
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
για τη χρήση του λογισµικού

Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα 
δήλωσης αυθαιρέτων;

Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και 
βεβαιώσεις του Ν. 4014/2011 είναι οι κωδικοί του MyTEE και του 
συστήµατος αµοιβών, δηλ. των δωρεάν ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕ. 
Η διαδικασία απόκτησης κωδικών, περιγράφεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ " 
HYPERLINK "http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/codes" ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ".

Στην οθόνη του γεωγραφικού εντοπισµού δεν εµφανίζεται ο χάρτης

Το πρόβληµα παρουσιάζεται γιατί είναι ενεργοποιηµένη σχετική ρύθµιση του 
browser που χρησιµοποιείτε η οποία δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε 
ορισµένες σελίδες. Θα πρέπει να επιλέξετε:

Για Internet Explorer: Εργαλεία  Ρυθµίσεις Internet  Ασφάλεια  
Εµφάνιση µικτού περιεχοµένου  Να επιτρέπεται µετά από ερώτηση 

Κατά τη διαδικασία του γεωγραφικού εντοπισµού, παρουσιάζεται 
σφάλµα που αναφέρει τα επιλεγµένα σηµεία και στο τέλος το 
µήνυµα: «Η δήλωση έχει µη αποδεκτή ακρίβεια/κλίµακα»

Το πρόβληµα παρουσιάζεται γιατί το πεδίο των συντεταγµένων έχει 
συγκεκριµένο εύρος το οποίο υπερβήκατε στην προσπάθειά σας να 
προσδιορίσετε µε πολύ µεγάλη ακρίβεια το ακίνητο. Προσπαθήστε ξανά, 
επιλέγοντας λιγότερα σηµεία. 

Στην ηλεκτρονική υποβολή κάνουµε τον γεωγραφικό εντοπισµό του 
ακινήτου στους χάρτες του Κτηµατολογίου. Εξακολουθεί να 
απαιτείται εξαρτηµένο τοπογραφικό στα γήπεδα εκτός σχεδίου;

Ο γεωγραφικός εντοπισµός του ακινήτου είναι απαραίτητος για την 
δηµιουργία βάσης δεδοµένων η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και συµπερασµάτων και τη χάραξη οικιστικής 
πολιτικής. Δεν αντικαθιστά την εκπόνηση των µελετών που προβλέπει ο 
νόµος ανάλογα µε την περίπτωση. 

Προβλέπεται ότι µέχρι να προετοιµαστεί το σύστηµα για την 
ηλεκτρονική υποβολή των µελετών και λοιπών στοιχείων που 
απαιτούνται, η πληρότητα θα βεβαιώνεται µε ηλεκτρονική 
δήλωση του µηχανικού. Με ποιό τρόπο κάνω αυτή τη δήλωση; 

Ο µηχανικός δηλώνει ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα απαιτούµενα στοιχεία 
και σχέδια µετά από σχετικό ερώτηµα, το οποίο τίθεται µέσω του 
ηλεκτρονικού συστήµατος, κατά τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης από 
το στάδιο «Προσωρινή Υπαγωγή» στο στάδιο «Ολοκληρωµένη υπαγωγή». 

Σε τι µορφή αρχείων θα είναι τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία που 
θα υποβληθούν µε ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστηµα;



Οι ακριβείς απαιτήσεις θα διευκρινιστούν όταν θα είναι διαθέσιµη η 
συγκεκριµένη λειτουργία. 

Στην καρτέλα των ιδιοκτητών, το σύστηµα απαιτεί την συµπλήρωση 
των πεδίων: Επώνυµο / Όνοµα/ Πατρώνυµο. Τι 
συµπληρώνουµε όταν πρόκειται για εταιρεία;

Πράγµατι, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για την συνέχιση της 
διαδικασίας. Στην περίπτωση Εταιρειών, µπορείτε να συµπληρώσετε και στα 
τρία πεδία την επωνυµία της Εταιρείας ή απλώς τη λέξη «Εταιρεία» στα πεδία 
«Όνοµα» και «Πατρώνυµο».

Μπορώ να κάνω δοκιµές για να εξοικειωθώ µε το σύστηµα και µέχρι 
ποιό στάδιο; 

Δοκιµές µπορούν να γίνουν χωρίς κανένα πρόβληµα, όσο η δήλωση 
βρίσκεται στην κατάσταση «Σε επεξεργασία». Κάθε φορά που ο χρήστης 
αλλάζει κάποιο µέγεθος, εκτός από την «αποθήκευση» πρέπει να 
επανυπολογίζει το πρόστιµο πατώντας το πλήκτρο του ευρώ στην πάνω 
δεξιά σηµείο της οθόνης. 

Έχω υποβάλλει δήλωση η οποία βρίσκεται στην κατάσταση «Αρχική 
Υποβολή» δηλώνοντας αντί για 30,50 τ.µ. 3050 τ.µ., µε 
αποτέλεσµα να έχει υπολογιστεί λάθος το παράβολο και το 
πρόστιµο. Τι πρέπει να κάνω για να το διορθώσω; 

Γενικά, απαιτείται µεγάλη προσοχή κατά την συµπλήρωση των στοιχείων. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση µπορείτε να αγνοήσετε την λανθασµένη υποβολή 
και να δηµιουργήσετε µια νέα εγγραφή εξαρχής. Δηλώσεις που βρίσκονται 
στο στάδιο της «Αρχικής υποβολής» δεν λαµβάνονται υπόψη. Η δήλωση 
θεωρείται ότι ισχύει όταν βρίσκεται στο στάδιο «Προσωρινή Υπαγωγή», όταν 
δηλαδή έχει πληρωθεί το παράβολο και έχει επιλεγεί το σχήµα των δόσεων. 

Σε δήλωση που έχω υποβάλλει στο σύστηµα, ενώ έχει πιστοποιηθεί 
η εξόφληση του παραβόλου, η δήλωση δεν έχει αλλάξει 
κατάσταση από «Αρχική υποβολή» σε «Προσωρινή Υπαγωγή». 

Για την αναβάθµιση κάθε δήλωσης σε επόµενο στάδιο, θα πρέπει η δήλωση 
να υποβληθεί ξανά (πλήκτρο «Υποβολή δήλωσης» στην πάνω δεξιά πλευρά 
της οθόνης). 

Στο στάδιο αυτό, το σύστηµα ελέγχει την εξόφληση της πληρωµής του 
παραβόλου, επιλέγεται το σχήµα των δόσεων και η δήλωση περνά στο 
στάδιο της  «Προσωρινής Υπαγωγής» (βλ. σελ. 16-19 εγχειριδίου χρήσης)

Σε δήλωση που έχω υποβάλλει στο σύστηµα, η οποία βρίσκεται 
στην κατάσταση «Προσωρινή Υπαγωγή», µπορώ να αλλάξω το 
σχήµα πληρωµής των δόσεων; 

Το σχήµα επιλογής των δόσεων επιλέγεται κατά την διαδικασία µεταβολής 
της κατάστασης της δήλωσης από «Αρχική υποβολή» σε Προσωρινή 
Υπαγωγή».

Στο σηµείο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τον µηχανικό και τον 



πολίτη, που επισηµαίνεται και µέσω σχετικού µηνύµατος του συστήµατος, 
καθώς το επιλεγµένο σχήµα δόσεων δεν µπορεί να τροποποιηθεί όταν η 
δήλωση περάσει στην κατάσταση «Προσωρινή Υπαγωγή». 

Σε δήλωση που έχω υποβάλλει στο σύστηµα, η οποία βρίσκεται 
στην κατάσταση «Προσωρινή Υπαγωγή», µπορώ να διορθώσω 
την τιµή ζώνης ή άλλα στοιχεία υπολογισµού του προστίµου; 

Στο στάδιο της «Προσωρινής Υπαγωγής», µπορούν να γίνουν διορθώσεις 
στα υποβληθέντα στοιχεία ή µεγέθη και να αναθεωρηθεί το πρόστιµο. Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναθεωρηθούν και τα αντίστοιχα ποσά των 
δόσεων, αρκεί ο µηχανικός να εκδώσει νέες εντολές.   

Σε δήλωση που έχω υποβάλλει στο σύστηµα, ενώ έχει πιστοποιηθεί 
η εξόφληση τόσο του παραβόλου όσο και του προστίµου, η 
δήλωση δεν έχει αλλάξει κατάσταση από «Προσωρινή 
Υπαγωγή» σε «Ολοκληρωµένη Υπαγωγή».

Για την αναβάθµιση κάθε δήλωσης σε επόµενο στάδιο, θα πρέπει η δήλωση 
να υποβληθεί ξανά (πλήκτρο «Υποβολή δήλωσης» στην πάνω δεξιά πλευρά 
της οθόνης). 

Στο στάδιο αυτό, το σύστηµα ελέγχει την εξόφληση της πληρωµής του 
προστίµου, ο µηχανικός δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία και η δήλωση περνά 
στο στάδιο της «Ολοκληρωµένης Υπαγωγής» (βλ. σελ. 16-19 εγχειριδίου 
χρήσης).

Η «Βεβαίωση Μηχανικού» της παρ. 4 του άρθρου 23 που είναι 
απαραίτητη στα συµβόλαια µεταβίβασης, εκδίδεται κι αυτή 
ηλεκτρονικά; Ποιά στοιχεία χρειάζεται να συµπληρωθούν; 

Το σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων έχει ήδη επεκταθεί, προκειµένου να 
συµπεριλάβει την κατάθεση µε ηλεκτρονικό τρόπο και των βεβαιώσεων 
µηχανικών που απαιτούνται για την µεταβίβαση ακινήτων. 

Στην περίπτωση αυτή, ο αρµόδιος µηχανικός συµπληρώνει όλα τα στοιχεία 
του ακινήτου, όπου υπάρχουν (Χρήση, οικοδοµική άδεια κλπ) - πλην των 
φύλλων καταγραφής αυθαιρεσιών - και κάνει τον γεωγραφικό εντοπισµό 
του ακινήτου. Στη συνέχεια, υποβάλει τη δήλωση και ακολουθεί την 
αντίστοιχη περίπτωση µέσω σχετικών ερωτηµάτων του συστήµατος. 
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ΜΕΡΟΣ Β’

Με ποιο τρόπο δηλώνονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα ήδη
καταβληθέντα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης, όπως
προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 24;

Η πληρωµή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί στο παρελθόν µε διάφορους
τρόπους, είναι διαδικασία που απαιτεί κάποιου είδους εξωτερική επιβεβαίωση.

Μέχρι τότε, δηλώνεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα η αυθαίρετη κατασκευή/χρήση,
εκδίδεται και πληρώνεται το "παράβολο", προκειµένου αυτή να ενταχθεί στη
ρύθµιση του ν.4014/2011.

Στη συνέχεια, όταν θα ανακοινωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης και εισαγωγής
στο σύστηµα των προστίµων που έχουν ήδη καταβληθεί, θα συνεχιστεί κανονικά
η πληρωµή του υπόλοιπου προστίµου, εφόσον δεν έχει καλυφθεί.

Σε δήλωση που υπολογίστηκε πρόστιµο 2.300 ευρώ και παράβολο
2.000 ευρώ, όταν το σύστηµα ενηµερώθηκε για την πληρωµή του
προστίµου και έγινε η επιλογή πληρωµής µε έκπτωση 20%, η
επόµενη δόση παρουσιάστηκε µηδενική που είναι σωστό. Το
σύστηµα όµως παρουσιάζει τη συναλλαγή αυτή ανεξόφλητη. Πώς
µπορώ να προχωρήσω;

Για την αναβάθµιση κάθε δήλωσης σε επόµενο στάδιο, θα πρέπει η δήλωση να
υποβληθεί ξανά (πλήκτρο «Υποβολή δήλωσης» στην πάνω δεξιά πλευρά της
οθόνης).

Στο στάδιο αυτό, το σύστηµα ελέγχει την εξόφληση της πληρωµής του
προστίµου, ο µηχανικός δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία και η δήλωση περνά
στο στάδιο της «Ολοκληρωµένης Υπαγωγής» (βλ. σελ. 16-19 εγχειριδίου
χρήσης).

Στην συγκεκριµένη περίπτωση, θα ελεγχθεί από το σύστηµα ότι το ποσόν του
προστίµου, µετά την έκπτωση, έχει υπερκαλυφθεί από την πληρωµή του
παραβόλου και η δήλωση θα προχωρήσει κανονικά στο στάδιο της
"Ολοκληρωµένης υπαγωγής".

Στο στάδιο «Προσωρινής υπαγωγής», διαπιστώνεται ανάγκη
διόρθωσης στοιχείων. Το σύστηµα δέχεται διαγραφή και εισαγωγή
νέων φύλλων καταγραφής, αποθηκεύει, αλλά δεν µου επιτρέπει να
υπολογίσω εκ νέου το πρόστιµο, το οποίο µε τα νέα στοιχεία είναι
µικρότερο. Πώς πρέπει να συνεχίσω;

Για οποιαδήποτε τροποποίηση του προστίµου µετά από αλλαγή στοιχείων, η
δήλωση πρέπει να υποβληθεί ξανά καθώς, εκτός από τον επανυπολογισµό του
προστίµου, πρέπει να αναθεωρηθούν και τα ποσά των αντίστοιχων δόσεων.

Μετά την επιλογή «Υποβολή Δήλωσης» ανοίγει παράθυρο στο οποίο
αναφέρονται τα πρόστιµα πριν και µετά τις εκάστοτε διορθώσεις.

Κάθε ενδιάµεση ενηµέρωση των στοιχείων µε αλλαγή του προστίµου,
καταγράφεται στο ιστορικό της δήλωσης.

Με ποιο τρόπο δηλώνω στο ηλεκτρονικό σύστηµα ότι για την
αυθαίρετη κατασκευή πρόκειται να εκδοθεί οικοδοµική άδεια βάσει
των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 1577/85, όπως
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011;

Η αυθαίρετη κατασκευή/χρήση, δηλώνεται κανονικά στο µηχανογραφικό
σύστηµα εκδίδεται και πληρώνεται το "παράβολο", προκειµένου να ενταχθεί στη
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ρύθµιση του ν.4014/2011 και να εκδοθεί στη συνέχεια η άδεια νοµιµοποίησης.

Όταν καθοριστούν οι επιµέρους ρυθµίσεις σχετικά µε την συγκεκριµένη
διάταξη, θα προβλεφθεί µε ποιό τρόπο θα αποτυπώνεται στο σύστηµα αυτή η
διαδικασία.

Όταν πρόκειται να εκδοθεί οικοδοµική άδεια και έχει ήδη πληρωθεί
το παράβολο που απαιτείται, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί ξανά
ώστε να πάει από το στάδιο «Αρχική Υποβολή» στο επόµενο στάδιο
«Προσωρινή Υπαγωγή»;

Γενικά µια δήλωση θεωρείται έγκυρη όταν βρίσκεται στο στάδιο «Προσωρινή
Υπαγωγή». Ειδικά για τη συγκεκριµένη περίπτωση, που πρόκειται να εκδοθεί
οικοδοµική άδεια, καλό είναι ο χρήστης να µην προχωρεί στο επόµενο στάδιο
γιατί θα πρέπει να επιλέξει και το σχήµα των δόσεων.

Όταν καθοριστούν οι επιµέρους ρυθµίσεις σχετικά µε την συγκεκριµένη
διάταξη, θα προβλεφθεί µε ποιό τρόπο θα αποτυπώνεται στο σύστηµα αυτή η
διαδικασία.

Με ποιό τρόπο διαγράφω/ακυρώνω µια Βεβαίωση που έχει
υποβληθεί οριστικά;

Δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής εσφαλµένης Βεβαίωσης. Σε περίπτωση
εσφαλµένης Βεβαίωσης που έχει υποβληθεί οριστικά, ο µηχανικός πρέπει να
αποστείλει στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΤΕΕ (fax: 210 3221772) Υ.Δ. του ν.
1599/86 υπογεγραµµένη και σφραγισµένη, που θα περιέχει τον Α/Α της
εσφαλµένης βεβαίωσης, τους λόγους που ζητά την ακύρωσή της καθώς και
δήλωση ότι η συγκεκριµένη βεβαίωση δεν χρησιµοποιήθηκε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Αυθαιρέτου» ή
«Βεβαίωσης», ο µηχανικός πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα το παρακάτω σηµείο:

Πεδίο «Περιγραφή»: Αναγράφονται τα ειδικότερα στοιχεία της συγκεκριµένης
ιδιοκτησίας, π.χ.: «Οριζόντια Ιδιοκτησία (διαµέρισµα) Α3 Α’ ορόφου
πολυκατοικίας, ....»

Επισηµαίνεται στους µηχανικούς ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην
καταχώρηση των δεδοµένων αλλά και σε όλα τα στάδια προώθησης των
δηλώσεων και βεβαιώσεων του Ν. 4014/2011.

Όταν το παράβολο υπερκαλύπτει το πρόστιµο, πώς ολοκληρώνεται
η διαδικασία στο ηλεκτρονικό σύστηµα;

Το παράβολο δεν επιστρέφεται σε καµία περίπτωση (βλ. παρ. 2γ άρθρου 24).

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει να γίνει ξανά «υποβολή» της
δήλωσης, γίνεται ο έλεγχος εξόφλησης, ο µηχανικός δηλώνει τα λοιπά
απαραίτητα στοιχεία και εκδίδεται η βεβαίωση ρύθµισης (βλ. και ερώτηση 2).

Σε δήλωση που έχει εξοφληθεί το παράβολο και το πρόστιµο, το
σύστηµα δεν µου επιτρέπει να προχωρήσω σε «Οριστική Υπαγωγή»
παρουσιάζοντας το µήνυµα: «Σφάλµα: Δεν έχει µεταβληθεί το πρόστιµο
από την τελευταία υποβολή προσωρινής υπαγωγής»

Στην περίπτωση αυτή το πιθανότερο είναι να υπάρχει µέσα στη δήλωση ο
χαρακτηρισµός «Πρόχειρη κατασκευή», όπου πρέπει η εφαρµοστεί η διαδικασία
που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 24.

Μέχρι ποιό στάδιο της δήλωσης µπορώ να εισάγω συνεργάτη
µηχανικό;

Η εισαγωγή συνεργάτη µηχανικού γίνεται από την καρτέλα «Συµµετέχοντες
Μηχανικοί» σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την «Ολοκληρωµένη Υπαγωγή».

Πώς βρίσκω το ηλεκτρονικό κλειδί που µου ζητάει το σύστηµα;

Το ηλεκτρονικό κλειδί το παράγει αυτόµατα το σύστηµα στο στάδιο της
«Προσωρινής Υπαγωγής».
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Γιατί όταν προσπαθώ να κάνω γεωγραφικό εντοπισµό
παρουσιάζεται το µήνυµα «Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αποκλεισµού των
αναδυόµενων παραθύρων» και δεν µπορώ να προχωρήσω;

Το πιθανότερο είναι ότι στον browser που χρησιµοποιείτε (Explorer, Mozilla),
έχετε ενεργοποιήσει τον αποκλεισµό των αναδυόµενων παράθυρων (pop ups).

Θα πρέπει να βρείτε τη σχετική επιλογή στις ρυθµίσεις του browser και να
απενεργοποιήσετε (προσωρινά ή οριστικά) αυτή σας την επιλογή. 

Πώς ακυρώνεται δήλωση σε επεξεργασία? Δεν εµφανίζεται το
κόκκινο «Χ» στην αρχική σελίδα

Οι δηλώσεις δεν µπορούν να διαγραφούν, έστω κι αν βρίσκονται στο στάδιο
«Επεξεργασία», µπορεί όµως να τροποποιηθεί οποιοδήποτε στοιχείο τους.
Ο µέγιστος αριθµός δηλώσεων στο στάδιο «Επεξεργασία», έχει καθοριστεί στις
50 (βλ. σελ. 16 εγχειριδίου χρήσης).
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