβανε πλέον την μορφήν καταστροφής 
τοϋ περιβάλλοντος καί εντόνου, κερδοσκοπίας.

Τάς γενικάς ταύτας διατάξεις (έφαρμοζομένας τόσον 
διά τά εντός τών σχεδίων πόλεων αυθαίρετα, όσον καί τά 
έκτος σχεδίου τοιαϋτα) διετάραξε τό Ν.Δ.349/74, τό όποιον 
έν γενικαΐς γραμμαΐς :

α) κατήργησε τό πρόστιμου καί την ποινικήν δίωξιν διά 
τά έκτος σχεδίου παράνομα κτίσματα, τά άνεγειρόμενα 
έπί γηπέδων, άφ’ ών λόγω τοϋ μικρού μεγέθους των, δεν 
δύναται να χορηγηθή οικοδομική άδεια, ένώ άκριβώς έπί 
τών μικρών τούτων οικοπέδων άσκεϊται ή πλέον άπεχθής 
μορφή κερδοσκοπίας κατά τών άσθενεστέρων οΐκονομικώς 
τάξεων καί ή έπί τούτων δόμησις δημιουργεί τά πλέον 
αισθητά προβλήματα, άπαραδέκτων άπό πλευράς πολιτι
στικής οικισμών καί έντονου δράσεως πρός καταστροφήν 
τοϋ φυσικού περιβάλλοντος,

β) εισήγαγε τήν άντιβαίνουσαν εις τήν έννοιαν τοϋ Κρά
τους δικαίου αρχήν της αμέσου, άνευ έκδόσεως σχετικής 
διοικητικής πράξεως, κατεδαφίσεως τών κτισμάτων έπί 
τών κατά τήν περίπτωσιν (α) 'γηπέδων,

γ) εισήγαγε τό «μή μετατρέψιμον» τής ποινής διά τάς 
λοιπάς περιπτώσεις, μέτρον τό όποιον, έφαρμοζόμενον, ώς 
έκ τής σκληρότητος τής φύσεώς του, μόνον εις περιπτώσεις 
ί οιαιτερως έπικινδύνων καί αντικοινωνικών έγκλημάτων 
(εμπορία ναρκωτικών) ώδήγησε εις άνεπαρκή ούσιαστικώς 

έ φαρμογήν τοϋ νόμου ύπό τής δικαστηριακής πρακτικής, 
δ) έδημιούργησε άμφιβολίας διά τήν ΐσχύν τών λοιπών 

διατάξεων, αί όποΐαι προέβλεπον καί τήν ΰπαρξιν ποινικής 
ευθύνης τών τεχνικών.

Εις τήν κατάργησιν τοϋ τελευταίου τούτου νόμου καί τήν 
καθιέρωσιν γενικών λυσιτελών, αλλά καί μή προσκρουόντων 
εις τό γενικόν περί δικαίου αίσθημα μέτρων, διά τήν άντι- 
μετώπισιν τής αύθαιρέτου δομήσεως, άποσκοπεΐ, έν γενι- 
καϊς γραμμαΐς, τό παρόν σχέδιον Νόμου, έπί τών καθ’ 
έκαστα διατάξεων, τοϋ οποίου εκτίθενται είδικώτερον τά
έξής :

Άρθρον 1.
Διά τοϋ άρθρου τούτου καταργεΐται ρητώς τό Ν.Δ.349/ 

/4 «περί κατεδαφίσεως αύθαιρέτως άνεγειρομένων κτισμά- 
των και επιβολής κυρώσεων εις τούς άνευ άδειας οΐκοδο- 
μοϋντα» καί έπανισχύουν πλέον αί διά τοϋ Ν.Δ. 349/74 
καταργηθεϊσαι διατάξεις τών άρθρων 118-124 τοϋ Ν.Δ 
8/73 περί ΓΟΚ καί διά τάς περιπτώσεις, καθ’ άς τά αύθαί- 
ρετα κτίσματα άνεγείρονται έπί άκινήτων κειμένων έκτος 
σχεδίου πόλεως· ή οικισμών προ υφισταμένων τοϋ 1923, 
εφ’ ών κατά τάς κειμένας διατάξεις δεν είναι έπιτρεπτή 
ή δόμησις.

Συμπληροϋνται αί διατάξεις τών άνωτέρω άρθρων 118 
και 126 τοϋ αύτοϋ Ν.Δ.8//3 ώστε νά καθίσταται δυνατή
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ή έγκαιρος έκδοσις τών άδειών. Π αραλλήλως και προς 
άντιμετώπισιν τών οικοδομικών εργασιών, αί όποιαι εκτε- 
λοϋνται εις άπομεμακρυσμένας περιοχάς, παρέχεται ή εύχέ- 
ρεια νά εξουσιοδοτούνται ύπό τών αρμοδίων πολεοδομικών 
υπηρεσιών αί Δημοτικαί~ καί Κοινοτικαί Άρχαί διά τήν 
παροχήν τής άδειας ύπό τήν έποπτείαν πάντοτε τών πολεο- 
δομικών ύπηρεσιών. Τούτο θεωρείται σκόπιμον διά νά μή 
καθυστεοή ή χορήγησις άδειας διά μικροκατασκευάς εις 
άπομεμακρυσμένας περιοχάς χωρίς νά διασπάται ή ορθή 
πολεοδομική παρακολούθησις καί τών έργασιών τούτων. 
Τέλος διά τών συμπληρώσεων τών άνω άρθρων παρέχεται 
ή ευχέρεια κατασφαλίσεως τοϋ άπορρήτου στρατιωτικών 
κατασκευών εις έκτος έγκεκρ ιμένων σχεδίων περιοχάς 
(στρατώνες κ.λπ.).

“Αρθρον 2.
Διά τοϋ άρθρου τούτου άντικαθίσταται ή παρ. 1 τοϋ 

«κρθφν. 4 τοϋ Α.Ν.410/68 «περί αύθαιρέτων οικοδομικών 
κατασκευών» ή περιλαμβάνουσα τάς ποινάς τάς έπιβαλλο- 
μένας διά τήν αύθαίρετον δόμησιν καί ήτις παράγραφος 
εφεξής θά ίσχύη εις πάσας τάς περιπτώσεις έντός ή έκτος 
σχεδίου πόλεως.

Διά τής τροποποιήσεως :
α) ενοποιείται ή ποινή_διή πάσας τάς περιπτώσεις

(έντός καί έκτος σχεδίου) εις φυλάκισιν μέχρις ένός έτους 
καί χρηματικήν ποινήν. ’Επαναλαμβάνεται ότι καταργεΐται 
τό μή μετατρέψιμον τής ποινής τής φυλακίσεως,

β) έπεκτείνεται ή έπιβολή τών ποινών πέραν τών κυρίων 
τών άκινήτων, έφ’ ών άνεγείρονται τά αύθαίρετα κτίσματα 
καί εις τούς νομεΐς, κατόχους, ή αύτογνωμόνως έπιλαμβα- 
νομένους τούτων. Καί τούτο διά νά άρθή τό ύπάρχον βάσει 
τής κειμένης νομοθεσίας λογικώς άπαράδεκτον τής άτιμω- 
ρησίας τοϋ έπιχειροϋντος τό μεΐζον (αύθαιρέτως οικοδομών 
έπί ξένου άκινήτου) ένώ τιμωρείται ό ένεργών τό έλασσον 
(αύθαιρέτως οικοδομών έπί άκινήτου ιδιοκτησίας του). 
’Επίσης διατηρείται ή ποινική εύθύνη τών έποπτευόντων 
τάς παρανόμους έργασίας τεχνικών καί τών έκπονούντων 
μελέτας άντικειμένας πρός τάς ΐσχυούσας πολεοδομικάς 
διατάξεις,

γ) έπεκτείνεται έπίσης διά πρώσην φοράν ή έπιβολή 
τών ποινών καί εις τούς έργολάβους τών παρανόμων έργα
σιών, διότι ούτοι άποτελοϋν μίαν τών ριζών τοϋ κακού 
ένσυνειδήτως άσκοϋντες έξ έπαγγέλματος τήν παράνομον 
δόμησιν, έχοντες ώς μόνον κίνητρον τό κέρδος.

“Αρθρον 3.
Ώς συνέπεια τής κατά τό άρθρον 2 διά πρώτην φοράν 

θεσπίσεως ποινικής εύθύνης τών έργολάβων, τών άναλαμβα- 
νόντων παρανόμους οίκοδομικάς έργασίας, καί πρός τόν 
σκοπόν, όπως παταχθή ή κερδοσκοπική δράσις τούτων είς 
βάρος τών άσθενεστέρων οΐκονομικώς τάξεων, διά τοϋ άρθρου 
τούτου ορίζεται, έπίσης τό πρώτον, ότι τά χρησιμοποιού
μενα διά τάς άνωτέρω έργασίας μηχανήματα, οχήματα κ.λπ. 
κατάσχονται,' διατάσσεται ή δήμευσίς των ύπό τοϋ Δικα
στηρίου καί εκποιούνται διά πλειστηριασμοϋ.

Άρθρον 4.
Διά τοϋ άρθρου τούτου έπιδιώκεται, διά πρώτην φοράν, νά 

παταχθή μία άλλη πηγή τοϋ κακού, οί κερδοσκοποϋντες 
έπί τής γης έπιχειρηματίαι εις βάρος άσθενών, συνήθως, 
οΐκονομικώς τάξεων. Προβλέπει ποινήν φυλακίσεως διά τούς 
μεταβιβάζοντας κυριότητα μέρους ή τοϋ όλου γηπέδου κατά 
παράβασιν τοϋ άρθρου 16, τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 20 τοϋ
άπό 17-7/16.9.1923. Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεμιγ κ.λπ». 
καί τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 690/48 «περί συμπλη- 
ρώσεως τοϋ σχεδίου πόλεων διατάξεων» ήτοι γηπέδου, έφ’ 
ού ό ιδιοκτήτης έσχημάτισεν ή άνεγνώρισε σχηματισθέντας 
τυχόν άνευ τής θελήσεώς του κοινοχρήστους χώρους (ιδιω
τικός οδούς καί πλατείας κ.λπ.), ή δεν έσχημάτισεν ούδ’ 
άνεγνώρισε μέν τοιούτους, άλλ’ έπιδιώκει τόν σχηματισμόν
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ή 'την άναγνώρισίν των διά της μεταβιβάσεως. Διά των 
διατάξεων τούτων έθεωρεΐτο άκυρος ή συντελουμένη κατά 
παράβασιν τούτων μεταβίβασις. ΟύδεΙς όμως έκ των συμ- 
βα/ά,ομένων έ—εκαλείτο ταύτην καί οί παραβάται των διατά
ξεων τούτων παρέμενον άνευ κυρώσεων. Διά τής θεσπιζο- 
μένης το πρώτον ποινής φυλακίσεως, διά τον ώς άνω παρα- 
νόμως μεταβιβάζοντα, σκοπεΐται ή άναχαίτισις των έπαγ- 
γελματιών τοϋ είδους, έκ των πράξεων τούτων καί ή προ
στασία των μελλοντικών πτωχών αγοραστών. Διά τούς 
ίδιους λόγους μέ την αυτήν ποινήν τιμωρούνται καί οί οπωσ
δήποτε μεσολαβοϋντες εις τάς πράξεις ταύτας.

Ή αναφορά έξ άλλου καί τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 
2 τοϋ Ν.Δ. 690/48 «περί συμπληρώσεως τών «περί σχεδίων 
πόλεων διατάξεων» άποβλέπει εις τήν πάταξιν μιας άλλης 
μορφής καταστρατηγήσεως τών κείμενων πολεοδομικών 
διατάξεων διά κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Πρόκειται περί τής περιπτώσεως κατά τήν οποίαν άνε- 
γείρεται-κτίριον έπί γηπέδου έπί του οποίου επιτρέπεται ή 
δόμησις καί μετά τήν άνέγερσιν μεταβιβάζεται ή ύποχρεωτι- 
κώς άκάλυπτος επιφάνεια.

Βαρυτέρα ποινή φυλακίσεως προβλέπεται, τό πρώτον, 
διά τούς εκπροσώπους καί διευθυντάς τών καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον ώργανωμένων επιχειρήσεων, αί όποϊαι, είτε φανερώς 
καί διά λογαριασμόν των, είτε κρυπτόμεναι όπισθεν γαιο
κτημόνων καί πάλιν δΐά-λογαριασμόν των, πωλοϋν ή αγο
ράζουν γήπεδα έμπίπτοντα εις τάς άπαγορευτικάς διατάξεις 
τοϋ άρθρου 16 παρ. 1 καί τοϋ άρθρου 20 τοϋ άπό 17.7.23 
Ν. Δ/τος. Σημειοϋται ότι ή διάταξες αύτη (παργρ. 2) δεν 
αφορά εις τούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς διά τούς 
όποιους νΰν (άρθρ. 4 τοϋ Α.Ν. 201 17) προεγκρίνεται ή 
άγορά οίασδήποτε έκτάσεως. Έλαχίστή συνέπεια τής άνω- 
τέρω ρυθμίσεως είναι ή άπαγόρευσις τής διαφημίσεως, 
•άμέσως ή εμμέσως τών ανωτέρω γηπέδων ώς ένέχουσα τό 
σπέρμα τής έπάκολουθούσης καταρτίσεως τής παρανόμου 
δικαιοπραξίας, ήτις ώς έτονίσθη καί προηγουμένως πλήττει 
ούσιαστικώς καί καιρίως τον οίκονομικώς άσθενέστερον τών 
συμβαλλομένων, όστις διά τής διαφημίσεως έντονώτατα 
παρασύρεται καί ύφίσταται οίονεί επιβολήν. Διευκρινίζεται 
ότι ή ποινή δεν επιβάλλεται εις τήν εφημερίδα ή τό ραδιό
φωνο αλλά εις τον παραγγέλλοντα τήν διαφήμισιν.

Άρθρον 5.
Διά τής διατάξεως ταύτης σκοπεΐται ή προστασία τοϋ α

γοραστού διά τής άκριβοΰς άποτυπώσεως τής ταυτότητος 
τοϋ άγοραζομένου οικοπέδου ή αγροτεμαχίου εις τό σχεδιά
γραμμα καί τό συμβόλαιον καί ή γνώσις αύτοϋ περί τών ίσχυ- 
,όντων όρων δομήσεως έπί τού μεταβιβαζομένου.

Διά. τών άπειλουμένων ποινικών κυρώσεων κατά τών 
ψευδώς έμφανιζόντων τό εμβαδόν τοϋ οικοπέδου ή γηπέδου 
μεγαλύτερου τοϋ πραγματικού, προς τόν σκοπόν, όπως λά
βουν άδειαν άνοικοδομήσεως. επιδιώκεται νά καταστή αδύ
νατος ή έμφάνισις τοϋ οικοπέδου ή γηπέδου μέ διάφορον τής 
πραγματικής ταυτότητα καί ή διά τοϋ τρόπου αύτοϋ παρα- 
πλάνησις τών πολεοδομικών υπηρεσιών. ' Η αναγραφή τών 
όρων δομήσεως έπί τοϋ αύτοϋ σχεδιαγράμματος καί διά τό 
έναπομένον οΐκόπεδον ή γήπεδον, έάν τό πωλούμενον είναι 
τμήμα μεγαλυτέρας έκτάσεως, καθιστά άναμβισβήτητον 
τήν γνώσιν τοϋ πωλοϋντος έάν δύναται νά οΐκοδομήση εις 
τό έναπομένον διασφαλιζομένης ούτω τής διά τοϋ άρθρου 6 
τοϋ σχεδίου Νόμου επιδιώξεως. Εις τόν αύτόν σκοπόν 
κατατείνει καί ή έπιβαλλομένη ύποχρέωσις εις τόν συντάσ- 
σοντα τό πωλητήριον συμβόλαιον συμβολαιογράφον.

’Άρθρον 6.
Διά τής-,έπαναφοράς εν ΐσχύι τής παραγράφου 1 τοϋ άρ

θρου 2 τοϋ _\.Δ. 690/4S «περί συμπληρώσεως τών «περί σχε
δίων πόλεων διατάξεων», όριζούσης ότι απαγορεύεται ή με- 
ταβίβασις τής κυριότητος οικοπέδων έπαγομένη τήν δημιουρ
γίαν οικοπέδων μή άρτιων, εμποδίζεται ή έκ τής καταργή- 
σειυς ταύτης πολεοδομική άναρχία.

Διά τής διατάξεως επίσης τοϋ άρθρου τούτου παρεμποδί
ζεται ή δημιουργουμένη ανωμαλία εις τήν άνοικοδόμησιν 
έξ υπαιτίων κατατμήσεων οικοπέδων ύπό τών ιδιοκτητών 
αυτών καί τίθεται φραγμός εις τήν ανήθικου άξίωσιν τών οι
κοπεδούχων τούτων διά τακτοποίησιν τών οικοπέδων των 
εις βάρος τοϋ αναίτιου γείτονος. Τό αύτό έπιτυγχάνεται διά 
τής θεσπιζομένης άπαγορεύσεως παροχής έξόδου εις οικό
πεδα, τά όποια αποκλείσθηκαν διά πράξεως τών ιδιοκτητών 
των ή τών δικαιοπαρόχων των.

Άρθρον 7.
Διά τής διατάξεως ταύτης έπιδιώκεται ή ανακοπή της 

τάσεως τών έπιθυμούντων νά οικοδομήσουν αυθαιρέτους, 
όπερ δεν θά πράξουν, έάν γνωρίζουν, έκ τών προτέρων, ότι 
εις τό παράνομον κτίσμα δέν θά παρασχεθή νερό καί ήλεκ- 
τρικόν ρεύμα, στοιχεία άπαραίτητα διά. τήν διαβίωσιν καί 
τήν έκμετάλλευσιν τοϋ οικοδομήματος.

«.waeeK-π Άρθρου 8.

Συναφές προς τό θέμα πατάξεως τής αυθαιρεσίας τυγχά
νει καί τό τής άναγνωρίσεως καί οίονεί ρονομιμοποιήσεω: 
τών παλαιών έκείνων αύθαιρέτων κατασκευών, αί όποϊαι 
ώς έκ τής φύσεώς των, ήδύνατο νά λάβουν άδειαν ή ά/./.ω: 
δέν άποβαίνουν ύπερμέτρως εις βάρος τής πόλεως.

Είδικώτερον -τό-άρθρον. τούτο παρέχει τήν-ευχέρειαν νομι- 
μοποιήσεως, κατά τήν διαδικασίαν τοϋ Α.Ν·. 410/68, αύ
θαιρέτων άνεγερθέντων άπό τοϋ έτους 1955 (ισχύς παλαιοί 
ΓΟΚ) έως τό 1973 (ισχύς νέου ΓΟΚ), τής σχετικής δηλώ- 
σεως ύποβαλλομένης έντός διετίας. Ούσιαστικώς δηλαδή άφ! 
ενός μέν παρέχεται ή δυνατότης νομιμοποιήσεως ύπό τά: 
προϋποθέσεις τοϋ Α.Ν. 410/68 τών αυθαιρέτων τών άνε
γερθέντων μετά τήν ΐσχύν τούτου καί μέχρι τής ισχύος τοΐ 
νέου ΓΟΚ (1973), ύπό τοϋ οποίου ρυθμίζεται παγίως πλέο\ 
τό θέμα τών αύθαιρέτων κατασκευών, άφ’ έτέρου δέ ορίζει 
ότι καί διά τά αύθαίρετα τά προ τοϋ Α.Ν. 410/68 γίνονται 
δεκταί δηλώσεις, έντός πάντοτε τής νέας διετούς προθεσμίας, 
άνευ προσαυξήσεως τής ύπό τούτου προβλεπομένης εισφορά: 
(10% έπί τής αξίας).

Επίσης διά τοϋ άρθρου τούτου χαρακτηρίζονται, ώς ειλι
κρινείς αί μέχρι τώρα ύποβληθεΐσαι ώς άνω δηλώσεις, διά 
νά. έκκαθαρισθή ή ύπόθεσις. Μετά τήν νϋν παρεχομένην νέα\ 
προθεσμίαν ή εισφορά θά διπλασιάζεται άντί τοϋ τριπλασια- 
σμοϋ, ίνα έν τή έπιεικεστέρα ταύτη ρυθμίσει λήξη τό θέμα 
καί άνακοπή έν τώ μέΐά.οντι πάσα αίτςσις νέων παρατάσεων 
τής άνωτέρω προθεσμίας.

Διά τής διατάξεως ταύτης διατηρείται τό δικαίωμα τοϋ 
Κράτους νά κατεδάφιση τά. αύθαίρετα. έάν κρίνη ταϋτα κατε- 
δαφιστέα, έπιτυγχάνεται ή εύχερεστέρα διακρίβωσις τών 
παραβάσεων ύπό τών αρμοδίων ’Αρχών, καί ή εΐσπραξι: 
τών σχετικών πόρων καί ή διάθεσις τούτων ύπέρ τοϋ «Ει
δικού Ταμείου Εφαρμογής ρυθμιστικών καί πολεοδομικών 
σχεδίων», ίνα τούτο δυνηθή νά έκπληρώση τούς κοινωνικού: 
σκοπούς του.

Άρθρον 9.
Έκρίθη άναγκαία ή Οέσπισις τής διατάξεως ταύτης μετά 

τήν κατάργησιν τοϋ Π. Δ/τος τής 18/20.3.26 «περί αύθαι- 
ρέτων κατασκευών κλπ.» ύπό τοϋ Ν.Δ.8/73 «περί ΓΟΚ»,διότι 
έδημιουργήθη κενόν ώς προς τά έπιλαμβανόμενα τής κατε- 
δαφίσεως τών αυθαιρέτων κτισμάτων όργανα. ΔΓ αύτής κα
θορίζονται τά όργανα καί ή διαδικασία κατεδαφίσεως, μετά 
τήν άπόφασιν τής αρμόδιας ’Αρχής ότι το κτίσμα είναι κα- 
τεδαφιστέον.

Άρθρον 10.
Διά τοϋ άρθρου τούτου επιδιώκεται νά παταχθή ετέρα 

μορφή αυθαιρεσίας έκ τής συνδέσεως άκινήτων μέ τό δίκτυον 
άποχετεύσεως Π ρωτευούσης. Ούτω καθιεροϋται τό αύτεπάγ- 
γελτον τής διώξεως τών κατά τών Ο.Α.Π. ποινικών άδι- 
κημάτων καί καθορίζεται σαφέστερου ή δυνατότης παραστά- 
σεως τοϋ Ο.Α.Π. ώς πολιτικό)r ένάγοντοε. αί κυρώσεις κατά
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-itv συνδεόντων χύθα'.ρέτω: τά: οικοδομά: των μέ .τό δί- 
κτυον άποχετεύσεως τοϋ Ο.Α.ΓΤ. καί παρέχεται ή δυνατότης 
εί: τοΑ αύθαιρετήσαντα: νά νομιμοποιήσουν τά: παρανόμου: 
συνδέσει: τή: άττοχετεύσεώ: των έντός τής τασσομένη: 
προθεσμίας.

Λιά τοϋ άρθρου τούτου αντικαθίσταται τό άρθρον 11 τοϋ 
Νόμου 323//6 «περί Ο.Λ.Π.».

Λί τροποποιούμεναι διά τοϋ παρόντος διαταςεις εχουσιν 
ώ: κατωτέρω :

«Ή παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 410;6b «περί 
αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών :

Οί κατά τήν εναρξιν ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου κύριοι 
ή συγκύριοι κτιρίων ή τμημάτων αύτών άνεγερθέντων εντός 
τών εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών, μετά την 
εναρςιν ισχύος τοϋ άπό 9-8/30-9-55 Β. Δ/τος «περί τοϋ 
Γενικοϋ Οικοδομικού Κανονισμού τοϋ Κράτους», καθ’ 
ύπέρβασιν τής οικοδομικής άδειας ή καί άνευ άδειας ύπο- 
•/ρεοϋνται εις τήν καταβολήν τής κατά τάς διατάξεις τοϋ 
παρόντος άρθρου εισφοράς υπέρ τοϋ Δημοσίου, είτε τάκτί- 
σματα ταϋτα πληρούν τούς ορούς τών κειμένων Πολεοδο- 
μικών διατάξεων, είτε ταϋτα άντίκεινται μέν προς 
όρου: τούτους, άλλΆκρίθησαν ώς μή κατεδαφιστέα κατά 
τάς παρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος».

«Ή παραγρ. 6 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 410/68 «περί αυθαι
ρέτων οικοδομικών κατασκευών.

Τό προϊόν τής ώς άνω εισφοράς διατίθεται, δι’ άποφά- 
σεως τοϋ 'Υπουργού Δημοσίων Έργων, άποκλειστικώς διά 
πολεοδομικούς σκοπούς». .

Τό άρθρον 11 τοϋ Ν. 323/1976 :
«1. Κατά τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 458 τοϋ Ποινικού 

Κώδικος τιμωρούνται ανεξαρτήτως των διοικητικών κυρώ
σεων :

α) ό άποχετεύων εντός τοϋ δικτύου υπονόμων ή διευθε
τημένων ρευμάτων καί γενικώς ανοικτών αγωγών βιομηχα
νικά καί ακάθαρτα ΰδατα ώς καί καθαρά ύδατα βιομηχανικών 
εργοστασίων, εργαστηρίων, γκαράζ κλπ. ή άλλων κατα
στημάτων άνευ τής άπαιτουμένης ειδικής άδειας τοϋ Ο.Α.Π. 
ή ο μή προβαίνων εις τάς άναγκαιούσας προς τούτο εγκα
ταστάσεις καί εις τάς τροποποιήσεις τούτων ώς έν παρα
γράφω 3 τοϋ άρθρου 7 τοϋ άπό 15-6/20.7.1955 Β.Δ. «περί 
κυρώσεως τοϋ Κανονισμού λειτουργίας δικτύου υπονόμων 
τής περιοχής τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης» καθορί
ζεται καί ό κατά παράβασιν τών διατάξεων τών παραγρά
φων 4,5,6,7 καί 8 τοϋ αύτοϋ άρθρου 7 τοϋ ώς άνω άπό 
15-6/20.7.1955 Β.Δ. ένεργών.

β) Ό χρησιμοποιών προς οίονδήποτε σκοπόν υγρά όθεν- 
όήποτε προερχόμενα καί ρέοντα έντός διευθετημένων χει
μάρρου1/ ή ρευμάτων ή αγωγών έν γένει όμβριων ή άκαθάρ- 
των ύδάτων άνευ τής έν τώ άρθρω 8 τοϋ ώς άνω άπό 15-6/ 
20./.1955 Β.Δ. προβλεπομένης άδειας τοϋ 'Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων.

γ)’ 'Ο- καθ’ οίονδήποτε τρόπον παρακωλύω1/ τον υπό τοϋ 
Ο.Α.Π. έλεγχον τοϋ έντός ακινήτων εγκαταστάσεων άπο
χετεύσεως περί οϋ τό άρθεον 10 τοϋ ώς άνω άπό 15-6/ 
27.1955 Β.Δ. -

δ) Ίδιοκτήται άκινήτων, καλούμενο'. ΰπό τοϋ Ο.Α.Π. 
προς έκ'τέλεσιν τών-κατόπιν τοϋ ελέγχου περί ού τό άρθρον 
10 τοϋ άνω άπό 15-6/20.7.1955 Β.Δ. καθωρισμένων 
εργασιών εις τάς έντός τών άκινήτων των εγκαταστάσεις 
άποχετεύσεως μή συμμορφούμενοι έντός τής ταχθείσης δίς 
προθεσμίας.

2. 'Η διά τά ανωτέρω άδικήματα,. διωκόμενα αύτεπαγ- 
γελτως, ο>ς. καί διά παν έτερον ποινικόν άκίδημα στρεφό- 
μενον κατά τοϋ Ο.Α.Π., μήνυσις ή έγκλησις τούτου υπο
βάλλεται ύπό τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ αύτοϋ ή καί ΰπό 
εςουσιοδοτουμένου προς τούτο, δι’ άπλοϋ εγγράφου.τοϋ Γενι
κού Διευθυντοϋ, υπαλλήλου τής Λ' Κατηγορίας.

3. "Οστις προξενεί εις τά έργα καί τάς εγκαταστάσεις 
τοϋ δικτύου άποχετεύσεως βλάβην, έξ ής προήλθεν ή συνέ
πεια τής όποιας έπεβλήθη διακοπή τής άποχετεύσεως τι
μωρείται. έάν μέν ένήργησεν έκ προθέσεω: διά φυλακίσεως 
μέχρι: έξ (6) μηνών καί χρηματικής ποινής, έάν 3έ έξ 
άμελείας διά χρηματική: ποινής».

Τούς σκοπούς τούτους έπιδιώκει τό παρόν σχέδιο ν Νό
μου τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ όψιν 'Υμών 
προς ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 25 Μαΐου 1977

Οί 'Υπουργοί
Δικαιοσύνης 

Κ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ1Σ
Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Δημοσίων Έενων

ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί καταργήσεως τοϋ X. Δ/τος 349/1974 τροπι

τών «περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών I 
καί ρυθμίσε ως συναφών θεμάτων».

Άρθρον 1.
1. Καταργείτα: τό Ν.Δ. 349/74 «περί κατεδαφ 

θαιρέτως άνεγειρομένων κτισμάτων καί έπιίολής 
εις τούς άνευ άδειας οίκοδομοϋντας».

,ποιήσεως
ιατάξεων

ίσεως αύ- 
κυρώσεων

2. Α! διατάξεις τών άρθρων 118 έως 124 τοϋ Ν. Δ.
8/1973 «περί Γενικοϋ Οικοδομικού Κανονισμού» έφαρμόζον- 
ται εις πάσας τάς περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών έντός 
ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων ή έντός τών ορίων 
τών προϋφισττμένων τοϋ έτους 1923 οικισμών. ~

3. Έν τέλει τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 118 τοϋ Ν. Δ. 
8/73 προστίθεται έδάφιον έχον οΰτω:

«Δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορί
ζονται αι περιπτώσεις 
εις άπομεμακρυσμένας

κατόπιν επουσιοσοτησεω

ιομικων εργασιών, ησσονος σημασίας, 
■ής έδρας τής οικίας Πολεοδομικής 

ας ούνατα: ή άδεια νά έκδίδεται. 
ς καί ύπό τήν έποπτείαν τής αρμό

διας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ύπό τών Δημοτικών ή Κοι
νοτικών ’Αρχών».

4. Έν τέλει τής παραγρ.' 1 τοϋ άρθρου 126 τοϋ αύτοϋ 
Ν. Δ. 8/73 προστίθεται έδάφιον έχον οΰτω:

«Δι’ άποφάσεως τών 'Υπουργών Εθνικής Άμύνης καί 
Δημοσίων Έργων καθορίζεται τό περιεχόμενο1/ τής άδειας 
εΐδικώς διά τάς περιπτώσεις στρατιωτικών έργων ή έγκατα- 
στάσεων εις τάς έκτος σχεδίου πόλεων περιοχάς».

Άρθρον 2.
Ή παράγραφος 1 τοϋ 

αυθαιρέτων οικοδομικών 
ακολούθως:

άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 410/1968 «περί 
κατασκευών», αντικαθίσταται, ώς

«1. Ο! κύριοι, συγκύριοι, νομείς, κάτοχοι ή αύτογνωμόνως 
έπιλαμίσ/όμενοι τών, έντός ή έκτος έγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεων ή κωμών, άκινήτων, έφ’ ών άνεγείρονται ύπό τούτων 
ή τή εντολή των πόσης φύσεως κτίσματα κατά παράίασιν τών 
πολεοδομικών διατάξεων ή καθ’ ύπέρίασιν οικοδομικής 
άδειας ή άνευ τοιαύτης άδειας, ή τοποθετούνται μονίμως ή 
προσωρινώς περίπτερα λυόμενα, παραπήγματα καί οιαιδήποτε 
παρεμφερείς κατασκευαί. οί έποπτεύοντες τάς εργασίας ταύ- 
τας τεχνικοί, οίασδήποτε κατηγορίας καί ο! άναλαόόντες τήν 
έκτέλεσιν τούτων ή μέρους αύτών έργολάδο: κάτοχο: πτυχίου 
δημοσίων έργων ή μή, τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρις 
ένός έτους καί διά χρηματικής ποινής. ’Ομοίως τιμωρούνται 
καί οί έκπόνοΰντες μελετάς άντικειμένας πρός τάς ΐσχυούσας


