
 
 
 
 
 
Νόµος 4014/2011  

Αρθρο 23  Παρ.4 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 49 του ν.4030/2011) 

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται µετά 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 προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν. 
1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση 
µηχανικού, µε τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν 
υπάρχει κτίσµα ή στη διακεκριµένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, µη 
συµπεριλαµβανοµένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, 
δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόµηση, την 
κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς 
άδεια, ή ότι οι εκτελεσµένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστηµένες 
αυθαίρετες χρήσεις, εµπίπτουν σε µία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 και 
δεν υπάγονται σε καµία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µπορεί να καθορίζεται το 
ειδικότερο περιεχόµενο της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούµενου 
εδαφίου και µπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη 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.» 

 
Παρ 4. 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, εκτός από τα επισυναπτόµενα που προβλέπονται  
στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη  
δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση µηχανικού, µε τις οποίες δηλώνεται και  
βεβαιώνεται  αντίστοιχα  ότι  στο  ακίνητο  δεν  έχουν  εκτελεστεί  αυθαίρετες  
κατασκευές  που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη  
δόµηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί  
χρήσεις  χωρίς  άδεια  ή  ότι  οι  εκτελεσµένες  αυθαίρετες  κατασκευές  ή  οι  
εγκατεστηµένες αυθαίρετες χρήσεις εµπίπτουν σε µία από τις εξαιρέσεις της  
παραγράφου 2, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή  
δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα 
πολεοδοµικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καµία από τις περιπτώσεις της 
παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών   Περιβάλλοντος,   
Ενέργειας   και   Κλιµατικής   Αλλαγής   και ∆ικαιοσύνης,   ∆ιαφάνειας   και   
Ανθρωπίνων   ∆ικαιωµάτων µπορεί   να καθορίζεται  το  ειδικότερο  
περιεχόµενο  της  δήλωσης  και  της  βεβαίωσης του προηγούµενου εδαφίου και 
µπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη 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.  

 


