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      ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1     

 
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)

: 
 ∆ήµο …………………………………….. /  Υπηρεσία ∆όµησης  ……………………………………… 

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 της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Ζητώ τη διαγραφή του ποσού των ………………………………………..€, που αναγράφεται στην υπ’ αριθ.   …………… 

έκθεση αυτοψίας  της Υπηρεσίας σας και αφορά αυθαίρετες κατασκευές στην ιδιοκτησία µου  που βρίσκεται …………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πρόστιµα, των οποίων ζητείται η διαγραφή, αφορούν τις ανωτέρω αυθαίρετες 

κατασκευές, οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/11 µετά από ενέργειες του µηχανικού κ. 

…………………………………………………… και µετά από αποτύπωσή τους σύµφωνα µε την οποία :  

α) ∆εν υπάρχει διαφορά στις διαστάσεις από αυτές που αναγράφονται στην ανωτέρω έκθεση αυτοψίας ή 

β) Υπάρχουν µικρές διαφορές στις διαστάσεις τους από αυτές που αναγράφονται στην ανωτέρω έκθεση αυτοψίας οι οποίες 

είναι εντός των ορίων ανοχής κατά τις κείµενες διατάξεις 

γ) Υπάρχουν διαφορές µεγαλύτερες των ορίων ανοχής και υποβάλλεται συνηµµένα υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω µηχανικού. 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
 

                                                                                                                                                    Ο – Η ∆ηλ. 

 
 

(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                
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2     
                                                               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

                     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ …………………… 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

 
 
 
 

Ταχ. ∆/νση :  
Ταχ. Κώδικας :       
Πληροφορίες :     
TELEFAX      :    
Τηλέφωνο      :                       

                Ηµεροµηνία     
                  Αρ. Πρωτ.   
                     
 
ΠΡΟΣ :   1)  Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
         ∆/νση Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας 
                     Νίκης 4 - 10563 ΑΘΗΝΑ      
 

2) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη 
 
              3) Τα στοιχεία του µηχανικού της 
ρύθµισης του ν. 4014/11 
 
 

 
ΘΕΜΑ : Απόφαση ανάκλησης δήλωσης υπαγωγής στη ρύθµιση του ν. 4014/11  
Σχετ : Εγκύκλιος …….(η παρούσα) 

 
Μετά από έλεγχο των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη για τη 

διαγραφή του προστίµου των αυθαιρεσιών που έχουν υπαχθεί στο ν. 4014/11 µε 
Α/Α................ …………………… διαπιστώθηκε ότι …...................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 (αναλυτική περιγραφή των διαπιστώσεων) 

Από τα ανωτέρω προκύπτει οτι αποκλείεται η υπαγωγή των αυθαιρεσιών στη 
διαδικασία αναστολής του ν. 4014/11, ανακαλείται η δήλωση µε Α/Α ...................................... 
στο όνοµα του κ. ..........................................................................................για την υπαγωγή 
αυθαιρεσιών στη ρύθµιση του ν. 4014/11 µετά από ενέργειες του µηχανικού 
κ............................................................................................................................................... 
και έχουν επιβληθεί τα πρόστιµα του άρθρου 27 του ν. 4014/11.  

Παρακαλείται το ΤΕΕ να ενηµερώσει το πληροφοριακό σύστηµα για την ανάκληση της 
δήλωσης µε Α/Α………………….  

 
 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Το πρώτο φύλλο της δήλωσης 
µε  Α/Α........................... 
για ταυτοποίηση των στοιχείων. 
  
 
                                                                               Ο   Προϊστάµενος της Υ∆ΟΜ 
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                      ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3                            ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
                     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ …………………… 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

 
 
 
 

Ταχ. ∆/νση :  
Ταχ. Κώδικας :       
Πληροφορίες :     
TELEFAX      :    
Τηλέφωνο      :                       

                 Ηµεροµηνία 
                  Αρ. Πρωτ.   
                     
 
ΠΡΟΣ :  Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
   ∆/νση Επαγγελµατικής ∆ράστηριότητας 
  Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης 
          Νίκης 4 - 10563 ΑΘΗΝΑ      
 
ΚΟΙΝ :  Ενδιαφερόµενο 
 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ : Ανάκληση της διαδικασίας υπαγωγής στη ρύθµιση του ν. 4014/11  
Σχετ : Εγκύκλιος  …….(η παρούσα) 
 

 
 

Σας αποστέλουµε συνηµµένα αντίγραφο της υπ’ αριθ.................................................. 
απόφασης του Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας…………....................................................................................................................... 
………..…………........................................................................................................................ 
..................………….................................................................................................................... 
που αφορά την ανάκληση της δήλωσης µε Α/Α ...........................…………… και 
παρακαλούµε να ενηµερώσετε σχετικά το πληροφοριακό σύστηµα. 

 
 

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
α) Αντίγραφο απόφασης …… 
β) .Το πρώτο φύλλο της δήλωσης 
µε  Α/Α........................... 
για ταυτοποίηση των στοιχείων. 
 
 
 
                                           
                                                                    Ο   Προϊστάµενος της Υ∆ΟΜ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  4                     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

                     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ …………………… 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

 
 
 
 

Ταχ. ∆/νση :  
Ταχ. Κώδικας :       
Πληροφορίες :     
TELEFAX      :    
Τηλέφωνο      :                       

                Ηµεροµηνία     
                  Αρ. Πρωτ.   
                     
 
ΠΡΟΣ :   Ενδιαφερόµενο 
 
  
 

 
ΘΕΜΑ : Εξέταση προσφυγής από το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και 
Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ).  
Σχετ : α) Εγκύκλιος 7/2012, Ενότητα Γ, παρ. 2.  
           β) Η υπ’ αριθµ...................................................απόφαση του αρµόδιου Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης συγκρότησης του Συµβουλίου Πολεοδοµικών 
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων της περιφερειακής ενότητας ................................................ 
           γ) Εγκύκλιος …….(η παρούσα) 
           δ) Η υπ’ αριθ. ............................................................. έκθεσης αυτοψίας.  
           ε) Η υπ’ αριθµ........................................ ένστασή σας  

 
Στην (α) σχετική Εγκύκλιο αναφέρεται οτι µε την έκδοση απόφασης συγκρότησης του 

Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα (β 
σχετική) καταργούνται οι επιτροπές εκδίκασης ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας του 
άρθρου 4 του Π.∆. 267/98. 

Επίσης στο άρθρο 33 του ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου 
κατασκευών και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 249 Α’) ορίζεται : 

«1. Κατά των πορισµάτων των ελεγκτών δόµησης και των πράξεων ή παραλείψεων των 
οργάνων των Υ.∆ΟΜ., που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος και της νοµοθεσίας περί 
αυθαιρέτων, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής για λόγους νοµιµότητας στο αρµόδιο 
Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων της περιφερειακής ενότητας. 

2. Η προσφυγή ασκείται µέσα σε τριάντα ηµέρες µε κατάθεση στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας ∆όµησης που κοινοποίησε την πράξη. Για το παραδεκτό της προσφυγής 
απαιτείται η καταβολή παράβολου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή, το 
παράβολο επιστρέφεται...» 

Μετά τα παραπάνω σας ενηµερώνουµε οτι η (ε) σχετική έχει αποσταλεί στο αρµόδιο 
ΣΥΠΟΘΑ, στο οποίο οφείλετε να προσκοµίσετε το ανωτέρω σχετικό παράβολο υπέρ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου και δικαιολογητικά για τυχόν υπαγωγή στο ν. 4014/11 των αυθαιρεσιών 
που αναγράφονται στη (δ) σχετική. 

 
    

  
                                                                             Ο   Προϊστάµενος της Υ∆ΟΜ 
 


