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Προσαρµογές στο σύστηµα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν. 4014 

& 4030/2011 & 4042/2012 (Αυθαίρετα, Βεβαιώσεις µεταβίβασης) 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Το νέο σύστηµα θα λειτουργήσει ΑΡΧΙΚΑ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται παρακάτω. Ενδέχεται µετά το αρχικό διάστηµα να προκύψουν 

τροποποιήσεις για λόγους λειτουργικότητας του συστήµατος και για την 

ενσωµάτωση των απαραίτητων προς έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ και 

του ΥΠΕΚΑ ως προς το περιεχόµενο του ∆ιαγράµµατος Κάλυψης και του 

∆ελτίου Ελέγχου ∆οµικής Τρωτότητας του Φέροντα Οργανισµού. 

 
1. Γενικά 

 

Στην νέα έκδοση του λογισµικού του συστήµατος διαχείρισης δηλώσεων 

αυθαιρέτων-βεβαιώσεων µεταβίβασης έχουν γίνει οι εξής βασικές προσθήκες: 

 

� Έχει προστεθεί η δυνατότητα εισαγωγής των απαιτούµενων ψηφιακών 

αρχείων του φακέλου κάθε δήλωσης για ρύθµιση αυθαίρετης κατασκευής 

� Έχει προστεθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και παρακολούθησης 

αιτήσεων προς το ΤΕΕ για απαιτούµενες µεταβολές ή ενέργειες 

 

 

2. Σύστηµα εισαγωγής στοιχείων/αρχείων 

 

2.1 Απαιτούµενα στοιχεία και προτεινόµενες µορφές αρχείων 

 

Σύµφωνα µε το Ν. 4014 απαιτείται σειρά στοιχείων για την τεκµηρίωση των 

στοιχείων του δηλούµενου ακινήτου. Μέρος των στοιχείων αυτών είναι κοινό και 

υποχρεωτικό για όλες τις δηλώσεις, ενώ µέρος τους διαφοροποιείται ανάλογα µε την 

χρήση του ακινήτου ή άλλες παραµέτρους. 

 

Κάθε αρχείο που εισάγεται στο σύστηµα πρέπει να χαρακτηρίζεται από το είδος του 

κατά την διαδικασία εισαγωγής. Το σηµείο αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

ώστε κάθε υποβαλλόµενο αρχείο να αντιστοιχιστεί σωστά στον πίνακα πληρότητας 

των στοιχείων της δήλωσης. Η διαδικασία απαιτεί, όπως αναφέρεται παρακάτω, 

ιδιαίτερη προσοχή διότι δεν επιτρέπεται η φυσική διαγραφή αρχείων, παρά µόνο η 

ακύρωσή τους. Στο σύστηµα επιτρέπεται να εισάγονται περισσότερα του ενός αρχεία 

ανά είδος στοιχείου, ανάλογα µε τις ανάγκες της δήλωσης και τις επιλογές του 

µηχανικού. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται ο κύριος/βασικός κατάλογος των στοιχείων 

αυτών και σχόλια για το περιεχόµενό τους και την υποχρέωση επισύναψης του 

αντίστοιχου αρχείου ανάλογα µε το είδος της δήλωσης. Για τις περιπτώσεις απλών 

βεβαιώσεων µεταβίβασης δεν ισχύει προς το παρόν ο παρακάτω πίνακας αλλά όποιος 

επιθυµεί µπορεί να τεκµηριώνει την βεβαίωση µε τυχόν επιπλέον στοιχεία (πχ 

φωτογραφίες) για δική του χρήση. 
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Είδος Στοιχείου 

Υποχρεωτική 

Υποβολή 

Σχετική 

Νοµοθεσία 

Αναµενόµενη µορφή 

στοιχείου 

Προτεινόµενη 

Μορφή 

αρχείου 

Ανάθεση του ιδιοκτήτη 

στο µηχανικό για την 

τακτοποίηση Ναι 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β, ΥΑ 

41498 

άρθρο 1 

Ψηφιοποιηµένο αντίγραφο 

µε υπογραφή ιδιοκτήτη 

PDF, 

multipage 

TIFF, JPEG, 

GIF 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/86 του ιδιοκτήτη  Ναι 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β 

Ψηφιοποιηµένο αντίγραφο 

µε υπογραφή ιδιοκτήτη 

στην οποία πρέπει να 

επισυνάπτονται όλα τα 

συνοδευτικά στοιχεία 

όπως απαιτούνται από την 

Νοµοθεσία 

PDF, 

multipage 

TIFF, JPEG, 

GIF 

Ε9 Ναι 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β 

Ψηφιοποιηµένο 

Αντίγραφο 

PDF, 

multipage 

TIFF, JPEG, 

GIF 

Τεχνική έκθεση 

µηχανικού Ναι 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β  PDF 

Φωτογραφίες Ναι 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β  PDF 

Οικοδοµική άδεια 

(στέλεχος, απόσπασµα 

ρυµοτοµικού, 

τοπογραφικό αδείαςκλπ) 

Εφόσον 

υπάρχει άδεια  

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β Ψηφιοποιηµένο αντίγραφο 

PDF, 

multipage 

TIFF, JPEG, 

GIF 

Έγγραφα ρύθµισης µε 

προηγούµενους νόµους 

(Ν_3843/10, Ν. 1337/83) 

Εφόσον 

υπάρχει 

προηγούµενη 

ρύθµιση  

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β Ψηφιοποιηµένο αντίγραφο 

PDF, 

multipage 

TIFF, JPEG, 

GIF 

Τοπογραφικό διάγραµµα 

(εξαρτηµένο ΕΓΣΑ) 

Εκτός σχεδίου 

ή/και εφόσον 

δεν υπάρχει 

οικοδοµική 

άδεια 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β Ψηφιοποιηµένο σχέδιο PDF 

Κατόψεις Ναι  

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β 

Ψηφιοποιηµένο σχέδιο ή  

αντίγραφο PDF 

Τοµές  Ναι 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β 

Ψηφιοποιηµένο σχέδιο ή  

αντίγραφο PDF 

∆ιάγραµµα κάλυψης 

Ναι, 

 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β 

Ψηφιοποιηµένο σχέδιο ή  

αντίγραφο PDF 

Τεχνική έκθεση αρµόδιου 

µηχανικού για Η/Μ 

Ναι, σε 

χρήσεις εκτός 

κατοικίας 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β.αα Ψηφιοποιηµένο αρχείο PDF 

Αποδείξεις παλαιότερων 

πληρωµών οφειλών (Υ.∆ 

ιδιοκτήτη για το ύψος του 

συνολικού ποσού) 

Εφόσον 

υπάρχουν 

παλαιότερα 

ποσά >0 

 Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

11, Ν. 

4042/2012 

άρθρο 51 § 

11δ 

Ψηφιοποηµένο αντίγραφο 

εξοφληµένων 

παραστατικών 

παλαιότερων προστίµων 

PDF, 

multipage 

TIFF, JPEG, 

GIF 

Αµοιβή µηχανικού/ 

Εισφορά ΤΕΕ Ναι 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.γ Ψηφιοποηµένο αντίγραφο 

PDF, 

multipage 

TIFF, JPEG, 
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GIF 

ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΜΠ 

µηχανικού Ναι 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.γ Ψηφιοποιηµένο αντίγραφο 

PDF, 

multipage 

TIFF, JPEG, 

GIF 

Θετική απόφαση της 

επιτροπής της παρ. 9 του 

αρθ. 24 του Ν. 4014  

Ν. 4014 

αρθ. 24 παρ. 

9  Ψηφιοποιηµένο αντίγραφο 

PDF, 

multipage 

TIFF, JPEG, 

GIF 

Νέα οικοδοµική άδεια 

µετά την ένταξη στο 

Ν.4014  

Ν. 4014 

αρθ. 26 παρ. 

2 

Ψηφιοποιηµένο αντίγραφο 

στελέχους της νέας 

εκδοθείσας αδείας 

PDF, 

multipage 

TIFF, JPEG, 

GIF 

∆ελτίο ∆οµικής 

Τρωτότητας Κατηγορία 1 Ναι (*) 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β.αα  

Μηχανικός 

(έντυπο,τεχνική έκθεση, 

φωτογραφίες) PDF 

∆ελτίο ∆οµικής 

Τρωτότητας Κατηγορία 2 Ναι (*) 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β.αα  

Μηχανικός 

(έντυπο,τεχνική έκθεση, 

φωτογραφίες) PDF 

∆ελτίο ∆οµικής 

Τρωτότητας Κατηγορία 3 

Ν.4014 Αρ. 24 παρ. 2 αα Ναι (*) 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β.αα  

Μηχανικός 

(έντυπο,τεχνική έκθεση, 

φωτογραφίες) PDF 

∆ελτίο ∆οµικής 

Τρωτότητας Κατηγορία 3 

Ν.4014 Αρ. 24 παρ. 2 ββ Ναι (*) 

Ν.4014/11 

άρθρο 24 § 

2.β.αα  

Μηχανικός (Μελέτη 

στατικής επάρκειας 

σύµφωνα µε Ν.4014 Αρ. 

24 παρ. 2 ββ) PDF 

 

(*) Είναι υποχρεωτικό ένα απο τα ανωτέρω αρχεία ανάλογα µε τον χαρακτηρισµό του 

ακινήτου 

 

Οι γενικές αρχές του είδους των αρχείων διαφέρουν ανάλογα µε την προέλευση των 

αρχικών στοιχείων, σύµφωνα µε τα εξής: 

 

Στοιχεία που είτε υποβάλλονται µε υπογραφές είτε προϋπάρχουν σε χαρτί 

 

Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις µε υπογραφές ή στοιχεία που 

είναι διαθέσιµα σε χαρτί, όπως στελέχη αδειών, παλαιά σχέδια, Ε9, αποδείξεις 

παλαιών πληρωµών κλπ. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ψηφιοποιηθούν σε ανάλυση 

κατά προτίµηση >=100 dpi και χωρίς χρώµα εάν το αρχικό πρωτότυπο είναι 

ασπρόµαυρο.  

Επισηµαίνεται ότι οι αποδείξεις των ηλεκτρονικών πληρωµών που γίνονται µέσω του 

συστήµατος δεν χρειάζεται να επισυναφθούν, διότι τεκµηριώνονται καθηµερινά 

ηλεκτρονικά µέσω του διατραπεζικού συστήµατος ∆ΙΑΣ. 

 

Η ψηφιοποίηση µπορεί να γίνει µε κάθε πρόσφορο τρόπο που διαθέτει ο µηχανικός, 

αρκεί να εξασφαλίζεται ότι το αποτέλεσµα είναι εξίσου αναγνώσιµο µε το 

πρωτότυπο. 

 

Η προτεινόµενη µορφή του αρχείου είναι κατά σειρά προτίµησης σε PDF, multipage 

TIFF, JPEG, GIF. 

 

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή 
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Πρόκειται για στοιχεία αναφορών και σχεδίων τα οποία είναι διαθέσιµα σε ψηφιακή 

µορφή σε λογισµικό επεξεργασίας κειµένου, σχεδίων κλπ. Τα αρχεία αυτά πρέπει να 

εξαχθούν σε µορφή PDF µε επιλογές ανάλυσης και ιδεατού µεγέθους χαρτιού 

ανάλογα µε την εκτύπωση που θα επιλέγετο σε περίπτωση που θα υποβάλλονταν σε 

χαρτί. 

 

Εάν το διαθέσιµο λογισµικό του µηχανικού δεν υποστηρίζει την εξαγωγή σε PDF, 

υπάρχει στο διαδίκτυο πληθώρα δωρεάν ή µη ιδεατών εκτυπωτών για την εργασία 

αυτή.  

 

Στα αρχεία πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία του συντάξαντος, ο οποίος πρέπει να 

συµµετέχει υποχρεωτικά στην οµάδα των µηχανικών. 

 

2.2 Απαιτούµενα αρχεία και δικαιώµατα χρηστών 

 

Σε κάθε δήλωση υπάρχει διαχειριστής µηχανικός ο οποίος υποχρεωτικά συµµετέχει 

στην οµάδα των υπεύθυνων µηχανικών. Για την υποβολή ορισµένων αρχείων, πρέπει 

να συµµετέχουν υποχρεωτικά στην οµάδα των υπεύθυνων µηχανικών τα φυσικά 

πρόσωπα µε τα αντίστοιχα επαγγελµατικά δικαιώµατα. 

 

Οι περιορισµοί αυτοί αφορούν τα παρακάτω είδη στοιχείων: 

 

∆ελτίο ελέγχου δοµικής τρωτότητας του φέροντα οργανισµού / Μελέτη στατικής 

επάρκειας: Για την υποβολή δελτίου τρωτότητας ή µελέτης στατικής επάρκειας 

απαιτείται ανάλογα µε την κατηγορία (βλέπε §2.3) απαιτείται η συµµετοχή των εξής 

ειδικοτήτων µηχανικών. 

 

Κατηγορία Κτηρίου Σύντοµη Περιγραφή 

 

 

Ειδικότητες Μηχανικών 

∆ελτίο ∆οµικής 

Τρωτότητας Κατηγορία 1 

Μετατροπή εξωστών και 

ηµιυπαιθρίων-διάταξη υποστέγου ή 

πέργκολας, προστεγάσµατος-

µικροκατασκευές στα δώµατα ή 

στο περιβάλλον -ψησταριές και 

καθιστικά , διαµορφώσεις-Ανοικτές 

κολυµβητικές ή άλλες δεξαµενές-

πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές 

ΠΜ, ΑΜ, ΑΤΜ, Πτυχιούχος 

Μηχανικός ∆οµικών ΄Εργων, 

Έργων Υποδοµής, Πολιτικών 

Υποµηχανικών και Τοπογραφίας 

Τ.Ε.,  

∆ελτίο ∆οµικής 

Τρωτότητας Κατηγορία 2  

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις 

που καταλαµβάνουν τµήµα του 

όλου κτιρίου ( οριζόντιες ή κάθετες 

αυτοτελείς ιδιοκτησίες σε κτίριο το 

οποίο έχει ανεγερθεί µε οικοδοµική 

άδεια)  

ΠΜ, ΑΜ, ΑΤΜ, Πτυχιούχος 

Μηχανικός ∆οµικών ΄Εργων, 

Έργων Υποδοµής, Πολιτικών 

Υποµηχανικών και Τοπογραφίας 

Τ.Ε.,  

∆ελτίο ∆οµικής 

Τρωτότητας Κατηγορία 3 

Ν.4014 Αρ. 24 παρ. 2 αα  

Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές ή 

χρήσεις για τις οποίες κατά το 

εδάφιο β της παρ.2 του άρθρου 

24αα απαιτείται η συµπλήρωση και 

η υποβολή δελτίου δοµικής 

τρωτότητας και οι οποίες δεν 

περιλαµβάνονται στις κατηγορίες 1 

και 2 

Για κτήρια µε αριθµό ορόφων 

<=2 ΠΜ, ΑΜ, ΑΤΜ, 

Πτυχιούχος Μηχανικός ∆οµικών 

΄Εργων, Πολιτικών 

Υποµηχανικών. Για κτήρια µε 

αριθµό ορόφων >2 ΠΜ, ΑΜ 
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Μελέτη στατικής 

επάρκειας Κατηγορία 3 

Ν.4014 Αρ. 24 παρ. 2 ββ 

Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές ή 

χρήσεις για τις οποίες κατά το 

εδάφιο β της παρ.2 του άρθρου 

24ββ απαιτείται η υποβολή µελέτη 

στατικής επάρκειας 

ΠΜ 

 

 

 

Τοπογραφικό διάγραµµα (εξαρτηµένο ΕΓΣΑ): Απαιτείται στην οµάδα των 

µηχανικών να συµµετέχει ένας τουλάχιστον µε ειδικότητα Αγρονόµου Τοπογράφου 

Μηχανικού ή/και Πολιτικού Μηχανικού, Πτυχιούχου Τοπογράφου Μηχανικού 

αποφοίτου Τ.Ε.Ι., Πολιτικών Υποµηχανικών 

 

Τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού για Η/Μ: Απαιτείται στην οµάδα των 

µηχανικών να συµµετέχει ένας τουλάχιστον µε ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού, 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού , Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Πτυχιούχου 

Ηλεκτρολόγου Τ.Ε. και Πτυχιούχου Μηχανολόγου Τ.Ε. (µόνο για το µέρος των 

µηχανολογικών, εφόσον υπάρχουν). Η συµµετοχή µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ πρέπει 

να γίνεται µέσα στα όρια των µεγεθών (ισχύς, χωρητικότητες δεξαµενών κλπ) των 

κατασκευών που ορίζονται από την νοµοθεσία. 

 

Σε περίπτωση που την διαχείριση της δήλωσης την έχει µηχανικός που δεν έχει 

το επαγγελµατικό δικαίωµα ή Νοµικό Πρόσωπο (εταιρεία) πρέπει στην οµάδα 

των µηχανικών κάθε δήλωσης να προστεθούν τα φυσικά πρόσωπα που 

υπογράφουν ή έχουν συντάξει τις µελέτες ή τις δηλώσεις και που έχουν το 

αντίστοιχο επαγγελµατικό δικαίωµα σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. 

Ειδικά για τις δηλώσεις που βρίσκονται σε "Ολοκληρωµένη υπαγωγή" και 

παρουσιάζεται η ανάγκη να προστεθούν υπεύθυνοι µηχανικοί πρέπει να 

υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση (βλέπε §3) έτσι ώστε η δήλωση να τροποποιηθεί 

σε κατάσταση "Προσωρινής Υπαγωγής" (Τέτοια αιτήµατα θα διεκπεραιώνονται 

αυθηµερόν). 

 

2.3 ∆ιαδικασία εισαγωγής και ενηµέρωσης αρχείων 

 

Πριν από την εισαγωγή αρχείων πρέπει στο φύλλο της δήλωσης "Πρόσθετα Στοιχεία" 

να προστεθεί ο αριθµός των ορόφων του κτιρίου καθώς και πεδίο όπου πρέπει να 

συµπληρωθεί η κατάταξη του κτηρίου σε µία από τις κατηγορίες του Σχεδίου 

Τεχνικής Οδηγίας του ΤΕΕ όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 

Κατηγορία 1. Στις κατωτέρω περιπτώσεις της κατηγορίας 1 το δελτίο δοµικής 

τρωτότητας συµπληρώνεται ανεξαρτήτως της συνολικής κατηγοριοποίησης του 

συνόλου του κτιρίου ( αα ή ββ) κατά το εδάφιο β της παρ.3 του άρθρου 24 του 

Ν.4014/2011.  Όπου δε έχει εφαρµογή η παρούσα διάταξη δεν απαιτείται επιπλέον 

µελέτη στατικής επάρκειας για το σύνολο του κτιρίου (περίπτωση ββ) υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν  έχουν πραγµατοποιηθεί σε αυτό  άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή 

χρήσεις. 

Στην κατηγορία (1) περιλαµβάνονται : 

 

1. H µετατροπή εξωστών και ηµιυπαιθρίων χώρων (νόµιµων ή µή) σε χώρους 

κύριας ή βοηθητικής χρήσης, διάταξη υαλοστασίων ή άλλων ελαφρών 

κατασκευών. 
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2. Η διάταξη υποστέγου ή πέργκολας, προστεγάσµατος κ.λπ. (ανοικτού ή 

κλειστού, µικρού ή/και ελαφρού αντικειµενικώς), µε µηδενική πρακτικώς 

διακινδύνευση. 

3. Οι µικροκατασκευές στα δώµατα ή στο περιβάλλον του κτιρίου 

(«εξαρτηµένες») ή στον περιβάλλοντα χώρο («ανεξάρτητες»), µικρές ή / και 

ελαφρές. 

4. Οι ψησταριές και καθιστικά οπουδήποτε, παρεµφερείς µικροκατασκευές, 

µανδρότοιχοι µικρού ύψους (κάθε είδους), κατασκευές διαµορφώσεως σε 

κήπους και αυλές. 

5. Ανοικτές κολυµβητικές ή άλλες δεξαµενές, υπαίθριες, εκτός κτιρίου. 

6. Οι πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές, που η τακτοποίησή τους προβλέπεται 

από το νόµο, ύστερα από την κρίση της αντίστοιχης 3-µελούς Αρχιτεκτονικής 

Επιτροπής. 

 

Κατηγορία 2. Στην κατηγορία (2) περιλαµβάνονται: Αυθαίρετες κατασκευές ή 

χρήσεις που καταλαµβάνουν τµήµα του όλου κτιρίου ( οριζόντιες ή κάθετες 

αυτοτελείς ιδιοκτησίες σε κτίριο το οποίο έχει ανεγερθεί µε οικοδοµική άδεια)  και η 

υπαγωγή στο Ν.4014/2011 πραγµατοποιήθηκε για τη συγκεκριµένη ιδιοκτησία. Για 

τη συγκεκριµένη κατηγορία ο έλεγχος του Μηχανικού για την συµπλήρωση του 

δελτίου δοµικής τρωτότητας διενεργείται µόνο επί της συγκεκριµένης αυτοτελούς 

ιδιοκτησίας και δεν σχετίζεται µε το σύνολο του κτιρίου. 

 

Κατηγορία 3. Στην κατηγορία (3) περιλαµβάνονται: ‘Oλες οι αυθαίρετες κατασκευές 

ή χρήσεις για τις οποίες κατά το εδάφιο β της παρ.3 του άρθρου 24 απαιτείται η 

συµπλήρωση και η υποβολή δελτίου δοµικής τρωτότητας και οι οποίες δεν 

περιλαµβάνονται στις κατηγορίες των παρ.1 και 2 της παρούσης διάταξης. 

 

Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της κατηγορίας 3 συµπληρώνεται το δελτίο 

δοµικής τρωτότητας, κατά το κεφάλαιο 3 του παραρτήµατος, σε συνδυασµό µε τη 

µελέτη στατικής επάρκειας για τις κατασκευές της παραγράφου (ββ) του νόµου, που 

συντάσσεται από διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό. 

 

Η µορφή και το περιεχόµενο του δελτίου δοµικής τρωτότητας ανά κατηγορία θα 

προσδιοριστεί µε την έκδοση της αντίστοιχης Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ). 
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Στην συνέχεια από το φύλλο της δήλωσης µε επικεφαλίδα "Αρχεία" δίνεται η 

δυνατότητα εισαγωγής αρχείων, προεπισκόπισης ή ακύρωσης. 

 

 
Στην οθόνη δίνονται οι λεπτοµέρειες κάθε αρχείου, ενώ στους δείκτες έχει προστεθεί 

η ένδειξη των ελλείψεων των αρχείων σε σχέση µε τα υποχρεωτικά απαιτούµενα. 

 

Οι επιτρεπόµενες λειτουργίες και τα αντίστοιχα πλήκτρα είναι τα εξής: 

 

 
Ενεργοποιεί την λειτουργία εισαγωγής αρχείου στην δήλωση. Αναλυτικά 

η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω. 

 
Το επιλεγµένο αρχείο διαβάζεται από το σύστηµα και εµφανίζεται στον 

υπολογιστή του χρήστη. 

 Το επιλεγµένο αρχείο ακυρώνεται και αφαιρείται από την εκπλήρωση 

των κριτηρίων πληρότητας. (Η ακύρωση υποβληθέντος αρχείου δεν 

είναι διαθέσιµη σε κατάσταση "Ολοκληρωµένης Υπαγωγής" και 

εποµένως αν απαιτηθεί αυτή η λειτουργία πρέπει να γίνει 

ηλεκτρονική αίτηση για την µετάβαση της δήλωσης σε "Προσωρινή 

Υπαγωγή") 
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Με την επιλογή εισαγωγής νέου αρχείου εµφανίζεται η οθόνη µε τον κατάλογο του 

είδους των αρχείων και πληροφορίες για το αν είναι υποχρεωτικά ή τις προϋποθέσεις 

για να εισαχθούν. 

 

 
 

Σηµειώνεται ότι αρχεία που έχουν ως προαπαιτούµενο τη συµµετοχή µηχανικών 

συγκεκριµένων ειδικοτήτων και οι µηχανικοί αυτοί δεν περιλαµβάνονται στην οµάδα 

συµµετεχόντων, εµφανίζονται στο τέλος και έχουν επενεργοποιηµένη την δυνατότητα 

επιλογής τους. 

 

Ο χρήστης οφείλει µε ΠΡΟΣΟΧΗ να επιλέξει το είδος του αρχείου και στην συνέχεια 

µε το πλήκτρο "Όνοµα αρχείου" να επιλέξει το αρχείο από το τοπικό του σύστηµα. 

Με το πλήκτρο "Υποβολή Αρχείου" το επιλεγµένο αρχείο µεταφέρεται από το τοπικό 

σύστηµα του χρήστη στο σύστηµα διαχείρισης των δηλώσεων αυθαιρέτων. 

 

Κατά τον χρόνο αναµονής της µεταφοράς του αρχείου προτείνεται ο χρήστης να µην 

κλείσει το παράθυρο πλοήγησης. Μετά το τέλος της µεταφοράς του αρχείου το 

σύστηµα επιστρέφει στην οθόνη των αρχείων όπου εµφανίζεται και το µόλις εισαχθέν 

αρχείο. Ο χρήστης µπορεί να συνεχίσει την υποβολή των επόµενων αρχείων και στο 

τέλος µε την επιλογή "Επιστροφή" το σύστηµα επιστρέφει στην οθόνη των 

δηλώσεων. 

 

Το µέγιστο αποδεκτό µέγεθος ανά αρχείο είναι 20ΜΒ. Στην εξαιρετική περίπτωση 

που το αρχείο είναι µεγαλύτερο, πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες: 

 

� Να διερευνηθεί µήπως το µέγεθος είναι αδικαιολόγητα µεγάλο χωρίς να 

απαιτείται (πχ ασπρόµαυρο σχέδιο έχει σαρωθεί και αποθηκευτεί µε 

πληροφορία χρώµατος ή η ανάλυση είναι υπερβολική χωρίς να απαιτείται) 

� Να συµπιεστεί µε διαφορές τεχνικές 

� Να υποβληθεί τµηµατικά σε αρχεία µικρότερα των 20ΜΒ 

 

3. Σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων µεταβολών 

δηλώσεων/βεβαιώσεων 

 
Στο σύστηµα έχει ενσωµατωθεί σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για 

µεταβολές σε δηλώσεις-βεβαιώσεις οι οποίες λόγω των περιορισµών της νοµοθεσίας 

δεν µπορούν να υλοποιηθούν απευθείας από τον χρήστη. Αυτές οι αιτήσεις 

υποβάλλονται µέχρι την έναρξη του ηλεκτρονικού συστήµατος µε τον παραδοσιακό 
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τρόπο (µε τη συµπλήρωση αίτησης που αποστέλεται στο ΤΕΕ µέσω fax ή e-mail). 

Μετά την έναρξη του συστήµατος ηλεκτρονικής υποβολής αιτηµάτων, το ΤΕΕ θα 

συνεχίσει για µία εβδοµάδα να διεκπεραιώνει και τα αιτήµατα που υποβάλλονται µε 

τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά προτεραιότητα θα δοθεί πλέον στις ηλεκτρονικές 

αιτήσεις. Μετά την  παρέλευση της εβδοµάδας, οι παραδοσιακές αιτήσεις ∆ΕΝ θα 

εξυπηρετούνται και θα αρχειοθετούνται. 

 

3.1 ∆ιαθέσιµες ηλεκτρονικές αιτήσεις 

 

Το σύστηµα ανάλογα µε το είδος και την κατάσταση της δήλωσης και τα υπόλοιπα 

τρέχοντα δεδοµένα, προτείνει στον χρήστη µόνο τις αιτήσεις που µπορούν να 

υποβληθούν, σύµφωνα µε τον επόµενο πίνακα: 

 

Είδος Αίτησης Παρατηρήσεις 

Επαναφορά κατάστασης δήλωσης αυθαιρέτου 

από ολοκληρωµένη σε προσωρινή Επιτρέπεται µόνο σε δηλώσεις σε "Ολοκληρωµένη Υπαγωγή".  

Επαύξηση δόσεων δήλωσης σε 15 

Επιτρέπεται σε δηλώσεις µε επιλογή δόσεων 3 µηνών. Θα 

πρέπει να επανατυπωθούν οι εντολές πληρωµής δόσεων. 

Επαύξηση δόσεων δήλωσης σε 46 

Επιτρέπεται σε δηλώσεις µε επιλογή µηνιαίων δόσεων.Θα 

πρέπει να επανατυπωθούν οι εντολές πληρωµής δόσεων. 

Μετατροπή δόσεων δήλωσης σε εφάπαξ 

πληρωµή . 

Επιτρέπεται σε δηλώσεις µε επιλογή πληρωµής σε δόσεις. Οι 

αιτήσεις θα ικανοποιούνται µόνο µέσα στο εκάστοτε χρονικό 

περιθώριο της εφάπαξ πληρωµής 

Μετατροπή εφάπαξ δόσης δήλωσης σε 

τριµηνιαίες πληρωµές δόσεων. Επιτρέπεται σε ανεξόφλητη δήλωση µε επιλογή εφάπαξ 

Μετατροπή εφάπαξ δόσης δήλωσης σε µηνιαίες 

πληρωµές δόσεων. Επιτρέπεται σε ανεξόφλητη δήλωση µε επιλογή εφάπαξ 

Επανεισαγωγή παλαιών προστίµων. 

Η δυνατότητα υπάρχει µόνο σε δηλώσεις σε "Προσωρινή 

Υπαγωγή". Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται τα παλαιά 

πρόστιµα,  και οι δόσεις επαναϋπολογίζονται χωρίς αυτά . Ο 

χρήστης θα πρέπει µε δική του ευθύνη να τα επανεισάγει.  

∆υνατότητα προώθησης δήλωσης από «Αρχική 

υποβολή» σε "Προσωρινή υπαγωγή" µε 

περιγραφή δικαιολογητικών. 

Η ∆ήλωση πρέπει να είναι σε αρχική υποβολή, να έχει 

πληρωθεί το παράβολο και να βρίσκεται σε περιορισµό λόγω 

παραδοσιακού οικισµού (περ.24β άρθ.24). 

Για να εγκριθεί το αίτηµα πρέπει να έχει υποβληθεί το 

αντίστοιχο αρχείο (απόφαση επιτροπής) 

∆υνατότητα προώθησης δήλωσης από 

«Προσωρινή Υπαγωγή» σε "Ολοκληρωµένη 

υπαγωγή" µε περιγραφή δικαιολογητικών. 

Η δυνατότητα υπάρχει µόνο σε δηλώσεις σε "Προσωρινή 

Υπαγωγή" για τις οποίες έχει δηλωθεί "Προς έκδοση αδείας" ή 

"Πρόχειρη κατασκευή".  

Για να εγκριθεί το αίτηµα πρέπει να έχει υποβληθεί το 

αντίστοιχο αρχείο (άδεια ή απόφαση επιτροπής)  

Επαναφορά κατάστασης βεβαίωσης µηχανικού 

άρθρου 23 ν. 4014/2011 από ολοκληρωµένη σε 

προσωρινή 

Επιτρέπεται µόνο σε βεβαιώσεις µεταβίβασης (δηλ. εφόσον δεν 

υπάρχουν παράβολα/πρόστιµα). Οι αλλαγές που επιτρέπονται 

αφορούν λεκτικά, γεωγραφικό εντοπισµό κλπ και όχι ηµ/νία 

αυτοψίας ή αλλαγή τύπου βεβαίωσης**.  

** Σε περίπτωση που η Βεβαίωση µηχανικού δεν επιδέχεται διόρθωσης ως ανωτέρω (π.χ. έχει επιλεγεί 

λάθος τύπος βεβαίωσης ή εάν δεν έπρεπε καν να εκδοθεί βάσει της κείµενης νοµοθεσίας) ο µηχανικός 

µπορεί να αιτηθεί την επαναφορά της Βεβαίωσης σε προσωρινή υπαγωγή και στο πεδίο «Περιγραφή» 

των βασικών στοιχείων να αναγράψει µε κεφαλαία γράµµατα τη φράση «ΑΚΥΡΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ∆ΕΝ 

ΕΧΕΙ ∆ΟΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ». 

 

3.2 ∆ιαδικασία εισαγωγής και παρακολούθησης αιτήσεων 
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Στο σύστηµα έχει προστεθεί µια καρτέλα µε τίτλο "Αιτήσεις" όπου µπορεί να 

υποβληθεί µία από τις αιτήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω. 

 
 

Στην κατάσταση της αίτησης περιλαµβάνονται οι εξής τιµές: 

 

� Σε εκκρεµότητα  

� Σε επεξεργασία (όταν την επεξεργάζεται ο διαχειριστής του συστήµατος) 

� Ολοκληρωµένη 

� Έχει απορριφθεί 

� Ακυρωµένη από χρήστη 

 

µε το εικονίδιο  µπορεί να προστεθεί µια αίτηση ενώ µε το  να ακυρωθεί, εάν ο 

χρήστης αλλάξει γνώµη πριν αυτή διεκπεραιωθεί.   

 

 

Κάθε αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει σύντοµα σχόλια του µηχανικού 

που να σχετίζονται αποκλειστικά µε το λόγο για την υποβολή της αίτησης. 

 

Το προσωπικό διαχείρισης εγκρίνει το συντοµότερο δυνατόν τα αιτήµατα ή τα 

απορρίπτει µε αντίστοιχη αιτιολογία. 

 

 

 

 

 


