ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2254/ΦΕΚ Β/2184/05.09.2013
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο
άρθρο 24 του νόµου 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης - Περιβαλλοντικό
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/A').
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α'/98).
2. Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»
(ΦΕΚ Β/2234).
3. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π. ∆/τος 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α'/221), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 του Π. ∆/τος 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009» (ΦΕΚ Α'/56).
4. Το άρθρο 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού
Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/17).
5. Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α'/141).
6. Την 46/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β'/2101), όπως τροποποιήθηκε µε
την υπ' αριθµ. Υ331/11-7-2013 (ΦΕΚ Β'/1717) όµοια απόφαση.
7. Το άρθρο 1 του Ν. 4178/2013.
8. Το άρθρο 3 του Ν. 4178/2013.
9. Την παρ. 1 του άρθρου 10 του νόµου 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης
∆όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α'/174).
10. Την παρ. 8 του άρθρου 10 του νόµου 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης
∆όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α'/174).
11. Το άρθρο 11 του νόµου 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α'/174).
12. Το άρθρο 30 του νόµου 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α'/174)
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την
ένταξη στη ρύθµιση
1. Εξουσιοδοτηµένος µηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος τα απαιτούµενα στοιχεία του ακινήτου στα οποία
απαραίτητα περιλαµβάνονται η γενική περιγραφή, η ταχυδροµική διεύθυνση, ο ∆ήµος στον
οποίο ανήκει το ακίνητο, οι Γεωγραφικές Συντεταγµένες του γεωτεµαχίου στο οποίο
βρίσκεται το ακίνητο, τα πλήρη στοιχεία των ιδιοκτητών (απαραίτητα ονοµατεπώνυµο,
πατρώνυµο και ΑΦΜ) καθώς και η καταγραφή των εντασσόµενων παραβάσεων σύµφωνα µε
το Παράρτηµα του Νόµου 4178/2013 µε όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον
υπολογισµό του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίµου.
2. Μετά τη συµπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων ο µηχανικός υποβάλει αίτηµα
ηλεκτρονικά στο οποίο αναφέρει τον τρόπο πληρωµής του ενιαίου ειδικού προστίµου. Το
αίτηµα αυτό θεωρείται δήλωση πρόθεσης υπαγωγής του αυθαιρέτου και ελέγχεται ως προς
την αλήθεια των δηλούµενων στοιχείων. Το πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ εκδίδει
κωδικούς πληρωµής που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την πληρωµή του παραβόλου
και του ποσοστού ανταπόδοσης.
3. Η πληρωµή του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης διαπιστώνεται αυτόµατα µε
την διαβίβαση ηλεκτρονικών αρχείων από τα συµβεβληµένα Τραπεζικά Ιδρύµατα
πληρωµών. Εφόσον εξοφληθούν το παράβολο και το ποσοστό ανταπόδοσης η δήλωση
αποκτά αριθµό πρωτοκόλλου, µονοσήµαντο - µοναδικό αριθµό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
και επιπλέον κωδικούς πληρωµής που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την πληρωµή του
ενιαίου ειδικού προστίµου. Ως ηµεροµηνία υπαγωγής της δήλωσης θεωρείται η ηµεροµηνία
καταβολής του παραβόλου.
Στον εξουσιοδοτούµενο µηχανικό που υπέβαλλε τη δήλωση και στον ιδιοκτήτη
επιτρέπεται η ενηµέρωση για την πορεία της υπαγωγής στη ρύθµιση όπως η καταβολή των
δόσεων και η καταχώριση των πληρωµών έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Το πληροφοριακό σύστηµα ενηµερώνεται αυτόµατα για την πληρωµή των δόσεων ή την
εφάπαξ εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου.
Άρθρο 2
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την
περαίωση της διαδικασίας
1. Ο µηχανικός υποχρεούται µέσα σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την πληρωµή του
παραβόλου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
2.α Μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής των δικαιολογητικών είναι δυνατή η περαίωση
της διαδικασίας, εφόσον εξοφληθεί το ενιαίο ειδικό πρόστιµο και υποβληθεί ηλεκτρονικά
δήλωση του εξουσιοδοτηµένου µηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας
απόφασης ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά και τις µελέτες και θα τα
υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ανωτέρω προθεσµία. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω
προϋποθέσεις εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως η βεβαίωση της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3
του Ν. 4178/2013.
β. Για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 ως αντίγραφα των
σχεδίων από το πληροφοριακό σύστηµα προσκοµίζονται και επισυνάπτονται αντίγραφα των
σχεδίων που φέρουν υπογραφή και σφραγίδα Μηχανικού, στα οποία αναγράφεται ο
ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, που
εξάγεται από το πληροφοριακό σύστηµα. Σε περίπτωση δε που τα συγκεκριµένα σχέδια δεν
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα κατ' εφαρµογή της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου τα αντίγραφα των σχεδίων φέρουν υπογραφή και σφραγίδα Μηχανικού,
αναγράφεται σε αυτά ο ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης καθώς και η δήλωση του

Μηχανικού ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις µελέτες και θα τα
υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.
3. Με την εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, εφόσον
υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση του εξουσιοδοτηµένου µηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 2
ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά και τις µελέτες και θα τα υποβάλλει
ηλεκτρονικά στην ανωτέρω προθεσµία εκδίδεται η ειδική βεβαίωση της παρ. 1α
(περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013. Στην τεχνική έκθεση υπαγωγής που συνοδεύει
τη βεβαίωση γίνεται σαφής αναφορά για την εξόφληση ποσοστού 30% του ενιαίου ειδικού
προστίµου κατ' εφαρµογή της παρ. 1β του ιδίου άρθρου. Για την εφαρµογή της παρ. 3 του
άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 ως αντίγραφα των σχεδίων από το πληροφοριακό σύστηµα
προσκοµίζονται και επισυνάπτονται αντίγραφα των σχεδίων που φέρουν υπογραφή και
σφραγίδα Μηχανικού στα οποία αναγράφεται ο ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης
υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 που εξάγεται από το πληροφοριακό σύστηµα. Σε
περίπτωση δε που τα συγκεκριµένα σχέδια δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστηµα κατ' εφαρµογή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τα αντίγραφα των
σχεδίων φέρουν υπογραφή και σφραγίδα Μηχανικού, αναγράφεται σε αυτά ο ηλεκτρονικός
κωδικός της δήλωσης καθώς και η δήλωση του Μηχανικού ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα
δικαιολογητικά στοιχεία και τις µελέτες και θα τα υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας.
4. Στα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια που παραδίδει ο αρµόδιος µηχανικός στον
ιδιοκτήτη, προσαρτώνται στα συµβόλαια ή υποβάλλονται για την έκδοση διοικητικών
πράξεων αναγράφεται τον ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.
4178/2013 που εξάγεται από το πληροφοριακό σύστηµα. Σε περίπτωση που αυτά τα
δικαιολογητικά δεν έχουν ακόµα εισαχθεί στο σύστηµα θα συνοδεύονται µε υπεύθυνη
δήλωση του µηχανικού ότι είναι ταυτόσηµα µε αυτά που θα εισαχθούν σε ηλεκτρονική
µορφή. Τα δικαιολογητικά στοιχεία κατά το χρόνο ισχύος τους καθώς και τα σχέδια κατά το
παρόν άρθρο εφόσον προσαρτηθούν σε δικαιοπραξίες δύναται να επικυρώνονται από
συµβολαιογράφο κατά τις κείµενες διατάξεις προκειµένου να προσαρτηθούν σε
µεταγενέστερες πράξεις.
5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η συνολική διαδικασία υπαγωγής (ένταξη,
περαίωση) διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Ειδικότερα για την κατάρτιση συµβολαιογραφικών εγγράφων µε αντικείµενο τη
µεταβίβαση
ή
τη
σύσταση
εµπράγµατου
δικαιώµατος
σε
κάθε
ακίνητο,
συµπεριλαµβανοµένων των αδόµητων οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων η βεβαίωση
του άρθρου 3 Ν. 4178/2013 η οποία προσαρτάται στα συµβολαιογραφικά έγγραφα,
εκδίδεται σε κάθε περίπτωση µέσω του πληροφοριακού συστήµατος του Ν. 4178/2013.
6. Για την εφαρµογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 4178/2013 σχετικά
µε την υποβολή ή µη της µελέτης στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, γίνεται ειδική µνεία
σε κάθε βεβαίωση υπαγωγής και στη βεβαίωση της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν.
4178/2013 για µεταβίβαση. Η αναφορά επί της βεβαιώσεως για την υποβολή ή µη µελέτης
στατικής επάρκειας καταχωρείται από τον εξουσιοδοτούµενο Μηχανικό στην Τεχνική
Έκθεση που συνοδεύει την έκδοση της βεβαίωσης της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3 του
Ν. 4178/2013. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν υποβάλλεται µελέτη στατικής επάρκειας
αναφέρεται ρητά ότι η µελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να υποβληθεί πριν τη συµπλήρωση
της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις κείµενες διατάξεις. Η ειδική µνεία επί της βεβαιώσεως
υπαγωγής καταχωρείται µετά την ενεργοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά
την παρ. 6 του άρθρου 4 της παρούσας.
Η ειδική µνεία επί της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει την βεβαίωση της παρ. 1α
(περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013, όπου απαιτείται, καταχωρείται από την έναρξη
ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 3
Προθεσµίες Πληρωµών - Εκπτώσεων - Προσαυξήσεων
1. Κατά την πρώτη υποβολή της δήλωσης ο αρµόδιος µηχανικός, κατόπιν εντολής του
ιδιοκτήτη δηλώνει στο πληροφοριακό σύστηµα τον τρόπο πληρωµής.

Ανάλογα µε την ηµεροµηνία πληρωµής του παραβόλου, η δήλωση κατατάσσεται σε µια από
τις παρακάτω κατηγορίες:
Α. ∆ηλώσεις µε πληρωµή παραβόλου που θα πραγµατοποιηθεί έως και 7/2/2014,
εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2α του άρθρου 21 του Ν. 4178/2013 και παρέχονται
οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου:
i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 10/2/2014.
ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 10/2/2014.
Οι επόµενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι µηνιαίες ή τριµηνιαίες.
iii) 102 µηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής των
πρώτων 6 δόσεων έως και την 10/2/2014.
iv) 17 εξαµηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής της
πρώτης δόσης έως και την 10/2/2014.
Β. ∆ηλώσεις µε πληρωµή παραβόλου που θα πραγµατοποιηθεί από 8/2/2014 µέχρι και
7/8/2014 εντάσσονται στην περίπτωση της παρ. 2β του άρθρου 21 του Ν. 4178/2013 και
παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου:
i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 8/8/2014.
ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 8/8/2014. Οι
επόµενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι µηνιαίες ή τριµηνιαίες.
iii) 84 µηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής των
πρώτων 6 δόσεων έως και την 8/8/2014.
iv) 14 εξαµηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής της
πρώτης δόσης έως και την 8/8/2014.
Γ. ∆ηλώσεις µε πληρωµή παραβόλου που θα πραγµατοποιηθεί από 8/8/2014 µέχρι και
6/2/2015 εντάσσονται στην περίπτωση της παρ. 2γ του άρθρου 21 του Ν. 4178/2013 και
παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου:
i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 9/2/2015.
ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 9/2/2015. Οι
επόµενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι µηνιαίες ή τριµηνιαίες.
iii) 60 µηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής των
πρώτων 6 δόσεων έως και την 9/2/2015.
iv) 10 εξαµηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής της
πρώτης δόσης έως και την 9/2/2015.
2. Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστη µηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50)
ευρώ και ως ελάχιστη εξαµηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
Μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας του εξαµήνου εξοφλείται το συνολικό
ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου του εξαµήνου. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης
καταβολής του συνολικού ποσού του εξαµήνου, ανεξαρτήτως της µη εµπρόθεσµης
καταβολής των επί µέρους δόσεων κατά τα ανωτέρω, το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου
ειδικού προστίµου προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε µήνα καθυστέρησης.
3. Μέχρι και την τελευταία ηµέρα των ως άνω προθεσµιών καταβολής κάθε εξαµήνου
επιτρέπεται η αλλαγή του τρόπου εξόφλησης. Μετά την παρέλευση των ανωτέρω
προθεσµιών καταβολής επιτρέπεται µόνο η µετάβαση σε µηνιαίες ή εξαµηνιαίες δόσεις µε
απώλεια του δικαιώµατος έκπτωσης.
4. Μετά την παρέλευση 10 ηµερολογιακών ηµερών από τις ανωτέρω προθεσµίες λήξης
επιβάλλονται στα ανεξόφλητα ληξιπρόθεσµα ποσά των ειδικών προστίµων οι προσαυξήσεις
που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 4178/2013. Στις περιπτώσεις που
καταστεί ληξιπρόθεσµο ποσό εφάπαξ εξόφλησης ή εξόφλησης του 30% του ειδικού
προστίµου η προσαύξηση θα υπολογίζεται στο σύνολο του εφάπαξ ποσού ή του 30% του
ειδικού προστίµου µε διατήρηση του δικαιώµατος έκπτωσης.
5. Προσαυξήσεις που επιβάλλονται από την καθυστέρηση καταβολής πληρωµών δεν
µεταβάλλονται από τυχόν µεταγενέστερη τροποποίηση του ενιαίου ειδικού προστίµου ή την
αλλαγή του τρόπου εξόφλησης.

Αρθρο 4
∆ιεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγµατοποιηθεί µε προγενέστερες του
παρόντος διατάξεις.
1. Οι δηλώσεις του Ν. 4014/2011 δεν τροποποιούνται µετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης.
2. ∆ηλώσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011
υπάγονται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 µέχρι και
την καταληκτική ηµεροµηνία που προβλέπεται. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον
εξουσιοδοτηµένο µηχανικό στο πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ. Τα στοιχεία της δήλωσης,
οι πληρωµές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια µεταφέρονται σε νέα δήλωση τα
στοιχεία της οποίας συµπληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όπου
απαιτείται. Από το πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ εκδίδεται νέα πράξη ολοκλήρωσης της
υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 µετά την καταβολή του ποσοστού
ανταπόδοσης κατά τα οριζόµενα στην παρ.8 του άρθρου 10 του Ν. 4178/2013.
3. ∆ηλώσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και δεν έχουν
ολοκληρωθεί υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4178/4014 προκειµένου να ολοκληρωθούν.
Για την µεταφορά των στοιχείων και την έκδοση των σχετικών πράξεων υπαγωγής και
βεβαιώσεων απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου µέσω του εξουσιοδοτηµένου µηχανικού
στο ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ. Τα στοιχεία της δήλωσης οι πληρωµές καθώς και τα ήδη
υποβληθέντα σχέδια µεταφέρονται αυτοµάτως σε νέα δήλωση η οποία συµπληρώνεται,
όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Μετά την πληρωµή του
ποσοστού ανταπόδοσης, η καταβολή του υπολοίπου του ενιαίου ειδικού προστίµου καθώς
και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και της
παρούσας.
4. Μέχρι την υποβολή αίτησης µεταφοράς της δήλωσης του Ν. 4014/2011 στις διατάξεις
του Ν. 4178/2013 τυχόν πληρωµές που πραγµατοποιούνται µε παλαιούς κωδικούς των
δηλώσεων του Ν. 4014/2011 γίνονται δεκτές και εισάγονται στα οικονοµικά στοιχεία της
δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση πράξεων υπαγωγής ή την έκδοση βεβαιώσεων
υποβάλλεται αίτηµα µέσω του πληροφοριακού συστήµατος για την µεταφορά των στοιχείων
της δήλωσης και την έκδοση πράξεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και κατά
ειδικότερα που ορίζονται στην παρούσα.
5. Η διαδικασία ηλεκτρονικής µεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων που υποβλήθηκαν
κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 άρχεται ηλεκτρονικά
µε διαπιστωτική πράξη του φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήµατος. Σε κάθε
περίπτωση η διαδικασία ηλεκτρονικής µεταφοράς άρχεται εντός προθεσµίας 30 ηµερών από
τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης.
6. Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας µεταφοράς των στοιχείων των
δηλώσεων εκδίδονται ηλεκτρονικά βεβαιώσεις της παρ. 1α (περ.iii) του άρθρου 3 του Ν.
4178/2013 και για τις υπαγωγές που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις διατάξεις του Ν.
4014/2011 ανεξαρτήτως της αιτήσεως µεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων στις
διατάξεις του Ν. 4178/2013.
7. Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας µεταφοράς των στοιχείων των
δηλώσεων για την εφαρµογή της παρ. 1β του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 η βεβαίωση για
υπαγωγές κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 εκδίδεται µετά από τον ηλεκτρονικό έλεγχο
καταβολής ποσοστού τουλάχιστον 30% του συνόλου του ειδικού προστίµου. Η αναφορά επί
της βεβαιώσεως για την εξόφληση του ως άνω ποσοστού καταχωρείται από τον
εξουσιοδοτούµενο Μηχανικό στην περιγραφή του ακινήτου καθώς και στην Τεχνική Έκθεση
που συνοδεύει την έκδοση της βεβαίωσης.
8.α Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας µεταφοράς των στοιχείων των
δηλώσεων οι δικαιοπραξίες που πραγµατοποιούνται σε ακίνητα που έχουν δηλωθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 πραγµατοποιούνται µε έκδοση βεβαίωσης
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα και συνοδεύονται από την πράξη υπαγωγής
όπως αυτή εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4014/2011. Σε αυτή την περίπτωση,
µε ευθύνη του ιδιοκτήτη και του µηχανικού που συνέταξε την ανωτέρω βεβαίωση του Ν.

4178/2013 τα στοιχεία της πράξης υπαγωγής του Ν. 4014/2011 καταχωρούνται
υποχρεωτικά εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας, στις διατάξεις
του Ν. 4178/2013 και εκδίδονται νέες πράξεις κατά τις διατάξεις του Ν. 4178/2013.
β. Για τις δηλώσεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, για την εφαρµογή της
διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 4178/2013 σχετικά µε την υποβολή ή µη της
µελέτης στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, γίνεται ειδική µνεία σε κάθε βεβαίωση της
παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 για µεταβίβαση. Η αναφορά επί της
βεβαιώσεως για την υποβολή ή µη µελέτης στατικής επάρκειας καταχωρείται από τον
εξουσιοδοτούµενο Μηχανικό στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την έκδοση της
βεβαίωσης της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013. Σε κάθε περίπτωση
εφόσον δεν υποβάλλεται µελέτη στατικής επάρκειας αναφέρεται ρητά ότι η µελέτη στατικής
επάρκειας πρέπει να υποβληθεί πριν τη συµπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις
κείµενες διατάξεις.
9. Με βάση τις ανωτέρω παραγράφους οι πραγµατοποιηθείσες πληρωµές βάσει των
διατάξεων του Ν. 4014/2011 µεταφέρονται αυτόµατα ως έχουν κατά την υπαγωγή τους
στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η εισαγωγή τους προς
συµψηφισµό στο πεδίο που προορίζεται αποκλειστικά για την εισαγωγή ποσών που
καταβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4014/2011.
10. Ως ηµεροµηνία υπαγωγής κατά την παρ.1 του άρθρου 21. του Ν. 4178/2013 των
υπαρχουσών δηλώσεων του Ν. 4014/2011 λογίζεται η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, τα στοιχεία των δηλώσεων κατά τις διατάξεις
του Ν. 4014/2011 µε ληξιπρόθεσµες οφειλές ή σε αρχική υποβολή µε πληρωµένο παράβολο
µεταφέρονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 µέσα στο πρώτο εξάµηνο
εφαρµογής του Ν. 4178/2013.
11. Κατά την µεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων του Ν. 4014/2011 ισχύουν οι εξής
τρόποι πληρωµών:
Τρόπος Εξόφλησης

Αντιστοίχιση

σε

Ν. 4014/2011

Εξόφλησης

κατά

τρόπο
τα

οριζόµενα

στο

Ν.

4178/2013
Εφάπαξ

πληρωµή Εφάπαξ πληρωµή (έκπτωση

(έκπτωση 20%)
Εφάπαξ

20%)

πληρωµή Μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο

χωρίς έκπτωση

ποσό 50 ευρώ)

Μηνιαίες δόσεις

Μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο
ποσό 50 ευρώ)

Τριµηνιαίες δόσεις

Εξαµηνιαίες

δόσεις

(ελάχιστο ποσό 300 ευρώ)
12. Στις δηλώσεις του Ν. 4014/2011 που µεταφέρονται επιτρέπεται η µεταβολή του
τρόπου εξόφλησης από εφάπαξ πληρωµή σε µηνιαίες ή εξαµηνιαίες δόσεις µε απώλεια του
δικαιώµατος έκπτωσης 20%.
13. Στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί µέσω µηνιαίων ή τριµηνιαίων δόσεων
τουλάχιστον το 30% του ενιαίου ειδικού προστίµου των δηλώσεων του Ν. 4014/2011
εφαρµόζεται αυτόµατα η έκπτωση 10% κατά τη διαδικασία µετάβασης.
Άρθρο 5
Ανάθεση Πληροφοριακού Συστήµατος στο TEE
1. Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήµατος ανατίθεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο της
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
2. Πέραν των οριζόµενων στην παρούσα απόφαση δύναται να καταρτίζεται σχετική
σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιµατικής Αλλαγής και του Τ.Ε.Ε κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Στην
σχετική σύµβαση δύναται να ορίζονται χρονοδιαγράµµατα, ειδικές ρήτρες καθώς και ειδικές
δαπάνες που τυχόν απαιτούνται.
3. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας για την δηµιουργία των υποδοµών και την αρχική
λειτουργία της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και κάθε άλλης σχετικής ηλεκτρονικής
διαδικασίας δύναται να ορίζεται ως δικαιούχος χρηµατοδότησης κατά τις διατάξεις του Ν.
3614/2007 µετά από Προγραµµατική Σύµβαση µε το ΥΠΕΚΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 4178/2013.
Άρθρο 6
Χορήγηση Στοιχείων σε Τρίτους
Στις
περιπτώσεις
όπου
υποβάλλεται
από
τρίτο,
αίτηση,
για
χορήγηση
αντιγράφων υποβληθεισών ή υποβαλλοµένων αιτήσεων υπαγωγής αυθαιρέτου κατασκευής
ή χρήσεως στις ρυθµίσεις του Ν. 4178/2013, η χορήγηση των αιτηθέντων στοιχείων
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α') περί πρόσβασης
πολιτών σε διοικητικά και ιδιωτικά έγγραφα και τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α')
περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
Άρθρο 7
Γενικές ∆ιατάξεις
1. Το Υπουργείο Οικονοµικών, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, οι
υπηρεσίες ∆όµησης των ∆ήµων και οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα µόνο για
την ανάγνωση των στοιχείων και όχι για την επεξεργασία τους. Για την πρόσβαση
χρησιµοποιούνται οι ίδιοι κωδικοί µε τους αντίστοιχους γεωγραφικούς περιορισµούς που
έχουν διατεθεί από το ΤΕΕ για την εποπτεία των δηλώσεων του Ν. 4014/2011. Νέοι κωδικοί
αποστέλλονται µετά από αίτηµα στην αρµόδια αρχή για το πληροφοριακό σύστηµα.
2. Στις έντυπες αναφορές των πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων που παράγονται από
το πληροφοριακό σύστηµα αναγράφεται ηλεκτρονικός κωδικός ελέγχου (Η.Κ.Ε). Μέσω της
ειδικής ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ε παρέχονται ηλεκτρονικά αντίγραφα µε τη χρήση του
εκδιδόµενου Η.Κ.Ε προς τους ιδιοκτήτες καθώς και τους Συµβολαιογράφους και τους
∆ικηγόρους που συµµετέχουν στη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων.
3. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορισµού της διαδικασίας κατάθεσης
και απόδοσης του ειδικού προστίµου κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 30 του Ν.
4178/2013 εφαρµόζονται και ισχύουν για την κατάθεση στα τραπεζικά ιδρύµατα και την
απόδοση οι διατάξεις του Ν. 4014/2011 και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών υπουργικές
αποφάσεις καθώς και οι σχετικές συµβάσεις που καταρτίστηκαν µε τραπεζικά ιδρύµατα.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

