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Άρθρο 49 

 
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 23 

του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:  
 «∆εν υπάγεται στις εξαιρέσεις της περίπτωσης στ΄  
της προηγούµενης παραγράφου η µεταβίβαση αυτοτε- 
λούς ιδιοκτησίας ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος 
σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατα- 
σκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, άλλη από 
τις αναφερόµενες στην παράγραφο 2 και εφόσον:».  
 2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23  
του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση βρίσκεται».  
 3. Η περίπτωση στστ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του  
ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«στστ) σε παραδοσιακό οικισµό, µε την επιφύλαξη της 
παρ. 24 του άρθρου 24, και σε οικιστικό σύνολο που έχει 
χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο». 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 α- 
ντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται µε- 
τά τη δηµοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείµενο  
τη µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος  
σε κάθε ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων  
χωρίς κτίσµα εκτός από τα επισυναπτόµενα που προβλέ- 
πονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/  
1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και  
βεβαίωση µηχανικού, µε τις οποίες δηλώνεται και βεβαι- 
ώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσµα ή  
στη διακεκριµένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτη- 
σία, µη συµπεριλαµβανοµένων των κοινοκτήτων ή κοινο- 
χρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυ- 
θαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόµηση, την  
κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκα- 
τασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσµένες αυ- 
θαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστηµένες αυθαίρετες  
χρήσεις, εµπίπτουν σε µία από τις εξαιρέσεις της παρα- 
γράφου 2 και δεν υπάγονται σε καµία από τις περιπτώ- 
σεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουρ- 
γών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  
και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµά- 
των, µπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο  
της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούµενου εδα- 
φίου και µπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυ- 
νη δήλωση και βεβαίωση µηχανικού αντικαθίστανται µε  

την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 
3 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) µετά την έναρξη τήρησής της 
και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή 
της παρούσας παραγράφου.» 

5. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της πα- 
ραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αντικαθί- 
σταται ως εξής: 

«Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από δηµόσια έγ- 
γραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται  
ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστα- 
σης της χρήσης. Αν δεν υπάρχουν δηµόσια έγγραφα ή α- 
εροφωτογραφίες, που αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλή- 
ρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης, αυ- 
τός µπορεί να αποδειχτεί και από ιδιωτικά έγγραφα βε- 
βαίας χρονολογίας, κατά την έννοια του άρθρου 446 του  
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, προ της 31.1.1983.»  
 6. Στην παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστί- 
θεται εδάφιο δ΄ ως εξής: 

«δ. Για παραβάσεις, οι οποίες δεν εµπίπτουν στις κα- 
τηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήµατος του  
παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου  
(τ.µ.), καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ και το ειδικό  
πρόστιµο υπολογίζεται ανά είδος παράβασης µε αναλυ- 
τικό προϋπολογισµό. Προϋπολογισµός έως και 5.000 ευ- 
ρώ θεωρείται µία (1) παράβαση για την οποία καταβάλ- 
λεται πρόστιµο 500 ευρώ. Ο αριθµός των παραβάσεων α- 
νά είδος προκύπτει από το πηλίκον του αναλυτικού προ- 
ϋπολογισµού της δια του ποσού των 5.000 ευρώ, στρογ- 
γυλοποιούµενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθµός των  
παραβάσεων του ακινήτου σηµειώνεται στο τετραγωνί- 
διο 13 του πίνακα του Παραρτήµατος.» 

7. Το στοιχείο α΄ της παρ. 9 του άρθρου 24 του 
ν.4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Έναν αρχιτέκτονα µηχανικό της αρµόδιας πολεο- 
δοµικής ή τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου ως πρόεδρο µε  
τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση έλλειψης των παρα- 
πάνω ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του αρ- 
χιτέκτονας µηχανικός υπάλληλος της οικείας αποκε- 
ντρωµένης διοίκησης ή περιφέρειας ή του Υπουργείου  
Πολιτισµού και Τουρισµού ή της Γενικής Γραµµατείας Αι- 
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για τα νησιά αρµοδιότη- 
τάς τους.». 

8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 α- 
ντικαθίσταται ως εξής: 

«7.α. Για τα ακίνητα τα ευρισκόµενα στην ηπειρωτική  
Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση  
που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης σύµφωνα µε το σύ- 
στηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικο- 
νοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισµό  
της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη  
τιµή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δηµοτική κοινότητα,  
όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί  
σε αυτή, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφε- 
ρειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά δε για  
τα ακίνητα του προηγούµενου εδαφίου που βρίσκονται  
σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικι- 
σµού, που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα µε  
το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικο- 
νοµικών, για τον υπολογισµό των προστίµων λαµβάνεται  
υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερει- 
ακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δηµοτική κοινότητα  
του ακινήτου η µέγιστη τιµή ζώνης δεν υπερβαίνει τα  
2.200 ευρώ. 
β. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, στην περί- 
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πτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα µε 
το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου  
Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολο- 
γισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελά- 
χιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δηµοτική κοι- 
νότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει κα- 
θοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο  
δήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη  
τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου  
βρίσκεται το ακίνητο.» 

9. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4014/ 
2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Για τη σύνδεση κτιρίων ή αυτοτελών ιδιοκτησιών αυ- 
τών µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και για τη λήψη βεβαίω- 
σης χώρου κύριας χρήσης υποβάλλεται στον αρµόδιο  
οργανισµό και στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία βε- 
βαίωση του TEE, µε την οποία πιστοποιείται η καταβολή  
τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προ- 
στίµου και περιλαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτο- 
ποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής.» 

10. Η παράγραφος 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«17. Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ε- 
νταχθεί στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και έχει πε- 
ραιωθεί η σχετική διαδικασία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται  
στην παράγραφο 5, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από  
κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπερά- 
τωσης. Επιπλέον επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επι- 
σκευής, που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική  
βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους.  
Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αποπεράτωσης και  
επισκευής γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από  
την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες  
για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το  
κτίσµα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται α- 
µελλητί στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Τα- 
µείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χο- 
ρήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρ- 
µόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που κα- 
θορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος,  
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.» 

11. Μετά την παρ. 23 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 
προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής: 

«24.α. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαί- 
ρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισµό ή τµήµα πό- 
λης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δηµοσί- 
ευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού του οικι- 
σµού ή τµήµατος πόλης ως παραδοσιακού. 
β. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες  

κατασκευές που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισµό ή  
τµήµα πόλης και έχουν ολοκληρωθεί µετά τη δηµοσίευ- 
ση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού του οικισµού  
ή τµήµατος πόλης ως παραδοσιακού, σύµφωνα µε τα α- 
κόλουθα: 
βα) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώ- 

του εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 απαιτείται η υπο- 
βολή αίτησης στην επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 η  
οποία δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, µε βάση την αι- 
σθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το  
σύνολο του τυχόν νοµίµως υφιστάµενου κτιρίου, το ευ- 
ρύτερο δοµηµένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτο- 
νική και µορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικι- 
σµού ή τµήµατος πόλης. 
ββ) Η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 µπορεί να ε- 

πιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρµογής του αυθαί- 
ρετου κτίσµατος στους ισχύοντες µορφολογικούς όρους  
και περιορισµούς του παραδοσιακού οικισµού ή τµήµα- 
τος πόλης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 17 του άρθρου  
24. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται µετά  
την κοινοποίηση της θετικής κρίσης του συλλογικού ορ- 
γάνου στον ιδιοκτήτη. Η προθεσµία εξόφλησης του ειδι- 
κού προστίµου αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής  
κρίσης στον ιδιοκτήτη ή µετά την ολοκλήρωση των εργα- 
σιών προσαρµογής της αυθαίρετης κατασκευής που επι- 
βλήθηκαν, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσε- 
ρις (4) µήνες και πιστοποιείται από την αρµόδια πολεο- 
δοµική υπηρεσία. 
βγ) Ειδικά για παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους  

των 2.000 κατοίκων, η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου  
24 αποφαίνεται µετά τη συγκέντρωση όλων των αιτηµά- 
των υπαγωγής σε κάθε οικισµό και συνολική αξιολόγηση  
της διαµορφωµένης κατάστασης σε σχέση µε τα µορφο- 
λογικά στοιχεία και το χαρακτήρα του παραδοσιακού οι- 
κισµού, ο οποίος δεν πρέπει να αλλοιώνεται µε την εν  
λόγω υπαγωγή. 
βδ) Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν είναι απα- 

ραίτητη για αυθαίρετα κτίσµατα που βρίσκονται σε παρα- 
δοσιακούς οικισµούς και πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων  
και δεν υπερβαίνουν ποσοστό 50% των επιτρεπόµενων  
όρων δόµησης. 
γ. Η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµά- 

των σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία 
απαιτείται έγκριση της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 
24, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή των 
δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ- 
θρου 24. Τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικα- 
σίας αναλαµβάνει ο νέος κύριος µε ειδική µνεία στο σχε- 
τικό συµβολαιογραφικό έγγραφο. 
δ. Σε παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους των 2.000  

κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του  
παρόντος αυτοτελών νέων κατασκευών, µετά την κήρυ- 
ξη του οικισµού ως παραδοσιακού, οι οποίες έχουν υ- 
πέρβαση ύψους µεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόµενου,  
µετρούµενου από κάθε σηµείο του διαµορφωµένου εδά- 
φους, ή υπέρβαση µεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε ό- 
ρου δόµησης. 
ε. Σε παραδοσιακούς οικισµούς και παραδοσιακά τµή- 

µατα πόλεων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παρ. 9 
του άρθρου 24.» 

12. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 28 του 
ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Η Ε.Υ.Ε.Κ.Α. εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης, 
µε δικά της µηχανικά µέσα ή µε µέσα ιδιωτικών επιχειρή- 
σεων, µετά από σύναψη σχετικών συµβάσεων και σε συ- 
νεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της αποκεντρωµέ- 
νης διοίκησης.» 

13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2.α) Ανεγερθείσες ή ανεγειρόµενες οικοδοµές, κτί- 
σµατα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις ανωτέρω 
εκτάσεις κατεδαφίζονται µετά από απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
β) Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης που αφο- 

ρούν σε περιοχές της παραγράφου 3 του παρόντος άρ- 
θρου, εκτελούνται από την αρµόδια υπηρεσία της Απο- 
κεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε το συντονισµό, τη συνδροµή  
και την παρακολούθηση της Ε.Υ.Ε.Κ.Α., όπου αυτή απαι- 
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τείται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- 
νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η ροή των 
εργασιών µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών, καθώς και η 
διαδικασία ιεράρχησης προτεραιοτήτων για την υλοποίη- 
ση των κατεδαφίσεων.» 

14. Στο τέλος του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστί- 
θεται παράγραφος 25 ως εξής: 

«25. Για τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου που α- 
φορά στην υπέρβαση ύψους (κατηγορία 6 του «φύλλου  
καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισµού ε- 
νιαίου ειδικού προστίµου» του Παραρτήµατος του παρό- 
ντος), στην περίπτωση οικοδοµής 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 προ- 
κύψει από τη µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου  
της ή από εκχωµατώσεις υπολογίζεται σύµφωνα µε την  
κατηγορία 13 του Παραρτήµατος («Φύλλο καταγραφής  
αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισµού ενιαίου ειδικού  
προστίµου»). Ο παραπάνω τρόπος υπολογισµού δεν ε- 
φαρµόζεται για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 24  
του άρθρου 24.» 

15.  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 49  παρ. 
του.4042/12 :  
α) Η βεβαίωση του µηχανικού που προβλέπεται στην 

παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 συνοδεύεται 
από  
τοπογραφικό διάγραµµα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 

ισχύουσες προδιαγραφές, εξαρτηµένο από το κρατικό 
σύστηµα συντεταγµένων.  Τοπογραφικό διάγραµµα δεν 
απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση 
αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή 
εντός ορίων οικισµού προϋφισταµένων του έτους 1923, 
καθώς και εντός ορίων οικισµών κάτω των 2.000  
κατοίκων,  που  καθορίζονται  βάσει  του  από 24.4.1985 
προεδρικού διατάγµατος (∆΄ 181). Επίσης, τοπογραφικό 
διάγραµµα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η 
παραπάνω βεβαίωση αφορά σε αδόµητα αγροτεµάχια 
και κληροτεµάχια, τα οποία (τόσο αγροτεµάχια όσο και 
κληροτεµάχια)  βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή 
ορίων οικισµού και τα οποία προέρχονται από αναδασµό 
ή περιλαµβάνονται στο κτηµατολόγιο του  
ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
(ΟΣ∆Ε) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων,  καθώς και σε αδόµητα κληροτεµάχια 
διανοµής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
κτηµατογραφικό απόσπασµα του αναδασµού ή του 
Κτηµατολογίου του ΟΣ∆Ε ή της πράξης διανοµής, 
θεωρηµένο από την αρµόδια υπηρεσία τήρησης του 
αρχείου του αναδασµού ή τον ΟΣ∆Ε ή την αρµόδια 
υπηρεσία τήρησης του αρχείου της πράξης διανοµής. Για 
οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός 
σχεδίου ή εκτός ορίων οικισµού προϋφισταµένων του 
έτους 1923,  καθώς και εκτός ορίων οικισµών κάτω των 
2.000 κατοίκων, που  καθορίζονται βάσει του από 
24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (∆΄181),   το 
τοπογραφικό διάγραµµα µπορεί να αποκλίνει σε 
εµβαδόν µέχρι 2 % από το τοπογραφικό διάγραµµα της 
σύστασης.   
β) Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η 
υποχρέωση επισύναψης τοπογραφικού διαγράµµατος σε 
συµβόλαιο,  εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραµµα 
εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων,  
εκτός αν το συµβόλαιο αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται 
εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισµού 
προϋφισταµένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων 
οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται 
βάσει ου από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (∆΄ 

181) ευρισκόµενο εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων 
οικισµού.   
γ)  Η διάταξη της περίπτωσης   α΄ εφαρµόζεται από 

την έναρξη ισχύος του άρθρου 49  του ν. 4030/2011.»   
 
Η βεβαίωση του µηχανικού που προβλέπεται στο 

άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 συνοδεύεται από 
το- 
πογραφικό διάγραµµα, εξαρτηµένο από το κρατικό 
σύ- 
στηµα συντεταγµένων. 

 
16. Οι βεβαιώσεις των µηχανικών που ροβλέπονται  

στο άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 έχουν ισχύ δύο 
(2) µηνών. Οι παραπάνω βεβαιώσεις πριν τη σύνταξη 
των συµβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο  
εχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και λαµβάνουν µονα- 
δικό αριθµό, που αφορά το ακίνητο. Στα συµβόλαια 
προσαρτάται η βεβαίωση και ο µοναδικός αριθµός του 
ακινήτου.  Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας 
του πληροφοριακού συστήµατος, που προβλέπεται 
στο άρθρο 24 παρ. 23 του ν. 4014/2011, ναποδέχεται 
τα τοπογραφικά διαγράµµατα της προηγούµενης 
παραγράφου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά, 
πριν τη σύνταξη των συµβολαίων   , στο Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος και προσαρτώνται στα 
συµβόλαια. Για την ενεργοποίηση της παραπάνω 
δυνατότητας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του 
προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.  
Οι  διατάξεις  του  άρθρου 27  παράγραφος 1  του 
ν. 4014/2011 εφαρµόζονται και για κάθε αυθαίρετη 
κατασκευή ή χρήση, που δεν µπορεί να υπαχθεί στις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011. 

17. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του 
άρθρου 24 του ν. 4014/2011 διαγράφονται οι λέξεις 
«εντός τριάντα (30) µηνών για τα ακίνητα κατοικίας 
και», καθώς και οι λέξεις «για τα ακίνητα άλλης 
χρήσης». 

18. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 


