
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24   ΠΑΡ.  2β. (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 49 του ν.4030/2011) 

 Υπεύθυνη  δήλωση  του  ν.  1599/1986  (εις  διπλούν)  στην  οποία  
περιλαµβάνονται τα ατοµικά στοιχεία, ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.), η  
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) φορολογίας του, ο αριθµός και το έτος της  
οικοδοµικής άδειας   που υπάρχει, το εµβαδόν και η χρήση της κατασκευής που  
εµπίπτει  στη  ρύθµιση  της  παραγράφου 1,  η  ηµεροµηνία  ολοκλήρωσης  της 
κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για  
ακίνητο κύριας και µοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1Α, άλλης κατοικίας ή  
ακίνητο άλλης χρήσης, καθώς  επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν εµπίπτει σε καµία από  
τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23. Η δήλωση συνοδεύεται από την τελευταία  
δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η  
αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)  
και από τεχνική έκθεση που συµπληρώνεται από αρµόδιο µηχανικό. Στην έκθεση  
αυτή περιλαµβάνεται η περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης  
χρήσης και το εµβαδόν της και η χρήση της, καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται  
για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασµένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από  
λαµαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Στην τεχνική έκθεση  
επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής, αντίγραφα του  
στελέχους, του τοπογραφικού διαγράµµατος της αδείας, της κάτοψης του ορόφου,  
όπου εµφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις  
ρυθµίσεις του παρόντος και τα σχέδια τοµής σε κλίµακα 1: 100. Στις περιπτώσεις που  
δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδοµική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να  
ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που  
αποτυπώνουν  την  κατάσταση  του  ακινήτου.  Επιπλέον  στις  προαναφερθείσες  
περιπτώσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση κτίσµατος ή κατασκευής στις εκτός  
σχεδίου  περιοχές  και  σε  οικισµούς  χωρίς  σχέδιο,  υποβάλλεται  τοπογραφικό  
διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων (ΕΓΣΑ'87) που  
περιέχει απόσπασµα χάρτη µε προσδιορισµό της θέσης του ακινήτου. Απόσπασµα  
ρυµοτοµικού σχεδίου απαιτείται για τις περιοχές µε εγκεκριµένα σχέδια, όπου υπάρχει 
οικοδοµική άδεια. ∆ιάγραµµα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδοµήσιµο  
οικόπεδο  ή  γήπεδο  και  σε  κάθε  περίπτωση «φύλλο  καταγραφής  αυθαίρετης  
κατασκευής» σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος και:  
 
αα) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί  
σε κτίρια    κατοικίας, τουριστικά καταλύµατα ή κτίρια που δεν περιλαµβάνονται στην  
επόµενη περίπτωση ββ’ συµπληρωµένο δελτίο ελέγχου δοµικής τρωτότητας του  
φέροντα οργανισµού, συνοδευόµενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρµόδιου  
µηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε µµακροσκοπικό  
οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστηµα του φέροντος οργανισµού, καθώς και  
τυχόν εµφανείς βλάβες,  
ββ) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί  
σε  κτίρια  κοινωφελούς  χρήσης,  όπως  ενδεικτικά  κτίρια  συνάθροισης  κοινού,  
περίθαλψης,  κοινωνικής  πρόνοιας,  εκπαίδευσης,  πολιτιστικών  λειτουργιών,  
ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εµπορικά  
καταστήµατα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισµούς, δηµόσιων υπηρεσιών και σε  
κτίρια βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων της  
∆ΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση αα΄ µελέτη στατικής επάρκειας  
αρµόδιου µηχανικού, η οποία θα περιλαµβάνει: i) γεωµετρική τεκµηρίωση στοιχείων  



 
 

και διάταξης του φέροντα οργανισµού, ii) αποτίµηση της ποιότητας των υλικών του  
φέροντα οργανισµού, iii) µελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδοµένη στάθµη 
επιτελεστικότητας   (σεισµικός  συντελεστής),  iv)  πρόταση  ενισχύσεων  του 
υφισταµένου  φορέα,  εάν  απαιτείται,  v)  αντισεισµικό  έλεγχο  µε  το  σεισµικό 
συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο 
ιδιοκτήτης.  
Στο σώµα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να βεβαιώνεται από  
δηµόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος.  
 
«Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από δηµόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα 
οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της 
χρήσης. Αν δεν υπάρχουν δηµόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, που αποδεικνύουν το 
χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης, αυτός µπορεί να 
αποδειχτεί και από ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, κατά την έννοια του 
άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, προ της 31.1.1983. » 
 
Η υπεύθυνη δήλωση θα  συνοδεύεται  από  δηµόσια  έγγραφα  ή  αεροφωτογραφίες,  
από  τα  οποία  θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή 
εγκατάστασης της χρήσης.  
 
Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και  
τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού για τον ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο του 
πίνακα των  γειώσεων  και  των  λοιπών  ηλεκτροµηχανολογικών  εγκαταστάσεων, 
εφόσον υπάρχουν.  

 


