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Άρθρο 49 
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4030/2011 
 
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής: 

«α) να είναι διπλωµατούχος µηχανικός, µέλος του TEE ή πτυχιούχος µηχανικός τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, µέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ή οποιουδήποτε άλλου σωµατείου ή επιστηµονικής ένωσης ή 
επαγγελµατικής οργάνωσης παρόµοιου σκοπού κατά τον Αστικό Κώδικα ή µηχανικός που έχει αποκτήσει 
αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής 
νοµοθεσίας,» 

 
2. Στο άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι κατηγορίες ελεγκτών, καθώς και το αντικείµενο ελέγχου ανά κατηγορία και είδος εργασιών 
προσδιορίζεται αντίστοιχα µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα εκπόνησης  µελετών  και  διενέργειας  
επιβλέψεων  των  
Mηχανικών, υποψήφιων ελεγκτών δόµησης, κατά τις κείµενες διατάξεις.» 
 
3. Η παρ. 15 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής: 
«15.  
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.»  
 
4.   Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4030/2011 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:  
« Σε περίπτωση που µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης διαπιστώνεται η 
αδυναµία ορισµού ως Προέδρου του Συµβουλίου του υπό α. αναφερόµενου προσώπου, επιτρέπεται η 



συγκρότηση του Συµβουλίου και χωρίς αυτό. Στην περίπτωση αυτή ως Πρόεδρος ορίζεται το αναφερόµενο υπό 
β. πρόσωπο και στο Συµβούλιο συµµετέχει επίσης και ένας µηχανικός µε τις ιδιότητες της περίπτωσης γ΄.» 
 
5. Συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν την 25.11.2011, χωρίς να έχουν τηρηθεί τα οριζόµενα στις 
παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011,  είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011. 
 
6.  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1β  του ν. 4030/2011 διαγράφονται οι λέξεις «µηχανικούς κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ». 
 
Άρθρο 50 
Θέµατα σχετικά µε τη ρύθµιση αυθαιρέτων 
 
1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄209), όπως 
ισχύει, απαλείφονται οι λέξεις «προ της 31.1.1983» και προστίθενται οι λέξεις «και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε 
τέτοια έγγραφα και µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση 
µηχανικού, η οποία υποστηρίζει το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης». 
 
2.α. Μετά την παράγραφο 7β   του άρθρου 24 του ν.4014/2011, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7γ 
ως εξής: 
«Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο, 
για τον υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο νοµό, 
στον οποίο βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα.» 
β. Στο τέλος της περίπτωσης 7β του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο το οποίο 
έχει ως εξής: 
«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, για τον υπολογισµό των προστίµων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που 
ισχύει στο ∆ήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή 
ενότητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δηµοτική κοινότητα η µέγιστη τιµή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε 
ποσοστό µεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδροµή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη του οικείου ∆ήµου.» 
γ. Στο τέλος της παραγράφου 7α  του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθενται οι λέξεις «σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδροµή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη του οικείου ∆ήµου». 
 
3. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 απαλείφονται οι λέξεις «ενώ συνυπολογίζεται 
προκειµένου για έκδοση άδειας νοµιµοποίησής τους µε το πρόστιµο που τους αναλογεί». 
 
4. Η ισχύς της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), αρχίζει µετά τη λήξη της θητείας του υφιστάµενου κατά τη 
δηµοσίευση του παρόντος Συµβουλίου. 

 
5. Στην παρ. 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι αυθαίρετες κατασκευές που χρησιµοποιούνται ως δηµόσια ή δηµοτικά σχολεία ή δηµόσια ή δηµοτικά 
γυµναστήρια σε κτίρια ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των ΟΤΑ και 
της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος µόνο µε την υποβολή των υπό α΄ και β΄ 
δικαιολογητικών της παραγράφου 2.» 

 
6. Στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 49 του ν. 
4030/2011 (Α΄ 249), προστίθεται παράγραφος 26, ως εξής: 

«26. Αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης σε κτίσµα το οποίο έχει κατασκευασθεί µε νόµιµη άδεια πριν από 
τις 28.7.2011, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4014/ 2011, και το οποίο, ως προς το ανώτατο ύψος του, 
απέχει λιγότερο από είκοσι µέτρα από την κορυφογραµµή αλλά δεν την υπερβαίνει, υπάγεται στις διατάξεις 
του νόµου αυτού, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 
α) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού υποβάλλεται  αίτηση στην 
επιτροπή της παραγράφου 9. Η επιτροπή αυτή εξετάζει εάν το κτίσµα, όπως έχει διαµορφωθεί µε την αυθαίρετη  
κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, εντάσσεται, ως σύνολο,  στο τοπίο και το δοµηµένο περιβάλλον, ιδίως δε εάν 
θίγει το φυσικό ανάγλυφο και την κορυφογραµµή και µε  αιτιολογηµένη κρίση είτε απορρίπτει την αίτηση είτε 
την δέχεται, επιβάλλοντας, εφόσον απαιτείται, την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν αντίκεινται στις 
ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις, για την προσαρµογή του αυθαιρέτου στο φυσικό και 
δοµηµένο περιβάλλον κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 17. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται 
µετά την κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης της επιτροπής. Η προθεσµία εξόφλησης του ειδικού 
προστίµου αρχίζει από την κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης ή, εφόσον επιβάλλεται η εκτέλεση 



εργασιών προσαρµογής, από την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και δεν  µπορεί να υπερβαίνει τους 
τέσσερις (4) µήνες.  
 β) ∆εν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου κτισµάτων και κατασκευών που απέχουν 
λιγότερο από είκοσι µέτρα από την κορυφογραµµή όταν η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους ή 
της κάλυψης ή του συντελεστή δόµησης ή κατ’ όγκον  εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 5%. 
γ) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου αυθαίρετης κατασκευής ή 
αλλαγής χρήσης, εάν το κτίσµα υπερβαίνει την κορυφογραµµή. Απαγορεύεται επίσης η υπαγωγή στις διατάξεις 
του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παραγράφου 9.» 
 
7. Η διαφορετική διαρρύθµιση διακεκριµένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας  από αυτήν που 
προβλέπεται στα εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή. Η διαφορετική  
διαµερισµάτωση ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας, αν έχει 
επιφέρει τροποποίηση των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγεται στην κατηγορία 13 του πίνακα του 
Παραρτήµατος του ν. 4014/2011 και ως ειδικό πρόστιµο καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσµίας   της 
πρώτης δόσης, το ποσό των 500 ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο. 
 
8.α. Στην παράγραφο του άρθρου 4Α του ν. 2508/1997 (Α΄124), που προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν. 4014/ 
2011 (Α΄209), µετά τη φράση «Kατ’ εξαίρεση από την παράγραφο 7 του άρθρου 4» προστίθενται οι λέξεις 
«πριν ή και». 
β. Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 4Α του ν. 2508/ 1997(Α΄124) µετά τη λέξη «σχεδιασµού,» προστίθεται η 
φράση «και στην περίπτωση που ήδη εκκρεµεί διαδικασία αναθεώρησης ή τροποποίησης». 
γ. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 4Α του ν. 2508/1997 προστίθεται εδάφιο, το ποίο έχει ως εξής: 
 «Αν  πρόκειται  για  εντοπισµένη  τροποποίηση  του Γ.Π.Σ., δεν ακολουθείται η διαδικασία του 
προηγούµενου εδαφίου, του άρθρου 7 της µε αριθ. 107017/2006 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Β΄ 1225), αλλά η διαδικασία του άρθρου 5 της παραπάνω υπουργικής 
απόφασης.» 
δ. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 4Α του ν. 2508/1997 προστίθενται οι λέξεις 
«µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β΄.» 
9.  Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για 
όλες τις υποβαλλόµενες µέχρι 31.12.2011 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν στις περιοχές της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, παρατείνεται µέχρι 28.2.2012. 
10. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 οι λέξεις «τριάντα έξι (36)» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «σαράντα οκτώ (48)». 
 


