
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ       ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ  ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ      Ο.Κ.Κ. 
ΤΜΗΜΑ   Β’ 
Ταχ. ∆/νση     : Μεσογείων και 
Τρικάλων 36 
Ταχ. Κώδικας : 11526 
TELEFAX      :  210 6918088 
Πληροφορίες  : Π. Ζέϊκου – Φ. Μορτάκης
Τηλέφωνο      :  210 6913407 
                          210 6915981   
                          

 

   
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ     5 
 

     Αθήνα          25  / 8 / 2009 
 

     Αρ. Πρωτ.  35307 
                   
                    Προς  

τους αποδέκτες πολεοδοµικών εγκυκλίων 
 

 
Κοιν. : Γρ. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 

    Γρ. Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
    Γρ. Γενικού Γραµµατέα ΠΕΧΩ∆Ε 
                      
        

 
 
 

ΘΕΜΑ:  Εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 

122 Α’ /21-7-2009) ‘’Κανόνες τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών, κανόνες 

υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης και άλλες 

διατάξεις.’’  

 

Σχετ. : Το υπ. αριθµ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό µας. 

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : 

1. τροποποιούνται διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού που 

αφορούν ηµιυπαίθριους χώρους, υπέργειους χώρους στάθµευσης οχηµάτων 

και υπόγειους βοηθητικούς χώρους, 

2. ρυθµίζονται θέµατα αλλαγής χρήσης ηµιυπαίθριων και κλειστών υπέργειων 

και υπόγειων χώρων, σε κτίρια των οποίων η οικοδοµική άδεια έχει εκδοθεί 

µέχρι και 2-7-2009 και καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και 

οι διαδικασίες για την τακτοποίησή τους, καθώς και οι συνέπειες για τους 

ιδιοκτήτες από την µη συµµετοχή τους στις σχετικές διαδικασίες και για τους 

αρµοδίους υπαλλήλους από την µη τήρηση των προθεσµιών που τίθενται. 

 Ειδικότερα :   

1.- Τροποποιήσεις διατάξεων του ισχύοντος ΓΟΚ. 
1.1.- Με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3775/2009, τροποποιούνται οι διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1577/85 περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 9 του Ν. 2831/2000 και ορίζεται ότι :  
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 1. ∆εν υπολογίζονται στον συντελεστή δόµησης του οικοπέδου εξώστες και 

ηµιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% της επιφάνειας που 

επιτρέπεται να δοµηθεί συνολικά στο οικόπεδο, αντί του 40% που ίσχυε, 

2. Η επιφάνεια των ηµιυπαίθριων χώρων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15%  

του συντελεστή δόµησης του οικοπέδου, αντί του 20% που είχε καθοριστεί µε 

το άρθρο 9 του Ν. 2831/2000. 

3. Οι ηµιυπαίθριοι χώροι κατανέµονται αναλογικά ανά όροφο, περιορισµός που 

δεν υφίστατο. 

4. Το πλάτος του ηµιυπαίθριου χώρου παραµένει τουλάχιστον 2,50 µ. ενώ το 

βάθος ορίζεται µικρότερο ή ίσο του 1,80 µ., αντί του ελαχίστου 2,50 µ. που 

ίσχυε. 

5. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι ηµιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν 

πλάτος τουλάχιστον 2,50 µ. και βάθος µικρότερο ή ίσο µε το πλάτος τους, 

όπως ίσχυε. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο περιορισµός της αναλογικής 

κατανοµής ανά όροφο. 

6. Τα ανωτέρω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάµενο κτίριο. 

Οι παραπάνω νέες ρυθµίσεις αρχίζουν να ισχύουν για τις οικοδοµικές άδειες οι 

αιτήσεις για την έκδοση των οποίων υποβάλονται από 22-7-2009. Κατά συνέπεια οι 
άδειες των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί µέχρι και 21-7-2009, 
εκδίδονται µε τις προϊσχύουσες διατάξεις για τους ηµιυπαίθριους χώρους. 
1.2.- Με την παρ. 1 του άρθρου 41 προστίθεται µετά το εδάφιο (Αγ) της παρ. 1 του 

άρθρου 7 του Ν. 1577/85 περί ΓΟΚ, εδάφιο (δ) σύµφωνα µε το οποίο 

προσµετρώνται στο συντελεστή δόµησης του οικοπέδου οι υπέργειοι κλειστοί 
χώροι στάθµευσης επιβατικών αυτοκινήτων. 

1.3.- Με την παρ. 2 του άρθρου 41 ορίζεται ότι προκειµένου ο υπόγειος χώρος να 

µην προσµετράται στον συντελεστή δόµησης του οικοπέδου, η οροφή του υπογείου 
σε κανένα σηµείο από την οριστική στάθµη του πέριξ εδάφους δεν υπερβαίνει το 
0,80 µ. αντί του 1,50 µ., που ίσχυε µε την παρ. 1Ββ του άρθρου 7 του Ν. 1577/85 

(ΓΟΚ). 

1.4.- Επίσης, µε την παρ. 2 του άρθρου 41 τροποποιείται η παρ. 1Βη του άρθρου 7 

του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ) και καθορίζεται ότι «οι υπέργειοι στεγασµένοι ανοικτοί χώροι 
στάθµευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο ισόγειο του κτιρίου 

ή στην πυλωτή» δεν προσµετρώνται στο συντελεστή δόµησης του οικοπέδου. 

1.5.- Με την παρ. 3 του άρθρου 41 ορίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στις 

περιπτώσεις προσθήκης σε υφιστάµενα κτίρια.  
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 1.6.- Με την παρ. 4 του άρθρου 41 ορίζεται ότι οι νέες διατάξεις που αφορούν τους 

χώρους στάθµευσης και την στάθµη της οροφής των υπογείων, εφαρµόζονται σε 

κτίρια των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδοµικής άδειας κατατίθενται από 22-7-
2009. Κατά συνέπεια, οι άδειες, των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί µέχρι 
και 21-7-2009 εκδίδονται µε τις προϊσχύουσες διατάξεις για τους χώρους 
αυτούς. 
 
2.- Τακτοποίηση χώρων που έχουν αλλάξει χρήση.  
2.1.- Με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.3775/2009 προβλέπεται ότι,  ηµιυπαίθριοι 

χώροι βάσει οικοδοµικής αδείας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί µέχρι και 2-7-2009, 

σε περίπτωση µετατροπής τους σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται να διατηρήσουν 

τη νέα χρήση τους, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου.  

Επίσης, µε το ίδιο άρθρο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την 

τακτοποίησή τους. 

2.2.- Με την παρ. 5 του άρθρου 41 προβλέπεται ότι, υπέργειοι και υπόγειοι κλειστοί 

χώροι κτηρίου (όπως χώροι στάθµευσης, αποθήκες κ.λ.π.) βάσει οικοδοµικής 

αδείας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί µέχρι και 2-7-2009, σε περίπτωση αλλαγής 

χρήσης  επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται 

στην περιοχή του ακινήτου.  

Επίσης, καθορίζεται ότι για την διατήρηση της ανωτέρω χρήσης εφαρµόζονται οι 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40, πλην του ύψους του παραβόλου.  

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις ο ιδιοκτήτης του χώρου πρέπει να υποβάλει 

σχετικό φάκελο στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας 

νοµιµοποιείται στην υποβολή φακέλου για ολόκληρη την ιδιοκτησία οποιοσδήποτε 

εκ των συνιδιοκτητών. Σε περίπτωση ύπαρξης ψιλής κυριότητας και επικαρπίας 

νοµιµοποιείται είτε ο ψιλός κύριος είτε ο επικαρπωτής. Ο φάκελος µπορεί να 

υποβληθεί και από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από τους ανωτέρω πρόσωπο. 

Στον φάκελο περιλαµβάνονται:  

    α) αίτηση του ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1, 
    β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία εκτός από τα 

ατοµικά στοιχεία, τον ΑΦΜ και τη ∆ΟΥ φορολογίας του ιδιοκτήτη, περιλαµβάνεται 

συνοπτική περιγραφή του χώρου, το εµβαδόν του δαπέδου του χώρου, η χρήση, ο 

αριθµός της οικοδοµικής άδειας και ο χρόνος έκδοσής της, σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα 2. Η δήλωση συνοδεύεται από κάτοψη του ορόφου στην οποία 

αποτυπώνεται ο ηµιυπαίθριος χώρος, ή ο κλειστός υπέργειος ή υπόγειος χώρος, 
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     γ) παράβολο υπέρ του δηµοσίου ύψους 250 ευρώ για τους ηµιυπαίθριους 
χώρους ή 350 ευρώ για τους υπέργειους και υπόγειους κλειστούς χώρους για 

κάθε αυτοτελή διηρηµένη ιδιοκτησία, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν επιστρέφεται 

αλλά συµψηφίζεται µε την εισφορά του εδ. (Γ) του άρθρου 40. 

Η είσπραξη του παραβόλου γίνεται µε αποδεικτικό είσπραξης και όχι µε έντυπα 

παράβολα, στον ΚΑΕ 3741 (σχ. το υπ’ αρ. πρ. 1081377/4798-24/0016/19-8-2009 

έγγραφο της 16ης ∆ιεύθυνσης Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών). 

2.3.- Οι ανωτέρω δηλώσεις καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο της οικείας 

πολεοδοµικής υπηρεσίας (σελίδα βιβλίου - υπόδειγµα 3). Εάν ελλείπει το 

παράβολο του δηµοσίου, η αίτηση θεωρείται µη υποβληθείσα.  

2.4.- Ο αύξων αριθµός της καταχώρησης µε την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης 

εγγράφεται επισηµειωµατικά (σφραγίδα - υπόδειγµα 4) επί της δήλωσης που 

υποβάλλεται εις διπλούν, ένα αντίγραφο της οποίας που φέρει την επισηµείωση 

παραδίδεται στον αιτούντα. 

2.5.- Τα υπό στοιχεία (α), (β), και (γ) δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε απευθείας 

στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσµίας έξι (6) 
µηνών, είτε µε συστηµένη επιστολή εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τεσσάρων 

(4) µηνών, από 21-7-2009. 

 

3.- ∆ιαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης της πληρότητας 
3.1.- Ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου γίνεται ως ακολούθως: 

α) στην περίπτωση της απ’ ευθείας υποβολής, κατά την κατάθεση της αίτησης 

ελέγχεται ο φάκελος και αν διαπιστωθούν ελλείψεις, εγχειρίζεται στον αιτούντα 

έντυπο µε τις ελλείψεις αυτές (έντυπο - υπόδειγµα 5). 

β) στην περίπτωση της συστηµένης επιστολής, ο έλεγχος διενεργείται εντός 30 
ηµερών από την παραλαβή της και αν διαπιστωθούν ελλείψεις γνωστοποιούνται 

αυτές εγγράφως στον αιτούντα εντός της προθεσµίας αυτής (έντυπα - υπόδειγµα 5 
και υπόδειγµα 6). 

3.2.- Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών εντός 15 ηµερών από την ενηµέρωσή του, 

προσκοµίζει στην πολεοδοµική υπηρεσία µε αίτηση τα ελλείποντα στοιχεία και 

βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της δήλωσης του αιτούντος µε την 

ηµεροµηνία κατάθεσής της (σφραγίδα - υπόδειγµα 7). 
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 4.-Καταβολή εισφοράς 
Με τα εδ. (Γ) έως (ΣΤ) της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 3775/2009, καθορίζονται το 

ύψος και τα σχετικά µε την καταβολή εισφοράς για την τακτοποίηση της αλλαγής 

χρήσης του χώρου. Συγκεκριµένα :  

4.1.- εδ. (Γ) της παρ. 2 του άρθρου 40:  
1. Καταβάλλεται εισφορά ίση µε το 10% της αξίας του κλειστού χώρου, όπως 

αυτή  υπολογίζεται µε βάση την επιφάνεια του δαπέδου του χώρου επί την τιµή 

ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύµφωνα µε το σύστηµα 

αντικειµενικών αξιών του ΥΠΟΙΟ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. 

2. Ο υπολογισµός της εισφοράς γίνεται από την πολεοδοµική υπηρεσία και 

αναγράφεται επί ειδικού εντύπου (υποδείγµατα 8-1, 8-2, 8-3), το οποίο 

εγχειρίζεται ή αποστέλλεται στον αιτούντα εγγράφως εντός 40 ηµερών από τη 

διαπίστωση πληρότητας του φακέλου. Το διαβιβαστικό (υπόδειγµα 9) 

χρησιµοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωµής της εισφοράς. 

3. Η εισφορά καταβάλλεται στην οικεία ∆ΟΥ εντός έτους, δηλαδή µέχρι την 21-7-
2010, ολόκληρη ή τµηµατικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις εκ των οποίων η 

πρώτη καταβάλλεται εντός προθεσµίας εννέα (9) µηνών από την ισχύ του 

νόµου δηλαδή µέχρι την 21-4-2010. 

4. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της εισφοράς µε την Α’ δόση - το αργότερο 

µέχρι 21-4-2010- παρέχεται έκπτωση 10%. 
5. για τους πολυτέκνους ιδιοκτήτες επιβάλλεται εισφορά µειωµένη κατά 50%. 
Η εισφορά τακτοποίησης αλλαγής χρήσης ηµιυπαιθρίων και κλειστών χώρων 

κατατίθεται στην αρµόδια ∆ΟΥ υπό ΚΑΕ 3831 (σχ. η υπ΄ αρ. πρ. 2/59996/25-8-2009 

Απόφαση της 20ης ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού του Γ.Λ.Κ). 

4.2.- Η µη τήρηση των προθεσµιών ενεργείας εκ µέρους της πολεοδοµικής 

υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για τον αρµόδιο υπάλληλο.  

Στην περίπτωση αυτή ο αιτών δεν στερείται του δικαιώµατος τακτοποίησης και 

παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσµίες. 

4.3.- εδ. (∆) της παρ. 2 του άρθρου 40 : Στην περίπτωση σύµπραξης ιδιώτη 

µηχανικού, η αµοιβή του δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% της ελαχίστης αµοιβής 

µελέτης που ισχύει για την έκδοση οικοδοµικών αδειών. 

4.4.- εδ. (Ε) της παρ. 2 του άρθρου 40 : Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών µε 

στοιχεία (α), (β), (γ) της παρ.2 εδ.(Α) του άρθρου 40, αναστέλλεται κάθε διαδικασία 

επιβολής κυρώσεων στους υπό τακτοποίηση χώρους.  
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• Τα παραστατικά εξόφλησης της εισφοράς της παρ. 2 (Γ) του άρθρου 40 

προσκοµίζονται µε αίτηση στην πολεοδοµική υπηρεσία, η οποία καταχωρεί σε 
ιδιαίτερη στήλη τα στοιχεία των παραστατικών στο τηρούµενο βιβλίο των 

αντιστοίχων δηλώσεων και βεβαιώνει την περαίωση της διαδικασίας στο 

αντίγραφο της δήλωσης που έχει χορηγηθεί στον αιτούντα (σφραγίδα- 

υπόδειγµα 10). 

• Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πρόστιµα ανέγερσης και 

διατήρησης, ούτε οποιασδήποτε άλλης µορφής για την διατηρούµενη νέα 

χρήση του χώρου. 

• Επίσης, δεν οφείλονται αναδροµικά οποιοιδήποτε φόροι για µεταβιβάσεις 

του ακινήτου, εισφορές φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις 

για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί. 

4.5.- εδ. (ΣΤ) της παρ. 2 του άρθρου 40 :  Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και 

εφαρµόζονται και για εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές 

υποθέσεις. Τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίµων δεν αναζητούνται. 

 

5.- Συνέπειες για τους µη συµµετέχοντες στην διαδικασία 
Με το εδ. (Ζ) της παρ. 2 του άρθρου 40 ορίζεται ότι σε περίπτωση µη υποβολής 

αίτησης και δήλωσης ή µη εξόφλησης της εισφοράς στο σύνολό της : 

I. ο χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, και 

II. επιβάλλονται πρόστιµα: 

1. ανέγερσης, ίσο µε το 30% της αξίας του αιθαιρέτου όπως αυτή υπολογίζεται µε 

βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει στην περιοχή 

του ακινήτου σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του ΥΠΟΙΟ κατά το 

χρόνο διαπίστωσης της παράβασης από την πολεοδοµική υπηρεσία 

2. διατήρησης, ίσο µε το 5% της αξίας του αιθαιρέτου όπως αυτή υπολογίζεται µε 

βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει στην περιοχή 

του ακινήτου σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του ΥΠΟΙΟ κατά το 

χρόνο διαπίστωσης της παράβασης από την πολεοδοµική υπηρεσία το οποίο 

επιβάλεται για κάθε έτος διατήρησής του από την µετατροπή της χρήσης του 

χώρου µέχρι την κατεδάφιση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής αδείας. 
 

Οι πολεοδοµικές υπηρεσίες καλούνται να ελέγξουν µόνο την πληρότητα του 

φακέλου και να εφαρµόσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν. 3775/2009 

για την τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης των χώρων αυτών. 
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 Πολεοδοµικές παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν στα κτίρια αντιµετωπίζονται µε τις 

κείµενες διατάξεις και οι διατάξεις του Ν. 3775/2009 δεν εµπλέκονται στην 

αντιµετώπισή τους. 

 
6.- Παράρτηµα 

Επισυνάπτεται παράρτηµα που περιλαµβάνει αναλυτικά υποδείγµατα εντύπων και 

σφραγίδων και συγκεκριµένα: 

 

1. Την σελίδα του βιβλίου καταχώρησης της δήλωσης και των λοιπών στοιχείων 

της διαδικασίας (υπόδειγµα 3) 

2. Τα έντυπα :  
 Αίτηση (υπόδειγµα 1) 

 Υπεύθυνη  ∆ήλωση (υπόδειγµα 2) 

 Φύλλο καταγραφής ελλείψεων (υπόδειγµα 5) 

 Εγγραφο γνωστοποίησης ελλείψεων (υπόδειγµα 6) 

 Έντυπο υπολογισµού εισφοράς (υπόδειγµα 8-1, 8-2, 8-3) 

 Εγγραφο καταβολής εισφοράς (υπόδειγµα 9) 

3. Τις σφραγίδες : 
 Κατάθεσης –καταχώρησης της υπεύθυνης δήλωσης (υπόδειγµα 4) 

 Βεβαίωσης πληρότητας φακέλου (υπόδειγµα 7) 

 Βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας (υπόδειγµα 10) 

 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε 

την κα Π. Ζέϊκου, ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών 

Κανονισµών (∆ΟΚΚ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε στο τηλέφωνο 210 6913407 και µε τον κο Φ. 

Μορτάκη, τµηµατάρχη ∆ΟΚΚ, στο τηλέφωνο 210 6915981.  

 

                                                                           Ο Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
                             

 
Σταύρος Ελ. Καλογιάννης 

 
 

Συνηµµένα  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ µε τα αναφερόµενα υποδείγµατα  
 
Ε∆:  
∆ΟΚΚ                                                                                      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

[Με τα υποδείγµατα 1 έως 10] 



 

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

 
ΠΡΟΣ 
την 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ 
Τακτοποίηση χώρου σύµφωνα µε τα 
άρθρα 40 και 41 Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 
122Α) 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
 
Ονοµα ................................... 
 
Επώνυµο.................................. 
 
Α.∆.Τ........................................ 
 
Κάτοικος ................................. 
 
Πόλη.......................................... 
 
Οδός ........................................ 
 
Αριθµός ................................. 
 
Τ.Κ. ........................................ 
 
Αστ.Τµήµα.............................. 
 
Εξουσιοδοτηµένος προς 
κατάθεση .......................... 
 
Τηλ. Επικοινωνίας ................... 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. Υπευθυνη δήλωση Ν.1599/86 

(εις διπλούν) 
2. Παράβολο 250 / 350 Ευρώ  
3. Κάτοψη χώρου 
 

 
Σας υποβάλλω συνηµµένα φάκελο µε τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά για την 

τακτοποίηση αλλαγής χρήσης 

ηµιυπαίθριου / κλειστού υπέργειου / 

υπόγειου χώρου σε χώρο 

.................................................. 

(κατοικία, κατάστηµα, γραφείο κλπ.) 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 40 

και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α). 

Στοιχεία του κτίσµατος: 

Οικ. άδεια υπ’ αριθµ. ............. έτους 

.........    της πολεοδοµίας ................... 

∆ήµος/Κοινότητα ................................... 

Οδός ...................................................... 

Αριθµός .................................................. 

 

 

......../......./......
 

 

 

Ο Αιτών/Η Αιτούσα

 

 

 



 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Σύντοµη περιγραφή δηλούµενου - τακτοποιούµενου χώρου 
1∆ιεύθυνση  ακινήτου 
(∆ήµος, περιοχή, ΟΤ, οδός, αριθµός, ΤΚ) 
2 Οικοδοµική άδεια  
Αριθµός, ηµεροµηνία έκδοσης, πολεοδοµική υπηρεσία 
3 Χρήση χώρου  
Σύµφωνα µε την οικ. άδεια 
 4 Θέση χώρου στο κτίριο  
Όροφος (ισόγειο, υπόγειο, Α’ Β’, Γ’, ......) 
5 Νέα χρήση χώρου 
 6 Επιφάνεια δαπέδου χώρου νέας χρήσης (τµ) 
Ο / οι ανωτέρω αναφερόµενος/οι πληρεί/ούν τις προϋποθέσεις τακτοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 
του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α) 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η ∆ηλ. 
 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται 
µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4)Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  



 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3
ΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝ.-ΕΠ. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΡ. ΤΑΥΤ. ΑΦΜ ∆.Ο.Υ. Ο∆ΟΣ ΑΡ. ∆ΗΜΟΣ Ο∆ΟΣ ΑΡ. ΟΤ ∆ΗΜΟΣ ΑΡ. Ο.Α ΗΜ. ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΟΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥΑΙΤΗΣΗ-∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ



 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3
ΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΦ.∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ



 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3
ΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



 

 

 ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ 
 

(Θα τεθούν στην Β’ σελίδα (στο οπισθόφυλλο) της υπεύθυνης δήλωσης) 
 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4  
 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ …………. 
Ν. 3775/2009 (ΑΡΘΡΑ 40 και 41) 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ……........................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………… 
Α/Α ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ……………………… 
 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 7  
 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ …………. 
Ν. 3775/2009 (ΑΡΘΡΑ 40 και 41) 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  ……........................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………… 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 
 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 10  
 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ …………. 
Ν. 3775/2009 ΑΡΘΡΑ (40 και 41) 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  ……........................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………… 
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                         ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ 
ΑΡΘΡΩΝ 40 KAI 41 Ν.3775/2009 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚ. Α∆ΕΙΑΣ  

ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΟΥ  

 

 
ΠΟΡΕΙΑ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

 
ΕΛΑΒΕ 
ΓΝΩΣΗ 
Ο ΑΙΤΩΝ 

 
1 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

    

 
2 

 
ΕΓΓΡΑΦΗ  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

    

 
3 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ  
 

    

 
4 

 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

    

 
5 

 
ΠΕΡΑΙΩΣΗ  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

    

 
 



 

 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 6 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ       
ΤΜΗΜΑ    
Ταχ. ∆/νση     :  
Ταχ. Κώδικας :  
TELEFAX      :   
Πληροφορίες  :  
Τηλέφωνο      :   
                          

   
   
 
                                             /    / 2009 
 
Αρ. Πρωτ.   
                   
                                  Προς  
 
 
τον  

 
οδός   
αρ. 
          
ΤΚ              
        

 
        ΘΕΜΑ:  Ενηµέρωση ενδιαφεροµένου για τις ελλείψεις φακέλου τακτοποίησης χώρου 
 

Σχετ.: 1.- Τα άρθρα 40  και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α) ‘’Κανόνες Τεκµηρίωσης 

Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, ∆ιαδικασία 

Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις’’  .  

             2.-Η  από ..................αίτησή σας για την τακτοποίηση ηµιυπαίθριου/κλειστου χώρου 

              
             Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2Β του άρθρου 40 και της παρ. 5 του άρθρου 41 

του Ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122Α), σας διαβιβάζουµε συνηµµένα φωτοαντίγραφο του έντυπου 

ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε 

την ανωτέρω σχετική (2).  

             Η συµπλήρωση των ελλείψεων και η υποβολή τους στην υπηρεσία µας πρέπει να 

πραγµατοποιθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την λήψη του παρόντος. 

 

 

 

Ο προϊστάµενος 

 

 

Συνηµµένο 
Φωτοαντίγραφο εντύπου ελλείψεων 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ  

Άρθρων 40 και 41 Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α) 
 

 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

 
 

 
……………………………………… 

 
ΑΦΜ ……………………          

Αριθµός δήλωσης / 
ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

                           
                                 ………………/…………………….. 

∆/ΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Οδός: …………………… Αρ.:  ………. 
Περιοχή: ……………………Ο.Τ……… 

Αριθ. οικ αδείας-ηµεροµηνία 

Τακτοποιούµενος 
χώρος 

 
Ηµιυπαίθριος  χώρος 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
δαπέδου χώρου 

 
 
……………………………. 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ  
…………………………… 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ δαπέδου  * ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ *10% 
= 
 
(1)  ………………………………….  

Έκπτωση 
Πολυτέκνων 50% 

 

(1)  ……………………… * 0,50= 
 
(2) ………………………………….. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

(1)  ή (2)   - 250 € (ποσό παραβόλου)  = 
 
…………………………………….. 

 
 
Καταβολή εφάπαξ τελικού ποσού µε έκπτωση 10% 
   

 
……………………………………. 

 
ή τρεις (3) Ισόποσες δόσεις του τελικού ποσού 
 

 
……………………………………. 

 

Η εισφορά καταβάλλεται στην οικεία ∆.Ο.Υ. µέχρι 21-7-2010 σε 3 ισόποσες δόσεις εκ των 
οποίων η πρώτη µέχρι 21-4-2010, ή εφάπαξ µέχρι 21-4-2010 µε έκπτωση 10%.  
Τα παραστατικά της εξόφλησης της εισφοράς πρέπει να προσκοµισθούν στην 
Πολεοδοµική Υπηρεσία για την ολοκλήρωση και βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας. 
 
 
Παρελήφθη αντίγραφο την       /       / 

Ο Ιδιοκτήτης 
 
 

…………………………………… 
 
 
 

Ο Υπάλληλος 
Της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας 

 
 

………………………………………… 



 

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 8 -2  

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ  

Άρθρων 40 και 41 Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α) 
 

 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

 
 

 
……………………………………… 

 
ΑΦΜ ……………………          

Αριθµός δήλωσης / 
ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

                           
                                 ………………/…………………….. 

∆/ΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Οδός: …………………… Αρ.:  ………. 
Περιοχή: ……………………Ο.Τ……… 

Αριθ. οικ αδείας-ηµεροµηνία 

Τακτοποιούµενος 
χώρος 

 
Κλειστός υπέργειος χώρος 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
δαπέδου χώρου 

 
 
……………………………. 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ  
…………………………… 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ δαπέδου  * ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ *10% 
= 
 
(1)  ………………………………….  

Έκπτωση 
Πολυτέκνων 50% 

 

(1)  ……………………… * 0,50= 
 
(2) ………………………………….. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

(1)  ή (2)   - 350 € (ποσό παραβόλου)  = 
 
…………………………………….. 

 
 
Καταβολή εφάπαξ τελικού ποσού µε έκπτωση 10% 
   

 
……………………………………. 

 
ή 3 Ισόποσες δόσεις του τελικού ποσού 
 

 
……………………………………. 

 

Η εισφορά καταβάλλεται στην οικεία ∆.Ο.Υ. µέχρι 21-7-2010 σε 3 ισόποσες δόσεις εκ των 
οποίων η πρώτη µέχρι 21-4-2010, ή εφάπαξ µέχρι 21-4-2010 µε έκπτωση 10%.  
Τα παραστατικά της εξόφλησης της εισφοράς πρέπει να προσκοµισθούν στην 
Πολεοδοµική Υπηρεσία για την ολοκλήρωση και βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας. 
 
 
Παρελήφθη αντίγραφο την       /       / 

Ο Ιδιοκτήτης 
 
 

…………………………………… 
 
 
 

Ο Υπάλληλος 
Της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας 

 
 

………………………………………… 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ  

Άρθρων 40 και 41 Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α) 
 

 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

 
 

 
……………………………………… 

 
ΑΦΜ ……………………          

Αριθµός δήλωσης / 
ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

                           
                                 ………………/…………………….. 

∆/ΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Οδός: …………………… Αρ.:  ………. 
Περιοχή: ……………………Ο.Τ……… 

Αριθ. οικ αδείας-ηµεροµηνία 

Τακτοποιούµενος 
χώρος 

 
Κλειστός υπόγειος χώρος 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
δαπέδου χώρου 

 
 
……………………………. 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ  
…………………………… 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ δαπέδου  * ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ *10% 
= 
 
(1)  ………………………………….  

Έκπτωση 
Πολυτέκνων 50% 

 

(1)  ……………………… * 0,50= 
 
(2) ………………………………….. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

(1)  ή (2)   - 350 € (ποσό παραβόλου)  = 
 
…………………………………….. 

 
 
Καταβολή εφάπαξ τελικού ποσού µε έκπτωση 10% 
   

 
……………………………………. 

 
ή 3 Ισόποσες δόσεις του τελικού ποσού 
 

 
……………………………………. 

 

Η εισφορά καταβάλλεται στην οικεία ∆.Ο.Υ. µέχρι 21-7-2010 σε 3 ισόποσες δόσεις εκ των 
οποίων η πρώτη µέχρι 21-4-2010, ή εφάπαξ µέχρι 21-4-2010 µε έκπτωση 10%.  
Τα παραστατικά της εξόφλησης της εισφοράς πρέπει να προσκοµισθούν στην 
Πολεοδοµική Υπηρεσία για την ολοκλήρωση και βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας. 
 
 
Παρελήφθη αντίγραφο την       /       / 

Ο Ιδιοκτήτης 
 
 

…………………………………… 
 
 
 

Ο Υπάλληλος 
Της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας 

 
 

………………………………………… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ       
ΤΜΗΜΑ    
Ταχ. ∆/νση     :  
Ταχ. Κώδικας :  
TELEFAX      :   
Πληροφορίες  :  
Τηλέφωνο      :   
                          

   
   
 
                                             /    / 2009 
 
Αρ. Πρωτ.   
                   
                                  Προς  
 
 
τον  
οδός   
αρ.          
ΤΚ              
        

 
        ΘΕΜΑ:  Καταβολή εισφοράς τακτοποίησης χώρου 
 

Σχετ.: 1.- Τα άρθρα 40  και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α) ‘’Κανόνες Τεκµηρίωσης 

Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, ∆ιαδικασία 

Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις’’  .  

             2.- Η υπ’ αριθµ. …………………..υπεύθυνη δήλωσή σας για την τακτοποίηση 

ηµιυπαίθριου / κλειστου χώρου 

 

            Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 και της παρ. 5 του άρθρου 41 

του Ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122Α), και µετά την βεβαίωση της πληρότητας της ανωτέρω 

σχετικής (2) δήλωσής σας, σας διαβιβάζουµε συνηµµένα έντυπο υπολογισµού εισφοράς 

τακτοποίησης ηµιυπαίθριου / κλειστου χώρου.  

Το συνολικό ποσό της εισφοράς ανέρχεται σε ……………….Ευρώ και µετά την 

αφαίρεση του παραβόλου 250/350 Ευρώ, το καταβλητέο ποσό ανέρχεται σε …………………  

Ευρώ.  

 Το  ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στην οικεία ∆ΟΥ µέχρι την 21-7-2010, είτε 

τµηµατικά σε τρεις ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη πρέπει να καταβληθεί µέχρι 

την 21-4-2010, είτε εφ’ άπαξ κατά την Α’ δόση, οπότε παρέχεται έκπτωση 10%.    

Τα παραστατικά εξόφλησης της εισφοράς πρέπει να προσκοµισθούν στην υπηρεσία 

µας προκειµένου να βεβαιωθεί η περαίωση της διαδικασίας.  

 

 

Ο προϊστάµενος 

Συνηµµένο 
Εντυπο υπολογισµού εισφοράς 




