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ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 40 θαη 41 ηνπ Ν. 3775/2009 

(ΦΔΚ 122 A /21-7-2009) "Καλφλεο ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

θαλφλεο ππνθεθαιαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ, δηαδηθαζία ηαρείαο 

αδεηνδφηεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο." 

 

ρεη. : Σν ππ. αξηζκ. πξση. 31613/23-7-2009 έγγξαθν καο. 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40 θαη 41 ηνπ Ν. 3775/2009 : 

1. ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ πνπ 

αθνξνχλ εκηππαίζξηνπο ρψξνπο, ππέξγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

θαη ππφγεηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο, 

 

2. ξπζκίδνληαη ζέκαηα αιιαγήο ρξήζεο εκηππαίζξησλ θαη θιεηζηψλ 

ππέξγεησλ θαη ππφγεησλ ρψξσλ, ζε θηίξηα ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα 

έρεη εθδνζεί κέρξη θαη 2-7-2009 θαη θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπο, θαζψο θαη 

νη ζπλέπεηεο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο απφ ηελ κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα ηνπο αξκνδίνπο ππαιιήινπο απφ ηελ κε 

ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηίζεληαη. 

 

Δηδηθφηεξα : 

 

1.- Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο ΓΟΚ. 

 

1.1.- Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 3775/2009, ηξνπνπνηνχληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1577/85 πεξί ΓΟΚ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 2831/2000 θαη νξίδεηαη φηη: 

 

1. Γελ ππνινγίδνληαη ζηνλ ζπληειεζηή δφκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ εμψζηεο 

θαη εκηππαίζξηνη ρψξνη ζπλνιηθήο επηθάλεηαο έσο 35% ηεο επηθάλεηαο 

πνπ επηηξέπεηαη λα δνκεζεί ζπλνιηθά ζην νηθφπεδν, αληί ηνπ 40% πνπ 

ίζρπε, 

 

2. Ζ επηθάλεηα ησλ εκηππαίζξησλ ρψξσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη 

ην 15% ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ, αληί ηνπ 20% πνπ είρε 

θαζνξηζηεί κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 2831/2000. 

 

3. Οη εκηππαίζξηνη ρψξνη θαηαλέκνληαη αλαινγηθά αλά φξνθν, 

πεξηνξηζκφο πνπ δελ πθίζηαην. 

 



4. Σν πιάηνο ηνπ εκηππαίζξηνπ ρψξνπ παξακέλεη ηνπιάρηζηνλ 2,50 κ. ελψ 

ην βάζνο νξίδεηαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 1,80 κ., αληί ηνπ ειαρίζηνπ 

2,50 κ. πνπ ίζρπε. 

 

5. Γηα ηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο νη εκηππαίζξηνη ρψξνη πξέπεη λα 

έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 2,50 κ. θαη βάζνο κηθξφηεξν ή ίζν κε ην 

πιάηνο ηνπο, φπσο ίζρπε. ηελ πεξίπησζε απηή δελ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο 

ηεο αλαινγηθήο θαηαλνκήο αλά φξνθν. 

 

6. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη επί πξνζζήθεο ζε πθηζηάκελν θηίξην. 

 

Οη παξαπάλσ λέεο ξπζκίζεηο αξρίδνπλ λα ηζρχνπλ γηα ηηο νηθνδνκηθέο 

άδεηεο νη αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ ππνβάιινληαη απφ 22-7-

2009. Καηά ζπλέπεηα νη άδεηεο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί 

κέρξη θαη 21-7-2009, εθδίδνληαη κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα 

ηνπο εκηππαίζξηνπο ρψξνπο. 1.2.- Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 

πξνζηίζεηαη κεηά ην εδάθην (Αγ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 

1577/85 πεξί ΓΟΚ, εδάθην (δ) ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνζκεηξψληαη ζην 

ζπληειεζηή δφκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ νη ππέξγεηνη θιεηζηνί ρψξνη 

ζηάζκεπζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ. 

 

1.3.- Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 νξίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ ν ππφγεηνο 

ρψξνο λα κελ πξνζκεηξάηαη ζηνλ ζπληειεζηή δφκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ, ε 

νξνθή ηνπ ππνγείνπ ζε θαλέλα ζεκείν απφ ηελ νξηζηηθή ζηάζκε ηνπ πέξημ 

εδάθνπο δελ ππεξβαίλεη ην 0,80 κ. αληί ηνπ 1,50 κ., πνπ ίζρπε κε ηελ 

παξ. 1Ββ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1577/85 (ΓΟΚ). 

 

1.4.- Δπίζεο, κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 1Βε 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1577/85 (ΓΟΚ) θαη θαζνξίδεηαη φηη "νη ππέξγεηνη 

ζηεγαζκέλνη αλνηθηνί ρψξνη ζηάζκεπζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ ή ζηελ ππισηή" δελ  

πξνζκεηξψληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ.  

 

1.5.- Με ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 νξίδεηαη φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζζήθεο ζε πθηζηάκελα θηίξηα. 

 

1.6.- Με ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 41 νξίδεηαη φηη νη λέεο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ηελ ζηάζκε ηεο νξνθήο ησλ 

ππνγείσλ, εθαξκφδνληαη ζε θηίξηα ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο γηα έθδνζε 

νηθνδνκηθήο άδεηαο θαηαηίζεληαη απφ 22-7-2009. Καηά ζπλέπεηα, νη  

άδεηεο, ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη θαη 21-7-2009 

εθδίδνληαη κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο. 

 

2.- Σαθηνπνίεζε ρψξσλ πνπ έρνπλ αιιάμεη ρξήζε. 

 

2.1.- Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.3775/2009 πξνβιέπεηαη φηη,  

εκηππαίζξηνη ρψξνη βάζεη νηθνδνκηθήο αδείαο πνπ έρεη εθδνζεί ή 

αλαζεσξεζεί κέρξη θαη 2-7-2009, ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηνπο ζε 

θιεηζηνχο ρψξνπο επηηξέπεηαη λα δηαηεξήζνπλ ηε λέα ρξήζε ηνπο, εθφζνλ 

απηή δελ απαγνξεχεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ. 

 

Δπίζεο, κε ην ίδην άξζξν θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε 

δηαδηθαζία γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπο. 

 

2.2.- Με ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 41 πξνβιέπεηαη φηη, ππέξγεηνη θαη 

ππφγεηνη θιεηζηνί ρψξνη θηεξίνπ  (φπσο ρψξνη  ζηάζκεπζεο,   απνζήθεο  

θ.ι.π.)  βάζεη  νηθνδνκηθήο αδείαο πνπ έρεη εθδνζεί ή αλαζεσξεζεί 

κέρξη θαη 2-7-2009, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο  επηηξέπεηαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηε λέα ρξήζε εθφζνλ απηή δελ απαγνξεχεηαη ζηελ πεξηνρή 

ηνπ αθηλήηνπ. 

 



Δπίζεο, θαζνξίδεηαη φηη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αλσηέξσ ρξήζεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40, πιελ ηνπ χςνπο 

ηνπ παξαβφινπ. 

 

χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα 

ππνβάιεη ζρεηηθφ θάθειν ζηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία. ε 

πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο λνκηκνπνηείηαη ζηελ ππνβνιή θαθέινπ γηα 

νιφθιεξε ηελ ηδηνθηεζία νπνηνζδήπνηε εθ ησλ ζπληδηνθηεηψλ. ε 

πεξίπησζε χπαξμεο ςηιήο θπξηφηεηαο θαη επηθαξπίαο λνκηκνπνηείηαη είηε 

ν ςηιφο θχξηνο είηε ν επηθαξπσηήο. Ο θάθεινο κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη 

απφ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνπο αλσηέξσ πξφζσπν. 

 

ηνλ θάθειν πεξηιακβάλνληαη: 

 

α) αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 1, 

 

β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 εηο δηπινχλ, ζηελ νπνία εθηφο απφ 

ηα αηνκηθά ζηνηρεία, ηνλ ΑΦΜ θαη ηε ΓΟΤ θνξνινγίαο ηνπ ηδηνθηήηε, 

πεξηιακβάλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ, ην εκβαδφλ ηνπ δαπέδνπ 

ηνπ ρψξνπ, ε ρξήζε, ν αξηζκφο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ν ρξφλνο 

έθδνζεο ηεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 2. Ζ δήισζε ζπλνδεχεηαη απφ 

θάηνςε ηνπ νξφθνπ ζηελ νπνία απνηππψλεηαη ν εκηππαίζξηνο ρψξνο, ή ν  

θιεηζηφο ππέξγεηνο ή ππφγεηνο ρψξνο, 

 

γ) παξάβνιν ππέξ ηνπ δεκνζίνπ χςνπο 250 επξψ γηα ηνπο εκηππαίζξηνπο 

ρψξνπο ή 350 επξψ γηα ηνπο ππέξγεηνπο θαη ππφγεηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο 

γηα θάζε απηνηειή δηεξεκέλε ηδηνθηεζία, ην νπνίν ζε θακία πεξίπησζε 

δελ επηζηξέθεηαη αιιά ζπκςεθίδεηαη κε ηελ εηζθνξά ηνπ εδ. (Γ) ηνπ 

άξζξνπ 40. Ζ είζπξαμε ηνπ παξαβφινπ γίλεηαη κε απνδεηθηηθφ είζπξαμεο 

θαη φρη κε έληππα παξάβνια, ζηνλ ΚΑΔ 3741 (ζρ. ην ππ' αξ. πξ. 

1081377/4798-24/0016/19-8-2009 έγγξαθν ηεο 16εο Γηεχζπλζεο Δίζπξαμεο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ). 

 

2.3.- Οη αλσηέξσ δειψζεηο θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ αξρείν ηεο νηθείαο 

πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο (ζειίδα βηβιίνπ - ππφδεηγκα 3). Δάλ ειιείπεη 

ην παξάβνιν ηνπ δεκνζίνπ, ε αίηεζε ζεσξείηαη κε ππνβιεζείζα.  

 

2.4.- Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο θαηαρψξεζεο κε ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο 

αίηεζεο εγγξάθεηαη επηζεκεησκαηηθά (ζθξαγίδα - ππφδεηγκα 4) επί ηεο 

δήισζεο πνπ ππνβάιιεηαη εηο δηπινχλ, έλα αληίγξαθν ηεο νπνίαο πνπ 

θέξεη ηελ επηζεκείσζε παξαδίδεηαη ζηνλ αηηνχληα. 

 

2.5.- Σα ππφ ζηνηρεία (α), (β), θαη (γ) δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη 

είηε απεπζείαο ζηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία εληφο αλαηξεπηηθήο 

πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ, είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή εληφο 

αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ, απφ 21-7-2009. 

 

3.- Γηαδηθαζία ειέγρνπ θαη δηαπίζησζεο ηεο πιεξφηεηαο 

 

3.1.-0 έιεγρνο πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ γίλεηαη σο αθνινχζσο: 

 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο απ' επζείαο ππνβνιήο, θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο ειέγρεηαη ν θάθεινο θαη αλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο, 

εγρεηξίδεηαη ζηνλ αηηνχληα έληππν κε ηηο ειιείςεηο απηέο (έληππν - 

ππφδεηγκα 5). 

 

β) ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο, ν έιεγρνο δηελεξγείηαη 

εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο θαη αλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο 

γλσζηνπνηνχληαη απηέο εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο (έληππα - ππφδεηγκα 5 θαη ππφδεηγκα 6). 

 



3.2.- Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν αηηψλ εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ, πξνζθνκίδεη ζηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία κε αίηεζε ηα 

ειιείπνληα ζηνηρεία θαη βεβαηψλεηαη ε πιεξφηεηα ζην αληίγξαθν ηεο  

δήισζεο  ηνπ  αηηνχληνο  κε ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο (ζθξαγίδα - 

ππφδεηγκα 7). 

 

4.-Καηαβνιή εηζθνξάο 

 

Με ηα εδ. (Γ) έσο (Σ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 3775/2009, 

θαζνξίδνληαη ην χςνο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε ηεο αιιαγήο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ. πγθεθξηκέλα : 4.1.- εδ. 

(Γ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40: 

 

1. Καηαβάιιεηαη εηζθνξά ίζε κε ην 10% ηεο αμίαο ηνπ θιεηζηνχ ρψξνπ, 

φπσο απηή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ ηνπ ρψξνπ 

επί ηελ ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ ΤΠΟΗΟ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο. 

 

2. Ο ππνινγηζκφο ηεο εηζθνξάο γίλεηαη απφ ηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία 

θαη αλαγξάθεηαη επί εηδηθνχ εληχπνπ (ππνδείγκαηα 8-1, 8-2, 8-3), ην 

νπνίν εγρεηξίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνλ αηηνχληα εγγξάθσο εληφο 40 

εκεξψλ απφ ηε δηαπίζησζε πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ. Σν δηαβηβαζηηθφ 

(ππφδεηγκα 9) ρξεζηκνπνηείηαη σο δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο ηεο 

εηζθνξάο. 

 

3. Ζ εηζθνξά θαηαβάιιεηαη ζηελ νηθεία ΓΟΤ εληφο έηνπο, δειαδή κέρξη 

ηελ 21-7-2010, νιφθιεξε ή ηκεκαηηθά ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο δφζεηο εθ 

ησλ νπνίσλ ε πξψηε θαηαβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο ελλέα (9) κελψλ απφ 

ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ δειαδή κέρξη ηελ 21-4-2010. 

 

4. ε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο κε ηελ Α' δφζε - ην 

αξγφηεξν κέρξη 21 -4- 2010- παξέρεηαη έθπησζε 10%. 

 

5. Γηα ηνπο πνιπηέθλνπο ηδηνθηήηεο επηβάιιεηαη εηζθνξά κεησκέλε θαηά 

50%. 

 

Ζ  εηζθνξά  ηαθηνπνίεζεο  αιιαγήο ρξήζεο  εκηππαίζξησλ  θαη θιεηζηψλ 

ρψξσλ θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ ππφ ΚΑΔ 3831 (ζρ. ε ππ' αξ. πξ. 

2/59996/25-8-2009 Απφθαζε ηεο 20εο Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γ.Λ.Κ). 

 

4.2.- Ζ κε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ ελεξγείαο εθ κέξνπο ηεο πνιενδνκηθήο 

ππεξεζίαο ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ηνλ αξκφδην ππάιιειν. 

 

ηελ πεξίπησζε απηή ν αηηψλ δελ ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηαθηνπνίεζεο θαη παξαηείλνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο. 

 

4.3.- εδ.  (Γ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 :  ηελ πεξίπησζε ζχκπξαμεο 

ηδηψηε κεραληθνχ, ε ακνηβή ηνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο 

ειαρίζηεο ακνηβήο κειέηεο πνπ ηζρχεη γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ 

αδεηψλ. 

 

4.4.- εδ. (Δ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 : Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ κε ζηνηρεία (α), (β), (γ) ηεο παξ.2 εδ.(Α) ηνπ άξζξνπ 

40, αλαζηέιιεηαη θάζε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ ζηνπο ππφ 

ηαθηνπνίεζε ρψξνπο. 

 

 Σα παξαζηαηηθά εμφθιεζεο ηεο εηζθνξάο ηεο παξ. 2 (Γ) ηνπ άξζξνπ 40 

πξνζθνκίδνληαη κε αίηεζε ζηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία, ε νπνία θαηαρσξεί 

ζε ηδηαίηεξε ζηήιε ηα ζηνηρεία ησλ παξαζηαηηθψλ ζην ηεξνχκελν βηβιίν 



ησλ αληηζηνίρσλ δειψζεσλ θαη βεβαηψλεη ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζην αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ αηηνχληα (ζθξαγίδα- 

ππφδεηγκα 10). 

 

 Μεηά ηελ εμφθιεζε ηεο εηζθνξάο δελ επηβάιινληαη πξφζηηκα αλέγεξζεο 

θαη δηαηήξεζεο, νχηε νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο γηα ηελ δηαηεξνχκελε 

λέα ρξήζε ηνπ ρψξνπ. 

 

 Δπίζεο, δελ νθείινληαη αλαδξνκηθά νπνηνηδήπνηε θφξνη γηα 

κεηαβηβάζεηο ηνπ αθηλήηνπ, εηζθνξέο θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή 

άιιεο επηβαξχλζεηο γηα ηελ αιιαγή ρξήζεο πνπ έρεη ζπληειεζηεί. 

 

4.5.- εδ. (Σ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 : Όια ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη 

εθαξκφδνληαη θαη γηα εθθξεκείο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη δηαδηθαζία 

ζρεηηθέο ππνζέζεηο. Σπρφλ θαηαβιεζέληα πνζά πξνζηίκσλ δελ 

αλαδεηνχληαη. 

 

5.- πλέπεηεο ληα ηνπο κε ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία 

 

Με ην εδ. (Ε) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε 

ππνβνιήο αίηεζεο θαη δήισζεο ή κε εμφθιεζεο ηεο εηζθνξάο ζην ζχλνιν 

ηεο : Η.   ν ρψξνο ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί απζαηξέησλ, θαη II.   

επηβάιινληαη πξφζηηκα: 

 

1. αλέγεξζεο, ίζν κε ην 30% ηεο αμίαο ηνπ απζαηξέηνπ φπσο απηή 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ επηθάλεηα ηνπ απζαηξέηνπ επί ηελ ηηκή δψλεο 

πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 

αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ ΤΠΟΗΟ θαηά ην ρξφλν δηαπίζησζεο ηεο 

παξάβαζεο απφ ηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία 

 

2. δηαηήξεζεο, ίζν κε ην 5% ηεο αμίαο ηνπ απζαηξέηνπ φπσο απηή 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ επηθάλεηα ηνπ απζαηξέηνπ επί ηελ ηηκή δψλεο 

πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 

αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ ΤΠΟΗΟ θαηά ην ρξφλν δηαπίζησζεο ηεο 

παξάβαζεο απφ ηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία ην νπνίν επηβάιιεηαη γηα θάζε 

έηνο δηαηήξεζεο ηνπ απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ κέρξη ηελ 

θαηεδάθηζε ή ηελ έθδνζε ή αλαζεψξεζε νηθνδνκηθήο αδείαο. 

 

Οη πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο θαινχληαη λα ειέγμνπλ κφλν ηελ πιεξφηεηα 

ηνπ θαθέινπ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Ν. 3775/2009 γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο αιιαγήο ρξήζεο ησλ ρψξσλ απηψλ. 

 

Πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζηα θηίξηα 

αληηκεησπίδνληαη κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3775/2009 δελ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. 

 

6.- Παξάξηεκα 

 

Δπηζπλάπηεηαη παξάξηεκα πνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ππνδείγκαηα 

εληχπσλ θαη ζθξαγίδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

1. Σελ ζειίδα ηνπ βηβιίνπ θαηαρψξεζεο ηεο δήισζεο θαη ησλ ινηπψλ 

ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο (ππφδεηγκα 3) 

 

2. Σα έληππα : 

 

. Αίηεζε (ππφδεηγκα 1) 

. Τπεχζπλε Γήισζε (ππφδεηγκα 2) 

. Φχιιν θαηαγξαθήο ειιείςεσλ (ππφδεηγκα 5) 

. Έγγξαθν γλσζηνπνίεζεο ειιείςεσλ (ππφδεηγκα 6) 

. Έληππν ππνινγηζκνχ εηζθνξάο (ππφδεηγκα 8-1, 8-2, 8-3) 



. Έγγξαθν θαηαβνιήο εηζθνξάο (ππφδεηγκα 9) 

 

3. Σηο ζθξαγίδεο : 

 

. Καηάζεζεο -θαηαρψξεζεο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο (ππφδεηγκα 4) 

. Βεβαίσζεο πιεξφηεηαο θαθέινπ (ππφδεηγκα 7) 

. Βεβαίσζεο πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο (ππφδεηγκα 10) 

 

Γηα νπνηαδήπνηε πξφζζεηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία, κπνξείηε λα 

επηθνηλσλείηε κε ηελ θα Π. Εέτθνπ, Γηεπζχληξηα ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνδνκηθψλ θαη Κηηξηνδνκηθσλ Καλνληζκψλ (ΓΟΚΚ) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ζην 

ηειέθσλν 210 6913407 θαη κε ηνλ θν Φ. Μνξηάθε, ηκεκαηάξρε ΓΟΚΚ, ζην  

ηειέθσλν 210 6915981. 

 

                                        Ο Τθππνπξγφο ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

                                        ηαχξνο Δι. Καινγηάλλεο 

 


