ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ΄, 1 Αυγούστου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών
σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές
ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και
είναι απολύτως άκυρη η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται
στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985 (Α΄
210). Στην παραπάνω απαγόρευση εµπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.
2. Από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες
χρήσεις:
α) που υφίστανται προ της 30.11.1955, ηµεροµηνίας ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγµατος ή
β) που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
720/1977 (Α΄ 297) ή
γ) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α΄4) ή
δ) που έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν. 1337/1983
(Α΄ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όµως να έχει απορριφθεί

µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου η
αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή
ε) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 (Α΄ 255)
ή
στ) που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του
ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και για το χρονικό διάστηµα που
προβλέπεται σε αυτές και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου ή
ζ) που έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30%
του συνολικού ποσού προστίµου ή του σχετικού παραβόλου εφόσον ορίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος
και κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου (Α΄ 209).
Άρθρο 2
Απαγόρευση υπαγωγής
1. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου
αυθαίρετες κατασκευές που εµπίπτουν στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου µε τις επιφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτό.
2. Δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της περίπτωσης ζ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 η µεταβίβαση δικαιώµατος ακινήτου ή αυτοτελούς διηρηµένης ιδιοκτησίας ή
η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης άλλη από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 και εφόσον:
Η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης
βρίσκεται:
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α) Σε εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του
οικισµού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση επί ακινήτων όπου υφίστανται εµπράγµατα δικαιώµατα πολιτών. Σε περίπτωση υπαγωγής στον παρόντα νόµο δεν επηρεάζονται το κύρος και η διαδικασία απαλλοτρίωσης και τα αυθαίρετα κτίσµατα δεν αποζηµιώνονται.
β) Σε παραχωρηµένους σε δηµόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου της παρ. 58 του άρθρου 2 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
γ) Εντός παρόδιας στοάς, η οποία υφίστατο κατά το
χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής.
δ) Παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή
δηµοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης διάστασης
ποσοστού 50% των οριζοµένων από τη νοµοθεσία περί
µέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή
τους. Εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίρια για τα οποία έχει χορηγηθεί νοµίµως οικοδοµική άδεια, σε µικρότερη απόσταση από τα οριζόµενα στην παρούσα περίπτωση, καθώς και
αυτοτελείς κατασκευές που συµπεριλαµβάνονται στην
παρ.7 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) πλην της
περιπτώσεως δ΄ αυτής.
ε) Σε δηµόσιο κτήµα.
στ) Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.
ζ) Στον αιγιαλό και στον παλαιό αιγιαλό. Εξαιρούνται
οι περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων εντός του παλαιού αιγιαλού, εφόσον υφίστανται νοµίµως
εµπράγµατα δικαιώµατα πολιτών που προϋφίστανται της
σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, καθώς και
οι περιπτώσεις όπου εκκρεµεί δικαστική απόφαση για
την εξαίρεση των κτισµάτων σύµφωνα µε τη σχετική χάραξη. Σε περίπτωση υπαγωγής στον παρόντα νόµο δεν
επηρεάζονται το κύρος και η διαδικασία τυχόν απαλλοτρίωσης, καθώς και η επιβολή των κυρώσεων µετά την
έκδοση της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης ανεξαρτήτως της αναστολής των ποινών κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόµο. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης τα αυθαίρετα κτίσµατα δεν αποζηµιώνονται.
η) Στη ζώνη παραλίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που
δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και οι αυθαίρετες
κατασκευές ή χρήσεις προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης της ζώνης. Σε περίπτωση υπαγωγής στον παρόντα νόµο δεν επηρεάζονται το κύρος και η διαδικασία απαλλοτρίωσης και τα αυθαίρετα κτίσµατα δεν αποζηµιώνονται.
θ) Σε αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α, εξαιρουµένων των
αυθαιρέτων κατασκευών που πραγµατοποιήθηκαν πριν
την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόµηση.
ι) Σε αρχαιολογικό χώρο εκτός Ζώνης Α, εκτός αν δεν
απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών κατά
το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγµατοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόµηση.
ια) Σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισµό και
περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εκτός αν δεν απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών κατά το
χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.
ιβ) Σε παραδοσιακό οικισµό ή παραδοσιακό τµήµα πό-

λης, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 13
του παρόντος.
ιγ) Σε ρέµα, κρίσιµη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια
των άρθρων 2 περιπτώσεις 10 και 12 παρ. 8α του
ν. 3937/2011 (Α΄ 60) ή προστατευόµενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει µετά την
αντικατάστασή του µε το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 (Α΄
60), αν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδοµικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή η χρήση κατά την εγκατάσταση της αυθαίρετης
χρήσης.
ιδ) Σε κηρυγµένο διατηρητέο κτίριο, µε την επιφύλαξη
των οριζοµένων στο άρθρο 14 του παρόντος ή σε κτίριο
που είναι αρχαίο µνηµείο ή κηρυγµένο νεότερο µνηµείο
κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2000 (Α΄ 153).
ιε) Σε επικινδύνως ετοιµόρροπο κτίριο το οποίο δεν
µπορεί να αποκατασταθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µετά από την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης.
ιστ) Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισµού εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή
του χώρου, που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή
χρήσης, υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραµµής. Εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προ της
31.12.2003, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3212/2003
(Α΄ 308).
ιζ) Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισµού, εντός απόστασης είκοσι (20) µέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών µεταφοράς υψηλής τάσης ρεύµατος άνω των 150 kW.
Άρθρο 3
Δικαιοπραξίες
1. α. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται
µετά τη δηµοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείµενο τη µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων
χωρίς κτίσµα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση µηχανικού.
Με την ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη
βεβαίωση µηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:
i) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσµα ή
ii) στο ακίνητο ή στη διακεκριµένη αυτοτελή οριζόντια
ή κάθετη ιδιοκτησία, µη συµπεριλαµβανοµένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση
της δόµησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή
iii) ότι οι εκτελεσµένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστηµένες αυθαίρετες χρήσεις, εµπίπτουν σε µία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και
δεν υπάγονται σε καµία άλλη από τις περιπτώσεις του
άρθρου 2 του παρόντος.
β. Η βεβαίωση µηχανικού, για τις αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί
η διαδικασία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου
του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) ή του παρόντος περιέχει σαφή
αναφορά για την εξόφληση ποσοστού 30% του ενιαίου
ειδικού προστίµου για την οποία γίνεται ειδική µνεία σε
κάθε δικαιοπραξία.
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γ. Η βεβαίωση του µηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόµενα στο ν. 651/1977 (Α΄
207), εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, συνοδευόµενο από τη µεθοδολογία εξάρτησης και
τις συντεταγµένες των τριγωνοµετρικών σηµείων του
κρατικού συστήµατος συντεταγµένων, που χρησιµοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Σε περίπτωση που το οικόπεδο
προέρχεται από πράξη εφαρµογής και διαθέτει συντεταγµένες σε σύστηµα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ’87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγµένες
σύµφωνα µε αυτό.
Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται το ως ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα στις κάτωθι περιπτώσεις:
i) Για ακίνητα εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισµού για τα οποία µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συµβολαιογραφική
πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια.
ii) Σε κάθε περίπτωση, για ακίνητα εντός σχεδίου όπου
έχει κυρωθεί πράξη εφαρµογής.
iii) Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης µη άρτια και µη οικοδοµήσιµα σύµφωνα µε το εµβαδόν του τίτλου.
iv) Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασµό και
διανοµή εφόσον η αντικειµενική αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ εξαιρουµένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισµένης ΖΟΕ για τα οποία σε κάθε περίπτωση απαιτείται το τοπογραφικό της παρούσας περίπτωσης γ΄.
δ. Οι ως άνω βεβαιώσεις των µηχανικών έχουν ισχύ
δύο (2) µηνών. Πριν τη σύνταξη των συµβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρµόδια για το πληροφοριακό σύστηµα αρχή και λαµβάνουν µοναδικό αριθµό,
που αφορά στο ακίνητο. Στα συµβόλαια προσαρτάται η
βεβαίωση και µνηµονεύεται ο µοναδικός αριθµός του ακινήτου. Κατά τον χρόνο ισχύος τους, δύναται να χορηγείται επικυρωµένο αντίγραφο της βεβαίωσης από συµβολαιογράφο. Ο µοναδικός αριθµός καταγράφεται στο
πληροφορικό σύστηµα της ταυτότητας του κτιρίου κατά
τις διατάξεις του ν. 3843/2010, καθώς και σε όλα τα κεντρικά υπολογιστικά συστήµατα όπως αυτά ορίζονται
στο άρθρο 46 του παρόντος νόµου.
ε. Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας του πληροφοριακού συστήµατος να υποδέχεται τα τοπογραφικά
διαγράµµατα της προηγούµενης παραγράφου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά, πριν τη σύνταξη των συµβολαίων, στην αρµόδια αρχή για το πληροφοριακό σύστηµα και προσαρτώνται στα συµβόλαια. Για την ενεργοποίηση της παραπάνω δυνατότητας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αρµόδιας αρχής.
στ. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήµατος, οι βεβαιώσεις
των µηχανικών που προβλέπονται στην παράγραφο 1
του παρόντος, εκδίδονται και υπογράφονται από τον αρµόδιο Μηχανικό χωρίς µοναδικό αριθµό και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη και προσαρτώνται
στα συµβόλαια. Στη σχετική βεβαίωση σηµειώνεται και
µονογράφεται η επισήµανση «Εκδίδεται από το Μηχανικό λόγω αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του
πληροφοριακού συστήµατος». Τα στοιχεία της βεβαίωσης καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα, εντός
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έκδοση. Για τη συγκεκριµένη επισήµανση γίνεται ειδική µνεία στη συµβο-

λαιογραφική πράξη. Η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από τη σχετική ανακοίνωση του αρµοδίου οργάνου η
οποία αναρτάται υποχρεωτικώς ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ή και της αρµόδιας αρχής µε ευθύνη
των αρµοδίων υπηρεσιών.
2. Στα συµβολαιογραφικά έγγραφα, που καταρτίζονται
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν σαν αντικείµενο τη σύσταση ή την τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών κατά τις διατάξεις του ν. 3741/1929 (Α΄ 4) και
ν.δ. 1024/1971 (Α΄232), προσαρτώνται αντίγραφα των
σχεδίων της άδειας δόµησης του κτιρίου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4030/2011, θεωρηµένα από την αρµόδια Υ.ΔΟΜ..
3. Στα συµβολαιογραφικά έγγραφα που αφορούν σε
δικαιοπραξίες µεταβίβασης ακινήτων, στα οποία υπάρχουν κατασκευές ή χρήσεις του παρόντος νόµου, εφόσον αυτές δεν απεικονίζονται στα σχέδια της οικοδοµικής άδειας ή της άδειας δόµησης γίνεται ειδική µνεία για
τα στοιχεία νοµιµότητας των κατασκευών ή των χρήσεων αυτών και επισυνάπτονται επιπλέον, επί ποινή ακυρότητας, αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστηµα του
άρθρου 10 του παρόντος των σχεδίων που τις απεικονίζουν.
4. Kατ’ εξαίρεση, µετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου ή ποσοστού 30% αυτού, επιτρέπεται, για το ίδιο χρονικό διάστηµα που προβλέπεται
στον παρόντα νόµο, η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαµβάνει ο νέος κύριος µε ειδική µνεία στο
σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο της δήλωσης και της
βεβαίωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και
µπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση µηχανικού αντικαθίστανται µε το Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την συµπλήρωση της «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου», κατά τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62), µετά την έναρξη τήρησής της, καθώς και να ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 4
Τοπογραφικό διάγραµµα
1. Όπου µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος και εφεξής νοείται το τοπογραφικό διάγραµµα, όπως ορίζεται
στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
2. Ορίζεται αποδεκτή απόκλιση επί του εµβαδού οικοπέδου/γηπέδου από το αναγραφόµενο στο τοπογραφικό
διάγραµµα που έχει συνταχθεί µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος και βάσει του οποίου εκδόθηκε άδεια οικοδοµής ή καταρτίστηκε συµβολαιογραφική πράξη σε σχέση
µε τη νέα καταµέτρηση στο τοπογραφικό διάγραµµα που
συνοδεύει τη βεβαίωση του άρθρου 3 ως εξής:
α. Για οικόπεδα/γήπεδα εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισµού η αποδεκτή απόκλιση ορίζεται σε ποσοστό ±5% .
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β. Για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα/γήπεδα η αποδεκτή
απόκλιση ορίζεται σε ποσοστό ±10%.
3. Εµβαδοµετρήσεις οικοπέδων/γηπέδων που έχουν
συµπεριληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες
εν γένει, οι οποίες είναι εντός της αποκλίσεως του
προηγούµενου εδαφίου, θεωρούνται αποδεκτές και δεν
απαιτείται η αναθεώρηση της οικοδοµικής αδείας, καθώς και η διόρθωση – τροποποίηση των τίτλων κτήσης
για την έκδοση άδειας δόµησης.
Άρθρο 5
Ρυθµίσεις του ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232)
1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232) εφαρµόζονται και επί γηπέδων,
κειµένων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµών, επί των οποίων έχουν ανεγερθεί οικοδοµήµατα
µέχρι την 28.7.2011, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων
στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.
Η ανέγερση των οικοδοµών µέχρι την 28.7.2011 αποδεικνύεται από αεροφωτογραφίες λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και βεβαιώνεται από τον µηχανικό κατά
τις διατάξεις του παρόντος.
2. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου επί
πλειόνων συνιδιοκτητών του γηπέδου την υπαγωγή στις
διατάξεις του παρόντος µπορεί να ζητήσει και ένας εκ
των συνιδιοκτητών για τα αυθαίρετα κτίσµατα που έχει
ανεγείρει, εφόσον µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλει και συµβολαιογραφικό προσύµφωνο συστάσεως
διηρηµένων ιδιοκτησιών και διανοµής, στο οποίο περιγράφεται ότι θα περιέλθει ή θα περιέλθουν στην κυριότητά του τα αυθαίρετα κτίσµατα που έχει ανεγείρει.
Στο προσύµφωνο αυτό προσαρτάται αεροφωτογραφία
λήψεως προ της 28.7.2011 και το τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνονται οι κατασκευές, καθώς και
το περίγραµµα αυτών.
Η οριστική σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών και ο ορισµός των τµηµάτων αποκλειστικής χρήσης καταρτίζεται
µετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου ή την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού
ποσού του ενιαίου ειδικού προστίµου, στην περίπτωση
των αυθαιρέτων κατασκευών, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
3. Συνιδιοκτήτες τουλάχιστο κατά 65% του γηπέδου,
επί του οποίου έχουν ανεγερθεί αυτοτελή οικοδοµήµατα, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου δύνανται να ζητήσουν µε αγωγή την σύσταση
διηρηµένων ιδιοκτησιών κατά την έννοια του άρθρου 1
της παραγράφου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232). Προς
τούτο καταθέτουν για την σύνταξη σχετικής πράξεως:
α) τοπογραφικό διάγραµµα του γηπέδου επί του οποίου αποτυπώνεται το περίγραµµα των υφισταµένων οικοδοµηµάτων,
β) σχέδιο της συστάσεως διηρηµένων ιδιοκτησιών και
κανονισµού σχέσεως συνιδιοκτητών µε περιγραφή των ιδιοκτησιών που θα δηµιουργηθούν,
γ) σχέδιο διανοµής των διηρηµένων ιδιοκτησιών, στο
οποίο θα προβλέπεται η εις ένα έκαστον των συνιδιοκτητών, συµπεριλαµβανοµένων και των υπολειποµένων περιερχοµένη διηρηµένη ιδιοκτησία,
δ) κάτοψη των υφισταµένων οικοδοµηµάτων,
ε) πίνακα κατανοµής των ποσοστών εξ αδιαιρέτου του
κοινού γηπέδου στις χωριστές ιδιοκτησίες που θα δηµι-

ουργηθούν, µε µνεία της αναλογίας των κοινοχρήστων
δαπανών που θα βαρύνει κάθε χωριστή ιδιοκτησία,
στ) έκθεση σχετικά µε την αξία κάθε ιδιοκτησίας που
θα περιέλθει στους συγκυρίους, συνολικά και για κάθε
συγκύριο χωριστά και
ζ) πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του ακινήτου.
Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του γηπέδου και εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του ν. 1562/1985 (Α΄ 150).
4. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232) επί γηπέδων,
κειµένων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµών, ανεξαρτήτως αν έχουν ανεγερθεί οικοδοµήµατα
µέχρι την 28.7.2011 εφόσον επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις η διάσπαση όγκου του κτιρίου. Με το προεδρικό διάταγµα δύναται να καθορίζονται:
α) Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οι περιπτώσεις ειδικών περιοχών όπου δεν εφαρµόζεται η παρούσα διάταξη.
β) Η απαγόρευση οποιασδήποτε οικοδοµικής εργασίας
περίφραξης ή κατασκευής στο όριο των τµηµάτων αποκλειστικής χρήσης, καθώς και η καταγραφή των επιτρεπόµενων κατασκευών και οικοδοµικών εργασιών.
γ) Η µείωση του συντελεστή δόµησης αναλόγως της
απόστασης των τµηµάτων των κτιρίων που δηµιουργούνται από τη διάσπαση.
δ) Οι όροι δόµησης των ακινήτων αυτών, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου σε περίπτωση
που υφίσταται υπόλοιπο συντελεστή δόµησης.
ε) Κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 6
Ποινές
1. Οι συµβολαιογράφοι που συντάσσουν συµβόλαια,
οι δικαιοπρακτούντες, οι µεσίτες που µεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται στη σύνταξη συµβολαίων, οι υποθηκοφύλακες ή οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών
γραφείων που µεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση της παραγράφου 1
του άρθρου 3, καθώς και οι µηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή από 30.000 µέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα µε την αξία της αυθαίρετης
κατασκευής.
2. Στους µηχανικούς της προηγούµενης παραγράφου,
ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται και
προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλµατος από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα
που είναι µέλη, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθµίζεται η διαδικασία επιβολής
της διοικητικής ποινής και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
3. Ειδικά στις περιπτώσεις υπαγωγής στον παρόντα
νόµο ή µεταβίβασης αυτοτελών νέων αυθαιρέτων κτισµάτων χωρίς την έκδοση άδειας, µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος, που κατασκευάστηκαν µετά την
28.7.2011, στον αρµόδιο για την υπαγωγή ή την έκδοση
βεβαίωσης Μηχανικό επιβάλλεται µε την οριστική παύση
άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος µετά από απόφαση του
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αρµοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ε. και µε διαγραφή από οποιοδήποτε Μητρώο επαγγέλµατος Μηχανικού µετά από απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 7
Απόδειξη χρόνου κατασκευής
αυθαιρέτων κατασκευών
1. Υπάγονται στον παρόντα νόµο αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή
ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει περατωθεί, κατά τις
ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος πριν
την 28.7.2011.
2. Στο πληροφοριακό σύστηµα, µε µέριµνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, εισάγονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
έξι (6) µηνών από την δηµοσίευση του παρόντος για όλη
την Επικράτεια αεροφωτογραφίες της 28.7.2011. Από
τις σχετικές αεροφωτογραφίες αποδεικνύεται ο χρόνος
της αυθαίρετης κατασκευής. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής διαπιστώνεται η έναρξη της εφαρµογής των παραπάνω αεροφωτογραφιών στο πληροφοριακό σύστηµα.
Πέραν της αεροφωτογραφίας για την απόδειξη του
χρόνου κατασκευής, ο χρόνος της αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται µε έγγραφο φορολογικής ή άλλης δηµόσιας
αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή.
Το αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα και αναφέρεται στην τεχνική έκθεση Μηχανικού. Σε περίπτωση µη υποβολής εγγράφου της φορολογικής ή άλλης δηµόσιας αρχής λαµβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1.1.2004.
3. Από την εφαρµογή του πληροφοριακού συστήµατος και την εισαγωγή των σχετικών αεροφωτογραφιών
η βεβαίωση της παρ. 1 του άρθρου 3 συνοδεύεται υποχρεωτικά και από απόσπασµα αεροφωτογραφίας που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστηµα.
4. Σε κάθε περίπτωση, πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω, για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής προκειµένου να υπολογιστεί ο συντελεστής παλαιότητας,
προσκοµίζονται µε την ευθύνη του ιδιοκτήτη και υποβάλλονται µε ευθύνη του Μηχανικού στο πληροφοριακό σύστηµα αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα.
5. Με Υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να εισάγονται στο πληροφοριακό σύστηµα εγκεκριµένα ψηφιακά υπόβαθρα υπηρεσιών του Δηµοσίου που αφορούν
σε προστατευόµενες περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους
δασικές εκτάσεις και καθορισµό ζωνών αιγιαλού και παραλίας.
Άρθρο 8
Ρύθµιση αναστολής και εξαίρεσης από κατεδάφιση
Από την ισχύ του παρόντος νόµου αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης, για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, αναλόγως
της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής, µετά την
καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου ή και του σχετι-

κού παραβόλου εφόσον προβλέπεται στον παρόντα νόµο, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζεται στον παρόντα νόµο. Η αναστολή ή και η εξαίρεση
από την κατεδάφιση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων
οργανισµός και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί,
µέχρι 28.7.2011 καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του
ν.1577/1985 (Α΄210) είτε της οικοδοµικής άδειας είτε
των όρων ή περιορισµών δόµησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδοµική άδεια και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου κατά
την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4030/2011 (Α΄249) ή δεν
απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής
άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της
αυθαίρετης χρήσης. Θεωρείται ότι η χρήση δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας
εφόσον κατά τις κείµενες διατάξεις νοµίµως χορηγήθηκε άδεια κατά παρέκκλιση της χρήσης γης της περιοχής.
Η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβολή των χρήσεων γης
σε χρόνο µεταγενέστερο της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν επιδρά στο κύρος της υπαγωγής και δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης και ακύρωσης
αυτής.
Άρθρο 9
Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων
Α. Κατηγορία 1.
Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια µε αποκλειστική
χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975 και
µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου περί αυθαίρετης αλλαγής
χρήσης.
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9.6.1975 µε
την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την
καταβολή ενιαίου ειδικού προστίµου. Για την υπαγωγή υποβάλλονται µόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων
1 έως 5 και 7 του άρθρου 11 και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις όπου
έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά διηρηµένη ιδιοκτησία.
Β. Κατηγορία 2.
Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της
1.1.1983.
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983 µε
την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίµου κατά τις διατάξεις του παρόντος. Για την υπαγωγή υποβάλλονται µόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως 5, 7,10 και 11 του άρθρου 11 του παρόντος και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας και δεν απαιτούνται λοιπά στοιχεία και σχέδια. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν µεταγενέστερα του έτους 1983.
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Γ. Κατηγορία 3.
Αυθαίρετες µικρές παραβάσεις.
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, µε την καταβολή
παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίµου, οι εξής παραβάσεις, ανεξαρτήτως του
αριθµού αυτών:
α. Τοποθέτηση δοµικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο
όπως φούρνοι, διακοσµητικοί κρουνοί και άλλα διακοσµητικά στοιχεία.
β. Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης
του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 5%.
γ. Προσθήκη µόνωσης εξωτερικά στις όψεις.
δ. Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 10%. Συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εξαιρούνται
οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.
ε. Αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγµάτων
και µετατόπιση αυτών έως 2 µέτρα.
στ. Κατασκευή πέργκολας κατά την παρ. 60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
ζ. Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθµευσης.
η. Δεξαµενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαµενές νερού.
θ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσµατα µε µέγιστες
διαστάσεις 3,00 Χ 3,00 και ύψους έως 2,50 µέτρα.
ι. Εργασίες διαµόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00
µέτρο.
ια. Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 µέτρο.
ιβ. Υπέρβαση νοµίµου ύψους καµινάδας έως 1,50 µέτρο.
ιγ. Αποθήκη µέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά µέτρα και ύψους έως 2,50 µέτρα.
ιδ. Υπέρβαση ύψους των επαγγελµατικών, βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του
ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδοµική άδεια.
ιε. Αλλαγή θέσης του προβλεποµένου µε οικοδοµική
άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται
οι πολεοδοµικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεποµένου µε οικοδοµική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω
κατασκευής µε εσφαλµένη αναστροφή της κάτοψης σε
νόµιµη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται η τελική στάθµη του εδάφους. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παρ. 9 του άρθρου 6 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) η ενηµέρωση του φακέλου της οικοδοµικής άδειας µε τις µελέτες του υφισταµένου κτιρίου προκειµένου να εκδοθεί η ταυτότητα κτιρίου κατά τις
διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).
ιστ. Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράµµατος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν µεταβάλλεται η επιφάνεια άνω
του ποσοστού 2% και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2.
ιζ. Παραβάσεις του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1/3.2.1989 (Δ΄ 59). Για τις
παρούσες παραβάσεις γίνεται ειδική µνεία στις βεβαιώσεις των Μηχανικών, κατά την τεχνική έκθεση.
ιη. Πρόχειρες, προσωρινές, κινητές, κατασκευές από
πανί ή νάυλον που χρησιµοποιούνται για την προσωρινή
αποθήκευση υλικών και προϊόντων εµπορίου σε βιοµηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια µε νόµιµη άδεια.
Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη

δήλωση του ιδιοκτήτη, τεχνική έκθεση Μηχανικού, καθώς και φωτογραφίες, ως προβλέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος.
Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται µε την παρούσα
κατηγορία εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 18 του παρόντος, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης (ιστ) για την
οποία εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις υπολογισµού
του προστίµου του παρόντος.
Δ. Κατηγορία 4.
α. Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων κατά
τις διατάξεις του παρόντος µετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου, µε την επιφύλαξη εφαρµογής
των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου 8, οι εξής αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης:
αα) Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές
χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 40% τα πολεοδοµικά µεγέθη κάλυψης και δόµησης και σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% το πολεοδοµικό µέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδοµική άδεια. Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσµατα επί του ακινήτου, καθώς και
τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές
χρήσης που έχουν υπαχθεί στους νόµους 3775/2009 (Α΄
122), 3843/2010 (Α΄ 62) και 4014/2011 (Α΄ 62). Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά µετά την συµπλήρωση της ταυτότητας του
κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).
β. Δεν συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα περίπτωση
και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου.
γ. Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του
ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ή του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) µε την
επιφύλαξη των οριζοµένων στην περίπτωση αα΄, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης µετά τη συµπλήρωση
της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του
ν. 3843/2010 (Α΄ 62).
Ε. Κατηγορία 5.
α. Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές
χρήσης µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 2
του παρόντος που δεν συµπεριλαµβάνονται στις κατηγορίες 1-4 του παρόντος άρθρου.
β. Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για
τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, µετά την υπαγωγή στις διατάξεις του
παρόντος νόµου, την καταβολή του σχετικού παραβόλου
και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου και δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις εξής προϋποθέσεις των παρακάτω παραγράφων:
γ. Μετά το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας του
παρόντος νόµου και την καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών µε διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επιλέγονται οι περιοχές όπου απαιτείται πολεοδοµικός σχεδιασµός και καθορίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες σχεδιασµού κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Σε κάθε
περίπτωση ο ως άνω πολεοδοµικός σχεδιασµός κατά τις
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κείµενες διατάξεις θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός
προθεσµίας πέντε (5) ετών από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης.
δ. Για κάθε υπαγωγή της παρούσας παραγράφου
πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας επτά (7) ετών από
τη δηµοσίευση του παρόντος έλεγχος των υποβαλλόµενων στοιχείων από ελεγκτή δόµησης των άρθρων 10 έως 15 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) κατόπιν υποβολής αίτησης στην αρµόδια Υ.ΔΟΜ. από τον ενδιαφερόµενο. Από
τον ελεγκτή εκδίδεται πόρισµα για την πληρότητα των υποβαλλόµενων στοιχείων και τον έλεγχο αυτών κατά τη
δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Η αρµόδια Υ.ΔΟΜ. εκδίδει πράξη ολοκλήρωσης του ελέγχου κατά το πόρισµα. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας.
ε. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ετών από
την δηµοσίευση του παρόντος νόµου ανταλλάσσεται, εφόσον απαιτηθεί ή εξαγοράζεται µέσω της ηλεκτρονικής
διαδικασίας της Τράπεζας Γης του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος συντελεστής δόµησης ίσος µε την υπέρβαση δόµησης που έχει πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την σχετική κατηγορία.
Άρθρο 10
Ηλεκτρονική διαδικασία
1. Η συνολική διαδικασία υπαγωγής αυθαιρεσιών στις
διατάξεις του παρόντος νόµου διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος ή άλλης αρµόδιας δηµόσιας
αρχής εποπτευόµενης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Σε υποδοµές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή άλλης αρµόδιας αρχής εποπτευόµενης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή την Κεντρική Διοίκηση δηµιουργείται πληροφοριακό σύστηµα για την αποθήκευση αντιγράφων των στοιχείων των δηλώσεων αυθαιρέτων. Η ενηµέρωση των στοιχείων γίνεται περιοδικά
από το Τ.Ε.Ε. ή τον κατά περίπτωση αρµόδιο, χωρίς χρονική υστέρηση.
3. Κατά την υλοποίηση του έργου «Σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας κτηρίων για
την εφαρµογή του ν. 3843/2010.» τα δεδοµένα του πληροφοριακού συστήµατος υπαγωγής αυθαιρεσιών, καθώς
και τυχόν επιπλέον στοιχείων, από το νέο σύστηµα αντιγράφονται και τηρούνται παραλλήλως στις υποδοµές
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
4. Με σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και την καταγραφή των δράσεών
της, εγκαθίσταται στις υποδοµές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δυναµικό
σύστηµα αναφορών και γραφηµάτων για τη λήψη επιχειρησιακών δεδοµένων. Ανά τρίµηνο παράγονται, από την
αρµόδια για το πληροφοριακό σύστηµα αρχή, δείκτες και
στατιστικά για την παρακολούθηση της οικιστικής ανάπτυξης σε ειδικές περιοχές και γνωστοποιούνται στα
καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία.
Εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του πα-

ρόντος πραγµατοποιείται η µεταφορά δεδοµένων προηγούµενων δηλώσεων σε αντίστοιχα συστήµατα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
5. Για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας
εν όλω ή εν µέρει µπορεί να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ή άλλη αρµόδια αρχή εποπτευόµενη
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών
εξόδων από το Πράσινο Ταµείο, η περαιτέρω ανάπτυξη
και η διαχείριση του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήµατος. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ή άλλη αρµόδια αρχή για την διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας
εν όλω ή εν µέρει, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας, δύναται να ορίζεται ως δικαιούχος χρηµατοδότησης κατά τις διατάξεις του ν.
3614/2007 µετά από Προγραµµατική Σύµβαση µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να θεσπίζεται διαφορετική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη
ρύθµιση του παρόντος και την καταβολή του ειδικού
προστίµου διατήρησης, µε τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την απευθείας υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και την
απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισµού των προστίµων και διατήρησης.
6. Με ηλεκτρονική διαδικασία υπολογίζεται το ενιαίο
ειδικό πρόστιµο της δηλούµενης κατασκευής, όπως ορίζεται στις επόµενες διατάξεις.
7. Το πληροφοριακό σύστηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος ή άλλης αρµόδιας δηµόσιας αρχής
εποπτευόµενης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εναρµονίζεται εντός
προθεσµίας έξι (6) µηνών από την δηµοσίευση του παρόντος ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιµότητα στα άτοµα µε αναπηρία σύµφωνα µε την Απόφαση
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ 10.4.2012 «Κύρωση πλαισίου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», παράγραφος 7 του Παραρτήµατος 1: Προσβασιµότητα, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
8. Με Υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την τεχνική
λειτουργία και την δηµιουργία των βάσεων δεδοµένων
για την εφαρµογή του παρόντος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται, ανά υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου, ποσοστό ανταπόδοσης για τη λειτουργία και τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήµατος επί του παραβόλου που καταβάλλεται στην αρµόδια αρχή για τη διαχείριση και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται πλέον του υπολογιζόµενου παραβόλου και του ειδικού προστίµου που προβλέπονται στον παρόντα νόµο. Σε κάθε περίπτωση το
ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το τρία (3) επί
τοις εκατό (%) του συνολικού ποσού του παραβόλου που
προβλέπεται ανά υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
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Άρθρο 11
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής
ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος
Εξουσιοδοτηµένος Μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστηµα του παρόντος όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συµπληρώνοντας τα φύλλα
καταγραφής κατά το Παράρτηµα A του παρόντος νόµου
και σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των εποµένων άρθρων. Η
υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία φυλάσσει ο ιδιοκτήτης µετά την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό
σύστηµα:
1. Αίτηση.
Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής
αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος µπορεί, κατ’ επιλογή του ιδιοκτήτη, να γίνεται είτε µε µία αίτηση υπαγωγής για το
σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων είτε µε
περισσότερες αιτήσεις για κάθε µεµονωµένο αυτοτελή
χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείµενο µεταβίβασης.
Την αίτηση υποβάλλει:
α) ο φερόµενος ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Στην έννοια του φερόµενου ιδιοκτήτη περιλαµβάνονται ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής µε τη συναίνεση του ψιλού κυρίου, ο εργολάβος για
τις σε αυτόν περιερχόµενες συνεπεία εργολαβικού προσυµφώνου ιδιοκτησίες, ο µισθωτής εφόσον έχει το δικαίωµα έκδοσης οικοδοµικής άδειας από τη µισθωτική σύµβαση και επί νοµικών προσώπων ο νόµιµος εκπρόσωπος
αυτών,
β) ο νοµίµως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη.
γ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003,
δ) ο συνιδιοκτήτης:
i) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών
χρήσης επί κοινοχρήστων χώρων ακινήτου, στο οποίο έχει συσταθεί οριζόντιος ή κάθετος ιδιοκτησία µετά από
απόφαση της πλειοψηφίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον κανονισµό της οροφοκτησίας, άλλως µε απλή πλειοψηφία.
ii) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών
χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τµηµάτων αποκλειστικής χρήσης αυτών, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του ετέρου συνιδιοκτήτη.
iii) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης σε χώρο ακινήτων για τον οποίο έχει συσταθεί δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης, χωρίς να απαιτείται
η συναίνεση των συνιδιοκτητών.
iv) Ένας εκ των συνιδιοκτητών για τα αυθαίρετα κτίσµατα που κατέχει, εφόσον συνυποβληθεί µετά των λοιπών δικαιολογητικών και συµβολαιογραφικό προσύµφωνο συστάσεως διηρηµένων ιδιοκτησιών, εκ του οποίου
να προκύπτει ότι το αυτοτελές ή τα αυτοτελή οικοδοµήµατα µε την κατάρτιση της οριστικής συστάσεως διηρηµένων ιδιοκτησιών θα περιέλθουν εις την κυριότητά του.
ε) Ο νοµέας και κάτοχος του αυθαιρέτου κτίσµατος επί γηπέδου ή οικοπέδου χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, µόνο

εφόσον υποβληθεί νόµιµο προσύµφωνο από το οποίο θα
προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου υπόσχεται να
του µεταβιβάσει το τµήµα εδάφους που έχει καταλάβει
και επί του οποίου έχει ανεγείρει αυθαίρετο κτίσµα, µετά
την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου.
Το ως άνω προσύµφωνο συνοδεύεται από τοπογραφικό
διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται η αυθαίρετη κατασκευή µε το τµήµα εδάφους που έχει καταληφθεί, το ποσοστό του τµήµατος που αναλογεί στο συγκεκριµένο
γήπεδο / οικόπεδο και περιλαµβάνει απόσπασµα χάρτη
γης µε τον προσδιορισµό του τµήµατος που έχει καταληφθεί, καθώς και του συνολικού γηπέδου / οικοπέδου .
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος, θεωρηµένη για τη γνησιότητα της υπογραφής,
στην οποία περιλαµβάνονται:
i) τα ατοµικά του στοιχεία,
ii) ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.),
iii) η δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του,
iv) ο αριθµός και το έτος της οικοδοµικής άδειας όπου
υπάρχει,
v) το εµβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,
vi)η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό
κατά το άρθρο 8,
vii) εάν πρόκειται για κύρια και µοναδική κατοικία και
viii) δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη
χρήση δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος.
3. Την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία
αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί επί
αυτού οι αυθαίρετες κατασκευές.
4. Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτηµένου αρµόδιου µηχανικού µε την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή
της αυθαίρετης χρήσης µόνον ως προς το εµβαδόν και
τη χρήση του αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη
κατασκευή της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012
(Α΄ 79). Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται οι λόγοι αδυναµίας αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου κατά
την παρ. 6βi του παρόντος.
5. Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της
αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.
6. Σχέδια ως εξής:
α. Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδοµικής άδειας τα εξής
αντίγραφα:
i) Του στελέχους της οικοδοµικής άδειας, καθώς και απόσπασµα ρυµοτοµικού για τις περιοχές όπου υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια.
ii) Του τοπογραφικού διαγράµµατος.
iii) Του διαγράµµατος κάλυψης, όπου σηµειώνεται η
θέση και το περίγραµµα της αυθαίρετης κατασκευής ή
της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδοµικά µεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισµούς.
iv) Της κάτοψης του ορόφου, όπου σηµειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή
στις ρυθµίσεις του παρόντος.
Θεωρείται ως κάτοψη για την εφαρµογή της παρούσας
διάταξης, το σχέδιο κάτοψης, το οποίο προσαρτήθηκε
στην πράξη σύστασης διηρηµένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών,
των οποίων η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε προ της εφαρ-
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µογής του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄
394).
v) Τοµή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου στον
οποίο έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση.
β. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε
οικοδοµική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί
επισυνάπτονται:
i) Τοπογραφικό διάγραµµα κατά την παρ. 1γ του άρθρου 3 στο οποίο αποτυπώνονται τα µεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής.
Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών µε αποκλειστική χρήση όπου υπάρχει αδυναµία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου, ως εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα νοείται
το εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο αποτυπώνει την έκταση που καταλαµβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία και αναγράφει την επιφάνειά της και το ποσοστό
συνιδιοκτησίας της. Η αδυναµία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου αιτιολογείται στην τεχνική έκθεση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
ii) Κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου όπου έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.
iii) Τοµή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου όπου
έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.
γ. Στις περιπτώσεις απώλειας του φακέλου της οικοδοµικής άδειας, βεβαιωµένης από την αρµόδια Υπηρεσία
Δόµησης και προκειµένου να διερευνηθεί η νοµιµότητα
του υφισταµένου κτιρίου είναι δυνατή η υποβολή στην
αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου, ανεγερθέντος µε βάση οικοδοµική άδεια πριν τις
28.7.2011 που έχει απολεσθεί. Για να γίνει αποδεκτός ο
φάκελος από την οικεία Υπηρεσία Δόµησης πρέπει να
περιλαµβάνει τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης κατά τις προδιαγραφές του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 394), κατόψεις αποτύπωσης όλων
των ορόφων, τοµή, φωτογραφίες όλων των όψεων, υπεύθυνη δήλωση µηχανικού, ότι στο διάγραµµα κάλυψης
οι υπολογισµοί και ο έλεγχος του υφισταµένου κτιρίου
έχει γίνει σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς δόµησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης, καθώς και κρατήσεις και εισφορές κατά τις κείµενες διατάξεις. Τα σχέδια κατατίθενται εις διπλούν και
θεωρούνται από την αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης. Η µία
σειρά σχεδίων χορηγείται στον ενδιαφερόµενο και ο φάκελος συµπληρώνει την απωλεσθείσα οικοδοµική άδεια
στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόµησης.
7. Δηµόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.
8. Σχετικά µε τον στατικό έλεγχο των παραβάσεων εφαρµόζονται τα εξής:
α. Δελτίο δοµικής τρωτότητας του φέροντος οργανισµού του κτιρίου, για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια
µε επικρατούσα χρήση κατοικίας, τουριστικά καταλύµατα ή κτίρια που δεν περιλαµβάνονται στο επόµενο εδάφιο, καθώς και για µεµονωµένες αυθαίρετες κατασκευές
µε τις παραπάνω χρήσεις.
β. Μελέτη στατικής επάρκειας για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής
πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενο-

δοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εµπορικά καταστήµατα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισµούς, δηµόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, καθώς και σε µεµονωµένες αυθαίρετες κατασκευές µε τις παραπάνω
χρήσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην υπουργική απόφαση του επόµενου εδαφίου γ΄ της παρούσας
παραγράφου.
Η µελέτη στατικής επάρκειας δύναται να υποβάλλεται
εντός προθεσµίας πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν τη συµπλήρωση
της ταυτότητας του κτιρίου.
Σε κάθε βεβαίωση υπαγωγής και βεβαίωση για µεταβίβαση γίνεται ειδική µνεία για την υποβολή ή µη της µελέτης στατικής επάρκειας κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δύνανται να καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας, καθώς
το πρότυπο δελτίο συµπλήρωσης δοµικής τρωτότητας.
9. Τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού για τον ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και
των λοιπών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν
υπάρχουν για κάθε µεµονωµένη αυθαίρετη κατασκευή,
εξαιρουµένων των κατοικιών, καθώς και για αυθαίρετη
κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας. Η
ως άνω τεχνική έκθεση δύναται να υποβάλλεται εντός
προθεσµίας πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν τη συµπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.
10. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου το οποίο
αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού, µε την
επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος στις οποίες
θεσπίζεται ειδικό παράβολο, ως εξής:
i) ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση µέχρι 50 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας
µέχρι 100 τ.µ.,
ii) 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας
άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 200 τ.µ.,
iii) 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και
µέχρι 1.000 τ.µ.,
iv) 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.µ. και
µέχρι 2.000 τ.µ.
v) 8.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 και µέχρι 5000 τ.µ. και
vi) 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση µεγαλύτερο των
5.000 τ.µ.
Το ως άνω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καµία περίπτωση.
11. Έντυπο υπολογισµού του ενιαίου ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο
άρθρο 18 και στο Παράρτηµα Α΄ του παρόντος.
12. Τα παραπάνω υποβάλλονται µε µέριµνα του ιδιοκτήτη και του µηχανικού.
Άρθρο 12
Επιτροπή Ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών
για λόγους προστασίας
του πολιτιστικού περιβάλλοντος
1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των
αυθαιρέτων κατασκευών, των άρθρων 13 και 14 του πα-
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ρόντος νόµου απαιτείται, µετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου, επιπλέον η µορφολογική και αισθητική ένταξή τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και
του δοµηµένου περιβάλλοντός του. Για το λόγο αυτόν
τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά εξετάζονται από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην έδρα κάθε
Υπηρεσίας Δόµησης και αποτελείται από:
α. Έναν αρχιτέκτονα µηχανικό της αρµόδιας Υπηρεσίας Δόµησης ή τεχνικής υπηρεσίας του δήµου ως πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση έλλειψης
των παραπάνω ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του αρχιτέκτονας µηχανικός υπάλληλος της οικείας
αποκεντρωµένης διοίκησης ή περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για τα νησιά αρµοδιότητάς τους.
β. Έναν αρχιτέκτονα µηχανικό υπάλληλο της οικείας
αποκεντρωµένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα
νησιά αρµοδιότητάς της, µε τον αναπληρωτή του.
γ. Έναν αρχιτέκτονα, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή του.
2. Η επιτροπή αποφαίνεται εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή ή µη στις
διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση υποβολής
των παρακάτω δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να κατατεθούν από τον ενδιαφερόµενο ή τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του στην αρµόδια υπηρεσία δόµησης µαζί
µε τη σχετική αίτηση:
α) Τεχνική έκθεση µηχανικού στην οποία περιγράφεται
ο τρόπος κατασκευής, τα υλικά κατασκευής και αιτιολογείται η µορφολογική και αισθητική ένταξη της πρόχειρης κατασκευής στο σύνολο του κτιρίου και του δοµηµένου περιβάλλοντός του.
β) Φωτογραφική τεκµηρίωση της πρόχειρης κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δοµηµένου περιβάλλοντός του.
γ) Τοπογραφικό διάγραµµα στο οποίο αποτυπώνεται η
θέση της πρόχειρης κατασκευής ως προς το σύνολο του
κτιρίου και του δοµηµένου περιβάλλοντός του.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού ότι τα παραπάνω
στοιχεία είναι ίδια µε αυτά που θα εισαχθούν στο πληροφοριακό σύστηµα.
ε) Αποδεικτικά χρόνου κατασκευής / αποπεράτωσης.
στ) Αποδεικτικά δικαιώµατος υπαγωγής του αιτούντος.
3. Η επιτροπή µετά τη θετική κρίση της ενηµερώνει
τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήµατος εντός δύο (2) ηµερών, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής.
4. Η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία
απαιτείται έγκριση της επιτροπής της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά την
υποβολή των δικαιολογητικών των παραγράφων 1, 10
και 11 του άρθρου 11 και την καταβολή ποσοστού 30%
του συνολικού ποσού του προστίµου. Στην περίπτωση
µεταβίβασης την υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαµβάνει ο νέος κύριος µε ειδική µνεία στο σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο.
5. Η προθεσµία εξόφλησης του ειδικού προστίµου της
παραγράφου 2 του άρθρου 21, πέραν της καταβολής του

30% του ποσού του προστίµου, αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της επιτροπής στον ιδιοκτήτη.
Άρθρο 13
Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις
σε παραδοσιακό οικισµό
1. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισµό ή τµήµα
πόλης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δηµοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού του οικισµού ή τµήµατος πόλης ως παραδοσιακού, καθώς και
αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό, τµήµα πόλης
και σε παραδοσιακούς οικισµούς άνω των 5.000 κατοίκων, είτε έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δηµοσίευση της
πράξης χαρακτηρισµού είτε µεταγενέστερα, εφόσον
προσκοµίζεται τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού στην
οποία αναλύεται ότι η αυθαίρετη κατασκευή προσαρµόζεται και δεν αντίκειται στους γενικούς µορφολογικούς
κανόνες που τίθενται από τις ειδικές διατάξεις.
2. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις των κατηγοριών 2 έως 5
του άρθρου 9, που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισµό
κάτω των 5.000 κατοίκων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος και έχουν
ολοκληρωθεί µετά τη δηµοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού του οικισµού ως παραδοσιακού, σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παραγράφων 1, 10 και 11 του άρθρου 11 απαιτείται και η υποβολή αίτησης στην επιτροπή του άρθρου 12 µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 12.
β. Μετά την εξέταση των ως άνω δικαιολογητικών και
τη διαπίστωση του δικαιώµατος υπαγωγής στον παρόντα
νόµο η επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, µε βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως
προς το σύνολο του τυχόν νοµίµως υφιστάµενου κτιρίου, το ευρύτερο δοµηµένο περιβάλλον, καθώς και την
αρχιτεκτονική και µορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικισµού ή τµήµατος πόλης.
γ. Η επιτροπή του άρθρου 12 µπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρµογής του αυθαίρετου κτίσµατος στους ισχύοντες µορφολογικούς όρους και περιορισµούς του παραδοσιακού οικισµού κατά τα οριζόµενα
στην παρ. 5 του άρθρου 25. Επίσης, η επιτροπή µπορεί
να προβεί σε αυτοψία, προκειµένου να εκτιµήσει το µέγεθος και την έκταση των απαιτουµένων εργασιών προσαρµογής.
δ. Οι εργασίες προσαρµογής εκτελούνται µετά την
κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου
στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας, εφόσον
απαιτείται. Στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας αυτή εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου. Οι εργασίες προσαρµογής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστηµα έξι (6) µηνών και πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από την πολεοδοµική υπηρεσία ή από Ελεγκτή Δόµησης
του ν. 4030/2011. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την διαδικασία
ελέγχου, αµοιβής και έκδοσης πορίσµατος των Ελεγκτών Δόµησης.
3. Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρµογής η
επιτροπή του άρθρου 12 επανεξετάζει το θέµα και απο-
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φαίνεται για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στη ρύθµιση του παρόντος.
4. Η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία
απαιτείται έγκριση της επιτροπής του άρθρου 12 του
παρόντος νόµου, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2α του παρόντος
άρθρου και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού
ποσού του προστίµου, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης
της διαδικασίας αναλαµβάνει ο νέος κύριος µε ειδική
µνεία στο σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο.
5. Η προθεσµία εξόφλησης του ειδικού προστίµου της
παρ. 2 του άρθρου 21, πέραν της καταβολής του 30%
του ποσού του προστίµου, αρχίζει από την κοινοποίηση
της θετικής κρίσης της επιτροπής στον ιδιοκτήτη.
6. Σε παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους των
2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος ανεξάρτητων νέων κατασκευών πέραν των τυχόν υφισταµένων κτισµάτων µετά την κήρυξη
του οικισµού ως παραδοσιακού οι οποίες έχουν υπέρβαση µεγαλύτερη του 10% οποιουδήποτε όρου δόµησης.
7. Η επιτροπή µετά τη θετική κρίση της για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου ενηµερώνει τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης
του πληροφοριακού συστήµατος εντός δύο (2) ηµερών,
προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής.
Άρθρο 14
Αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέο κτίριο
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες
κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται µέσα στον όγκο
του διατηρητέου κτιρίου ή προσθήκες καθ΄ ύψος σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής δόµησης αυτού σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παραγράφων 1, 2, 4, 7, 10, 11 του άρθρου 11 του παρόντος
νόµου απαιτείται και η υποβολή αίτησης στο αρµόδιο Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) µε συνηµµένα
τα εξής δικαιολογητικά:
i) Φωτογραφική τεκµηρίωση του κτιρίου.
ii) Τοπογραφικό διάγραµµα.
iii) Πλήρη αποτύπωση του κτιρίου.
iv) Τεχνική έκθεση µηχανικού, στην οποία περιλαµβάνονται και όλα τα ιστορικά στοιχεία του κτιρίου.
v) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνεται ότι
δεν υπάρχει χαρακτηρισµός του κτιρίου από άλλον φορέα.
vi) Δηµόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης. Ειδικά
για τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης δύνανται να προσκοµίζονται ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
vii) Δελτίο δοµικής τρωτότητας του φέροντος οργανισµού ή µελέτη στατικής επάρκειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 11.
viii) Τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού, για τον έλεγχο των λοιπών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων,
εφόσον υπάρχουν.
β. Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών και
τη διαπίστωση του δικαιώµατος υπαγωγής στις διατάξεις

του παρόντος το συµβούλιο δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση µε βάση τις µεταβολές στην αρχιτεκτονική και µορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου, την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και/ή του περιβάλλοντος του χώρου.
γ. Το ΚΕΣΑ µπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών
προσαρµογής του αυθαίρετου κτίσµατος σύµφωνα µε
την εξέταση των στοιχείων που προσκοµίζονται. Το συµβούλιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να προβεί σε
αυτοψία, προκειµένου να εκτιµήσει το µέγεθος και την έκταση των απαιτουµένων εργασιών προσαρµογής.
δ. Οι εργασίες προσαρµογής εκτελούνται µετά την
κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου
στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας εφόσον
απαιτείται. Στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας αυτή εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου. Οι εργασίες προσαρµογής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστηµα έξι (6) µηνών και πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από την πολεοδοµία ή από Ελεγκτή Δόµησης.
Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρµογής το
ΚΕΣΑ επανεξετάζει το θέµα και αποφαίνεται για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων
στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.
2. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες
κατασκευές ή χρήσεις σε κτίρια µε νόµιµη οικοδοµική άδεια στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, εφόσον δεν βρίσκονται σε επαφή µε το διατηρητέο κτίριο, σύµφωνα µε
τα ακόλουθα:
α. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παραγράφων 1, 2, 4, 7, 10, 11 του άρθρου 11 απαιτείται η υποβολή αίτησης στο αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής
(ΣΑ) µε συνηµµένα τα εξής δικαιολογητικά:
i) Φωτογραφική αποτύπωση του κτιρίου, σε σχέση και
µε το υπάρχον χαρακτηρισµένο διατηρητέο.
ii) Τοπογραφικό διάγραµµα.
iii) Το στέλεχος της οικοδοµικής άδειας, καθώς και αντίγραφο της απόφασης χαρακτηρισµού.
iv) Διάγραµµα κάλυψης, όπου σηµειώνεται η θέση και
το περίγραµµα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδοµικά µεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισµούς.
v) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνεται ότι
δεν υπάρχει χαρακτηρισµός του κτιρίου από άλλον φορέα.
vi) Κάτοψη του ορόφου, όπου σηµειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις
ρυθµίσεις του παρόντος.
vii) Tοµή όπου σηµειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για
την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθµίσεις του παρόντος.
viii) Δηµόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης. Ειδικά,
για τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης δύνανται να προσκοµίζονται ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
ix) Για κάθε µεµονωµένη αυθαίρετη κατασκευή και για
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης εκτός κατοικίας τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού, για τον ηλεκτροµηχανολογικό
έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλε-
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κτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν. Στην
τεχνική έκθεση θα πρέπει να τεκµηριώνεται ότι δεν επηρεάζονται τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία.
β. Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών και
τη διαπίστωση του δικαιώµατος υπαγωγής στις διατάξεις
του παρόντος το συµβούλιο δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση µε βάση το αν η αυθαίρετη κατασκευή αλλοιώνει ή
όχι το χαρακτήρα, τη δοµή και/ή την αρχιτεκτονική και
µορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου, την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής, ως προς το
σύνολο του κτιρίου και/ή του περιβάλλοντός του, καθώς
και το αν επηρεάζει και σε ποιόν βαθµό τους λόγους και
την απόφαση του χαρακτηρισµού του.
γ. Το ΣΑ µπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών
προσαρµογής του αυθαίρετου κτίσµατος, σύµφωνα µε
την απόφαση χαρακτηρισµού και την αισθητική και µορφολογική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής σε σχέση
µε το πλησίον διατηρητέο κτίριο. Το Συµβούλιο µπορεί
να προβεί σε αυτοψία, προκειµένου να εκτιµήσει το µέγεθος και την έκταση των απαιτουµένων εργασιών προσαρµογής.
δ. Οι εργασίες προσαρµογής εκτελούνται µετά την
κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου
στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας αν απαιτείται. Στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση σχετικής
άδειας αυτή εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή
του ενιαίου ειδικού προστίµου. Οι εργασίες προσαρµογής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστηµα έξι (6) µηνών
και πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από Ελεγκτή Δόµησης. Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρµογής το ΣΑ επανεξετάζει το θέµα και αποφαίνεται
για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών
ή χρήσεων στη ρύθµιση του παρόντος.
3. Η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία
απαιτείται έγκριση των συµβουλίων του παρόντος άρθρου, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού
ποσού του προστίµου, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης
της διαδικασίας αναλαµβάνει ο νέος κύριος, µε ειδική
µνεία στο σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο.
4. Σε κάθε περίπτωση η προθεσµία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου της παρ. 2 του άρθρου 21 πέραν της καταβολής του 30% του συνολικού ποσού αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης στον ιδιοκτήτη.
5. Το συµβούλιο µετά τη θετική κρίση της ενηµερώνει
τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήµατος εντός δύο (2) ηµερών, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής.
6. Σε διατηρητέα κτίρια, καθώς και στον περιβάλλοντα
χώρο αυτών δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις
του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών.
Άρθρο 15
Ρύθµιση αυθαίρετων κτισµάτων σε εξαγορασµένα
ακίνητα και σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταµείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
1. α) Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται
και στους ιδιοκτήτες ακινήτων που εξαγόρασαν αυτά από τις οικείες Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης Δια-

φορών των Περιφερειών της χώρας και έχουν αναγείρει
σε αυτά αυθαίρετο κτίσµα, καθώς και σε αυτούς που τα
νέµονται νόµιµα. Ο ιδιοκτήτης, µετά από αίτηση προς το
Τ.Ε.Ε., υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστηµα τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 δικαιολογητικά εντός προθεσµίας πέντε (5) µηνών, που άρχεται είτε από την έκδοση
του τίτλου κυριότητας από τον Περιφερειάρχη είτε από
τη δηµοσίευση της απόφασης της Επιτροπής Θεµάτων
Γης και Επίλυσης Διαφορών, για τις περιπτώσεις που δεν
προβλέπεται η έκδοση τίτλου κυριότητας είτε της πράξης κύρωσης διανοµής, που προβλέπεται σε υπουργική
απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999
(Α΄ 154) και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003.
Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο καταβάλλεται εφάπαξ εντός
τριών (3) µηνών από την υποβολή της αίτησης. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
β) Έως ότου εκδοθεί ο τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη ή η απόφαση της Επιτροπής Θεµάτων Γης
και Επίλυσης Διαφορών, αναστέλλεται η προθεσµία για
την κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσµατος, καθώς και η επιβολή του προστίµου ανέγερσης και διατηρήσεως µη δηλουµένων κατασκευών και χρήσεων που προβλέπει το
άρθρο 26.
2. Οι ρυθµίσεις της παραπάνω παραγράφου ισχύουν
και ως προς ακίνητα που βρίσκονται ή θα περιέλθουν
στην κυριότητα του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3986/2011.
Ειδικώς, για ακίνητα κυριότητας της ανώνυµης εταιρίας του ως άνω Ταµείου οι προθεσµίες υποβολής των
δικαιολογητικών συµπληρώνονται µετά παρέλευση εννέα (9) µηνών από την καταχώριση της απόφασης του
Δ.Σ. του Ταµείου στα βιβλία µεταγραφών του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο
κτηµατολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, σχετικά
µε τα ακίνητα που περιέρχονται στην κυριότητα του Ταµείου σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3986/
2011.
Άρθρο 16
Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών
ακινήτων δηµοσίου ενδιαφέροντος
1. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο 2 του παρόντος υπάγονται οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε
κτίρια και εγκαταστάσεις:
α) ιδιοκτησίας του Δηµοσίου,
β) που στεγάζουν υποδοµές δικαιοσύνης και ανήκουν
στο Δηµόσιο ή στο Ταµείο Χρηµατοδότησης Δικαστικών
Κτιρίων ή σε νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
γ) που στεγάζουν υπηρεσίες των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο
Δηµόσιο, και τα οποία εποπτεύονται από το Κράτος και
επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισµό,
δ) που χρησιµοποιούνται ως λατρευτικοί χώροι των
γνωστών θρησκειών και δογµάτων, που έχουν νοµική
µορφή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των νοµικών προσώπων του άρθρου 4 του ν. 3647/2008 (Α΄ 37).
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ε) που χρησιµοποιούνται ως σχολεία κάθε βαθµίδος
και ως κτίρια προνοιακών δοµών των Ο.Τ.Α., καθώς και
των σχολικών κτιρίων ιδιοκτησίας της Ο.Σ.Κ. ΑΕ,
στ) δηµοσίων επιχειρήσεων, στις οποίες το Δηµόσιο
είναι κύριος του συνόλου ή άνω του 51% του καταβεβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου,
ζ) τα οποία ανήκουν στο Δηµόσιο και τα διαχειρίζονται
δηµόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες το Δηµόσιο είναι κύριος του συνόλου ή άνω του 51%,
η) αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε
αυτές κτιρίων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και
των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν,
θ) των Ο.Τ.Α., υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος
µετά την υποβολή:
i) αίτησης, ii) τοπογραφικού διαγράµµατος και iii) τεχνικής έκθεσης µηχανικού, µε αναλυτική περιγραφή των
αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων.
Για τις ως άνω αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης δεν καταβάλλεται παράβολο και ενιαίο ειδικό πρόστιµο, πλην της περίπτωσης θ΄, όπου καταβάλλεται παράβολο κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εκτός
των περιπτώσεων όπου αυτά χρησιµοποιούνται για ιδιόχρηση.
2. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο 2 του παρόντος υπάγονται:
α) Κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε
περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί, από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(Β΄ 1138), αναπτυγµένοι πυρήνες µαζικού τουρισµού εντός ευρύτερων αναπτυσσόµενων περιοχών µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού, καθώς και σε υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα των περιοχών του άρθρου 4 παράγραφοι Β2 και Β3 του παραπάνω Ειδικού
Πλαισίου, σε περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από τον
Ε.Ο.Τ. ως χιονοδροµικά κέντρα, εφόσον ανεγέρθηκαν ή
εγκαταστάθηκαν από φορείς του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α.,
καθώς και από αθλητικούς και ορειβατικούς συλλόγους
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μετά την περαίωση της
υπαγωγής είναι δυνατή ή αλλαγή χρήσης της αυθαίρετης κατασκευής, εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις
κοινωφελούς χαρακτήρα µετά από αίτηµα του αρµοδίου
δηµόσιου φορέα ή του αρµοδίου Ο.Τ.Α..
β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις Χιονοδροµικών Κέντρων και Ορεινών καταφυγίων δηµοσίου ενδιαφέροντος, που έχουν εκτελεστεί µετά από έγκριση χρηµατοδότησης από δηµόσια αρχή ή έχουν εγκριθεί από τον
Ε.Ο.Τ.. Μετά την περαίωση της υπαγωγής είναι δυνατή η
αλλαγή χρήσης της αυθαίρετης κατασκευής εφόσον
πρόκειται για εγκαταστάσεις κοινωφελούς χαρακτήρα
µετά από αίτηµα του αρµόδιου δηµόσιου φορέα ή του
αρµοδίου Ο.Τ.Α..
γ) Κατασκευές και εγκαταστάσεις Αστεροσκοπείων
και συνοδών εγκαταστάσεων αυτών, που ανήκουν στο
Δηµόσιο ή σε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα δηµοσίου χαρακτήρα.
δ) Λιµενικές εγκαταστάσεις παντός είδους και κτίρια
εντός χερσαίας ζώνης λιµένα, που ανήκουν σε δηµόσια
αρχή.
ε) Κατασκευές και εγκαταστάσεις καθ’ υπέρβαση νοµίµου άδειας σε εγκεκριµένους χώρους οργανωµένης υπαίθριας δασικής αναψυχής οι οποίες κατασκευάστηκαν
από Ο.Τ.Α ή άλλη δηµόσια αρχή χωρίς την έγκριση της
αρµόδιας για την έκταση δασικής υπηρεσίας. Για την υ-

παγωγή, πέραν των προβλεπόµενων δικαιολογητικών απαιτείται και η θετική γνωµοδότηση της δασικής υπηρεσίας στην οποία υπάγεται η έκταση.
3. Η υπαγωγή στον παρόντα νόµο όλων των παραπάνω κατασκευών δεν απαλλάσσει την υποχρέωση των
αιτούντων για την έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας
κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010. Η µελέτη
στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, εκπονείται υποχρεωτικώς πριν την έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας
κτιρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010.
Άρθρο 17
Μειώσεις προστίµων σε ειδικές οµάδες πληθυσµού
1. Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς
και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα µε τις παραπάνω ιδιότητες, για την υπαγωγή στο
άρθρο 8 του παρόντος καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα
µε το Παράρτηµα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων.Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωµάτευση, που
έχει εκδοθεί από αρµόδια δηµόσια αρχή.
2. Άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ), µε ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται
φορολογικά από πρόσωπα µε τις παραπάνω ιδιότητες,
µε ατοµικό εισόδηµα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000)
ευρώ ή οικογενειακό εισόδηµα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του
παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωµάτευση, που έχει εκδοθεί από αρµόδια δηµόσια αρχή.
3. Παλιννοστούντες οµογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα ή τα δηµοτολόγια δήµου ή κοινότητας,
για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας
κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζονται και
για τους µόνιµους κατοίκους Θράκης. Σε περίπτωση ελλείψεως τίτλων ιδιοκτησίας τα δικαιολογητικά θα καθοριστούν µε Κοινή Απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.
4. Τέκνα των προσώπων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, για την υπαγωγή
στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους
καταβάλλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄
του παρόντος, και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Κατά τα λοιπά µπορεί να εφαρµόζεται η διαδικασία του προσυµφώνου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος σε περιπτώσεις έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας.
5. Πολύτεκνοι, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσο-
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στό 20% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ του παρόντος και
υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Πολύτεκνοι, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της
δευτερεύουσας κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτή δεν είναι άνω των 80 τ.µ, καταβάλλουν ποσοστό
50% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
6. Τρίτεκνοι, µε ατοµικό εισόδηµα έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδηµα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως
υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζονται και για
τις µονογονεϊκές οικογένειες.
7. Μακροχρόνια άνεργοι για την υπαγωγή στο άρθρο
8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν
ποσοστό εβδοµήντα 70% του ενιαίου ειδικού προστίµου,
όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ του
παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
Άρθρο 18
Γενικές διατάξεις υπολογισµού
του ενιαίου ειδικού προστίµου
1. Για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης
στην παρούσα ρύθµιση καταβάλλεται ενιαίο ειδικό πρόστιµο, το οποίο υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν της
επί την τιµή ζώνης, που ίσχυε στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, που ίσχυε στις 28.7.2011 επί το συντελεστή 15%
και επί τους συντελεστές τετραγωνιδίων, που ορίζονται
στον πίνακα του Παραρτήµατος Α΄ του παρόντος, όπου
απαιτούνται, ανάλογα µε την κατηγορία και το είδος του
αυθαιρέτου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του παρόντος (τετραγωνικά µέτρα Χ 15% Χ τιµή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων).
2. Για τον υπολογισµό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα µεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή
χρήσεων συγκρίνονται µε τους επιτρεπόµενους όρους
και περιορισµούς δόµησης που ισχύουν στην περιοχή
του ακινήτου και σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου
µε το µέρος των επιτρεποµένων µεγεθών που αναλογεί
στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου.
3. Για τον υπολογισµό του προστίµου οµαδοποιούνται
οι αυθαιρεσίες της ίδιας κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα του Παραρτήµατος Α΄ του παρόντος και προστίθενται τα εµβαδά
όλων των δηλούµενων εµβαδών της αυτής κατηγορίας
και είδους ανά φύλλο καταγραφής.
4. Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή
χρήσης, που αποδεδειγµένα προϋφίστανται
της
1.1.1983, καταβάλλεται ποσοστό 15 % του ενιαίου ειδι-

κού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 1.1.1983 έως 31.12.2003,
καταβάλλεται ποσοστό 80 % του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος.
5.α. Για τις παραβάσεις, οι οποίες δεν εµπίπτουν στις
κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήµατος
Α΄ του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια
χώρου (τ.µ.), καθώς και για εγκαταστάσεις όπως ορίζονται στην παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
που δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις της κατηγορίας 3
του άρθρου 9 του παρόντος καταβάλλεται παράβολο πεντακοσίων (500) ευρώ και το ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται µε προϋπολογισµό κατά το Παράρτηµα Β΄. Προϋπολογισµός έως και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ θεωρείται µία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται
πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ. Ο αριθµός των παραβάσεων προκύπτει από το πηλίκον του συνολικού προϋπολογισµού δια του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ, στρογγυλοποιούµενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθµός των παραβάσεων του ακινήτου σηµειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του Παραρτήµατος Α. Ειδικά, σε αυτές τις περιπτώσεις που υποβάλλονται παραβάσεις αποκλειστικά αυτής της κατηγορίας
δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά iii, iv και v, της παρ.
6 του άρθρου 11 του παρόντος. Για αυθαίρετες κατασκευές των παραγράφων 26 και 57 του άρθρου 2 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) καταβάλλεται παράβολο κατά την
παρ.10 του άρθρου 11 του παρόντος νόµου και το ειδικό
πρόστιµο υπολογίζεται µε προϋπολογισµό κατά το Παράρτηµα Β΄ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα
παράγραφο.
β. Στον ανωτέρω τρόπο υπολογισµού της παρ.5α του
ενιαίου ειδικού προστίµου υπάγονται επίσης αυθαίρετοι
ηµιϋπαίθριοι χώροι, στέγαστρα, κιόσκια, καθώς και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις από βοηθητική χρήση σε βοηθητική και από κύρια χρήση σε κύρια που έχουν πραγµατοποιηθεί χωρίς την έκδοση σχετικής οικοδοµικής άδειας, εντός νοµίµου περιγράµµατος κτιρίου και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται υπέρβαση δόµησης λόγω
της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης κατά την παρ.5 του άρθρου 19 του παρόντος.
6. Για τον υπολογισµό του ενιαίου ειδικού προστίµου
για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθµες, εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 του ν.4067/2012 (Α΄ 79), εφαρµόζεται µειωτικός συντελεστής 50%.
Άρθρο 19
Ειδικές διατάξεις υπολογισµού
του ενιαίου ειδικού προστίµου
1. Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων ή τµηµάτων τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόµησης, το ενιαίο ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής
δόµησης (5α, β, γ, δ) του Παραρτήµατος Α΄ αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις αυτών έως 20% του επιτρεπόµενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις µεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόµενου ύψους.
2. Για τον υπολογισµό του ενιαίου ειδικού προστίµου
που αφορά στην υπέρβαση ύψους, στην περίπτωση οικο-
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δοµής µε οικοδοµική άδεια, δεν προσµετράται το πρόσθετο ύψος αυτής, που έχει προκύψει από τη µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωµατώσεις που έχουν εκτελεστεί σε αυτόν. Το ειδικό πρόστιµο
για το ύψος, που έχει προκύψει από τη µη ολοκλήρωση
του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωµατώσεις, υπολογίζεται σύµφωνα µε την παραγράφου 5 του προηγούµενου άρθρου. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισµού
δεν εφαρµόζεται για τις αυθαίρετες κατασκευές του άρθρου 13.
3. Για κύρια και µοναδική κατοικία, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα
αυτού δεν έχει δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό µερίδιο αυτής
που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς
του ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδοµήσιµο ή σε ιδανικό µερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις στεγαστικές
του ανάγκες και βρίσκονται σε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα µε πληθυσµό άνω των τριών (3.000) χιλιάδων,
καταβάλλεται ποσοστό 40% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος. Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας
που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70)
τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30)
τ.µ. για µέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.µ. για πάνω από δύο τέκνα, τα οποία βαρύνουν τον υπόχρεο ή
τον άλλο σύζυγο. Η προϋπόθεση της κύριας κατοικίας
για την εφαρµογή του άρθρου 17 του παρόντος πληρούται εφόσον για τις στεγαστικές ανάγκες των ανωτέρω
προσώπων το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που
τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ..
Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15)
τ.µ. για κάθε τέκνο.
4. Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου, στο
οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση, οι συντελεστές µειώσεως του προστίµου και του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις
σχετικές προϋποθέσεις υποβάλλοντας διαφορετικά
φύλλα καταγραφής για την επιφάνεια που αντιστοιχεί
στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας.
5. Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από κύρια χρήση
σε κύρια, εντός νοµίµου περιγράµµατος κτιρίου, στις περιπτώσεις όπου επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόµησης, (αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από κατάστηµα σε
κατοικία σε εκτός σχεδίου περιοχή, αυθαίρετη αλλαγή
χρήσης από βιοµηχανία για την οποία εκδόθηκε άδεια
κατά παρέκκλιση σε εκτός σχεδίου περιοχή σε κατοικία
και άλλα εκτός των τυχόν υπολοίπων συντελεστών (εκτός σχεδίου, παλαιότητας κ.α.) υπολογίζεται ο συντελεστής αλλαγής χρήσης κατά το Παράρτηµα Α΄ για την
επιπλέον της επιτρεπόµενης για τη νέα χρήση επιφάνεια. Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από βοηθητική
χρήση σε κύρια, χωρίς την έκδοση σχετικής οικοδοµικής
άδειας, εντός νοµίµου περιγράµµατος κτιρίου υπολογίζεται η υπέρβαση συντελεστή δόµησης που προέκυψε
λόγω της αυθαίρετης αλλαγής και δεν υπολογίζεται ο ειδικός συντελεστής αλλαγής χρήσης κατά το Παράρτηµα
Α΄ του παρόντος.

Άρθρο 20
Συµψηφισµός καταβληθέντων προστίµων
1. Καταβληθέντα ποσά προστίµων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίµων διατήρησης, ή και παραβόλων, συµψηφίζονται µε
το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου.
Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αµέσως προηγούµενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συµψηφισµός. Σε περίπτωση που µετά τον ως άνω υπολογισµό, προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίµου, µε
βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.
2. Για αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη χρήση που
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.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται συµψηφισµός των ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος
για αµοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων, καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του έτους 2003
µε τα ποσά του ειδικού προστίµου που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόµενου του ειδικού προστίµου.
4. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που
υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστηµα για την απόδειξη των ποσών που καταβλήθηκαν.
Άρθρο 21
Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίµου – προθεσµίες
1. Για την εφαρµογή του παρόντος, ως ηµεροµηνία υπαγωγής νοείται η ηµεροµηνία καταβολής του σχετικού
παραβόλου, ως αυτή παρουσιάζεται δια της ηλεκτρονικής διαδικασίας στο πληροφοριακό σύστηµα.
2. Το πρόστιµο καταβάλλεται ως εξής:
α) Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του πρώτου εξαµήνου από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου το πρόστιµο καταβάλλεται εντός προθεσµίας εκατόν δύο (102) µηνών ή δεκαεπτά (17) εξαµήνων από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου.
β) Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του δευτέρου εξαµήνου από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου το πρόστιµο καταβάλλεται εντός
προθεσµίας ογδόντα τεσσάρων (84) µηνών ή δεκατεσσάρων (14) εξαµήνων από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα
του δευτέρου εξαµήνου.
γ) Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του τρίτου εξαµήνου από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου το πρόστιµο καταβάλλεται εντός προθεσµίας εξήντα (60) µηνών ή δέκα (10) εξαµήνων από
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την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του τρίτου εξαµήνου.
3. Σε κάθε περίπτωση ως ελάχιστη µηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ και ως ελάχιστη
εξαµηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
4. Μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας
του εξαµήνου εξοφλείται το συνολικό ποσό του ενιαίου
ειδικού προστίµου του εξαµήνου. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαµήνου τότε το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου ειδικού
προστίµου προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε µήνα καθυστέρησης.
5. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του πρώτου εξαµήνου εκάστης
των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί
του συνολικού ποσού του προστίµου.
6. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίµου, έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του πρώτου εξαµήνου εκάστης των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίµου.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του ειδικού προστίµου, καθώς και κάθε σχετικό θέµα και λεπτοµέρεια.
Άρθρο 22
Τιµή ζώνης
1. Για τα ακίνητα που βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση
που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισµό
του ενιαίου ειδικού προστίµου ή της αξίας των παραβάσεων, λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δηµοτική κοινότητα όπου βρίσκεται
το ακίνητο και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί αυτή, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή
ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά δε, για τα ακίνητα του προηγούµενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµού,
που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δηµοτική κοινότητα του ακινήτου η µέγιστη τιµή ζώνης δεν
υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) ευρώ σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δηµοτικής κοινότητας. Για τη συνδροµή της παραπάνω
προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου
δήµου. Σε περίπτωση όπου από τη σχετική διαπιστωτική
πράξη προκύπτει ότι η µέγιστη τιµή ζώνης υπερβαίνει τα
δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) ευρώ σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δηµοτικής κοινότητας, λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δηµοτική κοινότητα όπου εντάσσεται χωρικά το ακίνητο.
2. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της επικράτειας, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα

µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισµό του ενιαίου ειδικού προστίµου ή της αξίας των
παραβάσεων, λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης
που ισχύει στην τοπική ή δηµοτική κοινότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί αυτή, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στον οικείο
δήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη
τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα όπου
βρίσκεται το ακίνητο.
3. Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης
στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο,
για τον υπολογισµό του ενιαίου ειδικού προστίµου ή
της αξίας των παραβάσεων, λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο νοµό, στον οποίο βρίσκεται η οικεία περιφερειακή ενότητα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών
µπορεί να εφαρµόζονται, µε ειδική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστηµα, οι τιµές ζώνης για όλη την Επικράτεια για το σύνολο των υπαγωγών.
Άρθρο 23
Ειδικές διατάξεις
1.α. Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες δύναται να εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης ή κατεδάφισης, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, εφόσον καταβληθεί το παράβολο της παραγράφου
10 του άρθρου 11 και εκδοθεί η σχετική οικοδοµική άδεια νοµιµοποίησης εντός τριών (3) ετών ή άδεια κατεδάφισης εντός έξι (6) µηνών από την καταβολή του και
δεν οφείλεται άλλο πρόστιµο. Σε περίπτωση παρέλευσης απράκτου του χρονικού διαστήµατος των τριών (3)
ετών για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος εφαρµόζονται οι διατάξεις περί κατεδαφίσεως
και επιβολής προστίµου αυθαιρέτων. Δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών, ο χρόνος
καθυστέρησης έκδοσης της οικοδοµικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος.
Σε περίπτωση κτισµάτων τα οποία για οποιονδήποτε λόγο κρίνονται ως αυθαίρετα εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και δύναται να εκδοθεί νέα άδεια νοµιµοποίησης, αν πριν τις 28.7.2011 έχουν εκδοθεί νοµίµως άδειες λειτουργίας ή και άλλες διοικητικές πράξεις σύµφωνα µε την άδεια οικοδοµής, αυτές διατηρούνται εφόσον: i) υποβληθεί αίτηµα για την
έκδοση άδειας νοµιµοποίησης κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και ii) καταβληθεί πέραν του προβλεποµένου ειδικό παράβολο διατήρησης άδειας λειτουργίας ίσο µε το πενταπλάσιο του παραβόλου της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του παρόντος. Ειδικά, σε
αυτή την περίπτωση εφόσον παρέλθει το διάστηµα των
τριών (3) ετών και δεν εκδοθεί η άδεια για τους λόγους
που αναφέρονται στην επόµενη περίπτωση β΄, για την ισχύ της υπαγωγής, το υπόλοιπο ποσό του προστίµου καταβάλλεται υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήµατος. Για την τυχόν ανανέωση των διοικητικών πράξεων, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία αντίγραφο της αιτήσεως για την έκδοση άδειας
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νοµιµοποίησης και αποδεικτικά στοιχεία καταβολής του
10% του ποσού του προστίµου κατά τα ανωτέρω. Σε κάθε διοικητική πράξη γίνεται µνεία για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου, καθώς και για τις ειδικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα.
β. Σε περίπτωση παρέλευσης του χρονικού διαστήµατος των τριών (3) ετών και εφόσον δεν είναι δυνατή η
έκδοση άδειας νοµιµοποίησης αποκλειστικά για λόγους
µεταβολής του πολεοδοµικού καθεστώτος, επιτρέπεται
η τροποποίηση των στοιχείων της δήλωσης κατά τις διατάξεις του παρόντος προκειµένου να υπαχθεί στο άρθρο
8 του παρόντος. Για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, µετά τη διόρθωση δεν εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του
παρόντος περί εκπτώσεως και µειώσεων του ειδικού
προστίµου. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται και για κατασκευές ή εγκαταστάσεις ακινήτων
στρατηγικών επενδύσεων για τα οποία έχει υποβληθεί
αίτηση ένταξης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και του
ν. 4146/2013 (Α΄ 90). Σε περίπτωση όπου δεν εγκριθεί η
αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο κατά τις ως άνω διατάξεις εντός τριών (3) ετών από την υποβολή του αιτήµατος επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου
εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών. Σε κάθε
περίπτωση απαιτείται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου κατά την παρούσα παράγραφο αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων και µετά την έγκριση των
Ειδικών Σχεδίων κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α΄
152) και του ν. 4146/2013 (Α΄ 90).
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 η µεταβίβαση
ή η σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί προ της υποχρέωσης έκδοσης της
σχετικής οικοδοµικής άδειας µε την καταβολή ποσοστού
30% του συνολικού ποσού του προστίµου, υπό την προϋπόθεση να αναλάβει ο νέος κύριος την υποχρέωση αυτή, µε ειδική µνεία στο σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο.
3. Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων προ τις 28.7.2011, για τις οποίες έχει εκδοθεί µε βάση την κείµενη νοµοθεσία προ της ισχύος του παρόντος
οικοδοµική άδεια νοµιµοποίησης, αν καταβληθεί το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 και υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστηµα τα στοιχεία νοµιµότητας, δεν οφείλεται άλλο πρόστιµο και εφαρµόζεται η
διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίµων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Αυθαίρετες κατασκευές, που έχουν κατεδαφιστεί
πριν τις 28.7.2011 για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης στην αρµόδια φορολογική αρχή, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος µε
την καταβολή παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση, τεχνική έκθεση µηχανικού και αποδεικτικά στοιχεία για την κατεδάφιση, δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και σχέδια και εφαρµόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίµων κατά τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
5. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται, αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις κεραιών πάνω
από την απόληξη κλιµακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα, εφόσον διαθέτουν άδεια κατασκευής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και
γνωµοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέρ-

γειας επί της µελέτης εκπεµπόµενης ακτινοβολίας ή θεωρούνται ότι λειτουργούν νόµιµα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Στη περίπτωση αυτή επιτρέπονται και οι αναβαθµίσεις ή τροποποιήσεις των κατασκευών εφόσον δεν επέρχεται ουδεµία µεταβολή των δοµικών κατασκευών.
Οι κατασκευές αυτές µετά την υπαγωγή τους στη ρύθµιση του παρόντος νόµου, µπορούν να αναβαθµίζονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται και
κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί µε άδεια που εκδόθηκε
από την αρµόδια αρχή και η οποία µεταγενέστερα ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν
η ανάκληση ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκδοσή τους. Για την υπαγωγή
των εν λόγω κτισµάτων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για κάθε ιδιοκτησία, του παράβολου της παραγράφου 10 του άρθρου 11. Τα κτίσµατα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδικού
προστίµου.
7. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί µε άδεια που εκδόθηκε από
την αρµόδια αρχή και που µεταγενέστερα ανακλήθηκε
λόγω υποβολής αναληθών στοιχείων ή ανακριβούς αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης. Για τα κτίσµατα
αυτά υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου
11 και καταβάλλεται το σχετικό παράβολο, καθώς και το
ενιαίο ειδικό πρόστιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου και του παρόντος άρθρου κτίσµατα που κρίθηκαν
αυθαίρετα µε αµετάκλητη απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου εφόσον ουδέποτε πριν τις 28.7.2011 αποπερατώθηκαν πλήρως κατά τις κείµενες διατάξεις ή λειτούργησαν µε την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας.
8. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται και
λιθόκτιστα κτίσµατα, τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύµφωνα µε παλαιότερη χάραξή του, µε βάση τα στοιχεία της αρµόδιας
Κτηµατικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί
πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983.
9. Η διαφορετική διαρρύθµιση διακεκριµένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που
προβλέπεται στα εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και απαλλάσσεται της υποχρέωσης υπαγωγής στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.
10. Η διαφορετική διαµερισµάτωση ορόφου, από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγεται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης του ορόφου. Ως ειδικό
πρόστιµο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο.
11. Για τη διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικά
προβλεπόµενων από την οικοδοµική άδεια θέσεων
στάθµευσης αυτοκινήτων από αυτήν που προβλέπεται
στα σχέδια της συµβολαιογραφικής δήλωσης του
ν. 1221/1981, υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης των υφισταµένων θέσεων στάθµευσης. Ως ειδικό πρόστιµο
καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσµίας της πρώτης δόσης, το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και δεν
καταβάλλεται παράβολο.
12. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται αυ-
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θαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης των τουριστικών εγκαταστάσεων, κατά παρέκκλιση των όρων δόµησης και των χρήσεων γης που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής, υπό την προϋπόθεση ότι για τις κατασκευές
αυτές έχει εκδοθεί, µετά την καταβολή σχετικού προστίµου, σήµα λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ., καθώς και υπό
την προϋπόθεση ότι λειτουργούσαν νοµίµως µέχρι τις
28.7.2011.
13. Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαµονής σε δηµόσιες υπό νόµιµη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκµεταλλευόµενες νοµίµως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρηµένες στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ)
µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου χωρίς την καταβολή προστίµου, αφού υποβάλλουν:
α) Αίτηση.
β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, µε τα αντίστοιχα αποσπάσµατα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται
από τον µηχανικό τα σηµεία των σταυλικών εγκαταστάσεων.
γ) Τεχνική έκθεση µηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσµατος ή των κτισµάτων προσωρινής
διαµονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.µ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών
εγκαταστάσεων.
δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ύψους
τριακοσίων (300) ευρώ.
14.α Στις διατάξεις του παρόντος νόµου, υπάγονται υπερβάσεις δόµησης, κάλυψης και ύψους µέχρι ποσοστού
20% των επιτρεποµένων, κατασκευών, επί κτιρίου για το
οποίο εκδόθηκε νόµιµη άδεια και οι εργασίες αποπεράτωσης ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους µετά τις
28.7.2011, υπό την προϋπόθεση ότι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισµού πραγµατοποιήθηκαν προ
τις 28.7.2011 και η θεώρηση για την έναρξη των εργασιών, από την Αστυνοµική Αρχή, έλαβε χώρα προ τις
28.7.2011. Κατά τον έλεγχο από την Υπηρεσία Δόµησης
για την ολοκλήρωση των εργασιών και τη σύνδεση του
κτιρίου ή τµήµατος αυτού µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας,
προσκοµίζεται αντίγραφο της βεβαίωσης υπαγωγής και
γίνεται έλεγχος και ταυτοποίηση των στοιχείων υπαγωγής.
β. Σε κάθε περίπτωση η έναρξη των οικοδοµικών εργασιών του φέροντος οργανισµού πριν τις 28.7.2011 πιστοποιείται και αποδεικνύεται από σχετική αεροφωτογραφία.
15.α Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται,
µόνο µε την καταβολή του σχετικού παραβόλου και χωρίς την καταβολή του ειδικού προστίµου, αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης επί κτιρίων που
αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον πρώην Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Η αίτηση υπαγωγής
δύναται να υποβληθεί είτε ανά αυτοτελή ιδιοκτησία είτε
για το σύνολο των κτιρίων, σύµφωνα µε την άδεια οικοδοµής.
β. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούµενων δικαιολογητικών, συνυποβάλλεται το παραχωρητήριο ή ο νόµιµος τίτλος από τον Ο.Ε.Κ..
16.α. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται
αυθαίρετες κατασκευές, όπως ορίζονται στην παρ.74
του άρθρου 2 και στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),
σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί νοµίµως, για συγκεκριµένη εµπορική εκµετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθι-

σµάτων από φορείς του Δηµοσίου και ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση,
εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει µόνο για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεµούν βεβαιωθέντα πρόστιµα
στις Δ.Ο.Υ. ή υποθέσεις και έχουν αποµακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούµενων
δικαιολογητικών υποβάλλονται το µισθωτήριο συµβόλαιο και οι εγκριτικές πράξεις παραχώρησης της χρήσης.
β. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αναστολής
των δύο (2) ετών, οι κατασκευές αυτές οφείλουν να προσαρµοστούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπουργικής
απόφασης του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 21 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79), καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της κ.υ.α. 31722/4.11.2011
ή σε διαφορετική περίπτωση να αποµακρυνθούν.
γ. Με ευθύνη του κάθε δήµου, σε περιοχές ή ζώνες οικοδοµικών τετραγώνων στις οποίες υπάρχουν πλείονες
επιχειρήσεις - µισθωτές κοινοχρήστων χώρων- οι προσωρινές κατασκευές οφείλουν να αντιµετωπίζονται ενιαία ως προς τα µορφολογικά στοιχεία τους, το µέγεθός
τους, τα υλικά κατασκευής και την αρµονική ένταξή τους
στο χώρο, µε ευθύνη του κάθε δήµου.
δ. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου και κατόπιν
αίτησης εγκρίνεται από το Αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής πρότυπη αρχιτεκτονική µελέτη στην οποία περιγράφονται µε σαφήνεια οι µορφολογικοί κανόνες, το
είδος, το µέγεθος και τα χρησιµοποιούµενα υλικά. Η εγκριτική απόφαση δύναται να περιλαµβάνει τµήµα ή σύνολο εκτάσεως οικοδοµικών τετραγώνων που πρόκειται
να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευές, καθώς
και να περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες υποχρεώσεις
για την ελεύθερη διέλευση του κοινού και την ελεύθερη
χρήση εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.
ε. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
17.α. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται
αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης
αποκλειστικά κατοικίας κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του άρθρου 8 του παρόντος, ως προς τη χρήση και µόνο
και µε την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων
του παρόντος ισχύει µόνο για δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεµούν βεβαιωθέντα πρόστιµα στις Δ.Ο.Υ. ή υποθέσεις και έχουν αποµακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
β. Μετά την ηλεκτρονική αποτύπωση και καταγραφή
του δοµηµένου περιβάλλοντος κατά τις 28.07.2011 µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισµοί µε στόχο την υλοποίηση του σχεδιασµού της περιοχής, σύµφωνα µε τα στοιχεία και το πλήθος των αυθαιρέτων κατασκευών κατά παρέκκλιση των χρήσεων
γης που έχουν θεσπιστεί. Σε κάθε περίπτωση για την ισχύ της παρούσας παραγράφου εφόσον απαιτηθεί η αναθεώρηση ή ολοκλήρωση του Πολεοδοµικού σχεδιασµού θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσµίας πέ-
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ντε (5) ετών από την καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής
που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.
γ. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται η διαδικασία διατήρησης
των συγκεκριµένων αυθαιρέτων κατασκευών και οι επιτρεπόµενες οικοδοµικές εργασίες, πέραν του χρόνου αναστολής κατά τις διατάξεις του παρόντος.
18.α. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται
αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης
οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί σε εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί ή αναθεωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσεις γης τα τελευταία είκοσι πέντε (25)
έτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8 του
παρόντος, ως προς τη χρήση και µόνο και µε την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος.
β. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ισχύει µόνο για δέκα
(10) έτη από την ηµεροµηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεµούν βεβαιωθέντα πρόστιµα στις Δ.Ο.Υ. ή εκκρεµείς
υποθέσεις και έχουν αποµακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
γ. Μετά την ηλεκτρονική αποτύπωση, καταγραφή του
δοµηµένου περιβάλλοντος κατά τις 28.7.2011 µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισµοί
µε στόχο την υλοποίηση του σχεδιασµού της περιοχής,
σύµφωνα µε τα στοιχεία και το πλήθος των αυθαιρέτων
κατασκευών κατά παρέκκλιση των χρήσεων γης που έχουν θεσπιστεί.
δ. Σε κάθε περίπτωση για την ισχύ της παρούσας παραγράφου η αναθεώρηση ή ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσµίας πέντε (5) ετών από την καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.
ε. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται η διαδικασία διατήρησης
των συγκεκριµένων αυθαιρέτων κατασκευών και οι επιτρεπόµενες οικοδοµικές εργασίες, πέραν του χρόνου αναστολής κατά τις διατάξεις του παρόντος.
19.α. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, υπάγονται
αυθαίρετες κατασκευές, απαραίτητες για τη λειτουργία
νόµιµης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, όπως ορίζονται
στην παρ.74 του άρθρου 2 και στο άρθρο 21 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79), καθώς και εγκαταστάσεις της παρ.
2 του άρθρου 4 της κ.υ.α. 31722/4.11.2011, σε χώρους
αρµοδιότητας της Κτηµατικής Υπηρεσίας µετά από έγκριση από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων, τµήµα Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων και Αλιείας της αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και κατά
παρέκκλιση των περιορισµών των περιπτώσεων ζ΄ και η΄
της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος
ισχύει µόνο για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεµούν βεβαιωθέντα πρόστιµα
στις Δ.Ο.Υ. ή υποθέσεις και έχουν αποµακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούµενων
δικαιολογητικών υποβάλλονται το µισθωτήριο συµβόλαιο και η άδεια ίδρυσης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας .
β. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αναστολής

των δύο (2) ετών, οι κατασκευές αυτές οφείλουν να προσαρµοστούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπουργικής
απόφασης του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 21 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79), καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της κ.υ.α. 31722/4.11.2011
ή σε διαφορετική περίπτωση να αποµακρυνθούν.
γ. Με ευθύνη κάθε δήµου, οι προσωρινές κατασκευές
οφείλουν να αντιµετωπίζονται ενιαία ως προς τα µορφολογικά στοιχεία τους, το µέγεθός τους, τα υλικά κατασκευής και την αρµονική ένταξή τους στο χώρο, µε ευθύνη του κάθε δήµου. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική
Αρχή και την Κτηµατική Υπηρεσία του Δηµοσίου και κατόπιν αίτησης εγκρίνεται από το Αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής πρότυπη αρχιτεκτονική µελέτη στην οποία
περιγράφονται µε σαφήνεια οι µορφολογικοί κανόνες,
το είδος, το µέγεθος και τα χρησιµοποιούµενα υλικά. Η
εγκριτική απόφαση δύναται να περιλαµβάνει τµήµα ή σύνολο που πρόκειται να εγκατασταθούν οι προσωρινές
κατασκευές απαραίτητες για τη λειτουργία των µονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και να περιλαµβάνει όλες τις
απαιτούµενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη διέλευση
του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.
δ. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
20.α Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται
αυθαίρετες κατασκευές αποκλειστικά πρώτης κατοικίας
σε ακίνητα αρµοδιότητας της Κτηµατικής Υπηρεσίας του
Δηµοσίου για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εξαγοράς κατά τις διατάξεις του ν. 357/1976 και κατά παρέκκλιση των περιορισµών της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2
του άρθρου 2 του παρόντος νόµου.
β. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει µόνο για δέκα (10) έτη από
την ηµεροµηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση παύει
εφόσον η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία αποφανθεί αρνητικά επί της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως ή αποφάσεως αυτή κοινοποιείται στην αρµόδια
Υ.ΔΟΜ. για τις έννοµες συνέπειες. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεµούν βεβαιωθέντα πρόστιµα στις Δ.Ο.Υ. ή εκκρεµείς
υποθέσεις και έχουν αποµακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούµενων δικαιολογητικών υποβάλλονται αντίγραφα της αιτήσεως προς την
αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία του Δηµοσίου. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία αναστολής και διατήρησης των αυθαιρέτων κατασκευών πέραν της προθεσµίας των δέκα (10)
ετών εφόσον εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις της Κτηµατικής Υπηρεσίας.
21.α. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται
αυθαίρετες κατασκευές στις παραµεθόριες περιοχές
των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ιγ΄ της παρ. 2
του άρθρου 2 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει
µόνο για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις
οποίες εκκρεµούν βεβαιωθέντα πρόστιµα στις Δ.Ο.Υ. ή
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εκκρεµείς υποθέσεις και έχουν αποµακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούµενων
δικαιολογητικών υποβάλλονται:
αα) Έγγραφη βεβαίωση του αρµοδίου Ο.Τ.Α. σχετικά
µε την συναίνεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του
παρόντος.
ββ) Θετική γνωµοδότηση του αρµοδίου φορέα διαχείρισης προστατευόµενης περιοχής.
β. Οι σχετικές κατασκευές αντιµετωπίζονται ενιαία ως
προς τα µορφολογικά στοιχεία τους, το µέγεθός τους,
τα υλικά κατασκευής και την αρµονική ένταξή τους στο
χώρο, µε ευθύνη του κάθε δήµου. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου και κατόπιν αίτησης εγκρίνεται από
το Αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής πρότυπη αρχιτεκτονική µελέτη στην οποία περιγράφονται µε σαφήνεια
οι µορφολογικοί κανόνες, το είδος, το µέγεθος και τα
χρησιµοποιούµενα υλικά. Η εγκριτική απόφαση περιλαµβάνει τµήµα ή σύνολο εκτάσεως που πρόκειται να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευές, καθώς και όλες
τις απαιτούµενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκαταστάσεων
κοινωφελούς χαρακτήρα.
γ. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αναστολής
των δύο (2) ετών, οι κατασκευές αυτές οφείλουν να προσαρµοστούν, σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση της
προηγούµενης παραγράφου ή σε διαφορετική περίπτωση να αποµακρυνθούν.
δ. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
22. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδών
εγκαταστάσεων κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ια΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος υπό την
προϋπόθεση ότι έχει κινηθεί µε απόφαση του Δηµοτικού
Συµβουλίου η διαδικασία τροποποίησης του ρυµοτοµικού
σχεδίου της περιοχής. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεµούν βεβαιωθέντα πρόστιµα στις Δ.Ο.Υ. ή εκκρεµείς υποθέσεις και έχουν αποµακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για την υπαγωγή
πέραν των απαιτούµενων δικαιολογητικών υποβάλλονται:
α) Έγγραφη βεβαίωση του αρµοδίου Ο.Τ.Α. σχετικά µε
τη συναίνεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.
β) Αντίγραφα στοιχείων και σχεδίων από τα οποία αποδεικνύεται η έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης
του ρυµοτοµικού σχεδίου.
Άρθρο 24
Αναστολή επιβολής κυρώσεων και
είσπραξης προστίµων
1. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος, αναστέλλεται η επιβολή
προστίµων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς και η είσπραξη ήδη βεβαιωθέντων προστίµων από
τις Δ.Ο.Υ. και το Ι.Κ.Α., µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας εξόφλησης των προστίµων. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και

η λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης, µετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού
προστίµου, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε
διάταξη που επιτρέπει την κατ' εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισµάτων µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.
3. Για τη σύνδεση κτιρίων ή αυτοτελών ιδιοκτησιών
αυτών µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και για τη λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης υποβάλλεται, στον αρµόδιο οργανισµό και στην αρµόδια υπηρεσία δόµησης,
βεβαίωση του αρµοδίου φορέα για το πληροφοριακό σύστηµα, µε την οποία πιστοποιείται η καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου
και περιλαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης
της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής.
4. Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, δεν επιβάλλονται πρόστιµα ανέγερσης και
διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν
εµπροθέσµως όλες οι δόσεις καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου και για όσο χρονικό διάστηµα ορίζεται
στον παρόντα νόµο, που υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
5. Τα παραπάνω ισχύουν για τις ίδιες κατασκευές ή
χρήσεις και για εκκρεµείς, σε οποιοδήποτε στάδιο και
διαδικασία, σχετικές υποθέσεις.
6. Η υπαγωγή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις των νόµων 3775/2009(Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62),
4014/2011 (Α΄209) και του παρόντος, δεν συνεπάγεται
απαλλαγή αυτών των κατασκευών από άλλες τυχόν
προβλεπόµενες ή απαιτούµενες εγκρίσεις ή όρους που
αφορούν στη λειτουργία της συγκεκριµένης χρήσης.
7. Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας κατά
τις ισχύουσες διατάξεις, σε δηλούµενο κτίριο ή τµήµα
αυτού, κατά το ν. 4014/2011 (Α΄209) και τον παρόντα νόµο, µπορεί να γίνεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου ή την
εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου, κατά τις διατάξεις του παρόντος χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιµο.
8. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης
προ τις 28.7.2011, που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή εξαιρέθηκαν της επιβολής κυρώσεων µε βάση τις διατάξεις
του ν. 4014/2011 (Α΄209),δεν οφείλονται αναδροµικά
βεβαιωµένες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ κ.λπ.) και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε µορφής
πρόστιµα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας,
καθαριότητας, φωτισµού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιµα
δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του τέλους του άρθρου 24 του
ν. 2130/1993 (Α΄ 62), καθώς και των τελών του
ν. 25/1975 (Α΄ 74) και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989
(Α΄ 2), όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδροµικά
διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών,
οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης.
9. Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισµό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος µεταβίβασης, κληρονοµιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ,
προσδιορισµός τεκµηρίου διαβίωσης) για όλους τους
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χώρους τόσο σε υπόγειες στάθµες όσο και στους εσωτερικούς εξώστες, και τις σοφίτες, εφαρµόζεται µειωτικός συντελεστής 50%.
Άρθρο 25
Ενέργειες αρµοδίων υπηρεσιών
1. Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσµατα µε οικοδοµική άδεια κρίνονται αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν, για
κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και η δυνατότητα µεταβίβασης, τα νόµιµα τµήµατα
αυτών που λειτουργικά δεν τελούν σε σχέση µε την αυθαίρετη κατασκευή.
2. Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, µέχρι τις 28.7.2011, για τον υπολογισµό
των πολεοδοµικών µεγεθών, την έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης, που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια κάθε
συνιδιοκτήτη δεν λαµβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.
3. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίµων, ανέγερσης και διατήρησης, διαγράφονται µετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου. Για τη
διαγραφή των προστίµων ή την ενηµέρωση της αρµόδιας φορολογικής αρχής, για την αναστολή είσπραξής
τους, υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης αίτηση του ενδιαφεροµένου, η οποία συνοδεύεται από:
α) τη βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου,
β) υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόστιµα, των οποίων ζητείται η διαγραφή, αφορούν στο ακίνητο, το οποίο έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.
Η Υπηρεσία Δόµησης εκδίδει πράξη µε την οποία ακυρώνει τον οικείο χρηµατικό κατάλογο ή την πράξη επιβολής προστίµου και την αποστέλλει µε το αντίστοιχο ατοµικό Φύλλο Έκπτωσης στην αρµόδια φορολογική αρχή,
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών σε περίπτωση που τα πρόστιµα έχουν βεβαιωθεί και φορολογικά, προκειµένου η
φορολογική αρχή να διαγράψει κάθε σχετική πράξη (ταµειακή βεβαίωση), που έχει ως νόµιµο έρεισµα το χρηµατικό κατάλογο ή την πράξη επιβολής προστίµου. Αντίστοιχα, µετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος
η Υπηρεσία Δόµησης εκδίδει πράξη αναστολής είσπραξης των ήδη βεβαιωθέντων στις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. προστίµων και την αποστέλλει στην αρµόδια φορολογική αρχή
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Στην εν λόγω πράξη ορίζεται υποχρεωτικά η καταληκτική ηµεροµηνία αναστολής, σύµφωνα µε την αντίστοιχη καταληκτική ηµεροµηνία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου στην πράξη υπαγωγής.
4. Δικογραφίες που αφορούν αδικήµατα, µε τις περί
αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο µε πράξη
του αρµοδίου Οργάνου, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας Δόµησης
ότι η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλήθηκε το
ειδικό πρόστιµο, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Για τη χορήγηση τη βεβαίωσης αυτής υποβάλλονται
στην αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης αίτηση του ενδιαφεροµένου και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην
προηγούµενη παράγραφο.
5. Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποί-

ες έχουν περαιώσει τη διαδικασία µε βάση τις διατάξεις
των νόµων 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62), καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις του
ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209) και του παρόντος νόµου και έχει
περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίµου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, 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, γ) κατεδάφισης, δ) κατασκευής στέγης ή φύτευσης
δώµατος ε) ενίσχυσης, στ) εργασίες που προβλέπονται
στις παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012,
ως αντικαθίστανται µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του
παρόντος νόµου. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών
γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρµόδια
Υπηρεσία Δόµησης, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες
ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσµα σε όγκο,
εκτός των περιπτώσεων: α) κατασκευής ανελκυστήρα ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) της παρ. 2 του άρθρου 27 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79), β) κατασκευής υποχρεωτικής στέγης, σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους και περιορισµούς
δόµησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και γ)
κατασκευής στέγης, σύµφωνα µε ισχύουσα άδεια οικοδοµής και µόνο εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση καθ’ ύψος ή υφίσταται υπέρβαση καθ’ ύψος που δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του προβλεποµένου στην άδεια.
Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αµελλητί στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης
Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Για τις ως άνω εγκρίσεις και
διοικητικές πράξεις εφαρµόζεται αντίστοιχα, η διάταξη
του άρθρου 2Α του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται στις αρµόδιες Υπηρεσίες Δόµησης για τη
χορήγηση της έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών, τα οποία προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
6. Για τη λήψη άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας, για
κάθε είδους διοικητική άδεια ή έγκριση για τη χρήση και
τη λειτουργία συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης, τροποποίησης και ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την άσκηση µεταποιητικών ή συναφών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), σε κτίρια ή τµήµατα κτιρίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) ή του παρόντος, απαιτείται αντί της οικοδοµικής άδειας, η βεβαίωση περαίωσης ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, από το πληροφοριακό σύστηµα.
7. Σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη οικοδοµική άδεια, κατά την έκδοση της άδειας νοµιµοποίησης
των τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών, επιτρέπονται όλες
οι κατά κανόνα χρήσεις γης, που επιτρεπόταν σύµφωνα
µε τις ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις της περιοχής κατά
το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι από τις µεταβατικές διατάξεις δεν επιβάλλεται η αποµάκρυνση της αυθαίρετης χρήσης.
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8. Η αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης, η Ειδική Υπηρεσία
Επιθεώρησης και Κατεδάφισης (ΕΥΕΚΑ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντος ή άλλη αρµόδια αρχή,
που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να ελέγχει
δειγµατοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, προκειµένου να διαπιστωθεί αν τα
στοιχεία των δηλώσεων, που αφορούν την περιγραφή
της κατασκευής, το εµβαδόν και τη χρήση της, είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση διαπίστωσης, από τα στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία Δόµησης, ότι οι αυθαίρετες κατασκευές εµπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου
2 του παρόντος ανακαλείται η δήλωση. Επιτρέπεται η εκ
νέου υπαγωγή στις ρυθµίσεις του παρόντος εάν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις
του άρθρου 2.
9. Ο έλεγχος του υπολογισµού του προστίµου µετά από καταγγελία ή προσφυγή κατά της πράξης υπαγωγής
σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό σύστηµα δύναται να διενεργείται από Ελεγκτές Δόµησης όπως ορίζονται στο ν. 4030/2011 (Α΄
249), τυχαία, µετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος,
καθώς και η διαδικασία αµοιβής των Ελεγκτών Δόµησης.
10. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) όπου απαιτείται προσκοµίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 6
του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).
11. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις
ρυθµίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και
στις διατάξεις του παρόντος νόµου προσκοµίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30%
του συνολικού ποσού προστίµου, κατά τις διατάξεις του
παρόντος, από το πληροφοριακό σύστηµα.
12. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 10
και 11 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριµένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου. Από την αρµόδια
Υ.ΔΟΜ. βεβαιώνεται ότι η νέα χρήση δεν απαγορεύεται
από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριµένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου.
13. Επιτρέπεται, η εκ των υστέρων έγκριση χορήγησης παρέκκλισης για αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αν πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του νόµου, προκειµένου
να εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και αφού
υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.
14. Σε κάθε περίπτωση η απαιτούµενη βεβαίωση κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη µηχανικό. Από την
αρµόδια Υ.ΔΟΜ. βεβαιώνεται ότι η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για

το συγκεκριµένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου και
προσκοµίζεται όπου απαιτείται.
15. Σε κάθε περίπτωση η απαιτούµενη βεβαίωση κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη µηχανικό. Εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, επιτρέπεται κατόπιν
έκδοσης άδειας δόµησης η αλλαγή χρήσης κατά τις κείµενες διατάξεις επί ρυµοτοµούµενων ακινήτων εφόσον
έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη και εφόσον δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση. Με υπουργική απόφαση
του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου,
καθώς και οι περιπτώσεις εξαιρέσεων εφαρµογής του
πρώτου εδαφίου για τις οποίες η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από την αρµόδια Υ.ΔΟΜ..
16. Κατά των προβλεποµένων, στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόµου υπαγωγών δύναται να
ασκηθεί προσφυγή, η οποία κατατίθεται στην αρµόδια
Υ.ΔΟΜ. και εξετάζεται από το αρµόδιο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. κατά
τις ειδικότερες διατάξεις του ν. 4030/2011 και του παρόντος νόµου.
Η Υ.ΔΟΜ. διαβιβάζει την ως άνω κατατεθείσα προσφυγή στο αρµόδιο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεσή της συνοδευόµενη από εισήγηση.
Εντός δύο (2) µηνών από την ως άνω διαβίβαση το αρµόδιο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. εκδίδει απόφαση επί της ασκηθείσας
προσφυγής. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί απόφαση από το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. στο ως άνω προβλεπόµενο διάστηµα
των δύο (2) µηνών τότε θεωρείται ότι η προσφυγή έχει
απορριφθεί σιωπηρά.
Σε κάθε περίπτωση δύναται να ασκηθεί, ανεξάρτητα
της υποβολής ή µη της ως άνω προβλεπόµενης προσφυγής, αίτηση κατά της υπαγωγής στο αρµόδιο Δικαστήριο.
Άρθρο 26
Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης µη δηλούµενων
κατασκευών/ χρήσεων
1. Για νέες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις, καθώς και για τις περιπτώσεις που δεν υποβληθεί
δήλωση ή αν δεν περατωθεί εµπρόθεσµα η διαδικασία
καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου, σύµφωνα µε
το άρθρο 21 ή δεν δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις
του παρόντος εφαρµόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται
από την οικοδοµική άδεια, τα δε πρόστιµα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:
α. Πρόστιµο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας
του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει
στην περιοχή του ακινήτου, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών και τα
οριζόµενα στο άρθρο 22 του παρόντος, κατά το χρόνο
διαπίστωσης της παράβασης.
β. Πρόστιµο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας
του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει
στην περιοχή του ακινήτου, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών και τα
οριζόµενα στο άρθρο 22 του παρόντος νόµου κατά το
χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, το οποίο επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του κτιρίου, από την ανέ-
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γερσή του ή την εγκατάσταση της χρήσης µέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά της χρήσης ή την έκδοση άδειας δόµησης ή αναθεώρηση οικοδοµικής αδείας.
γ. Για κάθε αυθαίρετη εγκατάσταση ή εργασία που λόγω της φύσεώς της δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου
η αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται αναλυτικά µε τιµές
προϋπολογισµού κατά το Παράρτηµα Β΄ του παρόντος
νόµου.
2. Τα πρόστιµα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση
αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και για τα οποία
είτε δεν έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει ασκηθεί και έχει απορριφθεί, αποστέλλονται, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τους
υπαλλήλους της αρµόδιας Υπηρεσίας Δόµησης στην αρµόδια φορολογική αρχή, για βεβαίωση και είσπραξη. Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των παραπάνω διατάξεων τιµωρείται µε παρακράτηση αποδοχών από δεκαπέντε (15) ηµέρες έως τρεις (3) µήνες. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο
προϊστάµενος που παραλείπει να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του ευθυνόµενου υπαλλήλου, σύµφωνα
µε τα προηγούµενα εδάφια.
3. Ποσοστό, που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, των παραπάνω προστίµων, αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο.
4. Σε κάθε περίπτωση για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου τα ελάχιστα πρόστιµα ανέγερσης ή διατήρησης
δεν µπορεί να είναι µικρότερα του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ.
Άρθρο 27
Έντυπη διαδικασία
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η υποβολή των προβλεπόµενων στο παρόντα νόµο δικαιολογητικών γίνεται είτε απευθείας είτε µε συστηµένη επιστολή στην αρµόδια
Υπηρεσία Δόµησης ή στο ΚΕΠ του δήµου. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα δικαιολογητικά στην αρµόδια Υπηρεσία
Δόµησης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Η αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης διαπιστώνει µόνο την πληρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Στην περίπτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών ο έλεγχος, αποκλειστικά
της πληρότητας του φακέλου, γίνεται κατά την υποβολή
της αίτησης και ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος για τυχόν ελλείψεις µε επισηµείωση στο αντίγραφο της αίτησης. Στην περίπτωση διαβίβασης µέσω ΚΕΠ ή µε συστηµένη επιστολή ο έλεγχος αποκλειστικά της πληρότητας,
γίνεται εντός ενενήντα (90) ηµερών από την παραλαβή
τους, εντός των οποίων ενηµερώνεται εγγράφως ο αιτών για τις τυχόν ελλείψεις. Και στις δύο περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ο αιτών εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών προσκοµίζει στην Υπηρεσία Δόµησης τα
στοιχεία που ζητήθηκαν, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της
αίτησης του δηλούντος µε την ηµεροµηνία κατάθεσης.
2. Η µη τήρηση των προθεσµιών ενέργειας εκ µέρους
της Υπηρεσία Δόµησης δεν στερεί στον αιτούντα το δικαίωµα υπαγωγής του στη ρύθµιση αυτή και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσµίες.
3. Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίµου
προσκοµίζονται στην Υπηρεσία Δόµησης, η οποία τα

καταχωρίζει σε ιδιαίτερη στήλη στο ειδικό ηλεκτρονικό
αρχείο ή ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στην επόµενη
παράγραφο. Η καταχώριση επέχει θέση βεβαίωσης για
την περαίωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής ή χρήσης
για τη χρονική προθεσµία, που ορίζεται στον παρόντα
νόµο, σηµειώνεται δε και στο αντίγραφο της αίτησης
που έχει χορηγηθεί στον δηλούντα.
4. Οι δηλώσεις καταχωρίζονται σε ειδικό ηλεκτρονικό
αρχείο της οικείας Υπηρεσίας Δόµησης ή σε ειδικό βιβλίο. Ο αύξων αριθµός της καταχώρισης µε την ηµεροµηνία κατάθεσης εγγράφεται επισηµειωµατικά επί του
αντιγράφου της αίτησης, το οποίο παραλαµβάνει ο αιτών από την Υπηρεσία Δόµησης. Στο ειδικό ηλεκτρονικό
αρχείο ή το ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται, κατά την εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν,
όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση, το καταβληθέν παράβολο, οι ελλείψεις, η ηµεροµηνία κατάθεσης των στοιχείων, καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιµο,
όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 28
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής
Η προθεσµία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος
νόµου για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 λήγει
µε την πάροδο δεκαοκτώ (18) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος.
Άρθρο 29
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να τροποποιείται η διαδικασία είσπραξης των προστίµων και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συµβεβληµένες τράπεζες.
Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος κάθε διάταξη
που ρυθµίζει ζητήµατα του παρόντος νόµου καταργείται
αυτοδικαίως µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στον
παρόντα νόµο.
2. Για τις ολοκληρωµένες πράξεις υπαγωγής για τις οποίες έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίµου και έχει περαιωθεί η διαδικασία αυτοµάτως ή µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου εκδίδεται πράξη ολοκλήρωσης
της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος.
3. Εκκρεµείς υποθέσεις διεκπεραιώνονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος.
4. Υπαγωγές για τις οποίες κατά τις προγενέστερες
διατάξεις υποβλήθηκε δελτίο δοµικής τρωτότητας, σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. θεωρούνται αποδεκτές και δεν επανεξετάζονται ως προς τα τυπικά
στοιχεία του δελτίου δοµικής τρωτότητας.
5. Οι επιτροπές του ν. 4014/2011 που συγκροτήθηκαν
µε προγενέστερες διατάξεις και κανονιστικές πράξεις
συνεχίζουν να λειτουργούν κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.
6. Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του
ν. 4014/2011 τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της
υπ’ αριθµ. 41498/2011 κ.υ.α. (Β΄ 2167) δύνανται να υπο-
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βληθούν έως την καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής
που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.
7. Μέχρι την έκδοση της κοινή απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορισµού της διαδικασίας κατάθεσης και απόδοσης του ειδικού προστίµου, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια εφαρµόζονται οι προγενέστερες διατάξεις.
8. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του
παρόντος νόµου περί «Αναστολής Επιβολής Κυρώσεων
και Είσπραξης Προστίµων» και στην παράγραφο 3 του
άρθρου 25 «Ενέργειες αρµοδίων Υπηρεσιών» εφαρµόζονται και για τα βεβαιωµένα στις Δ.Ο.Υ. πρόστιµα
των αυθαιρέτων που υπήχθησαν στις διατάξεις του
ν. 4014/2011.
9. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγµατοποιηθεί µε προγενέστερες του παρόντος διατάξεις και καθορίζονται επίσης, οι
περιπτώσεις και η διαδικασία διορθώσεων ή επιστροφής
προστίµων όπου απαιτείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ
Άρθρο 31
Πολεοδοµικός σχεδιασµός και πρόστιµα
1. Εντός προθεσµίας επτά (7) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρώνεται ο πολεοδοµικός
σχεδιασµός µε την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και
ΣΧΟΟΑΠ ή άλλου τύπου σχεδιασµό και την αναθεώρηση
των εγκεκριµένων σχεδίων πόλης, όπου απαιτείται, σε
όλους τους δήµους στους οποίους δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος σύµφωνα µε την ηλεκτρονική καταγραφή µετά το
πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας υπαγωγής που
προβλέπεται στον παρόντα νόµο. Με τα παραπάνω σχέδια καθορίζονται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές, οι ζώνες όπου επιτρέπεται η δόµηση.
Ειδικά, στις νησιωτικές περιοχές ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ολοκληρώνεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος και ανεξάρτητα από την ηλεκτρονική καταγραφή.
2. Κατά την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ
και την αναθεώρηση του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης,
όπου απαιτείται, σε όλους τους δήµους στους οποίους
δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, κατά
τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται ειδικές ζώνες
εξισορρόπησης των πολεοδοµικών και εν γένει περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων άρθρων, ώστε
να αποκαθίσταται το πολεοδοµικό ισοζύγιο εντός εκάστου πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α.. Στις ζώνες αυτές, οι οποίες
πρέπει να έχουν λειτουργική σύνδεση µε τις πολεοδοµηµένες ή και προς πολεοδόµηση περιοχές του πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α., µπορεί να απαγορεύεται η δόµηση ή να µειώνεται ουσιωδώς ο ισχύων συντελεστής δόµησης και να
καθορίζονται χρήσεις πρασίνου και ήπιας αναψυχής, καθώς και χώροι για την εξυπηρέτηση των κοινωφελών αναγκών του πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α.. Οι χώροι κοινωφελών
χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της

συνολικής επιφανείας των καθοριζόµενων κατά τα ανωτέρω ειδικών ζωνών εξισορρόπησης σε κάθε πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α.. Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου,
για τις κατασκευές ή τις χρήσεις που δηλώνονται, δεν
κωλύει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Αν το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, το ενιαίο ειδικό πρόστιµο δεν επιστρέφεται ούτε
συµψηφίζεται µε υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήµα, που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3.α. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορούν να απλοποιούνται οι διαδικασίες έγκρισης και αναθεώρησης των παραπάνω σχεδίων
και να συντέµνονται οι σχετικές προθεσµίες. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές
για την εκπόνηση των µελετών των παραπάνω ζωνών
και ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
β. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της κατηγορίας 5
του άρθρου 9 του παρόντος νόµου σε περιοχές εκτός
σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών, µπορούν να διατηρηθούν και να εξαιρεθούν της κατεδάφισης εφόσον ο ιδιοκτήτης µέσω της Τράπεζας Γης του επόµενου άρθρου αποκτήσει δικαίωµα συντελεστή δόµησης ακινήτου ίσο µε
την υπέρβαση δόµησης που έχει πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη σχετική κατηγορία.
4. Το οικόπεδο ή γήπεδο ή τµήµα από το οποίο µεταφέρεται µέσω της Τράπεζας Γης ο συντελεστής δόµησης θα πρέπει να βρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια
του δήµου της αυθαίρετης κατασκευής.
5. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή µε νόµο καθορίζεται η διαδικασία µεταφοράς
συντελεστή δόµησης, ο τρόπος του υπολογισµού του
µεταφερόµενου συντελεστή αναλόγως της αντικειµενικής αξίας και της τιµής ζώνης που ισχύει για κάθε ακίνητο, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ανωτέρω διαδικασίας.
Άρθρο 32
Τράπεζα Γης
Για την εκπλήρωση και την ταχεία πρόοδο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς και ολοκλήρωσης του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού καθορίζεται αποκλειστικά ηλεκτρονική διαδικασία
καταγραφής και διαχείρισης τίτλων δικαιώµατος συντελεστή δόµησης, κατά τα επόµενα άρθρα του παρόντος,
που ονοµάζεται «Τράπεζα Γης». Ο αρµόδιος φορέας ελέγχου, εποπτείας, διαχείρισης και υλοποίησης της διαδικασίας «Τράπεζας Γης» θα οριστεί µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή µε νόµο.
Άρθρο 33
Σκοπός Τράπεζας Γης
α. Σκοπός της «Τράπεζας Γης» είναι η προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος η συγκέντρωση, επεξεργασία, διαχείριση και εκµετάλλευση των τίτλων δικαιώµατος και µεταφοράς συντελεστή δόµησης
και των δικαιωµάτων και αξιών που δηµιουργεί το κράτος
µέσα από τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές ρυθµί-
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σεις, καθώς και η αγορά και ανταλλαγή εκτάσεων µε
σκοπό τη δηµιουργία ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων
και την προστασία και την αποκατάσταση κτιρίων πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Με ειδική εξουσιοδότηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και από τους
συναρµόδιους Υπουργούς, όπου απαιτείται, µέσω της
«Τράπεζας Γης» ο αρµόδιος φορέας δύναται:
α. Να προβαίνει σε αγορά τίτλων δικαιώµατος µεταφοράς συντελεστή δόµησης, ιδίως από περιοχές όπου υφίσταται πολεοδοµική επιβάρυνση.
β. Να µεταβιβάζει, αποκτηθέντες τίτλους δικαιώµατος
µεταφοράς συντελεστή δόµησης σε ακίνητα όπου υφίστανται πολεοδοµικές παραβάσεις, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτά έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄
του παρόντος νόµου ή σε ωφελούµενα ακίνητα εντός
Ζωνών Συγκέντρωσης Δικαιώµατος Δόµησης.
γ. Να προβαίνει ταυτόχρονα σε αγορά και πώληση του
δικαιώµατος µεταφοράς συντελεστή δόµησης ακινήτων,
τα οποία δεν ανήκουν στο Δηµόσιο ή τον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα, µε σκοπό τη δηµιουργία ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη δηµιουργία υπόγειων και
υπέργειων χώρων στάθµευσης, σε περιοχές όπου υπάρχει υπέρµετρη πολεοδοµική επιβάρυνση.
δ. Να προβαίνει σε αγορά ακινήτων ή τµηµάτων αυτών
ιδιοκτησίας οικοδοµικών συνεταιρισµών ή ενώσεων οικοδοµικών συνεταιρισµών, οι οποίες βρίσκονται εν όλω ή
εν µέρει εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, µε σκοπό
τη δηµιουργία τίτλων δικαιώµατος µεταφοράς συντελεστή δόµησης, τους οποίους στη συνέχεια θα παραχωρεί
έναντι ανταλλάγµατος στο συνεταιρισµό ή την ένωση εντός ακινήτων που χαρακτηρίζονται, ως ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόµησης οικοδοµικών συνεταιρισµών.
ε. Να προβαίνει σε διαχειριστικές πράξεις των δηµοσίων ακινήτων,µετά από ειδική εξουσιοδότηση από τον
αρµόδιο φορέα.
στ. Να ανταλλάσσει τον τίτλο µεταφοράς συντελεστή
δόµησης ή µέρος αυτού από ακίνητα ή κτίρια πολεοδοµηµένης γης ή ιδιοκτησίες µε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ή
πολιτιστική αξία.
Άρθρο 34
Πηγές προσφοράς συντελεστή δόµησης
1. Για τις ανάγκες δηµιουργίας κοινοχρήστων χώρων
σε πολεοδοµικές ενότητες, καθώς και τις στεγαστικές
ανάγκες των κατοίκων και την οικιστική διαµόρφωση
της χώρας, χωρίς να επέρχεται διατάραξη λειτουργίας
των οικοσυστηµάτων και χωρίς επίπτωση στο περιβάλλον οι πηγές προσφοράς δόµησης δύνανται να είναι οι
κάτωθι:
α. Θεσµοθετηµένοι / χαρακτηρισµένοι κοινόχρηστοι
χώροι σε περιοχές εγκεκριµένων σχεδίων πόλης, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αποζηµιωθούν από τους δήµους ώστε να αποδοθούν στην κοινή χρήση.
β. Υπολειπόµενοι συντελεστές δόµησης διατηρητέων
κτηρίων, οικοπέδων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και λοιπών κτηρίων.
γ. Πρώην στρατόπεδα τα οποία αποδίδονται σε κοινή
χρήση.
δ. Κτίρια ιδιοκτησίας του Δηµοσίου που πρόκειται να
αποσυρθούν.
ε. Δηµόσιες εκτάσεις ή παλιές υποδοµές που συνορεύουν µε εγκεκριµένα σχέδια πόλης και παραµένουν ε-

κτός σχεδίου προκειµένου να περιορισθεί η δόµηση.
στ. Παλαιές ή εγκαταλελειµµένες τουριστικές και βιοµηχανικές µονάδες σε εκτός σχεδίου περιοχές.
ζ. Περιοχές υλοποιηµένης ή θεσµοθετηµένης δόµησης
όπου υπάρχει περιβαλλοντική υστέρηση στο ισοζύγιο
και χρειάζεται ανάσχεση της δόµησης.
η. Ακίνητα για τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις δόµησης από δηµόσιες παρεµβάσεις στον τοµέα γης.
θ. Ακίνητα οικοδοµικών συνεταιρισµών τα οποία βρίσκονται εν όλω ή εν µέρει εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων.
Άρθρο 35
Ακίνητα υποδοχής
1. Υποδοχείς δόµησης είναι:
α) Τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός περιοχών
σχεδίου πόλεως ή εντός οικισµού ή εντός γενικού πολεοδοµικού σχεδιασµού ή ρυθµιστικών σχεδίων οι οποίες
εκ του πολεοδοµικού σχεδιασµού χαρακτηρίζονται ως
ζώνες υποδοχής και συγκέντρωσης συντελεστή δόµησης και ο προβλεπόµενος από τις οικείες διατάξεις συντελεστής δόµησης είναι µικρότερος του µέσου συντελεστή της περιοχής.
β) Τα ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του παρόντος νόµου όπου υφίστανται πολεοδοµικές παραβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος και έχουν καταγραφεί εντός ειδικών ορίων σχεδίων βάσει της έκδοσης
υπουργικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατά τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
Άρθρο 36
Τίτλος συντελεστή δόµησης
Το δικαίωµα µεταφοράς δικαιώµατος συντελεστή δόµησης ενσωµατώνεται σε τίτλο, ο οποίος εκδίδεται από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Ο τίτλος είναι ονοµαστικός και µεταβιβάζεται
αποκλειστικά µέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας της
«Τράπεζας Γης» ελεύθερα, το δικαίωµα δε που ενσωµατώνεται σε αυτόν είναι διαιρετό.
Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ονοµαστικός τίτλος
δικαιώµατος µεταφοράς συντελεστή δόµησης προγενεστέρως για την εξαγορά αυτού ή ποσοστού αυτού µέσω
της «Τράπεζας Γης» απαιτείται όπως υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ή στο υπό αυτό εξουσιοδοτούµενο
όργανο νέα αίτηση.
Άρθρο 37
Καθορισµός ζωνών συγκέντρωσης δικαιωµάτων
δόµησης και ακινήτων υποδοχής συντελεστή
δόµησης οικοδοµικών συνεταιρισµών
1. Για την οικονοµική πρόοδο και την επιχειρηµατική
ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο εφαρµογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και
τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών αναπτύσσονται και οργανώνονται ζώνες συγκέντρωσης δικαιώµατος δόµησης.
2. Η ανάπτυξη αυτών γίνεται για λόγους δηµόσιας ω-
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φέλειας και αποσκοπεί τόσο στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, στα πλαίσια
της αειφόρου ανάπτυξης, όσο και στη βελτίωση των υποδοµών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής
υποβάθµισης, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών.
3. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή και µε νόµο καθορίζονται:
α. Τα χαρακτηριστικά των περιοχών περιφερειακών ενοτήτων της Επικράτειας Ζωνών συγκέντρωσης συντελεστή δόµησης.
β. Ο αριθµός, η δυναµικότητα και το όριο χωρητικότητας εκάστης περιοχής.
γ. Το όριο συνολικής επιτρεπόµενης εκµετάλλευσης
σε συγκεκριµένες χωρικές ενότητες και ορίζονται επίσης, εντός αυτών και τα ακίνητα υποδοχής συντελεστή
δόµησης οικοδοµικών συνεταιρισµών.
δ. Η διαδικασία έγκρισης ανάπτυξης των ζωνών αυτών, ως χώρων υποδοχής, για τις ανάγκες δηµιουργίας
της Τράπεζας Γης, οι όροι και οι περιορισµοί δόµησης.
ε. Ο τρόπος καθορισµού του δικαιώµατος µεταφοράς
συντελεστή δόµησης σε ακίνητο εντός ζώνης συγκέντρωσης δικαιώµατος δόµησης ή σε ακίνητα υποδοχής
συντελεστή δόµησης οικοδοµικών συνεταιρισµών.
στ. Η ηλεκτρονική διαδικασία µεταφοράς συντελεστή
δόµησης, οι απαιτούµενοι έλεγχοι και τα δικαιολογητικά.
ζ. Κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 38
Ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων
1. Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, οι οποίες εκτελέστηκαν µετά τις 28.7.2011, καθώς και αυτές που δεν µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του
παρόντος, είναι κατεδαφιστέες.
2. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης
Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του
ν. 2947/2001 (Α΄ 228) και του π.δ. 165/2003 (Α΄ 137).
3. Οι αρµοδιότητες της ΕΥΕΚΑ ασκούνται και σε όλα
τα δάση, τις δασικές, αναδασωτέες και δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς επίσης και σε άλλα ευαίσθητα
οικοσυστήµατα, στον αιγιαλό-παραλία, σε ποτάµια, λίµνες και ρέµατα, σε αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει
σε προστατευόµενες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα Γ΄ της ΕΥΕΠ.
Ειδικότερα, η ΕΥΕΚΑ έχει αρµοδιότητα για:
α) τον εντοπισµό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεµβάσεων και κατασκευών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες οι οποίες µεριµνούν για την έκδοση των πράξεων αποµάκρυνσης των αυθαιρέτων, σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία,
β) την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης
και κατεδάφισης,
γ) την παρακολούθηση για την αποµάκρυνση των αυθαιρέτων κατασκευών από τις αρµόδιες υπηρεσίες και
για την ορθή διάθεση των οικοδοµικών αποβλήτων και

την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζηµιά,
δ) την έκδοση πορίσµατος για περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες έχουν µεν υποβληθεί δηλώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011 ή στον παρόντα, αλλά σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα φωτοερµηνείας δορυφορικών εικόνων
/ ορθοφωτοχαρτών, καθώς και πάσης φύσεως χαρτογραφικού υλικού που βρίσκεται στην κατοχή φορέων του
Δηµοσίου, οι κατασκευές αυτές είτε εκτελέστηκαν µετά
τις 28.7.2011 είτε υπάγονται στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος. Στη συνέχεια για τις περιπτώσεις
αυτές εκδίδεται απόφαση κατεδάφισης του Ειδικού
Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και ενηµερώνεται παράλληλα η αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης για την ανάκληση των σχετικών δηλώσεων.
4. Σε κάθε αποκεντρωµένη διοίκηση τηρείται µητρώο,
στο οποίο εγγράφονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που
έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης. Το µητρώο αυτό διαβιβάζεται στις κατά τόπους αστυνοµικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση αδυναµίας
εκτέλεσης των αποφάσεων κατεδάφισης, λόγω της άρνησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων να συνάψουν τις
σχετικές συµβάσεις η ΕΥΕΚΑ ενηµερώνει πάραυτα τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για την εφαρµογή του άρθρου 41 του ν.
3536/2007 (Α΄ 42) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται και πρόστιµο ύψους από έξι χιλιάδων (6.000) έως δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ στις παραπάνω επιχειρήσεις. Οι Αστυνοµικές Αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδροµή τους
για την πραγµατοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους
ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι λοιπές κρατικές αρχές όπως οι κτηµατικές υπηρεσίες µε την παροχή
όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στα
πρωτόκολλα κατεδάφισης και τη συµπλήρωση κατάλληλης βάσης δεδοµένων για τη διευκόλυνση της ΕΥΕΚΑ,
οι Ο.Τ.Α., κυρίως µε τη διάθεση µηχανικών µέσων και
προσωπικού. Στην περίπτωση που κατά την αυτοψία των
αρµόδιων υπηρεσιών βρεθούν εργαζόµενοι να εκτελούν
οποιαδήποτε εργασία κατασκευής αυθαίρετου ή άλλης
παράνοµης επέµβασης, για αυτούς ακολουθείται αυτόφωρη διαδικασία και γίνεται σχετική αναγγελία στον ασφαλιστικό τους φορέα. Στην περίπτωση που βρεθούν
µηχανικά µέσα ή άλλα υλικά (ξυλότυπος, µεταλλότυπος)
κατάσχονται και εκποιούνται, µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από το αρµόδιο δικαστήριο. Το προκύπτον από την εκποίηση τίµηµα κατατίθεται στο Πράσινο
Ταµείο και στην περίπτωση που αφορά σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή δηµόσιες χορτολιβαδικές, υπέρ του ειδικού φορέα δασών του Πράσινου Ταµείου. Ως µεσεγγυούχος και ευθυνόµενος για τη φύλαξη των κατασχεµένων υλικών, ορίζεται η ΕΥΕΚΑ. Η ΕΥΕΚΑ συνεργάζεται
µε την ΕΚΧΑ Α.Ε. για την ανάθεση τηλεπισκόπησης ή αεροφωτογράφισης της χώρας, καθώς και για τη χρήση
των παραπάνω µεθόδων σε περιοχές προτεραιότητας
της χώρας, προκειµένου να παρακολουθούνται οι µεταβολές στη δόµηση και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν
αυθαίρετες κατασκευές.
5. Ο κύριος κτίσµατος που κρίνεται ως κατεδαφιστέο,
βαρύνεται µε τη δαπάνη κατεδάφισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου. Το ποσό της παραπάνω
δαπάνης καταλογίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµ-
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µατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.
6. Αντικαθίστανται η παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 3818/2010 ως εξής:
«3. Η ΕΥΕΚΑ συγκροτείται σε δύο τοµείς, Νοτίου και
Βορείου Ελλάδας, µε χωρική αρµοδιότητα κατά αντιστοιχία των υφιστάµενων τοµέων της ΕΥΕΠ. Στην
ΕΥΕΚΑ συστήνονται σαράντα µία (41) οργανικές θέσεις
προσωπικού, οι οποίες πληρώνονται είτε µε υπαλλήλους, µόνιµους ή αορίστου χρόνου, που αποσπώνται για
µία τριετία και η οποία µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή µετατάσσονται από το Δηµόσιο και
από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή και από Ο.Τ.Α.,
µε αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής θέσης, την οποία είχε ο µετατασσόµενος.
7. Οι αποφάσεις αποµάκρυνσης ή κατεδάφισης που αφορούν σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις εκτελούνται από την αρµόδια υπηρεσία Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, µε την παρακολούθηση της ΕΥΕΚΑ, όπου αυτή απαιτείται.
8. Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η ροή των εργασιών µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών, καθώς και η
διαδικασία ιεράρχησης προτεραιοτήτων για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων.
Ειδικότερα, η ιεράρχηση και η ροή εργασιών κατεδάφισης υλοποιείται κατά γεωγραφική ενότητα των αποκεντρωµένων διοικήσεων λαµβάνοντας υπόψη κυρίως:
α) Το είδος της προστατευόµενης περιοχής και τις επιπτώσεις των αυθαιρέτων κατασκευών στο φυσικό περιβάλλον.
β) Το πλήθος των αυθαιρέτων κατασκευών στην συγκεκριµένη περιοχή.
γ) Το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων κατεδάφισης.
δ) Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του αυθαιρέτου.
Η ιεράρχηση των κατεδαφίσεων και η ροή εργασιών εξάγεται µέσω θέσπισης ειδικών συντελεστών βαρύτητας
των ανωτέρω ή και άλλων κριτηρίων κατά απόλυτο και αντικειµενικό τρόπο. Με την απόφαση ορίζεται και ο µαθηµατικός τύπος βαθµολογίας και εξαγωγής της σειράς
ιεράρχησης για κάθε περιοχή ευθύνης της αποκεντρωµένης διοίκησης.
9. Οι αµετάκλητες αποφάσεις κατεδάφισης που αφορούν αυθαίρετα κτίσµατα των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου εκτελούνται µε ευθύνη της Αποκεντρωµένης Διοίκησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 280 του ν. 3852/2010 µε
τη συνδροµή της ΕΥΕΚΑ ως προς το συντονισµό και την
παρακολούθηση κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 39
Απόδοση ειδικού προστίµου
1. Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο, που εισπράττεται κατά
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄, αποδίδεται υπέρ του
Πράσινου Ταµείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό αριθµό
υπό τον τίτλο «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και ποσοστού
αυτού κατά τις κείµενες διατάξεις διατίθεται για την αντιστάθµιση των δυσµενών συνεπειών, αναλόγως των
ποσών που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις υπαγωγές
κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται το ποσοστό, κατά οριζόµενη κλίµακα, των χρηµάτων που διατίθεται σε δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου αναλόγως του ποσού των εισπραχθέντων προστίµων.
Άρθρο 40
Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου
Α. Ως δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, για την πολεοδοµική και περιβαλλοντική αποκατάσταση, καθορίζονται κατά προτεραιότητα εντός γεωγραφικού προσδιορισµού της περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής επιβάρυνσης οι εξής:
1. Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισµάτων εντός δασικής
και αναδασωτέας έκτασης, αρχαιολογικών χώρων, αιγιαλού, καθώς και σε ποτάµια, λίµνες και ρέµατα, για τα οποία έχει εκδοθεί οριστική και αµετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς και χρηµατοδότηση για δράσεις αναδάσωσης.
2. Κατεδαφίσεις επικινδύνων ετοιµόρροπων κτισµάτων κατά το π.δ. 13/22.4.1928 (Α΄ 153).
3. Δηµιουργία, διαµόρφωση νέων, καθώς και ανάδειξη, διαχείριση και συντήρηση υφισταµένων ελεύθερων
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στον αστικό ιστό µε
σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων, ιδίως
µέσω απαλλοτριώσεων, αναπλάσεων και ανταλλαγών εκτάσεων.
4. Δηµιουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου µε υπόγειους χώρους στάθµευσης οχηµάτων.
5. Αποκατάσταση δηµοσίων διατηρητέων κτιρίων και
µνηµείων.
6. Διαµόρφωση / ανακαίνιση κτιρίων για επανάχρηση,
που ανήκουν στην ιδιοκτησία φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης
κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.
7. Δηµιουργία, συµπλήρωση, συντήρηση, διαχείριση
δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ή / και δικτύων
πράσινων παρεµβάσεων στον αστικό ιστό µε σκοπό τη
βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων.
8. Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθµιση της διαµόρφωσης και του αστικού εξοπλισµού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, παιδοτόπων και πλατειών.
9. Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθµιση του αστικού εξοπλισµού κάθε είδους, στο δηµόσιο χώρο των πόλεων.
10. Διεύρυνση, αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιµατική αναβάθµιση, ανακατασκευή, επισκευή συντήρηση πεζοδροµίων ή και πεζοδρόµων και επιµέρους υποδοµών τους. Δηµιουργία δικτύου κίνησης πεζών µε πρόνοια για εµποδιζόµενα άτοµα.
11. Αισθητική αναβάθµιση όψεων κτιρίων σε αξιόλογα
τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σηµεία της πόλης ή
του Δήµου (κεντρικές πλατείες, κτίρια κεντρικών αξόνων, παραλιακών µετώπων κ.λπ.).
12. Αναβάθµιση ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική
σχολικών κτιρίων και υπαίθριων χώρων αυτών.
13. Καθαρισµός και οριοθέτηση ρεµάτων και έργα διευθέτησης και/ή ανάδειξης αυτών.
14. Ανάδειξη και προστασία περιοχών που χρίζουν ειδικής προστασίας µέσω αναπλάσεων.
Β. Πέραν των ανωτέρω δράσεων περιβαλλοντικού ισο-
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ζυγίου ορίζεται ως ειδική περιβαλλοντική δράση η χρηµατοδότηση ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης του εκ των
διατάξεων πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Γ. Σε παραδοσιακούς οικισµούς, περιοχές ιδιαίτερου
φυσικού κάλους, ιστορικούς τόπους και οικιστικά σύνολα χαρακτηρισµένα ως µνηµεία ορίζονται ως δράσεις
περιβαλλοντικού ισοζυγίου:
1. Αναπλάσεις.
2. Ανάδειξη δηµοσίων κτιρίων.
Δ. Σε πολυκατοικίες ορίζονται ως δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου:
1. Εργασίες διαµόρφωσης φυτεµένων δωµάτων.
2. Ενοποίηση ακαλύπτων χώρων και άλλων οικοπέδων για τη δηµιουργία δικτύου ελεύθερων προσβάσιµων κοινόχρηστων χώρων αποκλειστικά για πεζούς, µε
χρήση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 10 παρ. 5 του ν. 4067/2012
(Α΄ 79).
Ε. Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµού ορίζονται ως δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι δράσεις
δηµοσίου ενδιαφέροντος για την ανάδειξη και προστασία περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόµενων περιοχών και διατηρητέων µνηµείων εντός
της γεωγραφικής ενότητας του οικείου Ο.Τ.Α..
Άρθρο 41
Χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου
1. Ο γεωγραφικός προσδιορισµός και το αίτηµα χρηµατοδότησης για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου
σε εντός σχεδίου περιοχές δεν µπορεί να υπερβαίνει
τον αριθµό των είκοσι πέντε (25) οικοδοµικών τετραγώνων και σε κάθε περίπτωση την επιφάνεια των διακοσίων
(200) στρεµµάτων.
2. Ο γεωγραφικός προσδιορισµός και το αίτηµα χρηµατοδότησης για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου
σε εκτός σχεδίου περιοχές δεν µπορεί να υπερβαίνει την
επιφάνεια των διακοσίων πενήντα (250) στρεµµάτων.
3. Το χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου και ο γεωγραφικός προσδιορισµός των δράσεων ανά
κατηγορία Ο.Τ.Α. και ορίζεται ως εξής:
α. Πολυκατοικίες. Επιλέγεται για πολυκατοικίες άνω
των πέντε (5) ορόφων.
Επιλέγονται οι δράσεις της παραγράφου Δ΄, περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 40 του παρόντος.
β. Οικοδοµικά τετράγωνα. Επιλέγεται για πυκνοδοµηµένες αστικές περιοχές κατοικίας, εντός του αστικού ιστού, καθώς και σε λοιπές αστικές περιοχές µε έντονα
προβλήµατα κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής υποβάθµισης, όπως προκύπτει από τις υπαγωγές
που έχουν διαπιστωθεί µέσω του πληροφοριακού συστήµατος.
Επιλέγονται οι δράσεις 2 έως 14 της παραγράφου Α΄
του άρθρου 40 του παρόντος.
γ. Δηµοτική Ενότητα Σχεδίου Πόλεως: Επιλέγεται για
πυκνοδοµηµένες αστικές περιοχές κατοικίας µε µεγάλη
πολεοδοµική επιβάρυνση.
Επιλέγονται οι δράσεις 2 έως 14 της παραγράφου Α΄
του άρθρου 40 του παρόντος.
δ. Αστικά κέντρα και οικισµοί που δεν ανήκουν στις
χωρικές ενότητες των εδαφίων 1 και 2, της παραγράφου
Β΄, του άρθρου 40 του παρόντος µε πληθυσµό άνω των

πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων.
Επιλέγονται οι δράσεις 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14
της παραγράφου Α΄ και η δράση της παραγράφου Β΄
του άρθρου 40 του παρόντος.
ε. Παραδοσιακοί οικισµοί, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού
κάλους, ιστορικοί οικισµοί, ιστορικοί τόποι, οικιστικά σύνολα χαρακτηρισµένα ως µνηµεία.
Επιλέγονται οι δράσεις 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
14 της παραγράφου Α΄ και οι δράσεις των περιπτώσεων
1 και 2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 40 του παρόντος.
στ. Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµού, περιοχές
µε αυθαίρετη δόµηση.
Επιλέγονται οι δράσεις 1, 2, 5, 6, 11, 14 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 40 του παρόντος.
Άρθρο 42
Δικαιούχοι χρηµατοδότησης και
διαδικασία χρηµατοδότησης
1. Δικαιούχοι χρηµατοδότησης και υπόχρεοι των δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου του άρθρου 40 του παρόντος ορίζονται ανά περίπτωση:
α) Οι O.T.A., καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. ή φορείς του Δηµοσίου, στις οποίες µοναδικός µέτοχος είναι το Δηµόσιο για
τις δράσεις 3 έως 14 της παραγράφου Α΄ και της παραγράφου Β΄ του άρθρου 40 του παρόντος.
β) Οι Ο.Τ.Α. µετά από αίτηµα του νοµίµου εκπροσώπου
πολυκατοικίας για τις δράσεις των περιπτώσεων 1 και 2
της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 40 του παρόντος.
γ) Αποκεντρωµένη Διοίκηση για τις δράσεις 1 και 2 της
παραγράφου Α΄.
2. Το ποσοστό της χρηµατοδότησης καθορίζεται ανάλογα µε τα στατιστικά αύξησης του συντελεστή δόµησης και της αύξησης της πυκνότητας του πληθυσµού
στον επιλεγµένο γεωγραφικό χώρο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 43
Διαδικασία διάθεσης του ενιαίου ειδικού προστίµου
Καθορίζεται ηλεκτρονική διαδικασία ένταξης σε πρόγραµµα δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου και πολεοδοµικής αποκατάστασης ως εξής:
1. Για την υποβολή στο πληροφοριακό σύστηµα εκδίδεται ειδικός κωδικός ο οποίος αποστέλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή την αρµόδια αρχή για το πληροφοριακό σύστηµα, προς τον δικαιούχο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού,
µετά από σχετική αίτηση. Ο Δικαιούχος χρηµατοδότησης υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστηµα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Γεωγραφικός προσδιορισµός της περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης.
β. Ποσοστό της χρηµατοδότησης που δικαιούται αναλόγως του ποσού του ειδικού προστίµου που έχει κατατεθεί λόγω αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στον
επιλεγόµενο γεωγραφικό προσδιορισµό.
γ. Στατιστικά στοιχεία αύξησης του συντελεστή δόµησης στον επιλεγόµενο γεωγραφικό προσδιορισµό.
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δ. Στατιστικά στοιχεία αύξησης της πυκνότητας του
πληθυσµού στον επιλεγόµενο γεωγραφικό προσδιορισµό.
ε. Κατάλογο δράσεων που δύναται να χρηµατοδοτηθεί
κατά προτεραιότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
στ. Τεχνικό δελτίο για τις επιλεγόµενες δράσεις.
ζ. Στοιχεία νοµιµότητας και εκπροσώπησης.
η. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι τα αναφερόµενα στοιχεία είναι έγκυρα και αληθή.
θ. Κτηµατολογικό απόσπασµα για τις περιοχές όπου
λειτουργούν Κτηµατολογικά γραφεία.
ι. Χρονικός προγραµµατισµός υλοποίησης της δράσης.
2. Από το πληροφοριακό σύστηµα εκδίδεται αναλυτική βεβαίωση υποβολής των στοιχείων και εντολής χρηµατοδότησης, καθώς και γνωστοποίηση προς το Πράσινο Ταµείο για την καταβολή των ανωτέρω ποσών που
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία.
Η απόδοση του ποσού χρηµατοδότησης αποδεσµεύεται προς τον δικαιούχο σε δόσεις, µετά από έγκριση από
το Πράσινο Ταµείο, αναλόγως της προόδου του έργου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 44
Απόδοση του ποσού χρηµατοδότησης
Το ποσό χρηµατοδότησης αποδεσµεύεται σε δόσεις,
συµφώνα µε τις ειδικότερες διατάξεις περί ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων και προµηθειών και δηµόσιων
έργων, αναλόγως της προόδου του έργου και πάντα µετά από έλεγχο που διενεργείται από ελεγκτή δόµησης,
εφόσον απαιτείται, ως ακολούθως:
Προ της παραλαβής, τµήµατος ή όλου του έργου από
την Αναθέτουσα Αρχή, προηγείται έλεγχος από ελεγκτή
δόµησης ο οποίος συντάσσει σχετικό πόρισµα.
Το πόρισµα υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα και φέρει µοναδικό αριθµό.
Παράλληλα υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή κατά το Παράρτηµα του παρόντος, τα οποία φέρουν µοναδικό αριθµό.
Κατ’ εξαίρεση από κάθε άλλη διάταξη τα χρήµατα αποδίδονται σε ειδικό προϋπολογισµό του δικαιούχου, µέσω
του Πράσινου Ταµείου και γνωστοποιείται η καταβολή
τους ηλεκτρονικά:
α. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
β. Στο Υπουργείο Οικονοµικών.
γ. Στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται, µε ευθύνη
του φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήµατος,
σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στο Πράσινο Ταµείο, το
οποίο τηρεί ειδικό αρχείο ανά Ο.Τ.Α. και δικαιούχο χρηµατοδότησης.
Στο τέλος κάθε έτους συντάσσεται από το Πράσινο
Ταµείο αναλυτικός κατάλογος όλων των υποβαλλόµενων αιτήσεων και χρηµατοδοτήσεων δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου και αποστέλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
στον Υπουργό Οικονοµικών.
Μετά τη χρηµατοδότηση όλων των δράσεων ανά

Ο.Τ.Α. και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος του αρµόδιου Ο.Τ.Α. µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εκδίδεται διαπιστωτική πράξη ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής αποκατάστασης η οποία λαµβάνεται υπόψη για την εκπόνηση, έγκριση ή αναθεώρηση των σχετικών πολεοδοµικών
σχεδίων.
Άρθρο 45
Πιλοτική εφαρµογή
1. Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου καθορίζεται ειδική διαδικασία πιλοτικής
εφαρµογής προγράµµατος επιλεγµένων δράσεων.
2. Το πεδίο εφαρµογής της πιλοτικής εφαρµογής καθορίζεται δυνάµει υπουργικής απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για
πέντε (5) κατηγορίες δράσης του άρθρου 40 και για κάθε
κατηγορία γεωγραφικού προσδιορισµού κατά το άρθρο
41.
3. Κατά την πιλοτική εφαρµογή όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά δύναται να υποβάλλονται σε έντυπη
µορφή στο Πράσινο Ταµείο.
Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται πρότυπα τεύχη για όλα τα προσκοµιζόµενα
στοιχεία, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του Κεφαλαίου Β΄.
Άρθρο 46
Έλεγχος και καταγραφή δόµησης
1. Τα κεντρικά υπολογιστικά συστήµατα της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010, της
ΕΚΧΑ Α.Ε., της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) διασυνδέονται
µόνιµα για την παροχή αµοιβαίας δυνατότητας άµεσης
πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που
τηρούν και ανταλλαγής δεδοµένων µε µέσα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στις
διατάξεις του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Α΄ 50). Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για
τη σύνδεση των υπολογιστικών συστηµάτων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Σε περίπτωση όπου από τους σχετικούς ελέγχους
διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδοµένων προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις και οι προθεσµίες
αρχικής συµπλήρωσης ενηµέρωσης και περιοδικής συµπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου, αµελλητί ενηµερώνεται η αρµόδια Υ.ΔΟΜ. για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συµπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου επιβάλλεται
πρόστιµο από τον Ειδικό Γραµµατέα Επιθεώρησης Περι-
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βάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικώς για τα κτίρια ευρισκόµενα σε εκτός σχεδίου περιοχή για την έλλειψη συµπλήρωσης ταυτότητας του κτιρίου µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
καθορίζεται το ύψος και η ειδική διαδικασία επιβολής κυρώσεων και είσπραξης του προστίµου µέσω του Πράσινου Ταµείου.
Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
Μέχρι την έναρξη της πλήρους εφαρµογής του περιβαλλοντικού ισοζυγίου κατά τις διατάξεις του παρόντος
ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις και κανονιστικές
πράξεις σχετικώς µε τις αρµοδιότητες του Πράσινου Ταµείου, τη διαδικασία χρηµατοδότησης και ολοκλήρωσης
των έργων περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής διαπιστώνεται
η έναρξη της πιλοτικής εφαρµογής των διατάξεων του
παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και η έναρξη εφαρµογής
των δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 48
Τροποποιήσεις των διατάξεων εκδόσεως
αδειών δόµησης
1.Το άρθρο 4 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 4
Άδειες Δόµησης
1. Άδεια δόµησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249), απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόµησης, όπως:
α. Κατεδάφιση κατασκευών. Στην περίπτωση που κατεδαφίζεται ολόκληρο κτίριο και όχι τµήµα αυτού, δεν απαιτείται να υποβληθεί διάγραµµα δόµησης.
β. Εκσκαφές ή επιχώσεις µεγαλύτερες του συν/πλην
0,80 µέτρα, επιστρώσεις, διαµορφώσεις οικοπέδων και
γηπέδων.
γ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτηµάτων τους.
δ. Κατασκευή πισίνας.
ε. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσµενέστερο, στα στοιχεία του διαγράµµατος δόµησης ή στα φορτία σχεδιασµού της στατικής µελέτης ή αλλαγή µηχανολογικών εγκαταστάσεων ως
προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
στ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε µορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται µε τις παραγράφους 2
και 3.
ζ. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται µε
την παράγραφο 3ζ.

η. Κατασκευή υπόγειων δεξαµενών.
2. Έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, απαιτείται για
τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόµιµα:
α. Δοκιµαστικές τοµές του εδάφους και εκσκαφή µετά
από έγγραφο της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
β. Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κατοικιών για
αυτοστέγαση µειονεκτικών και ειδικών οµάδων πληθυσµού όπως εκάστοτε ορίζονται.
γ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσµατα µε τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270),
εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωµάτων και εφόσον έχουν την απαιτούµενη έγκριση της αρµόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
δ. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισµού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, µετά
από έγκριση του δήµου της περιοχής και της αρµόδιας
Διεύθυνσης της περιφέρειας.
ε. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
στ. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται µε πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
ζ. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη µετακίνηση
των ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων σε υφιστάµενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα µε εσωτερικές διαστάσεις θαλάµου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει
επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειµένου
να εξυπηρετηθούν άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα
άτοµα.
η. Κοπή δένδρων µέσα σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά
σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών
γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας για τις προστατευόµενες περιοχές ή άλλης συναφούς νοµοθεσίας.
θ. Υπόγειοι σταθµοί διανοµής ή µέτρησης και ρύθµισης
φυσικού αερίου.
ι. Τοποθέτηση ικριωµάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και
υγείας του έργου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄305) και
δήλωση ανάληψης της ευθύνης από µηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
ια. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
ιβ. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός
των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίµων
για την εγκατάσταση των συστηµάτων εισροών – εκροών.
ιγ. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασµένων δεξαµενών αερίου καυσίµου σε πρατήρια καυσίµων.
ιδ. Εξωτερικούς χρωµατισµούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων ή επισκευή επιχρισµάτων ή επισκευή όψεων µε χρήση ικριωµάτων ή/και σε περιοχές χαρακτηρισµένες ως παραδοσιακοί οικισµοί, περιοχές φυσικού
κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισµοί, παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή/και σε
κτίρια χαρακτηρισµένα ως µνηµεία, διατηρητέα κτίρια
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και στις ζώνες προστασίας τους αυτών.
ιε. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασµάτων.
ιστ. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους
χώρους ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο ή στην
πρασιά ή στο δώµα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.
ιζ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαµενής νερού ή πισίνας,
µέγιστης επιφάνειας 50 τ.µ., που εξυπηρετούνται µε εξωτερικά συστήµατα µηχανοστασίου τύπου compact και
δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα και µε την προϋπόθεση ότι το ύψος
όλων των κατασκευών σε κανένα σηµείο δεν υπερβαίνει
περισσότερο από ένα (1,00) µέτρο από την οριστική
στάθµη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές
ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους µεγαλύτερες από ένα
(1,00) µέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούµενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου.
Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρµόδιου µηχανικού που αναλαµβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτροµηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των
εγκαταστάσεων.
ιη. Τοποθέτηση κεραιών.
ιθ. Εσωτερικές διαρρυθµίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα
στοιχεία του φέροντος οργανισµού του κτιρίου.
κ. Η κατασκευή φυτεµένων δωµάτων και φυτεµένων επιφανειών.
κα. Τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστηµάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάµενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
κβ. Συντήρηση, επισκευή στεγών µε χρήση ικριωµάτων.
κγ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδοµή µέχρι ύψους ενός
(1,00) µέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων
σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη µε πρόχειρη
κατασκευή (όπως συρµατόπλεγµα) σε οικόπεδα µη ρυµοτοµούµενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση µε πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
κδ. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούµενα αγροκτήµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 4
του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270), µε επιφάνεια µέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά µέτρα και συνολικό ύψος µε τη
στέγη έως και τρία (3,00) µέτρα εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος στην οροφή του και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδοµή µία φορά για κάθε γήπεδο και µετά από έγκριση
της αρµόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
κε. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος
οργανισµού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.
κζ. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς µεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.
Η έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας εκδίδεται από
την αρµόδια υπηρεσία δόµησης, µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση µηχανικού. Με απόφαση
του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης
της έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας και κάθε σχετικό θέµα.
3. Δεν απαιτείται Άδεια Δόµησης ή έγκριση εργασιών
µικρής κλίµακας, για τις ακόλουθες εργασίες:

α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές
που δεν µεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη µετακίνηση ή την κάθε
µορφής εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων. Δεν συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή
ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.
β. Εξωτερικούς χρωµατισµούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων ή επισκευή επιχρισµάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωµάτων.
γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.
δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τµηµατική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγµα.
στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωµάτων.
ζ. Μικρές διαµορφώσεις του εδάφους µέχρι συν/πλην
0,80 µέτρων από το φυσικό έδαφος.
η. Τοποθέτηση κλιµατιστικών και επιτοίχιων λέβητων
αερίου για θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάµενα κτίρια σύµφωνα µε την παράγραφο
10 του άρθρου 16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων
λεβήτων αερίου για θέρµανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών,
εγκατάσταση συστηµάτων τροφοδοσίας, ρύθµισης και
µέτρησης φυσικού αερίου (ρυθµιστές, µετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθµοί διανοµής ή µέτρησης
και ρύθµισης φυσικού αερίου σύµφωνα µε το άρθρο 17.
θ. Τοποθέτηση ηλιακών θερµοσιφώνων σύµφωνα µε
την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19.
ι. Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’
οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερµοµόνωσης ή θερµοµόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστηµάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καµινάδων
στις εξωτερικές όψεις υφιστάµενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωµάτων. Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ
48 ωρών, έγγραφη ενηµέρωση για την εκτέλεσή τους,
της αρµόδιας Υπηρεσίας Δόµησης, που γνωστοποιείται
στο οικείο αστυνοµικό τµήµα.
Για τις ανωτέρω εργασίες της παρούσας περίπτωσης
όπου απαιτείται η χρήση ικριωµάτων απαιτείται: α) κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από µηχανικό για την επίβλεψη του
έργου και β) έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας
της παραγράφου 3.
Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µπορούν να καθορίζονται επιπλέον των
παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου δεν απαιτείται
άδεια δόµησης, αλλά έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας
ή ενηµέρωση της αρµόδιας Υ.ΔΟΜ. µε την επιφύλαξη
των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 3.
4. Για τις ακόλουθες περιπτώσεις οι εργασίες εκτελούνται χωρίς άδεια δόµησης σύµφωνα µε τους όρους
που ορίζει η αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης και ύστερα από
δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρµόδιο µηχανικό,
που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνοµικό τµήµα:
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α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιµόρροπα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί επικινδύνων οικοδοµών, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του παρόντος
νόµου,
β) εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που καθορίζονται
από την αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί
αυθαιρέτων διατάξεις.
5. Αυθαίρετη και κατεδαφιστέα είναι κάθε κατασκευή
που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί:
α) χωρίς οικοδοµική άδεια ή άδεια δόµησης ή έγκριση
εργασιών µικρής κλίµακας ή έγγραφη ενηµέρωση, όπως
ορίζονται στο παρόν άρθρο,
β) καθ’ υπέρβαση της οικοδοµικής άδειας ή της άδειας
δόµησης,
γ) µε βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε και
δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων και
των µέγιστων ανοχών όπως αυτές καθορίζονται.
6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί
τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νοµιµοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση
της άδειας δόµησης.
Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας
δόµησης, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα.
Πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε
περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόµησης, που βρίσκεται
σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραµµα της οικοδοµής,
ο συντελεστής δόµησης και ο συντελεστής όγκου.
7. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόµησης για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων.
8. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία
έκδοσης άδειας δόµησης, για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδροµίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθηµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των χώρων των ζωνών
λιµένων, ως και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»
2. Στην παρ. 3α του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
µετά τη φράση «που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογική
έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας και γνώµη του» προστίθεται η λέξη «αρµοδίου».
3. Η περίπτωση ιη΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής: «ιη) το άρθρο 27 παρ. 4».
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),
µετά την περίπτωση ιη΄ προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως
εξής:
«ιθ) τα άρθρα 29 έως 37».
5. Στο άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τα ανωτέρω τεµένη µπορεί να εγκρίνονται παρεκ-

κλίσεις ως προς το ύψος για την κατασκευή µεµονωµένων στοιχείων (µιναρέδων) µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής και έγκριση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων.»
Άρθρο 49
Τροποποιήσεις των διατάξεων περί Συµβουλίων
Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµικών Θεµάτων
1.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής:
«Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηµατογραφικό απόσπασµα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νοµιµότητας
των υφισταµένων κτισµάτων ή δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετων κτισµάτων ή χρήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ρύθµισης ή τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε περίπτωση προσθήκης,
και οι εγκρίσεις άλλων αρµόδιων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, καθώς και η γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου απαιτούνται.»
2. Στο άρθρο 20 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) µετά το
πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στις νησιωτικές περιοχές αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να συγκροτούνται Συµβούλια Αρχιτεκτονικής στην έδρα κάθε δήµου όπου λειτουργεί Υ.ΔΟΜ., τα οποία ονοµάζονται «Συµβούλια Αρχιτεκτονικής Αιγαίου».»
3. Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4030/
2011 (Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής:
«α. Για κάθε οικοδοµική εργασία σε κτίρια ή γήπεδα,
που βρίσκονται σε παραδοσιακά τµήµατα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισµούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους και ειδικά κτίρια.»
4. Στο άρθρο 21 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στις νησιωτικές περιοχές αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι αρµόδια
για τη γνωµοδότηση επί των αρχιτεκτονικών µελετών
για κάθε οικοδοµική εργασία για την άδεια της οποίας απαιτείται και η υποβολή αρχιτεκτονικής µελέτης κατά τις
κείµενες διατάξεις.»
5. Στο άρθρο 23 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθεται
περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Κατοχή µελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της
παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) στην κατηγορία µελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/
2005 (Α΄ 42).»
6. Στο άρθρο 26 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«2. Συγκροτείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) µε
απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Συγκροτείται στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας –
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Θράκης (ΚΕΣΑΜΑΘ) µε απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών Μακεδονίας και Θράκης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
7. Το άρθρο 27 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον αρµόδιο Υπουργό
για θέµατα που έχουν σχέση µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτηµα
του Υπουργού,
β. γνωµοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από
εµπεριστατωµένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής,
γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται
κατά των αποφάσεων των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής
στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 21.
2. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου έχει
τις εξής αρµοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ναυτιλίας
και Αιγαίου για θέµατα που έχουν σχέση µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
β. γνωµοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από
εµπεριστατωµένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής,
γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται
κατά των αποφάσεων των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής
του άρθρου 21.
3. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας
- Θράκης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης για θέµατα που έχουν σχέση µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης,
β. γνωµοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από
εµπεριστατωµένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής,
γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται
κατά των αποφάσεων των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής
στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 21.
8. To άρθρο 28 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι εννεαµελές και αποτελείται από:
α. τον Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο,
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλο Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
γ. δύο αρχιτέκτονες Διευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε τους
αναπληρωτές τους,
δ. έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, µε τον αναπληρωτή του,

ε. έναν αρχιτέκτονα µέλος ΔΕΠ Αρχιτεκτονικής Σχολής, µε τον αναπληρωτή του,
στ. δύο αρχιτέκτονες, εκπρόσωπους του ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντίστοιχα, µε τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται από
καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα
προσόντα του άρθρου 24 και ειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής ή αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς,
ζ. έναν αρχιτέκτονα µε ειδίκευση ή εµπειρία στο σχεδιασµό τοπίου.
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως Πρόεδρος του Συµβουλίου. Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου
(ΚΕΣΑ Αιγαίου) είναι εννεαµελές και αποτελείται από:
α. τον Γενικό Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως Πρόεδρο,
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο οποίος αναπληρώνεται από
άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου του
Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
γ. δύο αρχιτέκτονες Διευθυντές ή Τµηµατάρχες της
Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή άλλης Δηµόσιας Υπηρεσίας (Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου ή
Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου χωρικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου) µε τους
αναπληρωτές τους,
δ. έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού µε τον αναπληρωτή του,
ε. έναν αρχιτέκτονα µέλος ΔΕΠ µε τον αναπληρωτή
του,
στ. δύο αρχιτέκτονες, εκπροσώπους του ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, αντίστοιχα, µε τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα
προσόντα του άρθρου 24 του ν. 4030/2011 και ειδίκευση
ή εµπειρία σε θέµατα βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής ή αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς,
ζ. έναν αρχιτέκτονα µε ειδίκευση ή εµπειρία στο σχεδιασµό τοπίου.
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑ Αιγαίου) ορίζεται και
ο αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ως Πρόεδρος του Συµβουλίου.
Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου, υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου.
3. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας
- Θράκης είναι εννεαµελές και αποτελείται από:
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α. τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μακεδονίας
και Θράκης, ως Πρόεδρο,
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο,
ο οποίος αναπληρώνεται από άλλο Νοµικό Σύµβουλο ή
Πάρεδρο του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης,
γ. δύο αρχιτέκτονες Διευθυντές ή Τµηµατάρχες του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ή άλλης Δηµόσιας Υπηρεσίας (Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης, χωρικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης) µε τους αναπληρωτές τους,
δ. έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού µε τον αναπληρωτή του,
ε. έναν αρχιτέκτονα µέλος ΔΕΠ µε τον αναπληρωτή
του,
στ. δύο αρχιτέκτονες, εκπροσώπους του ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, αντίστοιχα, µε τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα
προσόντα του άρθρου 24 του ν. 4030/2011 και ειδίκευση
ή εµπειρία σε θέµατα βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής ή αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς,
ζ. έναν αρχιτέκτονα µε, ειδίκευση ή εµπειρία στο σχεδιασµό τοπίου.
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας - Θράκης ορίζεται και ο
αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου
Μακεδονίας και Θράκης ως Πρόεδρος του Συµβουλίου.
Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση του Υπουργού, υπάλληλος του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
9. Στο άρθρο 29 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος άρθρου στο Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής εξετάζονται από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής εκτός αν µετά τη συγκρότηση των Κεντρικών Συµβουλίων των άλλων Υπουργείων υποβληθεί αίτηµα του
ενδιαφερόµενου για την αποστολή και την εξέταση του
θέµατος από τα νέα Κεντρικά Συµβούλια που είναι αρµόδια.»
10. Στο άρθρο 30 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης συγκροτούνται «Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων» (ΣΥΠΟΘΑ)
στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας. Στις νησιωτικές περιοχές µπορούν να συγκροτούνται «Συµβούλια
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων» µε αρµοδιότητα σε περισσότερες περιφερειακές ενότητες. Εκτός των νησιωτικών περιοχών σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να συγκροτούνται πλείονα ΣΥΠΟΘΑ στην
έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας µετά από προηγούµενη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλοντος ανεξαρτήτως της περιφέρειας
στην οποία συγκροτούνται.»
11. Η παρ. β του άρθρου 31 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249)
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., που εκδίδονται
κατ’ εφαρµογή του παρόντος και της νοµοθεσίας περί
αυθαιρέτων, καθώς και τις ενστάσεις κατά τις διατάξεις
του άρθρου 4 του π.δ 267/1998 µετά από εισήγηση της
αρµόδιας Υ.ΔΟΜ..»

12. Η παρ. γ΄ του άρθρου 31 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249)
τροποποιείται ως εξής:
«γ. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά δηλώσεων υπαγωγής στις διατάξεις περί αυθαιρέτων. Για θέµατα αρµοδιότητας των Υ.ΔΟΜ. η προσφυγή εξετάζεται µετά από εισήγηση της αρµόδιας Υ.ΔΟΜ..»
13. Το τελευταίο εδάφιο
του άρθρου 32 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή ως Πρόεδρος ορίζεται το αναφερόµενο στην περίπτωση α΄ εδάφιο δεύτερο πρόσωπο
και στο Συµβούλιο συµµετέχει επίσης και ένας δικηγόρος οριζόµενος από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.»
14. Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4030/2011 (Α΄
249) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που συµµετέχει ως µέλος δικηγόρος,
αυτός επιλέγεται µε κλήρωση από µητρώα που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, µε µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και συντάσσονται µε τη γνώµη του Οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων τροποποίησης της συγκρότησης των οργάνων για τη συµµετοχή
Δικηγόρου, αυτά λειτουργούν µε την προηγούµενη σύνθεση.»
15. Στο άρθρο 35 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), το πρώτο
εδάφιο αριθµείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται οι
παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«1. Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κεντρικό Συµβούλιο
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ)», µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Συγκροτείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
«Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ) µε απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Συγκροτείται στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης «Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων Μακεδονίας και Θράκης (ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΜΑΘ) µε απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών Μακεδονίας και Θράκης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.»
16. Στο άρθρο 36 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) το πρώτο
εδάφιο αριθµείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται οι
παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων
και Αµφισβητήσεων ασκεί τις αρµοδιότητες του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 75724/1151/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Β΄
767).
2. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων Αιγαίου ασκεί τις αρµοδιότητες του
Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ.
75724/1151/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισµού και
Περιβάλλοντος (Β΄ 767) για τις νησιωτικές περιοχές αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και τις αρµοδιότητες της παρ. 9β του άρθρου 25 του
ν. 2508/1997 και της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
4067/2012.
3. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και
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Αµφισβητήσεων Μακεδονίας – Θράκης ασκεί τις αρµοδιότητες του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ.
75724/1151/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισµού και
Περιβάλλοντος (Β΄ 767) για τις περιοχές αρµοδιότητας
του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και
τις αρµοδιότητες της παρ. 9β του άρθρου 25 του
ν. 2508/1997 και της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 4067/2012.»
17. Στο άρθρο 37 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) το πρώτο
εδάφιο αριθµείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται οι
παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων
και Αµφισβητήσεων είναι επταµελές και αποτελείται από:
α. τον Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο,
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή
Πάρεδρο του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
γ. τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδοµίας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε
τον αναπληρωτή του,
δ. δύο Διευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε τους αναπληρωτές
τους,
ε. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία σε
θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, µε εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας και
πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του.
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως Προέδρου του Συµβουλίου. Γραµµατέας του Συµβουλίου και
αναπληρωτής ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων Αιγαίου είναι επταµελές, και αποτελείται από:
α. τον Γενικό Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως Πρόεδρο,
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο οποίος αναπληρώνεται από
άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου του
Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
γ. έναν µηχανικό µε βαθµό Α΄ ή Β΄ της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, µε τον αναπληρωτή του,

δ. δύο Διευθυντές ή τµηµατάρχες µηχανικούς µε βαθµό Α΄ ή Β΄ της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή
άλλης Δηµόσιας Υπηρεσίας (Αποκεντρωµένη Διοίκηση
Αιγαίου ή Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) µε
τους αναπληρωτές τους,
ε. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία σε
θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, µε εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας και
πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του.
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων Αιγαίου ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ως Προέδρου του Συµβουλίου. Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται µε
την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
3. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων Μακεδονίας – Θράκης είναι εξαµελές,
και αποτελείται από:
α. τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μακεδονίας
Θράκης, ως Πρόεδρο,
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο,
ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή
Πάρεδρο του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης,
γ. δύο Διευθυντές ή τµηµατάρχες µηχανικούς του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ή άλλης Δηµόσιας Υπηρεσίας (Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας και
Θράκης χωρικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης) µε τους αναπληρωτές τους,
ε. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία σε
θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, µε εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας και
πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του.
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, ως Προέδρου του
Συµβουλίου. Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση του Υπουργού,
υπάλληλος του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.»
18. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 34 του
ν. 4030/2011 αντικαθίσταται η φράση «ενός µηνός» µε
τη φράση «δύο (2) µηνών».
Άρθρο 50
Τροποποιήσεις των διατάξεων περί ελεγκτών δόµησης
1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.
4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η άδεια δόµησης αναθεωρείται, µετά τη λήξη της,
για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση
του δικαιούχου και κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από Ελεγκτή Δόµησης:».
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2. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249)
τροποποιείται ως εξής:
«3. Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που
εκτελείται µε άδεια δόµησης, όπως καθορίζεται περαιτέρω µε την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 7. Οι
έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόµησης µε αυτοψία και έλεγχο της εφαρµογής
των µελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόµησης. Η µη τήρηση του παραπάνω ελέγχου αποτελεί λόγο
άµεσης διακοπής οικοδοµικών εργασιών, για τη συνέχιση των οποίων απαιτείται έλεγχος από Ελεγκτή Δόµησης, κατά τον οποίο αποτυπώνεται η υφιστάµενη κατάσταση των εργασιών.»
3. Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249)
τροποποιείται ως εξής:
«7. Η Υ.ΔΟΜ. ενηµερώνει ηλεκτρονικά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόµησης του άρθρου 16, η οποία ορίζει εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών µε ηλεκτρονική
κλήρωση τον Ελεγκτή Δόµησης και τον ενηµερώνει σχετικά, καθώς και τον κύριο του έργου και τον γενικό επιβλέποντα.»
4. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 του ν. 4030/2011
(Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής:
«Η άδεια ελεγκτή δόµησης ισχύει για τέσσερα (4) έτη
από την έκδοσή της. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση νέας
άδειας ελεγκτή δόµησης από το ίδιο πρόσωπο αν δεν
παρεµβληθεί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο (2)
ετών από τη λήξη της προηγούµενης άδειάς του.»
5. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4030/2011 (Α΄
249) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) µε υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ο.Τ.Α. Α΄ ή Β΄
βαθµού µετά από απόσπαση, µε απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, χωρίς γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε
τρία (3) έτη και µπορεί να παρατείνεται ή να ανανεώνεται. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρµογή και για αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος.
Η µισθοδοσία των ως άνω υπαλλήλων πραγµατοποιείται
από τον φορέα στον οποίο αποσπώνται µετά από µεταφορά των σχετικών πιστώσεων, κατά παρέκκλιση από
κάθε άλλη διάταξη σχετικά µε τη µεταφορά πιστώσεων.»
6. Στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4030/2011 (Α΄
249) διαγράφεται η φράση «αφού παρακολουθήσουν
σεµινάρια ανάλογα αυτών των Ελεγκτών Δόµησης».
Άρθρο 51
Λοιπές πολεοδοµικές διατάξεις
1. Νοµίµως υφιστάµενα κτίρια µε βάση οικοδοµική άδεια κτίρια ή εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στις ειδικές διατάξεις της
Ζ.Ο.Ε. και ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης του προεδρικού διατάγµατος δύναται ύστερα από την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων κατά τις κείµενες διατάξεις, να
εκσυγχρονίζονται, επισκευάζονται ή επεκτείνονται µόνο
εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Έχουν υπόλοιπο συντελεστή δόµησης µε βάση
το προϊσχύον καθεστώς που ίσχυε πριν την υπαγωγή
της περιοχής του στις ρυθµίσεις των ειδικών διατάξεων
που καθορίστηκαν µε το προεδρικό διάταγµα της Ζ.Ο.Ε..
β. Διατηρούν κατά τον εκσυγχρονισµό, την επισκευή ή
την επέκταση της χρήσης κοινής ωφέλειας για την οποία

ανεγέρθησαν. γ. Ο εκσυγχρονισµός, η επισκευή ή η επέκταση γίνεται µόνο για λόγους χρήσης, υγιεινής ή λειτουργικής εξυπηρέτησης των αναγκών και της διατηρούµενης µε βάση το σχετικό προεδρικό διάταγµα χρήσης.
2.α Για τις τροποποιήσεις των ρυµοτοµικών σχεδίων
των επιχειρηµατικών πάρκων ή των Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων, που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4458/1965,
όπως τροποποιήθηκε µε το ν.742/1977, καθώς και τις
διατάξεις του ν. 2545/1997, όπως ορίζονται στην παρ. 4
του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του ν. 2831/
2000, όπως ισχύει, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του
ν. 3982/2011.
β. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν.2508/1997 µετά τη φράση «Μέχρι την έγκριση της σχετικής πολεοδοµικής µελέτης» προστίθεται η φράση «για
τις περιοχές πρώτης ή δεύτερης κατοικίας.».
γ. Σε νοµίµως υφιστάµενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις
οι οποίες λειτουργούν µε οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000,
επιτρέπεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3)
ετών ο εκσυγχρονισµός και η κτιριακή τους επέκταση,
µε τους όρους δόµησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, µετά από έγκριση του αρµόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες
συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθµισης και
διαρρυθµίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική
τους αναβάθµιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζοµένων σε αυτά. Η επέκταση σε όµορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται µόνο υπό την
προϋπόθεση ότι το όµορο ακίνητο αποκτήθηκε µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος.
3. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική
διάταξη και κανονιστική πράξη αναστέλλεται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και για τρία (3) έτη η υποχρέωση µετεγκατάστασης ή αποµάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης µε νόµιµη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόµενων χρήσεων γης της περιοχής. Ειδικά στις περιπτώσεις έγκρισης Γενικών Πολεοδοµικών
Σχεδίων που εκδόθηκαν µεταγενεστέρως των ειδικών
διατάξεων Ζ.Ο.Ε. και προβλέπουν τη διατήρηση των συγκεκριµένων χρήσεων η ως άνω αναστολή ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) έτους
από τη δηµοσίευση του παρόντος θα πρέπει να τροποποιηθούν οι προβλεπόµενες χρήσεις των Ζ.Ο.Ε. ώστε να
εναρµονιστούν µε τις προβλέψεις του Γ.Π.Σ..
Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των τριών (3) ετών ο εκσυγχρονισµός και η κτιριακή τους επέκταση, µε τους όρους δόµησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή χορήγησης της έγκρισης παράκλησης, µετά από έγκριση
του αρµόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και
εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθµισης και διαρρυθµίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν
στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθµιση, την ασφάλεια και την υγιεινή
των διαβιούντων και εργαζοµένων σε αυτά.
4. Όπου σε γενικές ή ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος
«υπάρχουσες χρήσεις» ή «υφιστάµενες χρήσεις» προ-

37
κειµένου για την έκδοση διοικητικών πράξεων σχετικά
µε την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών ή τη λειτουργία
της συγκεκριµένης χρήσης, ορίζεται ότι αυτός καταλαµβάνει και τις χρήσεις που προβλέπονται από οικοδοµικές
άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί και καλύπτονται από το
τεκµήριο νοµιµότητας.
5. Στην παρ. Α.1 του άρθρου 2 του από 31.3.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 303) µετά τη φράση «και
ΒΙΟ.ΠΑ. υπό εξυγίανση και σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23/2/1987 (Δ΄ 166)»
προστίθεται η φράση «καθώς και των Αγροτοβιοµηχανικών Μονάδων της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3325/
2005 (Α΄ 68 )».
6. Στην παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68)
µετά τη φράση «σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ.» προστίθεται η φράση «σε Ζώνη εγκαταστάσεων δευτερογενούς
τοµέα και τριτογενούς τοµέα, σε Ζώνη Επιχειρηµατικού
Πάρκου».
7. Στην παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 2508/1997 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται και σε περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών αποκλειστικά κατοικίας οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί
πριν την 28.7.2011 για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση
υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόµου. Για την υπαγωγή πέραν των λοιπών δικαιολογητικών υποβάλλεται και βεβαίωση συναίνεσης του
αρµόδιου δήµου για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος.»
8. Οι διατάξεις της περίπτωσης 7 της παρ. Ε΄ του άρθρου 8 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄
538), ως ισχύει, περί παραχώρησης έκτασης στον οικείο
δήµο δεν έχουν εφαρµογή στις ανεγερθείσες ή προς ανέγερση τουριστικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις των ειδικών προεδρικών διαταγµάτων από 31.1.1972 (Δ΄ 40),
26.1.1979 (Δ΄ 132) και 26.7.1986 (Δ΄ 639). Τυχόν βεβαιωθέντα πρόστιµα παραγράφονται και τυχόν καταβληθέντα δεν αναζητούνται. Σε κάθε περίπτωση µε προεδρικό
διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται ειδικές διατάξεις υποχρέωσης παραχώρησης
έκτασης ή καταβολής αποζηµίωσης για την ανέγερση
νέων τουριστικών εγκαταστάσεων στις ως άνω περιοχές.
9. Στη Ζώνη Α΄ του από 5/13.12.1979 (Δ΄ 707) προεδρικού διατάγµατος µε χρήση γεωργική γη επιτρέπεται
η χρήση και η λειτουργία ευαγών ιδρυµάτων όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 5 του από 6/17.10.1978 (Δ΄
538) προεδρικού διατάγµατος και σύµφωνα µε τους περιοριστικούς όρους δόµησης που θεσπίζονται σε αυτό,
αποκλειστικά σε υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος κτίρια στην ως άνω περιοχή, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Για την έκδοση της έγκρισης δόµησης
και της άδειας δόµησης για τη νέα χρήση απαιτείται η έγκριση από τον αρµόδιο φορέα κατά τις κείµενες διατάξεις.
10. Για τις εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εγκεκριµένων Ζ.Ο.Ε. περιοχές δεν ισχύουν τα όρια και οι
ειδικές ρυθµίσεις που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων προστασίας. Για
την έκδοση της έγκρισης δόµησης και την άδεια δόµησης ως όρια των περιοχών προστασίας νοούνται τα όρια

των εγκεκριµένων σχεδίων ή των Ζ.Ο.Ε., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.
Τα ως άνω δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις όπου
από τις ειδικές διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων
προβλέπονται ειδικές χρήσεις γης σε οικοδοµικά τετράγωνα, καθώς και σε δασικές περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους.
11.α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής
Παραγωγικότητας εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δηµοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) µέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150)
µέτρων από τον άξονα των δηµοτικών οδών. Η έγκριση
δόµησης και η άδεια δόµησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισµού περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας µε την
έγκριση Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. χορηγείται σύµφωνα µε τις χρήσεις γης και του όρους δόµησης που ίσχυαν πριν την έκδοση αυτών και µόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο
σε εθνικές και επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός
αποστάσεως διακοσίων (200) µέτρων για τον άξονα αυτών, κατά τα ανωτέρω. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρµογή έως την έκδοση της προβλεπόµενης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου
56 του ν. 2637/1998, β) Διοικητικές Πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης
Υψηλής Παραγωγικότητας µέχρι και τη δηµοσίευση του
παρόντος, σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Στα παραπάνω ακίνητα, επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισµό κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων.
β. Διοικητικές Πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, σύµφωνα
µε τα παραπάνω είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν
ακυρώθηκαν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Στα παραπάνω ακίνητα, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε
άλλη διάταξη, η χορήγηση έγκρισης δόµησης και άδειας
δόµησης για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισµό
κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και, κατά περίπτωση, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, δύναται, για λόγους εξυπηρέτησης του δηµόσιου συµφέροντος και προστασίας της δηµόσιας ασφάλειας, κατόπιν σχετικής αιτιολογηµένης εισήγησης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, να εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης, η εγκατάσταση συστήµατος
ασφάλειας και συναφών προς αυτό στοιχείων, ακινήτων
ευρισκόµενων σε εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως
περιοχές. Η απόφαση περιέχει τυχόν ειδικότερους όρους και αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εγκατάσταση
του ως άνω συστήµατος, επέχει δε θέση άδειας δόµησης ή έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας για την κατασκευή τυχόν αναγκαίας περίφραξης. Η σχετική άδεια αποστέλλεται στην αρµόδια Υ.ΔΟΜ. για την έναρξη της
διαδικασίας ελέγχου των κατασκευών κατά τα οριζόµενα στο ν. 4030/ 2011 (Α΄ 249).
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13. Στο χάρτη του Παραρτήµατος Α΄ που αναφέρεται
στην παρ. 3β του άρθρου 9 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162)
που αφορά στο τµήµα της Εγνατίας Οδού Α/Κ Ιωαννίνων –Α/Κ Αράχθου αντικαθίσταται η φράση «Σήραγγα
Δρίσκου» από τη φράση «Σήραγγα Λορέντζου Μαβίλη».
14. To προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2α
του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η µισθοδοσία των ως άνω υπαλλήλων πραγµατοποιείται από το φορέα στον οποίο αποσπώνται µετά από µεταφορά των σχετικών πιστώσεων, κατά παρέκκλιση από
κάθε άλλη διάταξη σχετικά µε τη µεταφορά πιστώσεων.»
15. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των
Γ.Π.Σ. που εγκρίθηκαν πριν τη δηµοσίευση του
ν. 2508/1997 (Α΄ 124) είναι δεσµευτικές για τη διοίκηση
µόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδοµικές µελέτες αναθεώρησης ή ένταξης σύµφωνα
µε το Γ.Π.Σ.. Σε κάθε περίπτωση εντός προθεσµίας ενός
(1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος κινείται η
διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριµένων Γ.Π.Σ. κατόπιν απόφασης του αρµόδιου Δηµοτικού Συµβουλίου ή
άλλου αρµόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει
να ολοκληρωθεί εντός προθεσµίας πέντε (5) ετών από
τη δηµοσίευση του παρόντος διαφορετικά µε την παρέλευση της πενταετίας εφαρµόζονται αυτοδικαίως δεσµευτικά οι διατάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ.. Οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης
κατά τα ανωτέρω.
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177)
1. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται
νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και
για διάστηµα ενός (1) έτους, για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
α) Να είναι Διπλωµατούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (TEE)
ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή
µηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή του π.δ.
38/2010 (Α΄ 78).
β) Να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα.
Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόµενο από το ΤΕΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος
προεδρικού διατάγµατος. Μετά την παρέλευση του ενός
(1) έτους διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολλύουν τη δυνατότητα
άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.»
2. Οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9 του άρθρου 9 του π.δ.
100/2010 (Α΄ 177) αναριθµούνται σε 7, 8, 9, 10.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου

9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ στον φορέα που τις διενεργεί.»
Άρθρο 53
Άδειες δόµησης εκκλησιαστικών ακινήτων
1. Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 2 του ν. 4030/2011
(Α΄ 249) και η υπάρχουσα παράγραφος αναριθµείται σε
παράγραφο 1. Η προστιθέµενη παράγραφος 2 έχει ως εξής:
«2.Α. Για την έκδοση της άδειας δόµησης και της έγκρισης δόµησης ακινήτων των νοµικών προσώπων του
ν. 590/1977 (Α΄ 146) εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
Β. Ειδικώς για κάθε οικοδοµική εργασία που αφορά σε
Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικά Μέγαρα (ένα (1) σε κάθε
Μητρόπολη), που ανήκουν αποκλειστικά και µόνο σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του ν. 590/1977 (Α΄ 146)
και σε Ιερές Μονές ειδικά όσον αφορά τον περίβολο και
ό,τι περικλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή, η έγκριση δόµησης εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριακών Κανονισµών (Δ.Ο.Κ.Κ.)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Γ. Για τα ως άνω έργα η γνωµοδότηση επί των αρχιτεκτονικών µελετών εκδίδεται πριν την έγκριση δόµησης από το Κεντρικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της επόµενης παραγράφου κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.
Δ. Συστήνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος Κεντρικό
Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.),
που αποτελείται από:
α) κληρικό ή Καθηγητή Αρχιτεκτονικής σε Πολυτεχνική Σχολή, ως Πρόεδρο,
β) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που ορίζεται από τον Υπουργό µε τον αναπληρωτή του,
γ) έναν Αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή
του από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.,
δ) έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,
ε) έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. αναλόγως
προς το θέµα της συνεδρίας,
στ) έναν αγιογράφο ή ξυλογλύπτη ή µαρµαρογλύπτη
αναλόγως προς το θέµα της συνεδρίας.
Ο Πρόεδρος, τα µέλη, µε τους αναπληρωτές τους
(πλην της περίπτωσης β΄) και ο γραµµατέας του Συµβουλίου διορίζονται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος µε διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται.
Ε. Μετά την έγκριση δόµησης η άδεια δόµησης και η άδεια καθιερώσεως ή χρήσης εκδίδεται κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόµου από την Υπηρεσία Δόµησης
(Υ.ΔΟΜ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της περίπτωσης
ΣΤ΄ της παρούσας παραγράφου. Για την έναρξη εκτέλεσης των οικοδοµικών εργασιών, πέραν όσων προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, η άδεια δόµησης αποστέλλεται στη Δ.Ο.Κ.Κ. και αποτελεί αρχείο της
Δ.Ο.Κ.Κ. για την εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου των
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κατασκευών κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
ΣΤ. Συστήνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος Υπηρεσία
Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.), η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες των
Υπηρεσιών Δόµησης του ν. 4030/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν, και εκδίδει την άδεια δόµησης χωρικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος αποκλειστικά και µόνο για τα:
α) Μητροπολιτικά µέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη),
β) Τους Ιερούς Ναούς εφόσον ανήκουν αποκλειστικά
και µόνο σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του ν. 590/
1977 (Α΄ 146), και τα προσκτίσµατά τους. Η ανέγερση
προσκτίσµατος επιτρέπεται µόνο σε Ιερούς Ναούς, που
ανήκουν σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του ν. 590/
1977 (Α΄ 146) και εφόσον αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο µε τον Ιερό Ναό και εξυπηρετούν τον Ιερό
Ναό.
γ) Τις Ιερές Μονές ειδικά όσον αφορά τον περίβολο
και ό,τι περικλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή.
δ) Η έγκριση δόµησης και η έκδοση άδειας δόµησης
για ιδιωτικούς ιερούς ναούς και παρεκκλήσια εκδίδονται
από τις αρµόδιες κατά τόπους υπηρεσίες δόµησης
(Υ.ΔΟΜ.) των δήµων.
Ζ. Η ανωτέρω Υ.ΔΟΜ. είναι επίσης αρµόδια για την έκδοση αφενός της άδειας καθιερώσεως για όλους τους
χώρους λατρείας των ανωτέρω κτιρίων και αφετέρου
της άδειας χρήσης για τους µη λατρευτικούς χώρους
των ανωτέρω κτιρίων. Η άδεια καθιερώσεως και η άδεια
χρήσης αποτελούν νόµιµη προϋπόθεση για την έναρξη
των εργασιών ή χρήσεων, που αδειοδοτούνται µε την άδεια δόµησης και είναι δυνατόν να ενσωµατώνονται στο
ίδιο στέλεχος.
Η. Η ανωτέρω Υπηρεσία Δόµησης υπάγεται στην εποπτεία και έλεγχο του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το προσωπικό της υπηρεσίας προσλαµβάνεται και µισθοδοτείται από την Εκκλησία της Ελλάδος. Η Υπηρεσία Δόµησης είναι ενταγµένη
στο εκάστοτε ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα, στο
οποίο είναι συνδεδεµένες και οι λοιπές Υ.ΔΟΜ..
Θ. Ο ενδιαφερόµενος, για την υποβολή αίτησης για έκδοση της έγκρισης δόµησης υποβάλλει αίτηση και φάκελο στη Δ.Ο.Κ.Κ. ή Υ.ΔΟΜ. κατά περίπτωση, µέσω της
κατά τόπον αρµόδιας Ιεράς Μητροπόλεως, εφόσον διατυπώνεται και σύµφωνη γνώµη του επιχωρίου Μητροπολίτου. Η παραπάνω διαδικασία τηρείται για κάθε Ιερή
Μονή ή Ιερό Ναό, που ακολουθεί το δόγµα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είτε ανήκει σε
εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο είτε σε φυσικό πρόσωπο
ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Ι. Για τον αγιογραφικό και λοιπό διάκοσµο όλων των
Ιερών Μονών και Ιερών Ναών, που αποτελεί καλλιτεχνική εργασία, απαιτείται επίσης άδεια από την Υ.ΔΟΜ. της
Εκκλησίας της Ελλάδος και σύµφωνη γνώµη του
ΚΕ.Σ.Ε.Α..
ΙΑ. Κανονισµός της Δ.Ι.Σ. εξειδικεύει τη συγκρότηση,
οργάνωση, αρµοδιότητες, τη διοικητική υποστήριξη, τη
λειτουργία και το υπηρεσιακό καθεστώς των παραπάνω
υπηρεσιών και οργάνων, τη δηµιουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου τους. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης, διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδοµένων του αρχείου της Υπηρεσίας Δόµησης µε τις αρχές, που είναι υπεύθυνες για την τήρηση

των διατάξεων 1-4 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και των εκτελεστικών του κανονιστικών πράξεων, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
ΙΒ. Τα κτίρια της περίπτωσης Β΄ είναι ειδικά κτίρια δηµόσιου ενδιαφέροντος και επιτρέπονται παρεκκλίσεις µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κατά το άρθρο 27 του ν. 4067/2012,
όπως εκάστοτε ισχύει, µετά από γνώµη και του
ΚΕ.Σ.Ε.Α..
ΙΓ. Για την κατασκευή ή επισκευή των οικοδοµών της
περίπτωσης Β΄, αντί του τίτλου ιδιοκτησίας, οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν, προκειµένης
της έκδοσης έγκρισης και άδειας δόµησης, στην αρµόδια Υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
Πιστοποιητικό από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο περί
µη διεκδικήσεως του ακινήτου από το Δηµόσιο ή Ο.Τ.Α..
Συµβολαιογραφική πράξη συναινέσεως, που συντάσσεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 του ν. 3800/1957
(Α΄ 256) ή 88 του α.ν. 2200/1940 (Α΄ 42) ή 62 του ν.
590/1977 (Α΄ 146), υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του εκκλησιαστικού νοµικού προσώπου και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα. Πράξη συναίνεσης
κατά τις ανωτέρω διατάξεις συντάσσεται και για ακίνητα
Ιερών Μονών.
Προκειµένου για υφιστάµενα κτίρια υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ο χρόνος ανέγερσής τους».
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παρ. 2 του
άρθρου 47 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) καταργείται.
Άρθρο 54
Περιεχόµενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισµών
1. Η οργάνωση και λειτουργία των υπουργείων, των
αυτοτελών δηµοσίων υπηρεσιών, των αποκεντρωµένων
διοικήσεων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου καθορίζεται µε τους Οργανισµούς των φορέων αυτών, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται µε προεδρικά διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται
µε πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και του
αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Επίσης, µπορεί να
καταρτίζονται ενιαίοι Οργανισµοί για κατηγορίες νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Κατ’ εφαρµογή της
παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 µπορεί µε τα ίδια
προεδρικά διατάγµατα να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη νόµου ή
κανονιστικής πράξης, σχετική µε την οργάνωση και λειτουργία των φορέων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Η οργάνωση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
οποιουδήποτε βαθµού, καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, διέπεται από τους Οργανισµούς τους, οι οποίοι καταρτίζονται, τροποποιούνται και
αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις κείµενες ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Η κατάρτιση και τροποποίηση των Οργανισµών των
φορέων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης
των οργανικών µονάδων τους που συνοδεύονται από περιγράµµατα αποστολής και θέσεων, καθώς και από σχέδια στελέχωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης.
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2. Με τους Οργανισµούς των φορέων της παραγράφου 1 καθορίζονται:
α) Η αποστολή του φορέα, όπως προκύπτει από τις
κείµενες διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τις αρµοδιότητές του, καθώς και η διάρθρωση των υπηρεσιών
του σε οργανικές µονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τµήµατα, αυτοτελή και µη, αυτοτελή γραφεία).
β) Η ονοµασία και η έδρα των παραπάνω οργανικών
µονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών
Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακού στόχοι των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων και λοιπών οργανικών µονάδων.
γ) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθµός
και η κατανοµή των θέσεων προσωπικού σε κλάδους και
ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισµού ή
πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα.
δ) Η γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι από τους οποίους
θα προέρχονται οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων.
3. Με τους Οργανισµούς της προηγούµενης παραγράφου µπορεί επίσης να προβλέπεται:
α) Η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών µονάδων των φορέων της παραγράφου 1, καθώς και
η µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες
ή οργανικές µονάδες του φορέα ή εποπτευόµενων φορέων του ή η κατάργησή τους.
β) Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η
κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάµενων θέσεων που πλεονάζουν.
γ) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς
και η συγχώνευση ή κατάργηση υφισταµένων µε δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων.
δ) Η µεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους, υφιστάµενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθµιση θεµάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν µε σύσταση ή συγχώνευση υφισταµένων.
ε) Η σύσταση οργανικών µονάδων χωρίς εσωτερική
διάρθρωση, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 20 της
παρ. 2 του ν. 2503/1997, η οποία διατηρείται σε ισχύ.
στ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά την οργάνωση
και λειτουργία της οικείας υπηρεσίας.
4. Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές µονάδες διενεργείται µε απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης, µετά
από εισήγηση των προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης ή
Διεύθυνσης, µε βάση την αποστολή κάθε οργανικής µονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η τοποθέτηση των
υπαλλήλων διενεργείται µε απόφαση του προϊσταµένου
Γενικής Διεύθυνσης και, όπου δεν υπάρχει, της Διεύθυνσης των υπηρεσιών προσωπικού.
5. Οι κενές θέσεις προσωπικού µπορεί να ανακατανέµονται σε κατηγορίες και κλάδους µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, στο
πλαίσιο της αποτελεσµατικής λειτουργίας της υπηρεσίας.
6. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος καταργείται το άρθρο 20 του ν. 2503/1997.
7. Μετά το εδάφιο 13 της περίπτωσης 4 της υποπαρα-

γράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του
άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζονται
πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η µοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα µε το είδος της
δραστηριότητας του οικείου φορέα.»
Άρθρο 55
1. Σε περίπτωση που από ανώµαλη δικαιοπραξία επέρχεται άρση της αρτιότητας κληροτεµαχίου, το οποίο ευρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισµού
προϋφιστάµενου του 1923 ή που έχουν πληθυσµό κάτω
των 2.000 κατοίκων, τότε δεν επιτρέπεται η επικύρωση
αυτής.
2. Προστίθεται τέταρτο εδάφιο στην υποπερίπτωση β1
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12
του ν. 1337/1983 ως ακολούθως:
«Μετά την κύρωση της πράξης εφαρµογής, η προσάρτηση του ως άνω πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας απαιτείται να γίνεται στην πρώτη δικαιοπραξία εν ζωή, η οποία καταρτίζεται και µεταγράφεται στα
οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζεται
στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, µετά τη µεταγραφή ή την καταχώριση της πράξης εφαρµογής. Σε κάθε επόµενη δικαιοπραξία εν ζωή αρκεί να γίνεται η σχετική µνεία της προσάρτησής του στην αρχική ως άνω δικαιοπραξία. Η τυχόν παράλειψη της ως άνω αναφερόµενης µνείας στις δικαιοπραξίες οι οποίες συντάχθηκαν
µέχρι την έναρξη του παρόντος νόµου δεν επιφέρει ακυρότητα.»
3. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
271 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7/18.4.1969) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Κατάσχονται και δηµεύονται τα δασικά προϊόντα
από τα αστυνοµικά όργανα και από τους αναγνωριζόµενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του
άρθρου 267 του παρόντος:».
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
267 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7/18.4.1969) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι προσλαµβανόµενοι από τις κυνηγετικές οργανώσεις φύλακες θήρας πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον κατηγορίας ΔΕ και ηλικίας µέχρι και 35 ετών. Όσοι υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ανεξαρτήτως τίτλου
σπουδών και οι προανακριτικές πράξεις που τελέστηκαν
µέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος, αναγνωρίζονται
ως νοµίµως τελεσθείσες.»
4. Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών που πραγµατοποιήθηκε µετά τη δηµοσίευση του ν. 4164/2013 και έως
την έναρξη ισχύος αυτού ανακαλείται αυτοδικαίως. Οι
τυχόν νοµίµως υποβληθείσες αντιρρήσεις κατά του περιεχοµένου των ως άνω αναρτηθέντων δασικών χαρτών
αποστέλλονται αµελλητί από τις οικείες Διευθύνσεις
Δασών στην ΕΚΧΑ Α.Ε.. Οι αντιρρήσεις αυτές θα εξεταστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3889/2010 όπως
ισχύουν.
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Άρθρο 56
Τροποποιήσεις του ν. 4148/2013 (Α΄ 99)
1. Στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4148/2013,
µετά τις λέξεις «πηγών χρηµατοδότησης» προστίθενται
οι λέξεις «και χορηγιών».
2. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4148/2013 αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Η σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αδυναµία κάλυψης των αναγκών από το υφιστάµενο προσωπικό υποβάλλεται από τον επικεφαλής του Γραφείου Ελληνικής
Προεδρίας. Τα προσόντα που απαιτούνται για την παροχή του έργου και η αµοιβή που καταβάλλεται καθορίζονται µε απόφαση Τριµελούς Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από ένα µέλος του ΑΣΕΠ, τον επικεφαλής του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και τον Γενικό Διευθυντή
Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή. Οι ενδιαφερόµενοι για την παροχή
έργου υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας, µετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
και οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Τριµελή Επιτροπή
του προηγούµενου εδαφίου. Με απόφαση του αρµόδιου
Υφυπουργού Εξωτερικών ορίζονται οι αναπληρωτές των
µελών της Τριµελούς Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια επί της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης των ενδιαφεροµένων. Οι σχετικές συµβάσεις εγκρίνονται και υπογράφονται από τον αρµόδιο Υφυπουργό
Εξωτερικών και λήγουν, σε κάθε περίπτωση, αυτοδικαίως την 31η Ιουλίου 2014. Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες
που ανακύπτουν από τη σύναψη των συµβάσεων έργου
δεν συνεπάγονται την υπέρβαση του προϋπολογισµού
που έχει εγκριθεί για τις ανάγκες διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του ν. 4148/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για το σύνολο των δαπανών εφαρµόζονται οι κανόνες δηµοσιονοµικού ελέγχου που προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία.»
Άρθρο 57
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου κυκλου πράξεων
«Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων
που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελουµένων ατόµων», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, οι
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου προσωπικού στους φορείς

των Ο.Τ.Α., παρατείνονται από τη λήξη τους έως την
31η.10.2013.
Οι ανωτέρω συµβάσεις του προσωπικού σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη
διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190.1994.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να
διατίθεται από τους πόρους του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010, ποσό µέχρι 1,5 εκατοµµύριο ευρώ για την
καταβολή της µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού,
για το χρονικό διάστηµα από 1.8.2013 έως 31.10.2013.
Άρθρο 58
Στο άρθρο 46 του ν. 4164/2013 µετά το τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο:
«Το σύνολο των γεωχωρικών δεδοµένων που παράγονται ή αποτελούν αντικείµενο προµήθειας από την ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΚΧΑ ΑΕ) ή έχουν παραχθεί αποτέλεσαν αντικείµενο προµήθειας από την Κτηµατολόγιο ΑΕ ή τον ΟΚΧΕ και µεταβιβάζονται στην ΕΚΧΑ ΑΕ, δυνάµει του παρόντος, µπορούν να διατεθούν σε φορείς του δηµοσίου
τοµέα ύστερα από αίτηση, αµελλητί και οπωσδήποτε όχι
σε περισσότερες από δέκα (10) ηµέρες από την ηµέρα
αιτήσεώς τους, δωρεάν και χωρίς περιορισµούς πέραν
της αναφοράς προέλευσής τους. Τα δηµόσια δεδοµένα
της ΕΚΧΑ ΑΕ διατίθενται σε οποιονδήποτε τρίτο δωρεάν
και µε τις κατάλληλες ανοικτές άδειες, εφόσον πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για µη εµπορικούς σκοπούς. Το
σύνολο των αποκλειστικών συµφωνιών που βρίσκονται
σε ισχύ και δεν επιτρέπουν το δωρεάν διαµοιρασµό γεωχωρικών δεδοµένων µε άλλες δηµόσιες αρχές ή περιορίζουν δυσανάλογα την πρόσβαση και περαιτέρω χρήση
της δηµόσιας πληροφορίας, ιδίως γεωχωρικών δεδοµένων, που έχει στην κατοχή και κυριότητά της η ΕΚΧΑ
ΑΕ, καταργούνται µε την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 59
Παραρτήµατα
Αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου
τα Παραρτήµατα Α΄ και Β΄.
Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να τροποποιείται το περιεχόµενο του Παραρτήµατος Α΄, καθώς και
να ορίζεται κάθε λεπτοµέρεια τεχνικού χαρακτήρα που
αφορά σε αυτό.
Παράρτηµα Α΄
Το περιεχόµενο του παραρτήµατος Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του νόµου αναµορφώνεται ως
ακολούθως:

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
Άρθρο 60
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2013
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