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Της Βάλιας Μπαζού 
Όπνπ θνξφηδα είλαη φζνη δελ δηαζέηνπλ απζαίξεηε αιιά λφκηκε θαηνηθία… Καη είλαη θνξφηδα γηαηί 
απινχζηαηα γηα κηα αθφκα θνξά ζηξψλεηαη ην θφθθηλν ραιί γηα ηελ επηβξάβεπζε φζσλ ρηίδνπλ 
φπνπ ζέινπλ, φπσο ζέινπλ, ρσξίο κειέηεο, ρσξίο λα πιεξψλνπλ θφξνπο, ΙΚΑ θαη ακνηβέο γηα ηελ 
έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο. Καη επεηδή δελ βξηζθφκαζηε ζηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 θαη 
ηνπ ΄60, νη θαζ΄χιελ αξκφδηνη θαιά ζα θάλνπλ εάλ πξνρσξήζνπλ ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 

απζαηξέησλ λα κελ καο θινκψζνπλ κε ιφγνπο δεθάξηθνπο γηα ην 
θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ ιχλεηαη, γηα ηνπο κηθξντδηνθηήηεο πνπ 
απεγθισβίδνληαη… Μελ καο θινκψζνπλ κε θαλθάξεο γηα ηα 
εθαηνκκχξηα πνπ ζα εηζξεχζνπλ ζην δεκφζην ηακείν γηαηί εάλ 
θάλνπλ… ηακείν, ζα βγνπλ ρξεσκέλνη. 
Γηα λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο θάπνηνο πξνρσξά ζηελ 
θαηαζθεπή απζαηξέηνπ φηαλ: 
-αγφξαζε εηο γλψζε ηνπ νηθφπεδν εθηφο ζρεδίνπ 
-αγφξαζε εηο γλψζε ηνπ δάζνο ή δαζηθή έθηαζε 
-θαηαπάηεζε κε ζξάζνο δάζνο, δαζηθή έθηαζε ή αηγηαιφ 
Καη απηφο ν θάπνηνο επηβξαβεχεηαη κε θσο, λεξφ, ηειέθσλν αθνχ 
θαλέλαο δήκνο θαη θακηά δεκφζηα ππεξεζία δελ ηεξεί ηνλ λφκν θαη 

δελ ελδηαθέξεηαη εάλ δίλεη παξνρέο ζε παξάλνκν θηίζκα. 
Καη ην παξάινγν ζπλερίδεηαη αθνχ φινη ηξέκνπλ ην πνιηηηθφ θφζηνο θαη ηελ νξγή ηνπ απζαίξεηνπ. 
Έηζη φρη κφλνλ δελ πξνρσξνχλ ζε θαηεδαθίζεηο αιιά: 
- ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δελ ηνικά λα εηζπξάμεη βεβαησκέλα πξφζηηκα 
- νη δήκνη θαη νη πνιενδνκίεο δελ ηνικνχλ λα επηβάιινπλ πξφζηηκα 
Καη ηψξα ε απνζέσζε ηεο απζαίξεηεο Διιάδαο έξρεηαη κε ηελ πξφηαζε ηνπ ππνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ λα κεησζνχλ ζην ειάρηζην ηα πξφζηηκα θαη λα επηβξαβεπζνχλ νη απζαίξεηνη. 
Γηα ηελ ηζηνξία παξαζέησ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηε δηαδηθαζία 
πνπ απαηηείηαη κφλνλ απφ ηα ΚΟΡΟΪΓΑ. 
 
Οικοδομική άδεια:  
-Αίηεζε ηδηνθηήηε 
-Γειψζεηο αλαζέζεσο θαη αλαιήςεσο κειέηεο επηβιέςεσο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 
-Τερληθέο εθζέζεηο θαη πξνυπνινγηζκφο 
-Αξρηηεθηνληθή θαη ζηαηηθή κειέηε 
-Μειέηεο ζεξκνκφλσζεο, χδξεπζεο – απνρέηεπζεο 
-Μειέηε ππξνπξνζηαζίαο θαη έγθξηζε ηεο απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, εθφζνλ απαηηείηαη 
-Μειέηε θαπζίκνπ (θπζηθνχ ) αεξίνπ, φπνπ απαηηείηαη 
-Σπκβνιαηνγξαθηθή δήισζε γηα δέζκεπζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην 
-Υδξαπιηθή κειέηε (χδξεπζε – απνρέηεπζε) γηα θηίξην φγθνπ κεγαιχηεξνπ ησλ 800 θπβ.κεηξ. 
ζπλνιηθά ή πεξηζζφηεξσλ απφ έλα νξφθνπο 
-Μειέηε εγθαηαζηάζεσλ (φιεο Μ/Η κειέηεο ) γηα θηίξην επηθάλεηαο κεγαιχηεξνπ ησλ 300η.κ. πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην Γ.Γφκεζεο (δει.δελ πεξηιακβάλνληαη ην ππφγεην θαη ε ππισηή) θαη 
ζπλνιηθνχ φγθνπ κεγαιχηεξνπ ησλ 1300 θπβ.κεηξ. ή πεξηζζφηεξσλ ησλ 3 νξφθσλ 
-Υςφκεηξν δήκνπ ή θνηλφηεηαο γηα εληφο ζρεδίνπ πφιεσο νηθνδνκέο 
-Έγθξηζε αξραηνινγίαο γηα νηθνδνκέο πνπ αλεγείξνληαη ζε ρψξνπο ειεγρφκελνπο απφ ην ππνπξγείν 
Πνιηηηζκνχ 
-Έγθξηζε ΓΔΗ γηα νηθνδνκέο φγθνπ άλσ ησλ 2500θ.κ. 
-Βεβαίσζε δαζαξρείνπ γηα νηθνδνκέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο 
-Τίηινη θπξηφηεηαο γηα νηθφπεδα ή γήπεδα ηα νπνία είλαη άξηηα θαηά παξέθθιηζε 
-Δγθξίζεηο δηαθφξσλ θνξέσλ ( βηνκεραλίαο, ζπγθνηλσληψλ, ΔΟΤ ), αλαιφγσο κε ηε ρξήζε ησλ 
θηηξίσλ 
-Απφδεημε πξνθαηάζεζεο ακνηβήο κειέηεο απφ Δζληθή Τξάπεδα 



-Άδεηεο φισλ ησλ πθηζηακέλσλ θηηζκάησλ φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνζζήθεο ή νπνηνδήπνηε άιιν 
ζηνηρείν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε λνκηκφηεηα ηνπο 
-Γήισζε αληνρήο ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζζήθεο κε ην ζρεηηθφ μπιφηππν ή θαη κε κειέηε αλ 
ρξεηάδεηαη, ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ δχν πνιηηηθνχο κεραληθνχο 
-Πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο (ππνζεθνθπιαθείν) 
-Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε 
-Βεβαίσζε ΤΣΜΔΓΔ θαη ΤΔΔ γηα ηηο ζπλδξνκέο κεραληθψλ. 
 
Γιαδικαζία έκδοζης: 
- Έιεγρνο ηήξεζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ, φζσλ 
αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. 
- Έιεγρνο ησλ ζηαηηθψλ κειεηψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 
Έιεγρνο ζεξκνκφλσζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ. 
Έιεγρνο ησλ θνξνινγηθψλ θαη πιεξσκή ηνπο, πνπ γίλεηαη κε ηα αληίζηνηρα ζεκεηψκαηα θαηαβνιήο 
θφξσλ θαη εηζθνξψλ (πξνθαηαβνιή Ι.Κ.Α., ππέξ δήκνπ, Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. θ.ι.π.). 
-Κφζηνο ακνηβέο ηδησηψλ κεραληθψλ γηα φιεο ηηο επί κέξνπο κειέηεο θαη επηβιέςεηο (αξρηηεθηνληθή, 
ζηαηηθή, ζεξκνκφλσζεο θ.ι.π.), θφξνη θαη εηζθνξέο. 
Ο έιεγρνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, χζηεξα απφ 
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε, γίλεηαη απφ ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο ζε 2 ζηάδηα. Τν πξψην 
ζηάδην φηαλ έρεη γίλεη ν θέξσλ νξγαληζκφο (ζθειεηφο) θαη ν νξγαληζκφο πιήξσζεο (ηνχβια) θαη ην 
δεχηεξν ζηάδην φηαλ νινθιεξσζεί ε νηθνδνκή. Αθνινπζεί ζεψξεζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα λα 
κπνξέζεη ν πνιίηεο λα ζπλδέζεη ηελ νηθνδνκή ηνπ κε ηα δίθηπα ΓΔΗ θαη ΓΔΥΑΦ. Με δήισζε ηνπ 
ηδηψηε κεραληθνχ ζεσξείηαη ε άδεηα γηα ζχλδεζε. Ο πνιίηεο κε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ κπνξεί λα πάξεη 
αληίγξαθν νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη νπνηνδήπνηε απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη έγγξαθα ηνπ 
θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο άδεηαο. 
Οη θφξνη ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ επηβάιινληαη αλάινγα κε ην ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
έξγνπ. 
Κξαηήζεηο πνπ θαηαβάιινληαη 
- Υπέξ ΙΚΑ 
-Υπέξ ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν αλεγείξεηαη ε νηθνδνκή 
-Υπέξ ΤΔΔ 
- Υπέξ ΤΣΜΔΓΔ 
 


