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(Β΄ 400/22.02.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των προ-
βλεπόμενων στην ως άνω υπουργική απόφαση διαδι-
κασιών κατανομής των κονδυλίων και υλοποίησης, πα-
ρακολούθησης και ελέγχου των Ειδικών Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων (ΕΑΠ) των δικαιούχων.».

Άρθρο 49

Ρυθμίσεις θεμάτων ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

Στο άρθρο 119 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται 
νέα παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Η εταιρεία ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. δύναται να απασχολεί μέ-
χρι και πέντε (5) ασκούμενους δικηγόρους στη Νομική 
της Υπηρεσία. Τα κριτήρια επιλογής τους, η διάρκεια 
και ο τόπος απασχόλησης, η αμοιβή τους καθορίζονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. 
δύναται να απασχολεί και φοιτητές οι οποίοι εκτελούν 
πρακτική άσκηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της χώρας ή του εξωτερικού. Ο τρόπος επιλογής των 
ασκούμενων φοιτητών, η διάρκεια, ο τόπος και οι λοιπές 
συνθήκες της πρακτικής τους άσκησης, καθορίζονται 
από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτη-
τών καθορίζεται με απόφαση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ως ποσο-
στό των αποδοχών νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και δεν υπερβαίνει 
το 70% αυτών. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της άσκη-
σής τους δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα εργασιακής ή 
συνταξιοδοτικής φύσης και ασφαλίζονται μόνο για τις 
περιπτώσεις ατυχήματος και ασθένειας. Οι σχετικές δα-
πάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.».

Άρθρο 50

Τροποποίηση του άρθρου 190 

του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)

Στο άρθρο 190 του ν. 4001/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζο-
νται και σε Κέντρα Διανομής και σε κάθε είδους υπο-
σταθμούς που είναι προϋφιστάμενοι της έναρξης ισχύος 
του παρόντος.».

Άρθρο 51

Τροποποιήσεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)

1. Το άρθρο 52 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 52
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου 
και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς 
Διηρημένης Ιδιοκτησίας - Σκοπός

1. Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και 
της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημέ-
νης Ιδιοκτησίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, 
αντιστοίχως, και των αδειών τους, καθώς και η παρακο-
λούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους, κατά τη 
διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

2. Στις διατάξεις των άρθρων 53 έως 61 υπάγονται τα 
κτίρια ή διηρημένες ιδιοκτησίες επί κτιρίων που έχουν 
ανεγερθεί ή ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια, 

καθώς και τα κτίρια ή οι διηρημένες ιδιοκτησίες, για τα 
οποία επιτρέπεται η διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπρα-
ξιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 82.».

2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του 
ν. 4495/2017 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1α. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης 
Ιδιοκτησίας: ο φάκελος που περιλαμβάνει τα στοιχεία της 
διηρημένης ιδιοκτησίας που ορίζονται στην παράγραφο 
1α του άρθρου 54 και ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ 
της διηρημένης ιδιοκτησίας. Αντίγραφο του φακέλου 
φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός της διηρημένης ιδιο-
κτησίας με ευθύνη του ιδιοκτήτη.».

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 53 του 
ν. 4495/2017 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ηλεκτρονικό Μητρώο: το Μητρώο στο οποίο τη-
ρούνται στοιχεία σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτότη-
τα Κτιρίου ή την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς 
Διηρημένης Ιδιοκτησίας, τους κυρίους του έργου, τους 
εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, τα πιστοποιητικά ελέγ-
χου και το πιστοποιητικό πληρότητας. Το Ηλεκτρονικό 
Μητρώο εποπτεύεται από το Παρατηρητήριο Δομημέ-
νου Περιβάλλοντος και συνδέεται με τη βάση δεδομένων 
του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η υλοποίη-
ση της οποίας και το τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλε-
κτρονική υποβολή μπορεί να ανατεθεί σε υπηρεσία του 
Δημοσίου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή και σε 
ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία, με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Πιστοποιητικό Πληρότητας: το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τους εξουσιοδοτημένους για την τήρηση 
της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή της Ηλεκτρο-
νικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας 
μηχανικούς, στο οποίο βεβαιώνεται από αυτούς, με δή-
λωσή τους, η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμ-
βάνονται στην ταυτότητα. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για 
κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, φέρει 
μοναδικό αριθμό, που δίνεται από το Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο, και αναγράφει τον ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου 
ή διηρημένης ιδιοκτησίας.».

4. Στο άρθρο 54 του ν. 4495/2017 μετά την παράγρα-
φο 1 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1α. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημέ-
νης Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου 
εντός του οποίου ευρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, 
με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διη-

ρημένης ιδιοκτησίας,
δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει 

εκδοθεί,
ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής 

κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη 

διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση, 
όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώ-
σεων α΄, β΄ και ε΄, πλην των κοινοχρήστων χώρων,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας,
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η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δα-
πανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν,

θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία 
που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της 
οικείας υπηρεσίας, αντί γι’ αυτά υποβάλλεται βεβαίωση 
απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Οι διατάξεις των άρθρων 54-63 του παρόντος νόμου 
ισχύουν και για την ηλεκτρονική ταυτότητα αυτοτελούς 
διηρημένης ιδιοκτησίας.».

5. Στο τέλος του άρθρου 54 του ν. 4495/2017 προστί-
θεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Εάν προηγηθεί η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
Κτιρίου για κτίριο που περιλαμβάνει αυτοτελείς διηρη-
μένες ιδιοκτησίες, δεν εκδίδεται Ηλεκτρονική Ταυτότητα 
για τις επιμέρους διηρημένες ιδιοκτησίες.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου χρησιμοποιείται εφ’ 
εξής στη θέση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτε-
λούς Διηρημένης ιδιοκτησίας για όλες τις διηρημένες 
ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο κτίριο. 
Εάν έχει ήδη εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα για μια ή 
περισσότερες επιμέρους διηρημένες ιδιοκτησίες, αυτή 
ενσωματώνεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.».

6. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 
του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Κατηγορία II: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα 
τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιο-
κτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.».

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
55 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται και προστίθεται τρί-
το εδάφιο ως εξής:

«Για τα λοιπά κτίρια και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτη-
σίες της Κατηγορίας II, η υποβολή της ταυτότητας γίνεται 
κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρη-
μένης ιδιοκτησίας, οπότε και η σχετική δήλωση για την 
ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο 
της μεταβίβασης της κυριότητας, μετά την ημερομηνία 
ισχύος, ως ορίζεται στο άρθρο 62.».

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 98 του ν. 4495/2017 
αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8 του πα-
ρόντος άρθρου, υπόχρεος για την τακτοποίηση αυθαίρε-
των κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων 
ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής είναι ο ιδιοκτήτης 
που τις ιδιοχρησιμοποιεί χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στον παρόντα 
νόμο των αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης 
επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδο-
μής που δεν έχουν απολέσει την κοινόχρηστη χρήση, 
ο επιμερισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου και των 
λοιπών δαπανών μεταξύ των συνιδιοκτητών και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρ-
θρου 96 του παρόντος νόμου που υπάγονται στις δια-
τάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του παρόντος, η αίτηση 
υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δι-
καιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό 
σύστημα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Εντός της προθεσμί-
ας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 101 του παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση 
της προθεσμίας αυτής και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 
2025 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρό-
ντος νόμου μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλα-
γές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 
του ν. 4178/2013 και των κατηγοριών 1 έως και 4 του 
άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 
28 Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από 
την 1 Ιουλίου 2020 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 το 
ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημέ-
νο κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ έως στ΄ της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις 
αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της 
διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του 
άρθρου 62 του παρόντος νόμου αποτελεί όρο για την 
επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 102 του 
ν. 4495/2017, η περίπτωση γ΄ αναριθμείται σε Α΄ και 
προστίθενται περιπτώσεις β΄ έως στ΄ ως εξής:

«...β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κα-
τασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος 
από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021,

γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αν η αυθαίρετη 
κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος 
από την 1η Ιουλίου 2021 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022,

δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αν η αυθαίρετη κα-
τασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος 
από την 1η Ιουλίου 2022 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023,

ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη 
κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος 
από την 1η Ιουλίου 2023 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024,

στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν η αυθαίρετη 
κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος 
από την 1η Ιουλίου 2024 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.».

11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν .4178/2013, 
οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις 
περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν 
μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται 
να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραί-
τητων δικαιολογητικών μέχρι:

α) 08.05.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς 
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης 
του παραβόλου έως 31.12.2013,

β) 08.08.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς 
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του 
παραβόλου από 01.01.2014 έως 31.12.2014,

γ) 08.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς 
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του 
παραβόλου από 01.01.2015 έως 31.12.2015,

δ) 08.02.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς 
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του 
παραβόλου από 01.01.2016 έως 31.12.2016,

ε) 08.05.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς 
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του 
παραβόλου από 01.01.2017 έως 03.11.2017.
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Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 μετά τις 30 Ιουνίου 2020.

Τα αποτελέσματα των υπαγωγών που ολοκληρώνο-
νται μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 62 του ν. 4495/2017 επέρχονται 
όταν καταχωρηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου 
ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο 
που προβλέπεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 52

Ερμηνευτική διάταξη ως προς το Ειδικό Σχέδιο 

Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου

Λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 1 του 
ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232), όπως ισχύει, η αληθής έννοια 
της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης δ΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 30.9.2016 «Έγκριση 
Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινή-
του και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως 
Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του Αστέρα Βουλιαγ-
μένης και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης» 
(ΑΑΠ 191/2016) είναι ότι η σύσταση διηρημένων ιδιοκτη-
σιών, οριζοντίων και καθέτων, επιτρέπεται στο σύνολο 
των εντός σχεδίου περιοχών που περιλαμβάνονται στο 
ως άνω εγκεκριμένο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης 
Δημοσίου Ακινήτου του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Άρθρο 53

Τροποποίηση του άρθρου 11 

του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)

Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης 
ιβ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 
(Α΄ 79) ως εξής:

«Ειδικά για κτίρια προσωρινής διαμονής (ξενοδοχεία), 
υπόγειοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως την πραγματο-
ποιούμενη κάλυψη του κτιρίου για χρήσεις εγκαταστά-
σεων άθλησης όπως τα κολυμβητήρια, γυμναστήρια, 
σάουνες και οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, καθώς και 
διάδρομοι επικοινωνίας, κλιμακοστάσια και ανελκυστή-
ρες που βρίσκονται σε υπόγεια τμήματα, ανεξαρτήτως 
θέσης ή στάθμης υπογείου, ακόμη κι αν εξυπηρετούν 
συνεπίπεδους χώρους κύριας χρήσης, ανεξαρτήτως 
του εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του φυσικού φω-
τισμού - αερισμού.».

Άρθρο 54

Τροποποίηση του άρθρου 22 

του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)

Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του 
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) ως εξής:

«3. Σε κτίρια, στα οποία δεν έχει διανοιγεί η προβλεπό-
μενη από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στοά, δεν 
χορηγείται άδεια δόμησης για οποιαδήποτε προσθήκη, 
είτε καθ’ ύψος είτε κατ’ επέκταση στο κτίριο. Επιτρέπο-
νται επισκευές και διαρρυθμίσεις, καθώς και αλλαγές 
χρήσης του υφισταμένου κτιρίου, σύμφωνα με τις επι-
τρεπόμενες χρήσεις που ισχύουν στην περιοχή.

Ειδικώς στα κτίρια που βρίσκονται εντός σχεδίου πό-
λεως όλων των Δήμων που δεν αναφέρονται στις περι-
πτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 10 του παρόντος νό-
μου, η διάνοιξη της στοάς δεν είναι υποχρεωτική, με την 

προϋπόθεση ότι το ελάχιστο ύψος του ισογείου ορόφου 
είναι 3,5 μέτρα και το κτίριο δεν βρίσκεται σε πεζόδρομο. 
Στην περίπτωση αυτή επιτρέπονται εργασίες επισκευής 
ή και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού, οι οποίες επι-
βάλλονται από αλλαγές χρήσεις σε χώρους του κτιρίου.

Για κτίρια για τα οποία απαιτούνται επισκευές λόγω 
σεισμών ή σε περίπτωση επισκευών για λόγους υγιει-
νής και χρήσης κτιρίων ή επικινδυνότητας η παραπάνω 
απαγόρευση δεν έχει ισχύ.».

Άρθρο 55
Χωροθέτηση Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Σε περιοχές, στις οποίες ισχύουν χρήσεις Γενικής Κατοι-
κίας, Πολεοδομικού Κέντρου, Τουρισμού - Αναψυχής και 
Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων των άρθρων 3, 4, 8 και 10 
αντιστοίχως του π.δ. της 23.2.1987 (Δ΄ 166), επιτρέπεται 
η εγκατάσταση Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, μέχρις 
ότου εγκριθούν Τοπικά Χωρικά Σχέδια του άρθρου 7 του 
ν. 4447/2016 (Α΄ 241) και χωρήσει ο καθορισμός χρή-
σεων γης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 59/2018 
(Α΄ 114).

Άρθρο 56
Μεταβατικές ρυθμίσεις για την περιοχή
του Δέλτα του Έβρου

Η παράγραφος 4 του άρθρου 122 του ν. 4495/2017 
(Α΄ 167) τροποποιείται ως εξής:

«4. Οι κείμενες στο Δέλτα του Έβρου αυθαίρετες κα-
τασκευές υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νό-
μου, κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων ιγ΄ και στ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 89, μετά την αποτύπωση 
τους σε προβολικό σύστημα ΕΣΓΑ 87 και την καταγραφή 
της χρήσης τους από το οικείο Δασαρχείο και εφόσον 
είναι σύμφωνες με το ειδικότερο περιεχόμενο και τους 
όρους του προεδρικού διατάγματος για την προστασία 
της περιοχής, το οποίο εκδίδεται κατά τη διαδικασία του 
ν. 1650/1986, όπως ισχύει, εντός προθεσμίας τεσσάρων 
(4) ετών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/2017. Έως 
την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αναστέλλεται 
η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης ως και η ισχύς 
διοικητικών πράξεων κατεδάφισης που τυχόν έχουν 
εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Οι ως 
άνω κυρώσεις και μέτρα επιβάλλονται μετά την έκδοση 
του προεδρικού διατάγματος ως προς τις μη δυνάμενες 
να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος κατασκευές, 
λόγω ασυμβατότητάς τους με το ειδικό καθεστώς προ-
στασίας της περιοχής, όπως αυτό θα έχει καθορισθεί από 
το παραπάνω προεδρικό διάταγμα.».

Άρθρο 57
Τροποποίηση Συγκρότησης Κεντρικού 
Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), 
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Το άρθρο 24 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συ-
νιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), το οποίο συγκρο-
τείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.
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