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Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού προστίμων Ν4178 για 

ενεργειακή αναβάθμιση και στατική επάρκεια αυθαιρέτων 
 
 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη λειτουργίας 
της εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ για τον συμψηφισμό του 
50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες και υλικά  ενεργειακής 
αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. 
 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ πρόκειται για μία εφαρμογή που δίνει στους 
πολίτες ένα επιπλέον κίνητρο να συνεργαστούν με το μηχανικό τους και να 
ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου 4178 για τα αυθαίρετα, οι διατάξεις του οποίου 
πρόσφατα κρίθηκαν συνταγματικές από το ΣτΕ. Οι πολίτες πλέον μπορούν να 
συμψηφίσουν το μισό του προστίμου του αυθαιρέτου τους με εργασίες και υλικά 
ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. «Στόχος όλων μας είναι αφενός τα 
αυθαίρετα να συμμετέχουν στην προσπάθεια της χώρας για εξοικονόμηση ενέργειας 
και αφετέρου οι αυθαίρετες κατασκευές να αποκτήσουν τη στατική ασφάλεια που 
απαιτείται με επίβλεψη μηχανικού», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. 
 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4178 2013 δύναται να 
καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη 
εφαρμογής του παρόντος για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών, επί 
κατασκευών προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που 
προβλέπονται στον παρόντα νόμο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου του 
ειδικού προστίμου. 
 
Σύμφωνα με τη σχετική  ΚΥΑ, οι εργασίες και δαπάνες που καλύπτονται, αφορούν 
για τη μεν ενεργειακή αναβάθμιση την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για τη δε στατική επάρκεια τις 
εργασίες και δαπάνες για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων φέρουσας 
ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).  
 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, «με το νόμο 4178 για την 
αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, γίνεται ένα 
ουσιαστικό και μελετημένο βήμα για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος των 
αυθαιρέτων. Χωρίς να αυξηθούν τα πρόστιμα, καθιερώθηκε ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο με βασικό στόχο την καταγραφή όλων των αυθαιρέτων της χώρας. 
Ταυτόχρονα προωθείται ο θεσμός της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και ξεκινά σε 
λίγο καιρό η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών. Η νέα ηλεκτρονική εποχή, με 
έλεγχο και καταγραφή του δομημένου χώρου σε όλη την επικράτεια έχει ξεκινήσει. 
Έτσι καταπολεμάμε παθογένειες δεκαετιών. Με πρώτη αυτή των αυθαιρέτων.» 
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Αυτή η ρύθμιση του νόμου 4178 που η εφαρμογή της ξεκινά σήμερα στο ηλεκτρονικό 
σύστημα του ΤΕΕ, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τους πολίτες, καθώς θα 
βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος που 
πληρώνουν και θα αυξήσουν την ασφάλεια στα ακίνητά τους. Σύμφωνα με τον 
Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής μπορεί να 
λειτουργήσει θετικά για την οικονομία και να οδηγήσει στη διατήρηση ή ακόμη και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο της οικοδομής, ενώ παράλληλα είναι 
ωφέλιμη για τη χώρα και το περιβάλλον, διότι προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας 
και την ασφάλεια των οικοδομών. 
 
Δείτε αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ για τη διαχείριση των δηλώσεων 
αυθαιρέτων κτισμάτων του Ν.4178/2013. 
 
Το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι διαθέσιμο για χρήση της εφαρμογής του 
συμψηφισμού από το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου 2015. 
 
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία του Επιμελητηρίου, στο πληροφοριακό 
σύστημα του ΤΕΕ για τις δηλώσεις αυθαιρέτων του Ν.4178 έχουν ήδη καταγραφεί 
περίπου 886 χιλιάδες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, από τις 
οποίες έχουν ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου μέχρι στιγμής περίπου 581 
χιλιάδες ακίνητα. 
 

  Άκυρες 
Σε 

επεξεργασία 
Αρχική 

υποβολή 
 

Υπαγωγή 
Οριστική 
υπαγωγή 

Σύνολο 
Αυθαιρέτων 

Βεβαιώσεις 
μεταβίβασης 

Δηλώσεις 
Ν.4178/2013 44 129010 31638 75855 87187 323734 379106 

Δηλώσεις Ν 4178 
από μεταφορά 
του Ν4014 77 0 95942 92313 78783 267115 0 

Δηλώσεις 
Ν4014/2011 103 176021 27739 30911 60477 295251 428519 

Σύνολο 224 305.031 155.319 199.079 226.447 886.100 807.625 
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