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Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 

Μεταβολών ∆ηλώσεων/Βεβαιώσεων Ν.4178/2013 

 

 

1. 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 

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 15 ηµέρες να διεκπεραιώνει και τα αιτήµατα που υποβάλλονται µε τον 

παραδοσιακό τρόπο, αλλά προτεραιότητα θα δοθεί πλέον στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. 

Μετά την  παρέλευση των 15 ηµερών, οι παραδοσιακές αιτήσεις που 

περιλαµβάνονται στο σύστηµα ∆ΕΝ θα εξυπηρετούνται και θα αρχειοθετούνται. 

 

1.1 ∆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: 

 

∆ιαθέσιµες Αιτήσεις για δηλώσεις του Ν.4014/2011 που δεν έχουν µεταφερθεί 

στο Ν.4178/2013 

 

Είδος Αίτησης Παρατηρήσεις 

Αίτηση µετάβασης δήλωσης στις διατάξεις του 

Ν.4178/2013 

Ισχύει για δηλώσεις σε προσωρινή και ολοκληρωµένη υπαγωγή 

καθώς και σε ληξιπρόθεσµες. Οι ληξιπρόθεσµες µεταφέρονται 

στο 1
ο
 εξαµ εφαρµογής του Ν.4178/2013 µε αντίστοιχη 

εκκίνηση των οικονοµικών υποχρεώσεων  

Αλλαγή υπευθύνου µηχανικού δήλωσης (*) 

Απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του υπάρχοντος µηχανικού και η 

ανάληψη της δήλωσης από νέο µηχανικό µε την συναίνεση του 

ιδιοκτήτη 

 

∆ιαθέσιµες Αιτήσεις για δηλώσεις του Ν.4178/2013 

 

Είδος Αίτησης Παρατηρήσεις 

Επαναφορά κατάστασης δήλωσης από 

"Οριστική" σε "Υπαγωγή" 

Επιτρέπεται σε δηλώσεις σε «Οριστική Υπαγωγή». Ο 

διαχειριστής Μηχανικός ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι αναλαµβάνει 

κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε τροποποίηση, 

καθώς και την υποχρέωση της ενηµέρωσης κάθε ιδιώτη, 

∆ηµόσιας Αρχής ή άλλου παραλήπτη στον οποίο έχει  ήδη 

χορηγηθεί οποιοδήποτε στοιχείο της παρούσας δήλωσης. 

Επαναφορά κατάστασης βεβαίωσης από 

"Οριστική" σε "Υπαγωγή" (**) 

Εγκρίνεται εφόσον δεν έχει παρέλθει 2µηνο από την 

ηµεροµηνία αυτοψίας και επίσης συνοδεύεται µε Υ∆ του 

διαχειριστή Μηχανικού ότι αναλαµβάνει κάθε ευθύνη που 

προκύπτει από οποιαδήποτε τροποποίηση, καθώς και την 

υποχρέωση της ενηµέρωσης κάθε ιδιώτη, ∆ηµόσιας Αρχής ή 

άλλου παραλήπτη στον οποίο έχει  ήδη χορηγηθεί οποιοδήποτε 

στοιχείο της παρούσας δήλωσης. Οι αλλαγές που επιτρέπονται 
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αφορούν λεκτικά, γεωγραφικό εντοπισµό κλπ και όχι ηµ/νία 

αυτοψίας ή αλλαγή τύπου βεβαίωσης** 

Μετατροπή σε Μηνιαίες τακτικές δόσεις Μετά την έγκριση του αιτήµατος πρέπει να εκτυπωθούν εκ  

νέου οι εντολές πληρωµής µε τα αναθεωρηµένα ποσά. 

Μετατροπή σε Εξαµηνιαίες τακτικές δόσεις Μετά την έγκριση του αιτήµατος πρέπει να εκτυπωθούν εκ  

νέου οι εντολές πληρωµής µε τα αναθεωρηµένα ποσά. 

Μετατροπή σε εφάπαξ πληρωµή (20% 

έκπτωση) 

Το αίτηµα εγκρίνεται εφόσον υποβάλλεται εντός των 

προθεσµιών των εξαµήνων του Ν.4178/2013. Μετά την έγκριση 

του αιτήµατος πρέπει να εκτυπωθούν εκ  νέου οι εντολές 

πληρωµής µε τα αναθεωρηµένα ποσά. 

Μετατροπή σε 1η 30%+Μηνιαίες δόσεις (10% 

έκπτωση) 

Το αίτηµα εγκρίνεται εφόσον υποβάλλεται εντός των 

προθεσµιών των εξαµήνων του Ν.4178/2013. Μετά την έγκριση 

του αιτήµατος πρέπει να εκτυπωθούν εκ  νέου οι εντολές 

πληρωµής µε τα αναθεωρηµένα ποσά. 

Μετατροπή σε 1η 30%+Εξαµηνιαίες δόσεις 

(10% έκπτωση) 

Το αίτηµα εγκρίνεται εφόσον υποβάλλεται εντός των 

προθεσµιών των εξαµήνων του Ν.4178/2013. Μετά την έγκριση 

του αιτήµατος πρέπει να εκτυπωθούν εκ  νέου οι εντολές 

πληρωµής µε τα αναθεωρηµένα ποσά. 

Επανεισαγωγή παλαιών προστίµων. 

Η δυνατότητα υπάρχει µόνο σε δηλώσεις σε "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.  

Επανεισαγωγή εξόδων αναβάθµισης. 

Η δυνατότητα υπάρχει µόνο σε δηλώσεις σε "Υπαγωγή". Στην 

περίπτωση αυτή διαγράφονται τα υπάρχοντα ποσά ενεργειακής 

αναβάθµισης ή/και στατικής ενίσχυσης ,  και οι δόσεις 

επαναϋπολογίζονται χωρίς αυτά . Ο χρήστης θα πρέπει µε δική 

του ευθύνη να τα επανεισάγει. 

∆υνατότητα προώθησης δήλωσης από «Αρχική 

υποβολή» σε "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. Για να εγκριθεί το αίτηµα πρέπει να 

έχει υποβληθεί το αντίστοιχο αρχείο (απόφαση επιτροπής) 

∆υνατότητα Προώθησης σε "Οριστική 

Υπαγωγή"  µε περιγραφή δικαιολογητικών 

Η δυνατότητα υπάρχει µόνο σε δηλώσεις σε "Υπαγωγή" Αφορά 

τις περιπτώσεις «Προς έκδοση οικοδ. Αδείας» ή «Εκδοθείσα 

ΟΑ προ 28/07/2011». Για να εγκριθεί το αίτηµα πρέπει να έχει 

υποβληθεί το αντίστοιχο αρχείο (άδεια)  

Έκδοση εντολής 30% για δικαιοπραξία  Παρέχεται σε δηλώσεις σε «Αρχική Υποβολή» σε παραδοσιακό 

οικισµό/διατηρητέο κτίριο προ έγκρισης Επιτροπής. Εφόσον 

προκύπτει από τα οικονοµικά στοιχεία εκδίδεται εντολή 

πληρωµής για την συµπλήρωση της καταβολής του 30% του 

προστίµου προκειµένου να υλοποιηθεί δικαιοπραξία που το 

απαιτεί. 

Αλλαγή υπευθύνου µηχανικού δήλωσης (*) 

Απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του υπάρχοντος µηχανικού και η 

ανάληψη της δήλωσης από νέο µηχανικό µε την συναίνεση του 

ιδιοκτήτη. Εάν η δήλωση προέρχεται από µεταφορά δήλωσης 

του Ν.4014/2011 τότε µεταφέρεται στον νέο διαχειριστή και 

αυτή η δήλωση 

 

* Η αλλαγή διαχειριστή µηχανικού γίνεται µε την απαραίτητη προϋπόθεση της έγγραφης 

συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη την οποία ο νέος διαχειριστής της δήλωσης οφείλει να υποβάλει στις 

υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτεί η δήλωση στα έντυπα δικαιολογητικά. Παραβίαση του ανωτέρω 

κανόνα µπορεί να επιφέρει πειθαρχικές ευθύνες. Το ΤΕΕ τηρεί αναλυτικά ιστορικά αρχεία καταγραφής 

των µεταβολών της δήλωσης για κάθε διαδοχικό διαχειριστή. 
** 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» 
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των βασικών στοιχείων να αναγράψει µε κεφαλαία γράµµατα τη φράση «ΑΚΥΡΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ∆ΕΝ 

ΕΧΕΙ ∆ΟΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ». 

 

1.2 ∆ιαδικασία εισαγωγής και παρακολούθησης αιτήσεων 

 

Στο σύστηµα έχει προστεθεί µια καρτέλα µε τίτλο "Αιτήσεις" τόσο στις δηλώσεις του 

Ν.4014/2011 όσο και στις δηλώσεις του Ν.4178/2013 από όπου µπορεί να υποβληθεί 

µία από τις αιτήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω. 

 

∆ήλωση Ν.4014/2011 

 
 

∆ήλωση Ν.4178/2013 

 
 

Στην κατάσταση της αίτησης περιλαµβάνονται οι εξής τιµές: 

 

� Σε εκκρεµότητα  

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

� Ολοκληρωµένη 

� Έχει απορριφθεί 
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� Ακυρωµένη από χρήστη 

 

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

χρήστης αλλάξει γνώµη πριν αυτή διεκπεραιωθεί.   

 

Με την επιλογή δηµιουργίας νέας αίτησης εµφανίζεται η οθόνη επιλογής του τύπου 

της αίτησης και της σύντοµης τεκµηρίωσης για την ανάγκη έγκρισης της αίτησης. 

Ανάλογα µε τα στοιχεία της δήλωσης και το στάδιο της εµφανίζονται ΜΟΝΟ τα 

αιτήµατα που είναι διαθέσιµα και επιτρέπονται για την συγκεκριµένη δήλωση. ∆ΕΝ 

επιτρέπεται η υποβολή µη επιτρεπτών αιτηµάτων βασιζόµενα στην περιγραφή στο 

πεδίο της τεκµηρίωσης και τυχόν επιπτώσεις από την έγκρισή τους γίνεται µε ευθύνη 

του Μηχανικού. Σε περίπτωση που ο µηχανικός επιθυµεί να υποβάλει αίτηµα που δεν 

παρέχεται από το σύστηµα πρέπει να χρησιµοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

n4178@central.tee.gr 

 

 
 

 
 

Κάθε αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει σύντοµα σχόλια του µηχανικού 

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

αίτηση που υποβάλει ο διαχειριστής µιας δήλωσης θεωρείται ότι έχει λάβει υπόψη 

τους περιορισµούς που θέτει η νοµοθεσία. 
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Το προσωπικό διαχείρισης του ΤΕΕ εγκρίνει το συντοµότερο δυνατόν τα αιτήµατα ή 

τα απορρίπτει µε αντίστοιχη αιτιολογία. 

 

1.3 ∆ιαδικασία αλλαγής διαχειριστή µηχανικού 

 

Η διαδικασία προβλέπει την αλλαγή διαχειριστή µηχανικού σε δήλώσεις του 

Ν.4014/2011 και Ν.4178/2013 στην περίπτωση που υπάρχει συναίνεση από τον 

υπάρχοντα διαχειριστή µηχανικό, τον νέο διαχειριστή µηχανικό και απαραίτητα του 

ιδιοκτήτη. 

 

Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται σε παρακάτω βήµατα ως εξής: 

 

• Ο υπάρχων διαχειριστής υποβάλει στο σύστηµα των αιτηµάτων αίτηµα 

«Αλλαγή υπευθύνου µηχανικού δήλωσης».  

• Ο νέος διαχειριστής µε το πλήκτρο «Αποδοχή Αλλαγής Υπευθύνου 

Μηχανικού ∆ήλωσης» συµπληρώνει τα στοιχεία της δήλωσης που επιθυµεί να 

αναλάβει σύµφωνα µε την οθόνη που ακολουθεί. 

 

 
 

• Το ΤΕΕ εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτηµα. 

• Ο νέος διαχειριστής υποβάλει τα έντυπα αποδοχής της αλλαγής από τον 

ιδιοκτήτη. 

 

Η αλλαγή διαχειριστή µηχανικού γίνεται µε την απαραίτητη προϋπόθεση της 

έγγραφης συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη την οποία ο νέος διαχειριστής της δήλωσης 

οφείλει να υποβάλει στις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτεί η δήλωση στα έντυπα 

δικαιολογητικά. Παραβίαση του ανωτέρω κανόνα µπορεί να επιφέρει πειθαρχικές 

ευθύνες. Το ΤΕΕ τηρεί αναλυτικά ιστορικά αρχεία καταγραφής των µεταβολών της 

δήλωσης για κάθε διαδοχικό διαχειριστή. 


