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Διόρθωση Τετραγωνικών Μέτρων Αυθαίρετων Χώρων στους Δήμους 
Χωρίς Πρόστιμο 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν 
προχωρήσει στην τακτοποίηση ημιυπαίθριων ή αυθαίρετων χώρων και δεν έχουν δηλώσει τις αλλαγές 
αυτές στους Δήμους έχουν προθεσμία μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020 να το πράξουν, προκειμένου 
να απαλλαγούν από την επιβολή προστίμων και αναδρομικών επιβαρύνσεων. 

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους Δήμους της χώρας, 
ήτοι τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο, και αφορά κάθε είδους ακίνητα, ήτοι 
κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και 
πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα 
αυθαίρετα. 

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να προσέλθουν στους οικείους δήμους και να υποβάλλουν δήλωση 
με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ακινήτων τους, συνυποβάλλοντας αντίγραφα 
από τον τίτλο ιδιοκτησίας τους, τον τίτλο τακτοποίησης (αν υπάρχει), το Ε9 τους, από το οποίο 
προκύπτει και το ΑΦΜ τους, πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος και την αστυνομική ταυτότητά τους. 

Όπως προαναφέρθηκε, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 
2020, ενώ η πληρωμή των επιπλέον φόρων, τελών κλπ. για τα πρόσθετα τετραγωνικά μέτρα θα 
αρχίσει να τρέχει αναδρομικά από την 1.1.2020, όποτε και αν αυτά δηλωθούν.  
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Notification of Square Meters of Arbitrary Spaces in Municipalities 
Without Fines 

 

According to the provision of art.51 par.2 of L.4647/2019, property owners, who have settled arbitrary 
spaces and have not reported these changes to the Municipalities, may do so by March 31, 2020, in 
order to avoid fines and retroactive charges. 

This regulation covers all taxes, dues and levies to the Municipalities, i.e. cleaning and lighting 
charges, municipal taxes etc. and refers to all types of real estate, such as houses, shops, offices, 
warehouses, auxiliary spaces, artisanal, industrial and open spaces, etc. 

Property owners must submit to their municipalities a statement with complete and correct details of 
the surfaces of all their properties as well as copies of their property title, settlement title (if any), their 
real estate tax return (E9), their Tax Registration Number, a recent electricity bill and their police ID. 

As stated above, the deadline for the submission of such declarations is March 31, 2020, whilst the 
extra charge of the municipal duties, etc. for the additional square meters will start retroactively from 
1.1.2020, regardless of when they are declared. 
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