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ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

• Ν 4495/2017, άρθρ 52-63 (ΦΕΚ Α’ 167/03.11.2017) 

 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και 
άλλες διατάξεις 

• Ν 4759/2020, άρθρ 63-37 & 121 (ΦΕΚ Α’ 245/09.12.2020) 

 Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις 

• ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105,  ΦΕΚ B’ 334/29.01.2021  
Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας 
Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά 
έντυπα 



Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 52 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και  
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας Σκοπός 

 

1. Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και των αδειών 
τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους, κατά τη 
διάρκεια του χρόνου ζωής τους. 

2. Στις διατάξεις των άρθρων 53 έως 61 υπάγονται τα κτίρια ή διηρημένες 
ιδιοκτησίες επί κτιρίων που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με βάση οικοδομική 
άδεια, καθώς και τα κτίρια ή οι διηρημένες ιδιοκτησίες, για τα οποία επιτρέπεται η 
διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 
82. 

Τροποποίηση: Παρ.1 Άρθρο 51 ΝΟΜΟΣ 4643/2019 με ισχύ την 3/12/2019 

 



1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: ο φάκελος που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου, που 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 54 και ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή 
γηπέδου, εφόσον υφίσταται. 

1α. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας: ο φάκελος που 
περιλαμβάνει τα στοιχεία της διηρημένης ιδιοκτησίας, που ορίζονται στην παρ. 1α του 
άρθρου 54 και ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ της διηρημένης ιδιοκτησίας, εφόσον 
υφίσταται. 

2. Ηλεκτρονικό Μητρώο: το Μητρώο στο οποίο τηρούνται στοιχεία, σχετικά με την Ηλεκτρονική 
Ταυτότητα Κτιρίου ή την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, τους 
κυρίους του έργου, τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, τα πιστοποιητικά ελέγχου και το 
πιστοποιητικό πληρότητας. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο εποπτεύεται από το Παρατηρητήριο 
Δομημένου Περιβάλλοντος και συνδέεται με τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, 
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 
4727/2020 (Α΄ 184). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, η υλοποίηση της οποίας και το τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλεκτρονική υποβολή 
μπορεί να ανατεθεί σε υπηρεσία του Δημοσίου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή και σε 
ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. 

Τροποποίηση: Άρθρο 63 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 
 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 53 

Ορισμοί - 1 
 



3. Πιστοποιητικό Πληρότητας: το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τους εξουσιοδοτημένους για 
την τήρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς 
Διηρημένης Ιδιοκτησίας μηχανικούς, στο οποίο βεβαιώνεται από αυτούς, με δήλωσή τους, η 
συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα. Το πιστοποιητικό εκδίδεται 
για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, φέρει μοναδικό αριθμό, που δίνεται από 
το Ηλεκτρονικό Μητρώο, και αναγράφει τον ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου ή διηρημένης 
ιδιοκτησίας, εφόσον υφίσταται. 
α. Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο, αντιστοιχεί μία καταχώριση Οικοπέδου / Γηπέδου.  
Σε περίπτωση ύπαρξης σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας, δύναται να γίνει ξεχωριστή καταχώριση 
για κάθε τμήμα του οικοπέδου ή γηπέδο που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία.  
Εφόσον έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, γίνεται υποχρεωτικά ξεχωριστή 
καταχώριση Οικοπέδου / Γηπέδου για κάθε κάθετη ιδιοκτησία 
 
4. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός: ο μηχανικός που ορίζεται από τους κυρίους του έργου και 
είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.  
Τροποποίηση: Άρθρο 63 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 53 

Ορισμοί - 2 
 



Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 54  

Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας Έκδοση πιστοποιητικών - 1 

  

1. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της 

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας 
ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται 

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού 

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί 

ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων 

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του 
κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α΄ , β΄ και ε΄ 

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει 
αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή τον παρόντα ή τη μελέτη στατικής 
επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99 

η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν. 
 
Τροποποίηση: Άρθρο 121 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 
 

 



1α. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας 
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου 
ευρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της 

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη 
προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εφόσον απαιτείται 

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας, 

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί 

ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί 
αυθαιρέτων 

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία 
στην πραγματική της κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα 
στοιχεία των περ. α΄, β΄ και ε΄, πλην των κοινοχρήστων χώρων 

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που 
συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή τον παρόντα ή τη 
μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 54 

Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας Έκδοση πιστοποιητικών - 2 

 



η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, 
εφόσον υπάρχουν 

 - Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την 
συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί 
γι’ αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία 
Δόμησης. 

 - Οι διατάξεις των άρθρων 54-63 του παρόντος νόμου ισχύουν και για την 
ηλεκτρονική ταυτότητα αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας. 

2. Τα στοιχεία της παρ. 1 συμπληρώνονται από τους επιβλέποντες 
μηχανικούς του άρθρου 49 και από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, 
σε ειδικό έντυπο, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Τροποποίηση: Άρθρο 121 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 54 

Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας Έκδοση πιστοποιητικών - 3 

 



Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 54 

Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας Έκδοση πιστοποιητικών - 4 

 
3. Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου γίνεται ύστερα από 

οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια 
ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, για την οποία απαιτείται οικοδομική 
άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. Ο έλεγχος 
και η καταγραφή των στοιχείων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου 
μπορεί να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη 
ιδιοκτησία με γεωχωρική αναφορά. Ύστερα από τη συμπλήρωση των 
στοιχείων, εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό: 

 α) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ή 

 β) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας της 
αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας. 

Τροποποίηση: Άρθρο 121 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 

 

 



4. Τα απαιτούμενα στοιχεία υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα των 
αυθαιρέτων καταχωρίζονται, ύστερα από αίτηση του εξουσιοδοτημένου 
μηχανικού, στο ηλεκτρονικό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου και δεν 
απαιτείται υποβολή επιπλέον στοιχείων νομιμότητας και σχεδίων των 
κτιρίων. 

5. Εάν προηγηθεί η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κτίριο που 
περιλαμβάνει αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες, δεν εκδίδεται 
Ηλεκτρονική Ταυτότητα για τις επιμέρους διηρημένες ιδιοκτησίες.  

 Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου χρησιμοποιείται εφ’ εξής στη θέση της 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης ιδιοκτησίας για όλες 
τις διηρημένες ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο κτίριο. 
Εάν έχει ήδη εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα για μια ή περισσότερες 
επιμέρους διηρημένες ιδιοκτησίες, αυτή ενσωματώνεται στην 
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.  

Τροποποίηση: Άρθρο 121 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 
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1. Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, τα κτίρια διακρίνονται σε 
κατηγορίες, ως εξής: 

α) Κατηγορία Ι: 

 αα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, 
στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες 
του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού. 

 ββ. Κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες 
συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές 
εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία 
αυτή εντάσσονται επίσης: πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, 
μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά 
γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, 
γήπεδα ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις), σταθμοί 
μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς. 

 

Τροποποίηση: Παρ.6 Άρθρο 51 ΝΟΜΟΣ 4643/2019 με ισχύ την 3/12/2019 
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Διαδικασία έναρξης και ενημέρωσης Προθεσμία υπαγωγής - 1 

 



γγ. Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων 
που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια 
αυτοκινήτων, καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων. 

δδ. Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ.. 

εε. Εκπαίδευση: δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

στστ. Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, 
κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα 
παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: 
βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, 
ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα. 

ζζ. Σωφρονισμός: καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτησης νέων. 

β) Κατηγορία II: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι 
αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης. 

 

Τροποποίηση: Παρ.6 Άρθρο 51 ΝΟΜΟΣ 4643/2019 με ισχύ την 3/12/2019 
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2. Για τα κτίρια της Κατηγορίας Ι η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται 
μέσα σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ισχύος των παρόντων 
διατάξεων, ως ορίζεται στο άρθρο 62. 

Για τα λοιπά κτίρια και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες της Κατηγορίας 
II, η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή 
της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, οπότε και η σχετική δήλωση για 
την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της 
μεταβίβασης της κυριότητας, μετά την ημερομηνία ισχύος, ως ορίζεται 
στο άρθρο 62. 

 

Τροποποίηση: Παρ.6 Άρθρο 51 ΝΟΜΟΣ 4643/2019 με ισχύ την 3/12/2019 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 55 

Διαδικασία έναρξης και ενημέρωσης Προθεσμία υπαγωγής - 3 

 



1. Η δήλωση γίνεται ανά κτίριο ή ανά διηρημένη ιδιοκτησία. 

2. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, 
ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Αν 
έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, ο εξουσιοδοτημένος 
μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από 
απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία. 

 

Τροποποίηση:  Άρθρο 64 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 56 

 Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου - 1 

 



3. Το αρμόδιο τοπικό παρατηρητήριο μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο των 
στοιχείων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας που έχουν υποβληθεί, 
αντιπαραβάλλοντας αυτά με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά την 
έκδοση της οικοδομικής άδειας, καθώς και με τα στοιχεία του πορίσματος 
των Ελεγκτών Δόμησης. Ύστερα από την υποβολή της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτιρίου, η ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου 
πραγματοποιείται υποχρεωτικά ύστερα από την εκτέλεση οποιασδήποτε 
εργασίας στο κτίριο ή στη διηρημένη ιδιοκτησία του, για την οποία 
απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από 
δημόσια αρχή. 

4. Τα στοιχεία ενημέρωσης και η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού 
κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας υποβάλλονται στο πληροφοριακό 
σύστημα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, διά της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), από τον εξουσιοδοτημένο 
μηχανικό. Με την καταχώρηση της αίτησης, λαμβάνεται αυτόματα από το 
πληροφοριακό σύστημα μοναδικός αριθμός Ταυτότητας. 

Τροποποίηση:  Άρθρο 64 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 
 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 56 

 Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου - 2 

 



5. Εφόσον εκδοθεί από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό το Πιστοποιητικό 
Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου (Π.Π.Τ.Κ.), δίνεται από το πληροφοριακό 
σύστημα μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός, ο οποίος γνωστοποιείται από 
τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό στον αναφερόμενο στην αίτηση ιδιοκτήτη 
του κτιρίου ή και της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή 
κάθετης). Ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός παρέχει τη δυνατότητα 
ελέγχου γνησιότητας του πιστοποιητικού, καθώς και επανέκδοσης του. 

 Υπόχρεοι ενημέρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου είναι τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων εκδόθηκε η σχετική 
άδεια οικοδομικών εργασιών, καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι 
αυτών, όπως καταγράφονται κάθε φορά στα έντυπα της ταυτότητας 
κτιρίου. 

Τροποποίηση:  Άρθρο 64 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 56 

 Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου - 3 

 



6. Ύστερα από την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου και την έκδοση 
του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) από το αρμόδιο 
Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, υπόχρεος ενημέρωσης της 
ταυτότητας κτιρίου είναι ο εκάστοτε κύριος του κτιρίου. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να 
καθοριστεί κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την έκδοση των Πιστοποιητικών 
Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής, ιδίως ο χρόνος 
ενημέρωσης των στοιχείων, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής της 
δήλωσης από τον μηχανικό, την πρόβλεψη ειδικού εντύπου 
συμπλήρωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

8. Με την απόφαση της παρ. 7 καθορίζονται επίσης, η μορφή και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των εντύπων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, τα οποία 
συμπληρώνει ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, σύμφωνα με το άρθρο 54. 

 

Τροποποίηση:  Άρθρο 64 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 56 

 Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου - 4 

 



• Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος πραγματοποιεί 
δειγματοληπτικούς ελέγχους ετησίως σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) 
των κτιρίων που λαμβάνουν ταυτότητα. Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων 
στοιχείων της ταυτότητας κτιρίου διενεργείται από Ελεγκτές Δόμησης, οι 
οποίοι ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση από το αρμόδιο 
Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Ο έλεγχος συνίσταται στην 
επιβεβαίωση της ορθής συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων 
που περιγράφονται στα Έντυπα το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 57 

 Έλεγχος στοιχείων Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου  
 

 



1. Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος έχει πρόσβαση στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα Ταυτότητας Κτιρίων και στα στοιχεία που αυτή 
περιλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των Πιστοποιητικών Πληρότητας 
της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου, τα οποία αποτελούν στοιχεία 
ελέγχου. 

2. Οι διατάξεις που ισχύουν για τη δημοσιοποίηση, τη διάθεση και την 
προσάρτηση σε δικαιοπραξίες και διοικητικές διαδικασίες των 
οικοδομικών αδειών και των εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας, 
εφαρμόζονται αναλόγως και για το Πιστοποιητικό Πληρότητας της 
Ταυτότητας του Κτιρίου. 

Τροποποίηση:  Άρθρο 65 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 58 

 Προδιαγραφές και υπόχρεοι τήρησης 
 

 



1. Αν απαιτείται άδεια από δημόσια αρχή για εκτέλεση οικοδομικών 
εργασιών με τις οποίες μεταβάλλονται πολεοδομικά και κτιριολογικά 
μεγέθη, όπως προσθήκη και επέκταση, των υπαρχόντων κτηρίων, για τον 
έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων συμπληρώνονται τα στοιχεία 
ειδικού εντύπου. 

2. Αν απαιτείται η συμπλήρωση βεβαίωσης της παρ. 1 του άρθρου 83 για τον 
έλεγχο των στοιχείων, συμπληρώνονται τα στοιχεία στο ανωτέρω έντυπο. 
Η συμπλήρωση και ο έλεγχος των στοιχείων μπορεί να 
πραγματοποιούνται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.  

Το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου 
αντικαθιστά και περιλαμβάνει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παρ. 1 
του άρθρου 83, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της έκδοσης και ισχύος 
αυτής. σοσσ 

Τροποποίηση: Παρ.1 Άρθρο δέκατο έβδομο ΝΟΜΟΣ 4787/2021 με ισχύ την 
26/3/2021 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 59 

 Έντυπα 
 

 



 1. Εάν, κατά τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή κατά 
τους περιοδικούς ελέγχους, διαπιστώνεται ότι συμπληρώθηκαν ψευδώς 
στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο 
μηχανικό, πέραν των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται: 

  α) Πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) 
ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην 
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. 

  β) Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), το οποίο δύναται να επιβάλει αναστολή 
της άσκησης επαγγέλματος για διάστημα από δύο (2) έως είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Οι τελεσίδικες 
αποφάσεις κοινοποιούνται αμελλητί στο Εποπτικό Συμβούλιο. 

 Η κύρωση επιβάλλεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού 
Συμβουλίου του άρθρου 18 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249). 

Προστέθηκε: με το Άρθρο 67 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 60 

Κυρώσεις - 1 
 

 



 2. Για όλες τις παραβάσεις της παρ. 1, σε περίπτωση υποτροπής, καθώς 
και όταν οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν οικοδομικές εργασίες σε 
παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε 
προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), το 
πρόστιμο είναι από τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες 
(40.000) ευρώ. Η αναστολή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ορίζεται από 
τέσσερις (4) έως σαράντα οκτώ (48) μήνες ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
παράβασης. 

 Οι παραπάνω κυρώσεις καταγράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται 
στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και κοινοποιούνται στις 
αρμόδιες υπηρεσίες, που τηρούν τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. 

 Από την ημερομηνία κοινοποίησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
απενεργοποιείται ο σχετικός κωδικός αριθμός μηχανικού για την 
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας 
κτιρίου. 

Προστέθηκε: με το Άρθρο 67 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 
 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 60 

Κυρώσεις - 2 
 

 



 1. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο και τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα της 
Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., της ΔΕΗ ΑΕ και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του 
Υπουργείου Οικονομικών που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) διασυνδέονται μόνιμα για την 
παροχή αμοιβαίας δυνατότητας άμεσης πρόσβασης και ανταλλαγής 
δεδομένων σε όσα από τα στοιχεία των τηρούμενων ηλεκτρονικών 
αρχείων είναι απαραίτητα για την εξακρίβωση της κατά το άρθρο 54 
πληρότητας των στοιχείων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου και 
τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των διατάξεων και των προθεσμιών 
συμπλήρωσης αυτής. 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνδεση 
των υπολογιστικών συστημάτων. 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 61 

Έλεγχος και καταγραφή δόμησης - 1 
 
 

 



 2. Αν από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων 
δεδομένων προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις και οι προθεσμίες 
συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου, αμελλητί ενημερώνεται η 
αρμόδια Υ.ΔΟΜ. και το Τοπικό Παρατηρητήριο για τον έλεγχο και την 
καταγραφή αυθαίρετων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης 
αυθαίρετων κατασκευών, για την παράλειψη συμπλήρωσης των 
στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου ή για την υποβολή ανακριβών ή 
λανθασμένων δηλώσεων των στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο από τον 
Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον 
ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρόστιμο μπορεί να ανέρχεται από διακόσια 
(200) ευρώ μέχρι και το δέκα τοις εκατό (10%) της αντικειμενικής αξίας 
του ακινήτου τα οποία στοιχεία ανακριβώς δηλώθηκαν.  

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το 
ύψος και η ειδική διαδικασία επιβολής κυρώσεων και είσπραξης του 
προστίμου μέσω του Πράσινου Ταμείου. 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 61 

Έλεγχος και καταγραφή δόμησης - 2 
 
 

 



 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η 
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου. 

 Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση 
αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του 
παρόντος. 
Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022 δύναται, αντί 
των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή 
περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως 
αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε 
ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη 
δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83. 

Τροποποίηση: Άρθρο έβδομο Π.Ν.Π. 29-1-2022/2022 με ισχύ την 29/1/2022 
 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 62 

Μεταβατικές διατάξεις Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του 
Τμήματος Β΄ 

 
  

 

 



 Από την ημερομηνία που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 62 
καταργούνται τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3843/ 2010, καθώς και το άρθρο 46 
του ν. 4178/2013. 

 

Ν 4495/17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Άρθρο 63 

Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Δεύτερου Τμήματος Β΄ 
 
 
 
 

 



ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105,  ΦΕΚ B’ 
334/29.01.2021 

 Αφορά: 
Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας 
Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και 
σχετικά έντυπα 



Άρθρο 2: Διαδικασία καταχώρισης στοιχείων Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας - 1 

Υλοποιείται σε δύο βασικά βήματα: 

 Α) Καταχώριση Οικοπέδου / Γηπέδου: Προσδιορισμός του οικοπέδου ή 
γηπέδου με αναφορά των κτισμάτων και της σύστασης οριζοντίου ή 
καθέτου ιδιοκτησίας. 

α. Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο, αντιστοιχεί μία καταχώριση Οικοπέδου / 
Γηπέδου 

β. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα του 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου και προβαίνει σε αναζήτηση 
καταχώρισης Οικοπέδου / Γηπέδου για το συγκεκριμένο ακίνητο βάσει 

 Κριτηρίων και συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: 

αα) περιγραφή του οικοπέδου ή γηπέδου με τα κτίσματα, εφόσον υπάρχουν, 

ββ) διεύθυνση του οικοπέδου ή γηπέδου (Δήμος, Οδός, Αριθμός, Πόλη / 
Οικισμός, ΤΚ, Περιοχή / Τοποθεσία, Ο.Τ.), 

γγ) ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου, 

δδ) εάν βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου/οικισμού, 

εε) εάν είναι αδόμητο.  
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στστ) ύπαρξη σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας. Εφόσον έχει συσταθεί 
κάθετη/οριζόντια ιδιοκτησία στο οικόπεδο ή γήπεδο, επισημαίνεται εάν η 
συγκεκριμένη καταχώριση αφορά κάθετη/οριζόντια ιδιοκτησία ή το 
σύνολο αυτού, 

ζζ) αριθμό (ακριβή ή κατά προσέγγιση αν δεν είναι εφικτός ο ακριβής 
προσδιορισμός του) των αυτοτελών ιδιοκτησιών επί του ανωτέρω 
οικοπέδου ή γηπέδου και ύπαρξη κοινοχρήστων χώρων, 

ηη) επιφάνεια του ανωτέρω οικοπέδου ή γηπέδου, 

θθ) αριθμό των κτισμάτων, εφόσον υπάρχουν, 

ιι) αριθμό ορόφων των κτισμάτων, υπογείων και άνω του εδάφους, 

ιαια) εάν βρίσκεται σε περιοχή όπου επικρατεί ειδικό πολεοδομικό καθεστώς 
ή είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, όπως παραδοσιακός οικισμός, περιοχή 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 
του ν. 1650/1986, αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος, περιβάλλον 
μνημείου προστατευόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, 
τμήμα πόλης ή οικισμού χαρακτηρισμένου ως ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο κλπ 

γ.  Ολοκλήρωση υποβολής 
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Β) Καταχώριση Ιδιοκτησιών: Περιγραφή και τεκμηρίωση των οικοπέδων ή 
γηπέδων ή κτιρίων ή τμημάτων που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες. 

α. Σε περίπτωση που το σύνολο του οικοπέδου ή γηπέδου, το οποίο αφορά η 
προγενέστερη καταχώριση Οικοπέδου / Γηπέδου, αποτελεί ενιαία 
αδιαίρετη ιδιοκτησία, καταχωρείται μία ιδιοκτησία, ανεξαρτήτως ύπαρξης 
και αριθμού κτισμάτων σε αυτό.  

Εφόσον στο οικόπεδο ή γήπεδο υφίσταται σύσταση οριζοντίου ή καθέτου 
ιδιοκτησίας, η καταχώριση γίνεται ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία.  

Ξεχωριστή καταχώριση γίνεται για το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων του 
οικοπέδου ή γηπέδου.  

Η καταχώριση των κοινοχρήστων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου δεν 
απαιτείται για την ολοκλήρωση της καταχώρισης της ιδιοκτησίας. 



β. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισέρχεται στο πεδίο καταχώρισης 
Οικοπέδου / Γηπέδου και ελέγχει εάν υπάρχει εγγραφή για τη 
συγκεκριμένη ιδιοκτησία.  

Εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί, συμπληρώνει ηλεκτρονικό έντυπο 
ιδιοκτησίας, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση εξουσιοδότησης από 
τον υπόχρεο και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία στα οποία αποκτά πρόσβαση, 
θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της 
συμπλήρωσης Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας 
για την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί. 
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Το ηλεκτρονικό έντυπο Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

αα) Περιγραφή της ιδιοκτησίας, όπως αναφέρεται στη σύσταση οριζόντιας ή 
κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον υφίσταται, 

ββ) Επιλογή τύπου ιδιοκτησίας (αδιαίρετη ιδιοκτησία, κάθετη ή οριζόντια 
διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστοι χώροι), 

γγ) Χιλιοστά ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και στοιχεία της σύστασης 
οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας (α/α, ημερομηνία, συμβολαιογράφος) 
στην οποία ορίζονται, 

δδ) ΚΑΕΚ της διηρημένης οριζόντιας ή κάθετης ιδιο- 

κτησίας, εφόσον υφίσταται, 

εε) Τεχνική περιγραφή της ιδιοκτησίας, 

στστ) Στοιχεία υπόχρεου καταχώρισης στοιχείων, όπως ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, 
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ζζ) Οικοδομικές άδειες, άδειες δόμησης με τις αναθεωρήσεις και 
ενημερώσεις αυτών, εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, 
δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί 
αυθαιρέτων, πράξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση και λοιπές πράξεις 
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που αφορούν το ακίνητο.  

 Για τις δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017 
περιγράφεται η κατάσταση της δήλωσης και γίνεται ειδική μνεία για την 
εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) ή του συνόλου του 
προστίμου. Εισάγονται στοιχεία, όπως είδος πράξης, α/α, ημερομηνία 
έκδοσης, τίτλος, στοιχεία έκδουσας αρχής, 

ηη) Πίνακα με τις επιφάνειες ανά όροφο, όπως αυτές προκύπτουν από τις 
ανωτέρω πράξεις, και τεκμηριώνουν την υφιστάμενη κατάσταση της 
ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως προσμετρώμενων ή μη επιφανειών στον 
συντελεστή δόμησης. 

Άρθρο 2: Διαδικασία καταχώρισης στοιχείων Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας - 6 



Καταγράφονται τα μεγέθη της πιο πρόσφατης πράξης ανά είδος, που αφορά 
την ιδιοκτησία.  

Εφόσον είναι εφικτό, αποτυπώνονται και τα μεγέθη των προγενέστερων 
πράξεων, για σαφέστερη καταγραφή της πορείας κατασκευής της 
ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών/χρήσεων δηλωμένων σε νόμους 
αναστολής επιβολής κυρώσεων, που έχουν μεταφερθεί σε επόμενους 
αντίστοιχους νόμους, καταχωρούνται μόνο τα μεγέθη που αντιστοιχούν 
στην πιο πρόσφατη δήλωση υπαγωγής. 

Εισάγονται επιφάνειες (τ.μ.) κλειστών χώρων κύριας και βοηθητικής χρήσης, 
ημιυπαιθρίων χώρων, pilotis, χώρων θέσεων στάθμευσης (κλειστών, 
στεγασμένων, υπαίθριων), κολυμβητικών δεξαμενών (εσωτερικών ή 
ασκεπών) και λοιπών κατασκευών [π.χ. τυχόν εγκαταστάσεων στον 
ακάλυπτο χώρο ή το δώμα (κεραία κινητής τηλεφωνίας, Φ/Β, κ.λπ.)]. 

Άρθρο 2: Διαδικασία καταχώρισης στοιχείων Ηλεκτρονικής 
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θθ) Πίνακα με τις χρήσεις ανά όροφο με περιγραφή κάθε κτιρίου της 
ιδιοκτησίας, 

ιι) Τύπο στατικού ελέγχου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α., Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, 
Μελέτη στατικής επάρκειας), εφόσον προβλέπεται, το αποτέλεσμα αυτού 
και την κατάσταση τυχόν εργασιών (ολοκληρωμένες, εκκρεμείς), 

ιαια) Στοιχεία πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) του κτιρίου ή 
τμημάτων αυτού, εφόσον απαιτείται, 

ιβιβ) Αιτιολόγηση υποβολής της Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης 
Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 55, 56 και 59 του ν. 
4495/2017 και λοιπές κείμενες διατάξεις. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός 
δύναται να προσθέσει άλλους μηχανικούς, οι οποίοι, είτε ως 
επιβλέποντες, είτε ως εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες μηχανικοί, έχουν 
αναλάβει τη συμπλήρωση της Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης 
Ιδιοκτησίας, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
επισύναψης στοιχείων. 

Άρθρο 2: Διαδικασία καταχώρισης στοιχείων Ηλεκτρονικής 
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γ. Η καταχώριση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 
54 του ν. 4495/2017. Συγκεκριμένα: 

αα) τα στελέχη των Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών 
πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του Πίνακα της ανωτέρω 
περίπτωσης ζζ, με τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις αυτών, 

ββ) τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί 
αυθαιρέτων του Πίνακα της ανωτέρω περίπτωσης ζζ, 

γγ) τα σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις του Πίνακα της ανωτέρω 
περίπτωσης ηη και αποτυπώνουν την ιδιο κτησία, ήτοι κατόψεις των 
ορόφων που καταλαμβάνει, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, καθώς και 
τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον 
απαιτείται. Σε περίπτωση που η υφιστάμενη κατάσταση δεν προκύπτει 
από τα σχέδια που συνοδεύουν τις εκδοθείσες πράξεις, εκπονούνται και 
υποβάλλονται νέα σχέδια αποτύπωσης κατόψεων αρχιτεκτονικών, 

Άρθρο 2: Διαδικασία καταχώρισης στοιχείων Ηλεκτρονικής 
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δδ) το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α., την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη 
στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον ν. 4178/2013 και 
τον ν. 4495/2017, 

εε) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού, 

στστ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί, 

ζζ) τον πίνακα χιλιοστών, εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή 
διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους, 

ηη) τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υφίσταται. 
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δ. Μετά την εισαγωγή των ανωτέρω, την επιβεβαίωση της ορθότητας των 
υποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών και την αποδοχή του 
δικαιώματος για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση του 
περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει - με την 
επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών - ο 
εξουσιοδοτημένος μηχανικός ολοκληρώνει την υποβολή και εκδίδει το 
Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, το οποίο 
περιλαμβάνει τα στοιχεία των καταχωρίσεων Οικοπέδου/Γηπέδου και 
Ιδιοκτησίας και φέρει μοναδικό κωδικό Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης 
Ιδιοκτησίας και κλειδί γνησιότητας.  

Η διαδικασία του βήματος Β επαναλαμβάνεται για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία 
του οικοπέδου ή γηπέδου. 
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 Όλες οι καταχωρίσεις Ιδιοκτησιών εμφανίζονται στην αναζήτηση του 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, ανεξαρτήτως σταδίου 
επεξεργασίας.  

 Αποσπάσματα Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας δύναται να 
περιέλθουν στη διάθεση επόμενου εξουσιοδοτημένου μηχανικού για 
επικαιροποίηση και έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / 
Διηρημένης Ιδιοκτησίας. 

  Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επεξεργασία τους, δεν είναι εφικτή η 
τροποποίησή τους από άλλον μηχανικό. 

2. Σε ακίνητα με σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας η Ταυτότητα Κτιρίου του 
συνολικού ακινήτου προκύπτει, από έναν εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ως 
σύνολο των Αποσπασμάτων Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας 
όλων των αυτοτελών ιδιοκτησιών και των κοινόχρηστων χώρων.  

Σε κάθε περίπτωση, το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / 
Διηρημένης Ιδιοκτησίας εκδίδεται ανά ιδιοκτησία, που αποτελεί αντικείμενο 
μεταβίβασης. 
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Άρθρο 3: Έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας 
Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας - 1 

1. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός αιτείται την έκδοση Πιστοποιητικού 
Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας σε συνέχεια 
του Αποσπάσματος Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας.  

 Εισάγει την ημερομηνία διενέργειας της αυτοψίας στην ιδιοκτησία, 
επιλέγει την περίπτωση α, β ή γ της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 
4495/2017, και, αφού επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων, εκδίδει 
το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης 
Ιδιοκτησίας, το οποίο φέρει μοναδικό αριθμό Πιστοποιητικού Πληρότητας 
και λαμβάνει κλειδί γνησιότητας. 



2. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης 
Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει στοιχεία του Αποσπάσματος Ταυτότητας 
Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας και τη βεβαίωση μηχανικού της παρ. 1 
του άρθρου 83 του ν. 4495/2017. Εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο 
μηχανικό, χωρίς δυνατότητα συνυπογραφής.  

Η διάρκεια ισχύος του είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, η 
οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας. Προσαρτάται στις 
δικαιοπραξίες της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017, σε 
αντικατάσταση της βεβαίωσης μηχανικού, και υποβάλλεται σε δημόσια 
αρχή για την έκδοση διοικητικής πράξης, όπου απαιτείται σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 3: Έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας 
Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας - 2 



3. Εντός της ισχύος του, και εφόσον δεν τροποποιείται η ημερομηνία 
αυτοψίας, το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης 
Ιδιοκτησίας δύναται να επανεκδοθεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε 
περισσότερες συμβολαιογραφικές ή διοικητικές πράξεις.  

Μετά τη λήξης ισχύος του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας 
Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, απαιτείται επικαιροποίηση του 
Αποσπάσματος Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και 
καταχώριση νέου Πιστοποιητικού Πληρότητας. 

Άρθρο 3: Έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας 
Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας - 3 



4. Εάν στο ακίνητο υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της 
περίπτωσης ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017, το 
Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας 
αναφέρει σαφώς την περαίωση της δήλωσης.  

Εφόσον δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού 
προστίμου του ν. 4014/2011, του ν. 4178/2013 ή του ν. 4495/2017, καθώς 
και στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 106, της παρ. 6 του άρθρου 
116 και της παρ. 5 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017, το Πιστοποιητικό 
Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιέχει ρητή 
αναφορά για την εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του 
ενιαίου ειδικού προστίμου, καθώς και για την ανάρτηση στο 
πληροφοριακό σύστημα όλων των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις των ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 
4495/2017, για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία. Από 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξαιρούνται αυτά που αφορούν στο στατικό 
έλεγχο των παραβάσεων, τα οποία υποβάλλονται στην προθεσμία του 
άρθρου 99 του ν. 4495/2017. 

Άρθρο 3: Έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας 
Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας - 4 



5. Για το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης 
Ιδιοκτησίας ισχύουν κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στις παρ. 4, 5, 7 και 
12 του άρθρου 83 του ν. 4495 / 2017, σε σχέση με τη βεβαίωση 
μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 83. 

Άρθρο 3: Έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας 
Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας - 5 



Άρθρο 4: Ενημέρωση στοιχείων Ταυτότητας Κτιρίου/ 
Διηρημένης Ιδιοκτησίας 

 1. Η ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας, 
κατόπιν έκδοσης άδειας για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στο 
ακίνητο που μεταβάλει πολεοδομικά - κτιριολογικά μεγέθη, 
πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων 
(4) μηνών από τη λήξη ισχύος της αδείας ,εφόσον έχουν υλοποιηθεί 
Εργασίες, άλλως εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ολοείναι ο 
επιβλέπων μηχανικός και, σε περίπτωση που η διοικητική πράξη δεν 
απαιτεί ορισμό επιβλέποντα, ο κύριος του έργου, μέσω 
εξουσιοδοτημένου μηχανικού.  

 2. Ενημέρωση Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας 
πραγματοποιείται για την έκδοση νέου Πιστοποιητικού Πληρότητας 
Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας λόγω επικαιροποίησης 
της ημερομηνίας αυτοψίας ή αλλαγής εξουσιοδοτημένου μηχανικού ή 
κυρίου του ακινήτου, καθώς και για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων.  

 3. Σε περίπτωση σύστασης ή τροποποίησης αυτοτελών ιδιοκτησιών, οι 
καταχωρίσεις Οικοπέδου / Γηπέδου και Ιδιοκτησιών που δεν 
αντιστοιχούν πλέον σε ιδιοκτησίες, όπως περιγράφονται στη νέα 
σύσταση, αρχειοθετούνται. Υπόχρεος για την αρχειοθέτηση και την 
καταχώριση των νέων ιδιοκτησιών είναι ο κύριος του ακινήτου, μέσω 
εξουσιοδοτημένου μηχανικού, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων 
(4) μηνών. 



Άρθρο 5: Δικαιώματα πρόσβασης μηχανικών και 
υπηρεσιών - Παροχή στοιχείων -1 

• Οι μηχανικοί, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ), έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο πληροφοριακό 
σύστημα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, προκειμένου 
να αναζητούν καταχωρίσεις Οικοπέδου / Γηπέδου και Ιδιοκτησιών 

• Κατόπιν εξουσιοδότησης από τον υπόχρεο, κατά την καταγραφή 
ιδιοκτησίας, οι μηχανικοί δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
διοικητικές πράξεις και τα τεχνικά τους στοιχεία που τυχόν είναι 
διαθέσιμα από το πληροφοριακό σύστημα και αφορούν το αντίστοιχο 
οικόπεδο ή γήπεδο 

• Οι μηχανικοί, οφείλουν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά 
αποκλειστικά μέσα στο πλαίσιο της ιδιοκτησίας για την οποία είναι 
εξουσιοδοτημένοι. Η χρήση των στοιχείων αυτών εκτός των 
αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί, αποτελεί παραβίαση του 
Κώδικα Δεοντολογίας των Μηχανικών και ελέγχεται πειθαρχικά από τα 
πειθαρχικά συμβούλια του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). 



Άρθρο 5: Δικαιώματα πρόσβασης μηχανικών και 
υπηρεσιών - Παροχή στοιχείων -2 

• Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, παραδίδει στον υπόχρεο το 
Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας, σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, το οποίο φέρει ηλεκτρονικούς κωδικούς 
πρόσβασης σε κάθε υποβαλλόμενο αρχείο, καθώς και το Πιστοποιητικό 
Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας. 
Εξουσιοδοτημένος μηχανικός σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53 
του ν. 4495/2017, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ο μηχανικός που 
ορίζεται από τους κυρίους του έργου και είναι υπεύθυνος για την 
εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Ως κείμενες διατάξεις για την διαδικασία της ταυτότητας του 
κτιρίου, νοείται η εφαρμογή των άρθρων 54 και 55 του ν. 4495/2017, 
καθώς και η αναλυτική εφαρμογή των οριζόμενων στην παρούσα 
απόφαση μετά τον ορισμό του 



Άρθρο 5: Δικαιώματα πρόσβασης μηχανικών και 
υπηρεσιών - Παροχή στοιχείων -3 

• Από το πληροφοριακό σύστημα, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, ο 
ιδιοκτήτης, οι αρμόδιες υπηρεσίες, και όποιος έχει στην κατοχή του το 
Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας, έχει τη 
δυνατότητα να εκτυπώνει ακριβή αντίγραφα του Αποσπάσματος, καθώς 
και των στοιχείων που το συνοδεύουν.  

• Σε περίπτωση αναζήτησης στοιχείων από πρόσωπο που έχει έννομο 
συμφέρον, η αρμόδια υπηρεσία δόμησης χορηγεί ηλεκτρονικά 
αντίγραφα των στοιχείων και μελετών που συνοδεύουν το Απόσπασμα 
Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας. 



Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις 

2. Η υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης 
Ιδιοκτησίας της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4495/2017 ισχύει 
για τις πράξεις εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που εκδίδονται από 
1.2.2021. 

3. Μέχρι τη διασύνδεση του συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» με τα 
πληροφοριακά συστήματα «e-Άδειες» και δηλώσεων αυθαιρέτων, η 
αναζήτηση και η καταχώριση των σχετικών στοιχείων γίνεται από τον 
εξουσιοδοτημένο μηχανικό. 



Τεχνική υποστήριξη ΗΤΚ: 

• Για συνήθη ερωτήματα καταχώρισης και νομοθεσίας, καθώς και για τη 
λειτουργία της εφαρμογής: 
e-building@central.tee.gr 
210 3291233 (ώρες 9:00 – 15:00) 

• Για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων ακινήτων, που άπτονται 
συστάσεων, αυθαιρέτων και οικοδομικών αδειών: engineer-
help@central.tee.gr 

 

• Θεσσαλονίκη: Μητρακάκη Αναστασία 2310883144, mitraka@central.tee.gr 

 

• https://web.tee.gr/e-building/manual/ 

– Εγχειρίδιο χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας Για Μηχανικούς  

– Συνήθεις ερωτήσεις για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Ιούνιος 
2022  
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Ευχαριστώ πολύ  

για την προσοχή σας 


