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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' των άρθρων 2 περίπτωση 10 και 20 παρ. 8α του 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ν. 3937/2011 (Α' 60), ή προστατευόϋενη περιογή του άρ-

ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΊΟΥ θρου 19 του ν. 1650/1986. όπως ισχύει μετά την αντικα-
τάσταση του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 εφόσον 

Άρθρο 23 απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης 

ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρησης, 
αλλαγές χρήσης β) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτε-

λεστεί ή εγκατασταθεί σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο 
1) Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο, 

είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση ε- σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/ 2002 (Α 153) ή 
μπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει ε- γ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτε-
κτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως λεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίσμα, ευρισκόμενο εκτός 
ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού το ανώτατο ύ-
ν. 1577/1985 (Α 210). Στην παραπάνω απαγόρευση ε- ψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κά-
μπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία. τω από το ύψος της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης) ή 

2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει 
εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυ- εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του ε-
θαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες ξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης, 
χρήσεις: 4. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά 

α) που υφίστανται προ του 1955 ή τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη 
β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με το μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε 

ν. 1337/1983 (Α 33) ή ακίνητο, εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέπο-
γ) που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 νται στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επι-

του άρθρου 16 του ν. 1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου συνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίω-
22 του ν. 1577/1985, της παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 ση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται 
του ν. 1512/1985 (Α 4) ή αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαί-

δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα ρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και 
με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του το ύφος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το 
ν. 1337/1983 (Α 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις 
απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευ-
οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν 
ή σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, καθώς και 

ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρη- ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν 
σης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α 122) ή του έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με 
ν. 3843/2010 (Α' 62) και για το χρονικό διάστημα που τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται 
προβλέπεται σε αυτές ή σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοι-

στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβο- νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
λής του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως προβλέπεται και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρο- Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να καθορίζεται το ειδι-
νικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο. κότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης 

3. Δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της προηγούμενης του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να προβλέπεται 
παραγράφου η μεταβίβαση αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση μηχανι-
σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο ο- κού αντικαθίστανται με την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά 
ποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκα- τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (Α 62) μετά 
τασταθεί αυθαίρετη χρήση, αν: την έναρξη τήρησής της και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο 

α) το ακίνητο βρίσκεται: ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, 
αα) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης, 5. Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι 
ββ) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρ- δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικη-

χιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθε- γόροι που παρίστανται στη σύνταξη συμβολαίων, οι υπο-
σία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συ- θηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών 
γκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστα- γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επι-
σή τους, συναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση της προηγούμενης 

γγ) σε δημόσιο κτήμα, παραγράφου, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν α-
δδ) σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον νακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης του-

αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας, λάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέ-
εε) σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό χρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης 

διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλ- κατασκευής. 
λους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο 6. Στους μηχανικούς της προηγούμενης παραγράφου, 
εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται 
της αυθαίρετης χρήσης, προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγ-
στστ) σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο γέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα 
που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβα-

ζζ) σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια σης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 


