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ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΕ  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ΜΜηηχχααννιικκώώνν  
ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ΙΙδδιιοοκκττηηττώώνν  ––  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  ππρρόόσσββαασσηη  

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΤυυπποοπποοιιηημμέένναα  ααιιττήήμμαατταα  γγιιαα  δδηηλλώώσσεειιςς  ααυυθθααιιρρέέττωωνν    
ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  //  ΑΑλλλλααγγήή  ΔΔιιααχχεειιρριισσττήή  ΔΔήήλλωωσσηηςς  
ΣΣυυννττααξξιιοούύχχοοιι  ΜΜηηχχααννιικκοοίί    

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ν. 4014/2011 ΣΤΟ ν. 4178/2013 

ΓΓεεννιικκέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  

ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  ΜΜεεττααφφοορράάςς
ΑΑίίττηησσηη  

::  

ΣΣυυμμππλλήήρρωωσσηη  δδήήλλωωσσηηςς  μμεεττάά  ττηη  μμεεττααφφοορράά  
ΕΕππααννυυπποολλοογγιισσμμόόςς  ππρροοσσττίίμμοουυ    
ΕΕξξόόφφλληησσηη  δδήήλλωωσσηηςς  --  ΤΤρρόόπποοιι  ππλληηρρωωμμήήςς    
ΥΥπποοββοολλήή  σσχχεεδδίίωωνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  

ΠΠλληηρρωωμμέέςς  μμέέσσωω  ττωωνν  δδόόσσεεωωνν  ττοουυ  44001144  μμεεττάά  ττηη  μμεεττααφφοορράά  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  
ΑΑλλλλααγγήή  ιιδδιιοοκκττήήττηη  λλόόγγωω  μμεεττααββίίββαασσηηςς  κκααιι  μμεεττααφφοορράά  δδήήλλωωσσηηςς  
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 
 

Το ΤΕΕ, ως διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 10 του ν. 4178/2013, 
είναι αρμόδιο μόνο για διαχειριστικά θέματα δηλώσεων αυθαιρέτων και θέματα λειτουργίας 
του αντίστοιχου λογισμικού. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΕ  

Ως εκ τούτου, η υπηρεσία του ΤΕΕ που έχει αναλάβει την διεκπεραίωση των παραπάνω 
θεμάτων (Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης) δεν 
έχει την αρμοδιότητα για την ερμηνεία της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας ή για την 
υπόδειξη αντιμετώπισης συγκεκριμένων περιπτώσεων αυθαιρέτων προς τους συναδέλφους 
μηχανικούς.  
Εάν το θέμα του ερωτήματος αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία ή είναι γνωστό ότι έχει ήδη 
διευκρινιστεί, ο αρμόδιος υπάλληλος του ΤΕΕ μπορεί να παραπέμψει τον ενδιαφερόμενο στο 
αντίστοιχο άρθρο ή τη διευκρίνιση.  
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, σαφή ερωτήματα καταγράφονται προκειμένου να προωθηθούν 
στο αρμόδιο Υπουργείο για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων θεμάτων μέσω νομοθετικών 
ρυθμίσεων ή εγκυκλίων.  

Η επικοινωνία με το ΤΕΕ για τα παραπάνω θέματα, γίνεται μέσω e-mail ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααιι  
μμόόννοο στο n4178@central.tee.gr ή τηλεφωνικά στο 210 3291206. 

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααμμεεσσόόττεερρηη  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη,,  ππααρραακκααλλοούύμμεε  νναα  έέχχεεττεε  υυππόόψψηη::  
 Τα μηνύματα να είναι κατά το δυνατόν σύντομα, σαφή και περιεκτικά.  
 Απαραίτητα στοιχεία στην επικοινωνία μέσω e-mail είναι ο Α/Α της δήλωσης στο Ν. 4014 
και στο Ν. 4178, τα πλήρη στοιχεία του μηχανικού (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, ειδικότητα) καθώς 
και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.  
 
ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ΙΙδδιιοοκκττηηττώώνν  ––  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  ππρρόόσσββαασσηη  
Ο πολίτης έχει πρόσβαση στη δήλωση αυθαιρέτου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 
https://portal.tee.gr/ypeka/auth/pages/public/DilosiBeb.jspx, αφού συμπληρώσει στα σχετικά 
πεδία τον ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης και το ΑΦΜ ενός εκ των ιδιοκτητών.  
Μέσω της ιστοσελίδας ελέγχου έχει πρόσβαση στα στοιχεία της δήλωσης οποιοδήποτε 
αρμόδιο άτομο  έχει στη διάθεσή του τα στοιχεία αυτά (π.χ. συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, 
δημόσιες υπηρεσίες) 

Οι δηλώσεις αποκτούν ηλεκτρονικό κωδικό ελέγχου στο στάδιο της «Υπαγωγής», ο οποίος 
αναγράφεται στην πρώτη και την τελευταία σελίδα του εντύπου της δήλωσης.  

 ΣΣττοο  σσττάάδδιιοο  ααυυττόό,,  οο  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοοςς  μμηηχχααννιικκόόςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  χχοορρηηγγήήσσεειι  σσττοονν  ιιδδιιοοκκττήήττηη  
ααννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  εεννττύύπποουυ  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς,,  ώώσσττεε  οο  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  νναα  έέχχεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  
ππααρραακκοολλοουυθθεείί  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  πποορρεείίααςς  έέννττααξξηηςς  ττοουυ  αακκιιννήήττοουυ  ττοουυ..  

mailto:n4178@central.tee.gr�
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Μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικών αιτημάτων για διόρθωση λαθών και 
λοιπές διαδικασίες: 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

11..  ΓΓιιαα  δδηηλλώώσσεειιςς  ααυυθθααιιρρέέττωωνν    
Μπορείτε να στέλνετε στο e-mail n4178@central.tee.gr συμπληρωμένη τη φόρμα 
τυποποιημένου αιτήματος, που υπάρχει στην ιστοσελίδα αυθαιρέτων του ΤΕΕ.  
 ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  νναα  σσυυμμππλληηρρώώννεεττεε  ττηη  φφόόρρμμαα  ααππεευυθθεείίααςς  ππάάννωω  σσττοο  μμήήννυυμμαα  κκααιι  όόχχιι  νναα  ττηηνν  σσττέέλλννεεττεε  ωωςς  
εεππιισσυυννααππττόόμμεεννοο  ααρρχχεείίοο  

ΤΤαα  ααιιττήήμμαατταα  δδιιεεκκππεερρααιιώώννοοννττααιι  σσεε  11--22  ηημμέέρρεεςς  ααππόό  ττηηνν  ααπποοσσττοολλήή  ττοουυςς..  ΗΗ  υυλλοοπποοίίηησσηη  
ππααρραακκοολλοουυθθεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  μμηηχχααννιικκόό  μμέέσσωω  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς..  

ΤΤαα  ττυυπποοπποοιιηημμέένναα  ααιιττήήμμαατταα  ααφφοορροούύνν

Για δηλώσεις που βρίσκονται σε «Αρχική υποβολή»  

::  

Α1: Δυνατότητα προώθησης σε ΥΠΑΓΩΓΗ   (με εκκρεμότητα  έγκρισης επιτροπής) 
Α2: Έκδοση πληρωμής 30%     (με εκκρεμότητα  έγκρισης επιτροπής) 
-------------------- 
Για δηλώσεις που βρίσκονται σε «Υπαγωγή» 
Β1: Μετατροπή σε ΕΦΑΠΑΞ με έκπτωση 20%  (δεν ισχύει για δηλώσεις που μεταφέρθηκαν) 
Β2: Μετατροπή σε 30%+10% έκπτωση με ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
Β3: Μετατροπή σε 30%+10% έκπτωση με ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
Β4: Μετατροπή σε ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
Β5: Μετατροπή σε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
Β6: Επανεισαγωγή παλαιότερων πληρωμών 
Β7: Δυνατότητα προώθησης σε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ (με εκκρεμότητα οικοδομικής άδειας) 
-------------------- 
Για δηλώσεις που βρίσκονται σε «Οριστική Υπαγωγή» 
Γ1: Επιστροφή σε ΥΠΑΓΩΓΗ 
 
22..  ΓΓιιαα  ααππλλέέςς  ββεεββααιιώώσσεειιςς  μμεεττααββίίββαασσηηςς  (χωρίς παράβολα-πρόστιμα)  

Εάν εκδοθεί βεβαίωση μεταβίβασης που είναι λανθασμένη, θα πρέπει να κάνετε νέα σωστή 
με τα ίδια στοιχεία.  
Όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικών αιτημάτων, θα πρέπει να ακολουθήσετε την 
διαδικασία ακύρωσης λανθασμένων βεβαιώσεων (επιστροφή στο προηγούμενο στάδιο και 
αναγραφή στον τίτλο "ΑΚΥΡΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ") ή άλλη παρόμοια 
διαδικασία που πιθανόν να προβλεφθεί στο νέο σύστημα για τις περιπτώσεις αυτές. Δεν 
απαιτείται άλλη ενημέρωση του ΤΕΕ.  
 ΔΔεενν  ννοοεείίττααιι  ααίίττηημμαα  ««αακκύύρρωωσσηηςς»»  ββεεββααίίωωσσηηςς  πποουυ  έέχχεειι  ήήδδηη  λλήήξξεειι  ηη  ιισσχχύύςς  ττηηςς..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααυυττέέςς  
ααππααιιττεείίττααιι  ννέέαα  ααυυττοοψψίίαα  κκααιι  έέκκδδοοσσηη  ννέέααςς  ββεεββααίίωωσσηηςς..    
 
Σημειώσεις ανά τύπο αιτήματος: 
Α1: Αφορά δηλώσεις σε παραδοσιακό οικισμό όπου η έγκριση είχε δοθεί με βάση δήλωση του ν. 4014 
Συνυποβάλλεται η θετική κρίση της Επιτροπής ή η πιστοποίηση των εργασιών προσαρμογής, εφόσον 
δεν έχουν ήδη εισαχθεί στην πλατφόρμα του 4014 
ΓΓιιαα  ττιιςς  δδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  44117788//22001133  ηη  σσχχεεττιικκήή  έέγγκκρριισσηη  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  ααππεευυθθεείίααςς  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή    
Α2: Αφορά δηλώσεις των άρθρων 13, 14 ν. 4178/2013 (παρ. 4 άρθρου 13 και παρ. 3 άρθρου 14) 
Β1: Δεν ισχύει για δηλώσεις που προέρχονται από το ν. 4014  
Β1 - Β2 - Β3: Αίτηση αλλαγής του τρόπου πληρωμής μπορεί να γίνει εντός του εξαμήνου υπαγωγής 
Β7: Συνυποβάλλεται το έντυπο της άδειας, εφόσον δεν έχει ήδη εισαχθεί στην πλατφόρμα του 4014. 
Συνυποβάλλεται το pdf της δήλωσης του 4178, εφόσον η δήλωση δεν προέρχεται από μεταφορά.  

mailto:n4178@central.tee.gr�
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ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  ΜΜηηχχααννιικκοούύ//  ΑΑλλλλααγγήή  ΔΔιιααχχεειιρριισσττήή  ΔΔήήλλωωσσηηςς  
Το αίτημα για αντικατάσταση μηχανικού (1α) ή για προσθήκη νέου μηχανικού ως διαχειριστή 
και υπεύθυνου δήλωσης (1β), υλοποιείται μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 

11αα.. Δήλωση παραίτησης του πρώτου μηχανικού όπου αναφέρει το Α/Α της δήλωσης, το 
όνομα του ιδιοκτήτη  και εάν έχει λάβει την αμοιβή για την μέχρι τότε εργασία του. 
      ή 
11ββ.. Δήλωση του πρώτου μηχανικού ότι επιθυμεί/είναι ενήμερος για την αντικατάστασή του ως 
διαχειριστή της δήλωσης με Α/Α....... ιδιοκτησίας ........ και ότι έχει λάβει την αμοιβή για την 
μέχρι τότε εργασία του 
  ΠΠρροοββλλέέππεεττααιι  γγιιαα  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  όόπποουυ  σσεε  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  νν..  44001144//22001133  έέχχεειι  υυπποοββλληηθθεείί  έένναα  ήή  
ππεερριισσσσόόττεερραα  σσχχέέδδιιαα//μμεελλέέττεεςς  πποουυ  έέχχεειι  εεκκπποοννήήσσεειι//υυπποογγρράάψψεειι  οο  ππρρώώττοοςς  μμηηχχααννιικκόόςς,,  όόπποουυ  θθαα  γγίίννεεττααιι  ηη  
ππρροοσσθθήήκκηη  ττοουυ  ννέέοουυ  μμηηχχααννιικκοούύ  ωωςς  δδιιααχχεειιρριισσττήή  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς,,  εεννώώ  μμπποορρεείί  νναα  ππααρρααμμέέννεειι  οο  ππρρώώττοοςς  
μμηηχχααννιικκόόςς  σσττηηνν  οομμάάδδαα  ττωωνν  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν..  
ΙΙσσχχύύεειι  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  σσυυννττααξξιιοούύχχωωνν  μμηηχχααννιικκώώνν,,  όότταανν  έέχχοουυνν  υυπποοββλληηθθεείί  έένναα  ήή  ππεερριισσσσόόττεερραα  σσχχέέδδιιαα  
πποουυ  έέχχεειι  εεκκπποοννήήσσεειι//υυπποογγρράάψψεειι  ππρριινν  ττηη  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηη..  

22.. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη για την ανάθεση σε νέο μηχανικό, με γνήσιο υπογραφής 

33.. Υπεύθυνη Δήλωση του νέου μηχανικού για την ανάληψη των υπολειπόμενων εργασιών  

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στο  πρωτόκολλο του ΤΕΕ αυτοπροσώπως, μέσω 
fax (210 3221772) ή μέσω e-mail (tee@central.tee.gr).  

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, η δήλωση μεταφέρεται από τη διαχείριση του 
συστήματος - ως έχει - στο λογαριασμό του νέου μηχανικού. Μετά την αντικατάσταση σε 
δήλωση του ν. 4014/2011, ο νέος μηχανικός μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει τη 
διαδικασία μεταφοράς της δήλωσης στο ν. 4178/2013.   
H διαδικασία αυτή θα μπορεί στο άμεσο μέλλον να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών αιτημάτων.  

  ΕΕάάνν  δδεενν  ππρροοσσκκοομμίίζζεεττααιι  ηη  ππααρρααίίττηησσηη  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  μμηηχχααννιικκοούύ,,  οο  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοςς  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  ππρρέέππεειι  
νναα  ααννααφφέέρρεειι  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  πποουυ  ζζηηττάά  ττηηνν  ααννττιικκααττάάσστταασσήή  ττοουυ..  ΤΤοο  ΤΤΕΕΕΕ  κκοοιιννοοπποοιιεείί  σσττοονν  ππρρώώττοο  μμηηχχααννιικκόό  ττοο  
ααίίττηημμαα  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς,,  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  ζζηηττάά  σσχχεεττιικκήή  εεννηημμέέρρωωσσηη  κκααιι  ππρροοχχωωρρεείί  σσττηηνν  ααννττιικκααττάάσστταασσηη,,  
εεφφόόσσοονν    οο  μμηηχχααννιικκόόςς  δδεενν  ππρροοββάάλλεειι  εειιδδιικκοούύςς  λλόόγγοουυςς  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  σσυυννττρρέέχχοουυνν  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη..    
ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααυυττήή  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  γγιιαα  ττηηνν  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  εεμμππλλεεκκοομμέέννωωνν  ααππόό  μμεελλλλοοννττιικκάά  
ππρροοββλλήήμμαατταα..        
  

ΣΣυυννττααξξιιοούύχχοοιι  ΜΜηηχχααννιικκοοίί    
Μετά την παύση, οι συνταξιούχοι μηχανικοί δεν μπορούν να ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα 
ως εκ τούτου δεν μπορούν να συνεχίσουν την προβλεπόμενη διαδικασία για την 
μεταφορά δηλώσεων του Ν. 4014/11 στις διατάξεις του Ν. 4178/13 και κάθε άλλη τυχόν 
μετέπειτα ενέργεια (π.χ. έκδοση βεβαίωσης μεταβίβασης) την οποία σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να αναλάβει αρμόδιος ενεργός μηχανικός, σύμφωνα με την τρέχουσα διαδικασία 
αντικατάστασης μηχανικού ή αλλαγής διαχειριστή δήλωσης ((ββλλ..  ππααρρααππάάννωω)).  

Γενικά, οι κωδικοί των συνταξιούχων μηχανικών είναι ενεργοί για επισκόπηση και έλεγχο των 
έργων/δηλώσεων που έχουν υποβάλει πριν τη συνταξιοδότηση, όμως δεν επιτρέπεται μέσω 
των πληροφοριακών συστημάτων αμοιβών και αυθαιρέτων του ΤΕΕ η εκτέλεση 
συγκεκριμένων διαδικασιών όπως η μεταφορά δηλώσεων αυθαιρέτων στο νέο νόμο ή η 
υποβολή νέων δηλώσεων-βεβαιώσεων ή νέων έργων αμοιβών.  

Αίτημα για προσωρινή άρση της παραπάνω απαγόρευσης γίνεται δεκτό αποκλειστικά και 
μόνο  για τον υπολογισμό αμοιβών εργασιών (κυρίως επιβλέψεων) που αποδεδειγμένα 
πραγματοποιήθηκαν πριν την συνταξιοδότηση, σύμφωνα με την πάγια διαδικασία που 
τηρείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΕ.  

 

mailto:tee@central.tee.gr�
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Όσον αφορά τη διαχείριση δηλώσεων του Ν. 4178/13 μηχανικών που πρόκειται να 
συνταξιοδοτηθούν: 

• Οι δηλώσεις που είναι σε "Οριστική Υπαγωγή" θεωρούνται ολοκληρωμένες ως προς  
την εργασία μηχανικού και έτσι οι μηχανικοί μπορούν χωρίς αίτημα, ακόμη και μετά την 
συνταξιοδότηση, να εισάγουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα σχέδια και λοιπά 
δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας (δεν απαιτείται 
"άνοιγμα" κωδικού) 

• Για τις δηλώσεις που είναι σε "Υπαγωγή" γενικά πρέπει να γίνει αντικατάσταση 
μηχανικού σύμφωνα με την τρέχουσα διαδικασία, εφόσον υπάρχουν εκκρεμότητες και 
δεν έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια.  

• Εάν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες και έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια, απλώς οι δηλώσεις 
πληρώνονται σε δόσεις, μπορεί ο μηχανικός πριν συνταξιοδοτηθεί, να εισάγει όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά έτσι ώστε η δήλωση να είναι ολοκληρωμένη από πλευράς 
του. Σημειώνεται ότι πλέον είναι εφικτή η οριστικοποίηση της δήλωσης ένταξης μετά την 
εξόφληση του 30% του συνολικού ποσού προστίμου.  

• Εφόσον απαιτηθεί η έκδοση βεβαίωσης μεταβίβασης μετά τη συνταξιοδότηση, αυτή 
εκδίδεται από ενεργό ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ν. 4014/2011 ΣΤΟ Ν. 4178/2013 
Η ηλεκτρονική διαδικασία μεταφοράς των δηλώσεων του Ν.4014/2011 στις διατάξεις του 
Ν.4178/2013, έχει ξεκινήσει από 7.10.20131

Το αίτημα μεταφοράς υποβάλλεται: 

  

 ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά μέσω της δήλωσης του Ν.4014/2011 
ΗΗ  μμεεττααφφοορράά  σσττοο  ΝΝ..  44117788  δδεενν  γγίίννεεττααιι  μμεε  ννέέαα  δδήήλλωωσσηη,,  ππρρέέππεειι  νναα  μμεεττααφφεερρθθεείί  ηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΝΝ..440011442

ΔΔεενν  ααππααιιττεείίττααιι  ηη  κκααττααββοολλήή  ννέέοουυ  ππααρρααββόόλλοουυ,,  ππααρράά  μμόόννοο  ηη  κκααττααββοολλήή  ττοουυ  πποοσσοοσσττοούύ  ααννττααππόόδδοοσσηηςς  
  

 χχωωρρίίςς  χχρροοννιικκόό  ππεερριιοορριισσμμόό στο πλαίσιο ισχύος του Ν.4178/13 
ΕΕξξααίίρρεεσσηη  ααπποοττεελλοούύνν  οοιι  δδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..44001144//22001111  οοιι  οοπποοίίεεςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  ααρρχχιικκήή  υυπποοββοολλήή  μμεε  
εεξξοοφφλληημμέέννοο  ππααρράάββοολλοο  κκααθθώώςς  κκααιι  ααυυττέέςς  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμεεςς  οοφφεειιλλέέςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππρρέέππεειι  
νναα  μμεεττααφφεερρθθοούύνν  σσττοο  ννέέοο  ννόόμμοο  μμέέσσαα  σσττοο  11οο  εεξξάάμμηηννοο  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττοουυ,,  δδηηλλ..  μμέέχχρριι  66..22..220011443

 

   

 γγιιαα  ττιιςς  εεκκκκρρεεμμεείίςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  44001144//22001111, προκειμένου να διεκπεραιωθούν 
ΩΩςς  εεκκκκρρεεμμεείίςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  ννοοοούύννττααιι  οοιι  δδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  44001144//22001111  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  εείίττεε  δδεενν  έέχχεειι  κκααττααββλληηθθεείί  
ττοο  σσύύννοολλοο  ττοουυ  ππρροοσσττίίμμοουυ  εείίττεε  δδεενν  έέχχοουυνν  υυπποοββλληηθθεείί  σσττοο  ππλληηρροοφφοορριιαακκόό  σσύύσσττηημμαα  όόλλαα  τταα  ααππααιιττοούύμμεενναα  
σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  σσχχέέδδιιαα4

 

  

 γγιιαα  ττιιςς  ππεερρααιιωωμμέέννεεςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  44001144//22001111, εφόσον απαιτηθεί η έκδοση πράξης 
περαίωσης κατά τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 για υποβολή σε δημόσια αρχή ή η έκδοση 
βεβαίωσης για δικαιοπραξία 
ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  οοιι  ππεερριιππττώώσσεειιςς  όόπποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  δδιιόόρρθθωωσσηη5

 

  

ΔΔεενν  μμεεττααφφέέρροοννττααιι::   
Αρχικές δηλώσεις του Ν.4014/11 με ανεξόφλητο παράβολο  
Δηλώσεις σε επεξεργασία  
Βεβαιώσεις μεταβίβασης 
  
ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  ΜΜεεττααφφοορράάςς6

ΑΑίίττηησσηη  

 

Από τη καρτέλα «Αιτήσεις» της εκάστοτε δήλωσης στο Ν.4014/11, υποβάλετε το αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό αίτημα μεταφοράς στο Ν.4178/13.  
Το αίτημα γίνεται αυτόματα αποδεκτό και η δήλωση εμφανίζεται με νέο α/α στο Ν.4178/13.  
ΣΣτταα  σσχχόόλλιιαα  ππρροοςς  ττοο  δδιιααχχεειιρριισσττήή  ααννααγγρράάφφεεττεε  ττοο  λλόόγγοο  ττηηςς  μμεεττααφφοορράάςς,,  ααφφοούύ  εελλέέγγξξεεττεε  γγιιαα  μμιιαα  αακκόόμμηη  
φφοορράά  σσεε  πποοιιάά  δδήήλλωωσσηη  κκάάννεεττεε  ττοο  ααίίττηημμαα    

ΣΣτταα  ""ΠΠλληηρροοφφοορριιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  χχρρήήσσηηςς  ααννααφφοορρώώνν  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς""  ττσσεεκκάάρρεεττεε  κκάάπποοιιαα  εεππιιλλοογγήή  μμόόννοο  
εεφφόόσσοονν  έέχχεειι  ήήδδηη  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ηη  υυππόό  μμεεττααφφοορράά  δδήήλλωωσσηη  σσεε  κκάάπποοιιαα  ααππόό  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  
σσηημμεειιώώννοοννττααιι..    

 ΕΕάάνν  δδεενν  ββλλέέππεεττεε  σσττιιςς  δδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  44117788//22001133  ττηη  δδήήλλωωσσηη  πποουυ  μμόόλλιιςς  μμεεττααφφέέρρααττεε,,  ππααττήήσσττεε  ττοο  
ππλλήήκκττρροο  ""ΑΑννααννέέωωσσηη  δδεεδδοομμέέννωωνν""  ττηηςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ((μμππλλέέ  κκυυκκλλάάκκιι  ααρριισσττεερράά  ππάάννωω  σσττηηνν  οοθθόόννηη))  

  
                                                 
1 βλ. Διαπιστωτική Πράξη ΤΕΕ 
 
2 βλ. άρθρο 4 της ΥΑ 2254/2013 και ειδικότερα την παρ. 9 όσον αφορά τον συμψηφισμό των 
καταβληθέντων ποσών 
 
3 βλ. παρ. 10 άρθρου 4 της ΥΑ 2254/2013  
 
4 βλ. παρ. Β2 Εγκυκλίου 3/1.10.2013 του ΥΠΕΚΑ 
 
5 βλ. παρ. 1 άρθρου 4 της ΥΑ 2254/13  
 
6 βλ. Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Δηλώσεων Ν.4014/2011 σε Ν. 4178/2013 
 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/%C2%CB%CB446%D8842-%D1%D9%CA-signed.pdf�
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/nomothesia/FEK_2184B_2013_YA%202254.pdf�
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=qWJnuGdlVEE%3d&tabid=855&language=el-GR�
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/nomothesia/FEK_2184B_2013_YA%202254.pdf�
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/%C1%D5%C8%C1%C9%D1%C5%D4%C1%20MENU1/%C5%E3%F7%E5%E9%F1%DF%E4%E9%EF%20%D7%F1%DE%F3%E7%F2%20v2.1_2%E11.doc�
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ΣΣυυμμππλλήήρρωωσσηη  δδήήλλωωσσηηςς  μμεεττάά  ττηη  μμεεττααφφοορράά  
Κάθε δήλωση μεταφέρεται στο Ν.4178/13 ως έχει σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία και τα 
ήδη καταβληθέντα ποσά. Εμφανίζεται σε αρχική υποβολή, ανεξαρτήτως του σταδίου που 
βρισκόταν στο Ν.4014/11 και είναι πλήρως επεξεργάσιμη. Συμπληρώνεται και τροποποιείται 
από τον μηχανικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/13.  
 ΟΟιι  λλοοιιππέέςς  ππααρρααββάάσσεειιςς,,  ηη  ππιισσίίνναα  κκααιι  ηη  δδιιααμμεερριισσμμάάττωωσσηη,,  σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααιι  ππλλέέοονν  σσεε  ΦΦΚΚ,,  κκααθθώώςς  δδεενν  
εείίννααιι  εεννεερργγάά  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππεεδδίίαα  σστταα  ««ΣΣττοοιιχχεείίαα  υυπποολλοογγιισσμμοούύ»»  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς..    
ΈΈττσσιι,,  κκααττάά  ττηη  μμεεττάάββαασσηη  δδήήλλωωσσηηςς  μμεε  δδηηλλωωμμέέννεεςς  κκάάπποοιιεεςς  ααππόό  ττιιςς  ππααρρααππάάννωω  ππααρρααββάάσσεειιςς,,  
δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι  ααυυττόόμμαατταα  έένναα  ααννττίίσσττοοιιχχοο  ΦΦΚΚ  ττοο  οοπποοίίοο  μμπποορρεείί  νναα  σσυυμμππλληηρρωωθθεείί,,  νναα  δδιιοορρθθωωθθεείί  ήή  κκααιι  νναα  
δδιιααγγρρααφφεείί  ααππόό  ττοονν  μμηηχχααννιικκόό..    ΣΣεε  άάλλλλεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  μμπποορρεείί  νναα  ααππααιιττεείίττααιι  νναα  ""σσππάάσσεειι""  έένναα  ΦΦΚΚ  σσεε  δδύύοο..    
ΤΤαα  ΦΦΚΚ  πποουυ  θθαα  μμεείίννοουυνν  εενν  ττέέλλεειι  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοττυυππώώννοουυνν  μμεε  ττοονν  κκααλλύύττεερροο  δδυυννααττόό  ττρρόόπποο  ((ααννάάλλοογγαα  μμεε  
ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη))  ττιιςς  δδιιααππιισσττωωθθεείίσσεεςς  ππααρρααββάάσσεειιςς  κκααιι  νναα  φφέέρροουυνν  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  κκααττηηγγοορρίίαα..        
 ΣΣττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ααρρχχιικκήήςς  υυπποοββοολλήήςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  εεππααννυυπποολλοογγιισσμμόόςς  ππρροοσσττίίμμοουυ..  ΤΤοο  σσήήμμαα  ττοουυ  
εευυρρώώ  λλεειιττοουυρργγεείί  μμόόννοο  όότταανν  μμιιαα  δδήήλλωωσσηη  εείίννααιι  ""σσεε  εεππεεξξεερργγαασσίίαα"",,  όόππωωςς  ίίσσχχυυεε  κκααιι  σσττοονν  44001144..    

ΕΕππααννυυπποολλοογγιισσμμόόςς  ππρροοσσττίίμμοουυ    
Το πρόστιμο επανυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση κατά τη μετάβαση σε «Υπαγωγή», μετά 
την καταβολή του τέλους ανταπόδοσης, αφού υποβληθεί ξανά η δήλωση.   
Εάν το πρόστιμο του Ν.4178 προκύψει μικρότερο, λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο.  
Εάν  το πρόστιμο του Ν.4178 προκύψει μεγαλύτερο, διατηρείται αυτό του Ν.4014, 
εφόσον δεν μεταβληθούν τα πολεοδομικά στοιχεία της δήλωσης, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη επιμέρους συντελεστές, και εκδίδεται η πράξη ολοκλήρωσης με το πρόστιμο που έχει 
υπολογιστεί σύμφωνα με την αποθηκευμένη δήλωση του Ν.4014. 
Θεωρείται ότι μεταβάλλονται τα πολεοδομικά στοιχεία της δήλωσης όταν αυξάνουν τα τ.μ. 
των κύριων χώρων ή των χώρων μειωμένου συντελεστή, ο αριθμός των λοιπών 
παραβάσεων ή ο όγκος της πισίνας.   
Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται μόνο εάν το πρόστιμο του 4178 (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
αλλαγές) είναι μεγαλύτερο από αυτό του 4014. 
 ΣΣεε  δδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..44001144//1111  όόπποουυ  εείίχχεε  κκααττααββλληηθθεείί  μμιικκρρόόττεερροο  ππααρράάββοολλοο  ((λλόόγγωω  ααύύξξηησσηηςς  ττωωνν  ττ..μμ..  
μμεεττάά  ττηηνν  εεξξόόφφλληησσήή  ττοουυ))  κκααιι  εεφφόόσσοονν  ττοο  ααππααιιττοούύμμεεννοο  ππααρράάββοολλοο  δδεενν  κκααλλύύππττεεττααιι  ααππόό  ύύψψοοςς  ττοουυ  
ππρροοσσττίίμμοουυ,,  εεκκδδίίδδεεττααιι  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκήή  εεννττοολλήή  ππααρρααββόόλλοουυ..    
 ΤΤοο  ττέέλλοοςς  ααννττααππόόδδοοσσηηςς  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  εεππίί  ττοουυ  ππααρρααββόόλλοουυ  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σστταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  
ττοουυ  ΝΝ..44001144//1111  κκααιι  τταα  οοπποοίίαα  φφέέρρεειι  κκααττάά  ττηη  μμεεττααφφοορράά  ττηηςς,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  κκααττααββλληηθθέέννττοοςς  
ππααρρααββόόλλοουυ..     

ΕΕξξόόφφλληησσηη  δδήήλλωωσσηηςς  --  ΤΤρρόόπποοιι  ππλληηρρωωμμήήςς    
Οι δηλώσεις του Ν.4014/2011 που μεταφέρονται στο Ν.4178/2013 φέρουν τον ήδη 
επιλεγμένο τρόπο πληρωμής (βλ. αναλυτικά παρ. 11, 12, 13 άρθρου 4 της ΥΑ 2254/2013). 
Δηλώσεις που είχαν ως τρόπο πληρωμής «εφάπαξ χωρίς έκπτωση», μεταφέρονται σε 
μηνιαίες δόσεις. Δεν προβλέπεται η μετατροπή σε εφάπαξ με έκπτωση 20%, παρά μόνο 
μετατροπή σε δόσεις.  
Η έκπτωση του 10% για τις δηλώσεις του Ν.4014/2011 όπου έχει εξοφληθεί μέσω των 
δόσεων τουλάχιστον το 30% του συνολικού προστίμου, εφαρμόζεται αυτόματα κατά τη 
διαδικασία μετάβασης  
 ΕΕφφόόσσοονν  δδεενν  έέχχεειι  εεξξοοφφλληηθθεείί  ττοο  3300%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ  ππρριινν  ττηη  μμεεττααφφοορράά,,  μμπποορρεείί  ααυυττόό  
νναα  εεξξοοφφλληηθθεείί  εεννττόόςς  ττοουυ  εεξξααμμήήννοουυ  υυππααγγωωγγήήςς  μμέέσσωω  ττωωνν  δδόόσσεεωωνν  ττοουυ  ΝΝ..44117788  κκααιι  νναα  γγίίννεειι  ααίίττηημμαα  
μμεεττααττρροοππήήςς  ττοουυ  ττρρόόπποουυ  ππλληηρρωωμμήήςς,,  ώώσσττεε  νναα  εεφφααρρμμοοσσττεείί  ηη  έέκκππττωωσσηη  ττοουυ  1100%%..    ((ββλλ..  ΑΑιιττήήμμαατταα))  
Κατά τη μετάβαση σε «Υπαγωγή», το σύστημα συμψηφίζει αυτόματα τα ήδη καταβληθέντα 
ποσά καθώς και τυχόν παλαιότερες πληρωμές και εμφανίζει στα οικονομικά στοιχεία της 
δήλωσης το υπόλοιπο πληρωμής, εάν υπάρχει, σύμφωνα με τον ήδη επιλεγμένο τρόπο 
πληρωμής.  

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/nomothesia/FEK_2184B_2013_YA%202254.pdf�
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Στην περίπτωση δόσεων, κατανέμει το υπόλοιπο στο διαθέσιμο αριθμό δόσεων (102 μηνιαίες 
ή 17 εξαμηνιαίες για το πρώτο εξάμηνο), φροντίζοντας το ελάχιστο ποσό δόσης να μην είναι 
μικρότερο των 50 ευρώ/300 ευρώ αντίστοιχα για μηνιαίες/εξαμηνιαίες δόσεις. 
 ππ..χχ..  εεάάνν  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  εείίννααιι  11222200  εευυρρώώ  θθαα  κκααττααννεεμμηηθθεείί  σσεε  2233  μμηηννιιααίίεεςς  δδόόσσεειιςς  ττωωνν  5500  εευυρρώώ  κκααιι  11  ττωωνν  
7700  εευυρρώώ  ήή  ααννττίίσσττοοιιχχαα  σσεε  33  εεξξααμμηηννιιααίίεεςς  δδόόσσεειιςς  ττωωνν  330000  εευυρρώώ  κκααιι  μμιιαα  ττωωνν  332200  εευυρρώώ  

ΥΥπποοββοολλήή  σσχχεεδδίίωωνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  
Οι δηλώσεις μετά τη μεταφορά τους ακολουθούν τις προθεσμίες του νέου νόμου. Η υποβολή 
των δικαιολογητικών πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες από την ημερομηνία υπαγωγής και 
σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 06/02/2015.  
 ΩΩςς  ηημμεερροομμηηννίίαα  υυππααγγωωγγήήςς  γγιιαα  ττιιςς  δδηηλλώώσσεειιςς  πποουυ  μμεεττααφφέέρροοννττααιι,,  θθεεωωρρεείίττααιι  ηη  ηημμεερροομμηηννίίαα  
οολλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ααίίττηησσηηςς  μμεεττααφφοορράάςς..    
  ΑΑρρχχεείίαα  πποουυ  έέχχοουυνν  εειισσααχχθθεείί  σσττοο  σσύύσσττηημμαα  ττοουυ  ΝΝ..44001144//22001111,,  μμεεττααφφέέρροοννττααιι  κκααιι  ααυυττάά..  ΘΘαα  εείίννααιι  
ππρροοσσββάάσσιιμμαα  ααππόό  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  44117788//22001133  όότταανν  εεννεερργγοοπποοιιηηθθεείί  ηη  κκααρρττέέλλαα  ""ΑΑρρχχεείίαα""  

 

ΠΠλληηρρωωμμέέςς  μμέέσσωω  ττωωνν  δδόόσσεεωωνν  ττοουυ  44001144  μμεεττάά  ττηη  μμεεττααφφοορράά  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  
Μετά την αποδοχή του αιτήματος μεταφοράς δήλωσης στο Ν.4178/2013, δεν είναι δυνατή 
πλέον η ενημέρωση του συστήματος για πληρωμές δόσεων του Ν.4014/2011. 
Εάν γίνουν πληρωμές δόσεων του 4014/2011 μετά τη μεταφορά, αυτές επιστρέφονται στον 
λογαριασμό απόρριψης* του δικαιούχου. Για να διεκπεραιωθεί σωστά η διαδικασία, η 
οφειλόμενη δόση πρέπει να καταβληθεί ξανά με το νέο ποσό και το νέο κωδικό του 4178, 
ώστε η εξόφληση να εμφανιστεί πλέον στο σύστημα του 4178.  
 ΤΤοονν  λλοογγααρριιαασσμμόό  ααππόόρρρριιψψηηςς  δδίίννεειι  οο  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  όότταανν  ππλληηρρώώννεειι  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  σσεε  
ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  νναα  εεππιισσττρρέέφφοοννττααιι,,  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  αασσφφααλλεείίααςς,,  λλάάθθοοςς  κκααττααββλληηθθέένντταα  πποοσσάά  
((ααννααγγρράάφφεεττααιι  ππάάννωω  σσττοο  δδιιππλλόόττυυπποο  εείίσσππρρααξξηηςς))..  
ΕΕάάνν  δδεενν  έέχχεειι  δδοοθθεείί  ττέέττοοιιοοςς  ααρριιθθμμόόςς  ((σσυυμμββααίίννεειι  σσεε  μμεερριικκέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  νναα  μμηηνν  έέχχεειι  ζζηηττηηθθεείί,,  όόππωωςς  εείίννααιι  
ααππααρρααίίττηηττοο)),,  τταα  χχρρήήμμαατταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααζζηηττηηθθοούύνν  ααππόό  ττοονν  ιιδδιιοοκκττήήττηη  σσττοο  ΥΥπποοκκααττάάσσττηημμαα  πποουυ  τταα  
κκααττέέββααλλεε..  
βλ. Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Δηλώσεων Ν.4014/2011 σε Ν.4178/2013  σελ. 5 
τελευταία παράγραφο. 
  

ΑΑλλλλααγγήή  ιιδδιιοοκκττήήττηη  λλόόγγωω  μμεεττααββίίββαασσηηςς  κκααιι  μμεεττααφφοορράά  δδήήλλωωσσηηςς  
Σε περίπτωση αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς λόγω μεταβίβασης, μπορεί ο μηχανικός 
να διορθώσει τα στοιχεία των ιδιοκτητών. Στα σχόλια της δήλωσης θα πρέπει να αναγραφεί ο 
αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου καθώς και τα ονόματα των αρχικών ιδιοκτητών.  
Διόρθωση τυχόν συντελεστών που διαφοροποιούνται λόγω νέου ιδιοκτήτη οι οποίοι 
επηρεάζουν τον υπολογισμό του προστίμου (πχ. ειδικές συνθήκες, κύρια και μοναδική 
κατοικία) δεν μπορεί να εφαρμοστεί, εκτός εάν εκδοθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση.  
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

11..  ΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΛΛΑΑΝΝΘΘΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΟΟΛΛΟΟ  
Μετά την υποβολή της δήλωσης σε «αρχική υποβολή» και την έκδοση του παραβόλου, δεν είναι 
εφικτό να επιστρέψει η δήλωση σε επεξεργασία για την διόρθωσή του. Εάν είναι λάθος το παράβολο, 
αγνοείτε αυτή τη δήλωση και κάνετε νέα σωστή.  
Αρχικές δηλώσεις με ανεξόφλητο παράβολο δεν αποτελούν έγκυρες δηλώσεις. Μπορείτε να γράψετε 
στην περιγραφή "ΑΚΥΡΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠO ΤΗΝ .." για να την ξεχωρίζετε από τη 
σωστή. 

22..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΤΤΕΕΡΡΩΩΝΝ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΩΩΝΝ  
Παλαιότερα πρόστιμα μπορείτε να εισάγετε σε δήλωση αυθαιρέτου στη καρτέλα «Πρόσθετα στοιχεία», 
στα στάδια "Αρχικής Υπαγωγής" και «Υπαγωγής» (το σχετικό παράθυρο δεν είναι ενεργό όταν η 
δήλωση βρίσκεται σε "επεξεργασία").  
Εάν η δήλωση είναι σε «Αρχική Υποβολή», ο συμψηφισμός των παλαιότερων πληρωμών γίνεται μετά 
την υποβολή της δήλωσης και τη μετάβασή της σε «Υπαγωγή». 
Εάν η δήλωση είναι σε «Υπαγωγή» μετά την επιβεβαίωση εισαγωγής των παλαιότερων προστίμων, οι 
δόσεις επαναπροσδιορίζονται αυτόματα με τα νέα δεδομένα.  

33..  ΕΕΞΞΟΟΦΦΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ  
To ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ υπολογίζεται σύμφωνα με την ΥΑ 3827/2013 (ΦΕΚ 2244 Β) και 
καταβάλλεται στις συμβεβλημένες Τράπεζες που αναγράφονται στο αντίστοιχο έντυπο πληρωμής, το 
οποίο εκδίδεται μέσω του συστήματος του Ν.4178/2013, με τον αριθμό πληρωμής που αναγράφεται 
επίσης στο ίδιο έντυπο. 
Ο τρόπος εξόφλησης του ποσοστού ανταπόδοσης είναι ο ίδιος με αυτόν της εξόφλησης παραβόλων 
και προστίμων του Ν.4178/2013 (αλλά και του Ν.4014/2011), αλλάζει μόνο ο κωδικός, δηλ. πριν τα 
δύο τελευταία ψηφία ελέγχου εμφανίζεται ο κωδικός 813

44..  ΔΔΙΙΟΟΡΡΘΘΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  --  ΕΕΠΠΑΑΝΝΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΙΙΜΜΟΟΥΥ  

 αντί για τους κωδικούς 811, 812 που ισχύουν 
για παράβολα και πρόστιμα αντίστοιχα. 

Όσο η δήλωση βρίσκεται σε «Υπαγωγή» είναι δυνατή οποιαδήποτε συμπλήρωση ή διόρθωση  των 
στοιχείων υπολογισμού (συμπλήρωση ή διόρθωση τ.μ., αριθμού λοιπών παραβάσεων κλπ).  
ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααπποοθθήήκκεευυσσηη  ττωωνν  ααλλλλααγγώώνν,,  γγιιαα  νναα  εεππααννυυπποολλοογγιισσττεείί  ττοο  ππρρόόσσττιιμμοο  μμεε  τταα  ννέέαα  σσττοοιιχχεείίαα,,  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττεε  ττοο  ππλλήήκκττρροο  ««ΥΥπποοββοολλήή  δδήήλλωωσσηηςς»»  ((δδίίππλλαα  σσττοο  σσήήμμαα  ττοουυ  εευυρρώώ))..      
Μετά την εκτέλεση της εντολής, εκτός από τον επανυπολογισμό, το σύστημα αφαιρεί τα ήδη 
καταβληθέντα ποσά, τυχόν παλαιότερες πληρωμές καθώς και τυχόν εκπτώσεις και ανακατανέμει τα 
ποσά των πληρωμών στα οικονομικά στοιχεία της δήλωσης. Ο μηχανικός θα πρέπει να ενημερώσει 
τον ιδιοκτήτη για την αλλαγή των ποσών και των αντίστοιχων κωδικών πληρωμής, ώστε να συνεχίσει η 
διαδικασία πληρωμών με τα διορθωμένα πλέον στοιχεία.  
 ΕΕάάνν  ππρροοκκύύψψεειι  μμεεγγααλλύύττεερροο  ππααρράάββοολλοο  ((ππ..χχ..  μμεεττάά  ααππόό  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ττ..μμ..))  εεφφόόσσοονν  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  δδεενν  
κκααλλύύππττεεττααιι  ααππόό  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  ππρροοσσττίίμμοουυ,,  εεκκδδίίδδεεττααιι  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκήή  εεννττοολλήή  ππααρρααββόόλλοουυ..    
 ΤΤαα  πποοσσάά  ππααρρααββόόλλοουυ//ππρροοσσττίίμμοουυ,,  πποουυ  εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  σσττοο  ππααρράάθθυυρροο  ππρριινν  κκααιι  μμεεττάά  ααππόό  κκάάθθεε  
υυπποοββοολλήή,,  εεξξααρρττώώννττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααππόό  τταα  δδηηλλωωθθέένντταα  σσττοοιιχχεείίαα  υυπποολλοογγιισσμμοούύ  κκααιι  δδεενν  εεππηηρρεεάάζζοοννττααιι,,  ωωςς  
ππρροοςς  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυςς,,  ααππόό  υυππάάρρχχοουυσσεεςς  ήή  ππααλλααιιόόττεερρεεςς  ππλληηρρωωμμέέςς  ήή  εεκκππττώώσσεειιςς..      

55..  ΗΗΜΜ//ΝΝΙΙΕΕΣΣ  ΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑΙΙΩΩΝΝ  ΔΔΟΟΣΣΕΕΩΩΝΝ  ––  ΕΕΞΞΟΟΦΦΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΣΣΟΟΤΤΕΕΡΡΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΟΟΣΣΕΕΩΩΝΝ  
Οι ημερομηνίες των δόσεων τίθενται όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 άρθρου 3 της ΥΑ 2254/2013, 
δηλ. η ημ/νία λήξης και των μηνιαίων δόσεων είναι το τέλος κάθε εξαμήνου, οπότε τότε ελέγχεται τυχόν 
επιβολή προσαυξήσεων.   
Π.χ. για το πρώτο εξάμηνο υπαγωγής, οι πρώτες 6 μηνιαίες δόσεις του 1ου εξαμήνου πρέπει να 
καταβληθούν έτσι ώστε να έχουν εξοφληθεί όλες μέχρι 10.2.2014.  
Στη συνέχεια, οι δόσεις πληρώνονται κανονικά ανά μήνα, όμως δεν υπάρχουν κυρώσεις, εφόσον στο 
τέλος κάθε εξαμήνου έχει εξοφληθεί το συνολικό ποσόν των δόσεων του εξαμήνου.  
 ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  οο  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  μμπποορρεείί  νναα  εεξξοοφφλλήήσσεειι  ττιιςς  οοφφεειιλλόόμμεεννεεςς  δδόόσσεειιςς  ((μμηηννιιααίίεεςς  ήή  
εεξξααμμηηννιιααίίεεςς))  ννωωρρίίττεερραα  ααππόό  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ππρροοθθεεσσμμίίεεςς..    
ΜΜπποορροούύνν  νναα  εεξξοοφφλληηθθοούύνν  ττηηνν  ίίδδιιαα  ηημμέέρραα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ττηηςς  μμιιααςς  δδόόσσεεωωνν,,  ααρρκκεείί  νναα  γγίίννεειι  χχωωρριισσττήή  
σσυυννααλλλλααγγήή  γγιιαα  κκάάθθεε  μμίίαα  ααππόό  ττιιςς  δδόόσσεειιςς,,  ώώσσττεε  νναα  εεννηημμεερρωωθθεείί  σσωωσσττάά  ττοο  σσύύσσττηημμαα..   
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66..  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΩΩΝΝ    
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματος «Οι πληρωμές επιβεβαιώνονται από το 
διατραπεζικό σύστημα ηλεκτρονικά και εμφανίζονται στην δήλωση μετά από 24 εργάσιμες ώρες». 
Συνήθως, η εμφάνιση μιας πληρωμής παραβόλου ή προστίμου ή ποσοστού ανταπόδοσης στο 
σύστημα, γίνεται μέχρι το μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την καταβολή της, αλλά αυτό 
πάντα εξαρτάται και από την έγκαιρη αποστολή από τις Τράπεζες των στοιχείων των ημερήσιων 
συναλλαγών και για το λόγο αυτό δίνεται το παραπάνω περιθώριο ασφαλείας. 
 ΔΔεενν  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ααππόό  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  ηη  εεππιιλλεεκκττιικκήή  ««φφόόρρττωωσσηη»»  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς  
σσυυννααλλλλααγγήήςς,,  κκααθθώώςς  τταα  ααρρχχεείίαα  εειισσάάγγοοννττααιι  σσττοο  σσύύσσττηημμαα  μμεε  ααυυττοομμααττοοπποοιιηημμέέννοο  ττρρόόπποο..    
 
77..  ΜΜΗΗ  ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΗΗΣΣ    
Σε περιπτώσεις μη συμφωνίας του ποσού ή του κωδικού πληρωμής μιας συναλλαγής με αυτά που 
υπάρχουν στο σύστημα, οι πληρωμές αυτές επιστρέφονται στον λογαριασμό απόρριψης* του 
δικαιούχου. Για να διεκπεραιωθεί σωστά η διαδικασία και να εμφανιστεί η εξόφληση στο σύστημα, η 
πληρωμή πρέπει να επαναληφθεί με το σωστό ποσόν και το σωστό κωδικό.  
Τον λογαριασμό απόρριψης δίνει ο ιδιοκτήτης όταν πληρώνει στην Τράπεζα, προκειμένου σε 
αντίστοιχες περιπτώσεις να επιστρέφονται, για λόγους ασφαλείας, λάθος καταβληθέντα ποσά 
(αναγράφεται πάνω στο διπλότυπο είσπραξης). 
Εάν δεν έχει δοθεί τέτοιος αριθμός (συμβαίνει σε μερικές περιπτώσεις να μην έχει ζητηθεί, όπως είναι 
απαραίτητο), τα χρήματα θα πρέπει να αναζητηθούν από τον ιδιοκτήτη στο Υποκατάστημα που τα 
κατέβαλε. 
Με βάση τα παραπάνω, εάν δεν έχει εμφανιστεί στην προβλεπόμενη προθεσμία μια πληρωμή στο 
σύστημα, ελέγξτε προσεκτικά το διπλότυπο πληρωμής για να διαπιστώσετε το λάθος και εάν έχει δοθεί 
λογαριασμός απόρριψης όπου θα επιστραφούν τα χρήματα.  
 ΣΣυυννήήθθεειιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεππιισσττρροοφφώώνν::  ΠΠρριινν  ττηηνν  εεμμφφάάννιισσηη  μμιιααςς  ππλληηρρωωμμήήςς  σσττοο  σσύύσσττηημμαα,,  οο  
μμηηχχααννιικκόόςς  ααλλλλάάζζεειι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς,,  οοππόόττεε  ααλλλλάάζζοουυνν  τταα  πποοσσάά  κκααιι  οοιι  κκωωδδιικκοοίί  ττωωνν  δδόόσσεεωωνν    //  
ΛΛάάθθοοςς  ππλληηκκττρροολλόόγγηησσηη  κκωωδδιικκοούύ  κκααττάά  ττηη  σσυυννααλλλλααγγήή  //  ΚΚααττααββοολλήή    πποολλλλώώνν  δδόόσσεεωωνν  σσεε  μμιιαα  σσυυννααλλλλααγγήή  //  
ΠΠλληηρρωωμμέέςς  μμέέσσωω  ττωωνν  δδόόσσεεωωνν  ττοουυ  44001144,,  μμεεττάά  ττηη  μμεεττααφφοορράά  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  σσττοο  ΝΝ..  44117788//22001133..    
 
88..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΝΝ..  44117788//22001133  
Στο σύστημα του Ν.4178/2013, δεν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα εισαγωγής αρχείων. Η ενεργοποίηση 
της δυνατότητας υποδοχής αρχείων θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας. 
Μπορείτε να προχωρήσετε σε οριστική υπαγωγή εφόσον δηλώσετε υπεύθυνα ότι έχετε στη διάθεσή 
σας τα απαιτούμενα σχέδια/δικαιολογητικά και θα τα επισυνάψετε ηλεκτρονικά εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλ. εντός εξαμήνου από την καταβολή του παραβόλου, που λογίζεται 
ως ημερομηνία υπαγωγής.  
(βλ. παρ. 1 άρθρου 21 Ν. 4178/2013 και παρ. 1 άρθρου 2 της ΥΑ 2254/2013) 
 ΓΓιιαα  ττιιςς  δδηηλλώώσσεειιςς  πποουυ  έέχχοουυνν  μμεεττααφφεερρθθεείί  ααππόό  ττοο  ΝΝ..44001144//22001111  ηη  ααννττίίσσττοοιιχχηη  ππρροοθθεεσσμμίίαα  εείίννααιι  εεννττόόςς  
εεξξααμμήήννοουυ  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεκκππεερρααίίωωσσηη  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  μμεεττααφφοορράάςς  
(βλ. παρ. 10 άρθρου 4 της ΥΑ 2254/2013)  
 ΑΑρρχχεείίαα  πποουυ  έέχχοουυνν  εειισσααχχθθεείί  σσττοο  σσύύσσττηημμαα  ττοουυ  ΝΝ..44001144//22001111,,  μμεεττααφφέέρροοννττααιι  κκααιι  ααυυττάά..  ΘΘαα  εείίννααιι  
ππρροοσσββάάσσιιμμαα  ααππόό  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  44117788//22001133  όότταανν  εεννεερργγοοπποοιιηηθθεείί  ηη  κκααρρττέέλλαα  ""ΑΑρρχχεείίαα""  
 ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  τταα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  ττωωνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  ΝΝ..44117788//22001133,,  πποουυ  εεππιισσυυννάάππττοοννττααιι  σσττιιςς  δδιικκααιιοοππρρααξξίίεεςς,,  
ιισσχχύύοουυνν  οοιι  ππααρρ..  33  κκααιι  44  άάρρθθρροουυ  22  ττηηςς ΥΑ 2254/2013 
 
99..  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗ  ΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ((μμέέσσωω  δδήήλλωωσσηηςς  ααυυθθααιιρρέέττοουυ))  
Για να εκδοθεί βεβαίωση μεταβίβασης μέσω δήλωσης αυθαιρέτου Ν.4178/2013, θα πρέπει να 
προχωρήσετε σε οριστική υπαγωγή, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι έχετε στην κατοχή σας όλα τα 
απαιτούμενα σχέδια/στοιχεία και θα τα υποβάλλετε ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
(βλ. παρ. 1 άρθρου 2 της ΥΑ 2254/2013) 
 ΗΗ  ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  σσεε  οορριισσττιικκήή  υυππααγγωωγγήή,,  μμπποορρεείί  ππλλέέοονν  νναα  γγίίννεειι  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  
ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττοουυ  3300%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ..   
Πριν την προώθηση σε οριστική υπαγωγή, βεβαιωθείτε ότι στην τεχνική σας έκθεση έχετε κάνει ειδική 
μνεία για την καταβολή του 30% του προστίμου καθώς και για την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής 
επάρκειας  (βλ. αναλυτικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ 2254/2013) 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/nomothesia/4178-2013.pdf�
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/nomothesia/FEK_2184B_2013_YA%202254.pdf�
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/nomothesia/FEK_2184B_2013_YA%202254.pdf�
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/nomothesia/FEK_2184B_2013_YA%202254.pdf�
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/nomothesia/FEK_2184B_2013_YA%202254.pdf�
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/nomothesia/FEK_2184B_2013_YA%202254.pdf�
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1100..  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗ  ΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ((πποουυ  δδεενν  ππρροοκκύύππττεειι  μμέέσσωω  δδήήλλωωσσηηςς  ααυυθθααιιρρέέττοουυ))  
Για την έκδοση Βεβαίωσης μεταβίβασης, συμπληρώνετε τα «Βασικά στοιχεία»  και τη «Διεύθυνση 
Ακινήτου», τα στοιχεία των ιδιοκτητών και κάνετε τον γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου.  
Δεν συμπληρώνετε τα «Στοιχεία υπολογισμού» (παρά μόνο τον αριθμό της αδείας, εάν υπάρχει) ούτε 
τα «Φύλλα Καταγραφής» (αφήνετε τις default επιλογές).  
Στη συνέχεια, συμπληρώνετε την Τεχνική Έκθεση ανάλογα με την συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς 
και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία και υποβάλετε τη βεβαίωση.   
Για την ελαχιστοποίηση τυχόν λαθών, στις βεβαιώσεις υπάρχει πλέον και το στάδιο της "αρχικής 
υποβολής" (μεταξύ του σταδίου της "επεξεργασίας" και της "οριστικής υποβολής") ώστε να μπορείτε 
να τσεκάρετε για μια ακόμη φορά ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι σωστά πριν την οριστική υποβολή. 
Αφού ελέγξετε ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά και κάνετε τις απαραίτητες συμπληρώσεις-διορθώσεις, 
υποβάλετε οριστικά τη βεβαίωση και επιλέγετε με προσοχή τον τύπο βεβαίωσης που αντιστοιχεί στη 
συγκεκριμένη περίπτωση.   

  ΑΑκκύύρρωωσσηη  ΛΛααννθθαασσμμέέννηηςς  ΒΒεεββααίίωωσσηηςς  
Εάν εκδοθεί βεβαίωση μεταβίβασης που είναι λανθασμένη και πρέπει να διορθωθεί για οποιονδήποτε 
λόγο, θα πρέπει να κάνετε νέα σωστή με τα ίδια στοιχεία.  
Όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικών αιτημάτων, θα πρέπει να ακολουθήσετε την 
διαδικασία ακύρωσης λανθασμένων βεβαιώσεων (επιστροφή στο προηγούμενο στάδιο και αναγραφή 
στον τίτλο "ΑΚΥΡΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ") ή άλλη παρόμοια διαδικασία που 
πιθανόν να προβλεφθεί στο νέο σύστημα για τις περιπτώσεις αυτές. Δεν απαιτείται άλλη ενημέρωση.  
  
1111..  ΓΓΕΕΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΠΠΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
Εάν δεν εμφανίζεται ο χάρτης ελέξτε τις ρυθμίσεις ασφάλειας του browser που χρησιμοποιείτε - Πρέπει 
να επιτρέπεται η εμφάνιση του μικτού περιεχομένου  
ΓΓιιαα  IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr:: Εργαλεία  Ρυθμίσεις Internet  Ασφάλεια  Εμφάνιση μικτού περιεχομένου 
 Να επιτρέπεται μετά από ερώτηση  
ΓΓιιαα  MMoozziillllaa:: Στις τελευταίες του αναβαθμίσεις ο mozilla firefox απαγορεύει την εμφάνιση μικτού 
περιεχομένου. Αυτό επηρεάζει την εμφάνιση του γεωγραφικού εντοπισμού στο σύστημα αυθαιρέτων 
το οποίο παρέχει η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ.  
ΟΔΗΓΙΕΣ - Μη εμφάνιση γεωγραφικού εντοπισμού στον Mozilla Firefox   
  
ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΥΥΛΛΛΛΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  
1122..  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  ΑΑΥΥΘΘΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑΣΣ  ««ΠΠΑΑΡΡ..  33  ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟΥΥ  2233  ΝΝ..  44117788//22001133»»  
Η επιλογή "Παρ. 3 άρθρ. 23 Ν. 4178/2013" αφορά νομιμοποιήσεις που έγιναν προ της ισχύος του 
νόμου για διαγραφή ανείσπρακτων ποσών προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, που υπάγονται 
μόνο με την καταβολή παραβόλου, χωρίς πρόστιμο και την υποχρέωση υποβολής της ήδη εκδοθείσας 
άδειας νομιμοποίησης.   
 ΗΗ  ππααρράάγγρρααφφοοςς  ααυυττήή  εείίννααιι  μμιιαα  εειιδδιικκήή  ππεερρίίππττωωσσηη  ττοουυ  ννόόμμοουυ  κκααιι  δδεενν  ααφφοορράά  ττιιςς  ααππλλέέςς  ββεεββααιιώώσσεειιςς  
μμεεττααββίίββαασσηηςς  ((χχωωρρίίςς  ππααρράάββοολλαα--ππρρόόσσττιιμμαα)),,  οούύττεε  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  εεκκδδόόθθηηκκεε  οοιικκοοδδοομμιικκήή  
άάδδεειιαα  ββάάσσεειι  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2266  νν..  44001144//22001111..    
 
1133..  ««ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ  33»»  &&  ««ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ»»  
ΗΗ  ««ΚΚααττηηγγοορρίίαα  33»» αφορά ««ΑΑυυθθααίίρρεεττεεςς  μμιικκρρέέςς  ππααρρααββάάσσεειιςς»» όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά 
στο άρθρο 9 - Κατηγορία 3. Οι κατασκευές αυτές, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, έχουν οριστική 
εξαίρεση από κατεδάφιση με την καταβολή 500 ευρώ.  
Μπορούν να γίνουν περισσότερα του ενός ΦΚ κατηγορίας 3 (ανά μικροπαράβαση) ή εναλλακτικά να 
γίνει ένα ΦΚ για το σύνολο των μικροπαραβάσεων με ανάλυση στη τεχνική έκθεση. 
 ΓΓιιαα  ττιιςς  κκαατταασσκκεευυέέςς  πποουυ  εεμμππίίππττοουυνν  σσττηηνν  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  33  ,,  δδεενν  σσυυννττάάσσσσεεττεε  ααννααλλυυττιικκόό  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό,,  
δδεενν  ααννααγγρράάφφεεττεε  σσττοο  ΦΦΚΚ  ααρριιθθμμόό  ««λλοοιιππώώνν  ππααρρααββάάσσεεωωνν»»,,  οούύττεε  σσυυμμππλληηρρώώννεεττεε  ττ..μμ..  υυππέέρρββαασσηηςς..   

ΟΟιι  ««ΛΛοοιιππέέςς  ππααρρααββάάσσεειιςς»» είναι αυθαιρεσίες που δεν εμπίπτουν στη κατηγορία 3 και δεν αντιστοιχούν 
σε επιφάνεια χώρου. Για το σύνολό τους γίνεται ένας αναλυτικός προϋπολογισμός (1 «λοιπή 
παράβαση» ανά 15.000 ευρώ προϋπολογισμού).  
 ΟΟιι  ««ΛΛοοιιππέέςς  ππααρρααββάάσσεειιςς»»  μμππααίίννοουυνν  σσεε  άάλλλλοο  ΦΦΚΚ  ααππόό  ττιιςς  ««ααυυθθααίίρρεεττεεςς  μμιικκρρέέςς  ππααρρααββάάσσεειιςς»»  ττηηςς  
κκααττηηγγοορρίίααςς  33,,  όόπποουυ  σσυυμμππλληηρρώώννεεττααιι  ηη  ααννττίίσσττοοιιχχηη  κκααττηηγγοορρίίαα  ττοουυςς  ((11,,  22,,  44  ήή  55))  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη..    

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/note20130821.doc�
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/nomothesia/4178-2013.pdf�
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1144..  ΠΠΕΕΔΔΙΙΟΟ  ««ΕΕππιικκρρααττοούύσσαα  ΧΧρρήήσσηη»»  ττωωνν  ««ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ»»  
Στο πεδίο αυτό, δηλώνετε την επικρατούσα υφιστάμενη χρήση της ιδιοκτησίας που ρυθμίζετε και 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του προβλεπόμενου παραβόλου βάσει της παρ. 10 άρθρου 11.  
  
1155..  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗ  ""ΧΧωωρρίίςς  υυππέέρρββαασσηη""  
Επισημαίνεται ότι η επιλογή "Χωρίς υπέρβαση", του πεδίου "Υπέρβαση δόμησης", χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με υπέρβαση ύψους και αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την περίπτωση χώρου ο οποίος έχει 
ΜΟΝΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ. 
Στην περίπτωση που δεν έχουν δηλωθεί τ.μ. αφήνετε τις default επιλογές.  
  
1166..  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΣΣΗΗ  
Με βάση την παρ. 10 του άρθρου 23 Ν. 4178/2013, στην περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης 
πληρώνονται 500 ευρώ πρόστιμο και όχι παράβολο.  
Όταν η διαμερισμάτωση είναι η μοναδική παράβαση, επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο του ΦΚ και κατά 
την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται μόνο η πληρωμή του τέλους ανταπόδοσης. Μετά την εξόφλησή 
του, η εντολή πληρωμής του προστίμου θα εμφανιστεί κατά την προώθηση σε «Υπαγωγή».   
Σε περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης μαζί με άλλες αυθαιρεσίες, καταβάλλεται το παράβολο 
που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες αυθαιρεσίες και το πρόστιμο των 500 ευρώ για την διαμερισμάτωση, 
προστίθεται στο συνολικό πρόστιμο.  
Για να γίνει αυτό, η διαμερισμάτωση δηλώνεται ως 1 λοιπή παράβαση, χωρίς να κάνετε αναλυτικό 
προϋπολογισμό. Μπορείτε να δηλώσετε σε χωριστό ΦΚ τη λοιπή παράβαση της Διαμερισμάτωσης, 
αναγράφοντας στην περιγραφή του "ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ". 
Η διαμερισμάτωση αφορά το σύνολο του ορόφου, οπότε μπορεί να γίνει μια δήλωση από 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. Εάν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ιδιοκτητών, μπορεί να 
δοθεί βεβαίωση μεταβίβασης και για άλλη ιδιοκτησία. Στη περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να εκδώσετε 
χωριστή βεβαίωση, αναφέροντας στη τεχνική περιγραφή τον α/α της δήλωσης αυθαιρέτου που 
ρυθμίστηκε η διαμερισμάτωση. 
βλ. και Εγκύκλιο 3 του ΥΠΕΚΑ (1/10/2013), Παράρτημα 1, Διευκρινίσεις κατ’ άρθρο  α/α 62. 
 
1177..  ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟYYΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΙΙΔΔΙΙΟΟ  ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  
Μπορεί να γίνει μία δήλωση για το ακίνητο, με ξεχωριστά ΦΚ για τον κάθε ιδιοκτήτη, μοιράζοντας τις 
αυθαιρεσίες ανάλογα με τα ποσοστά ιδιοκτησίας τους και συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους 
συντελεστές σε κάθε ΦΚ.  
 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/nomothesia/4178-2013.pdf�
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=qWJnuGdlVEE%3d&tabid=855&language=el-GR�

