
                                                                    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     
    ΘΕΜΑ: Αρµόδια όργανα ελέγχου κατασκευών εκκλησιαστικών ακινήτων του Ν. 590/77. 

   
Σχετ: (α)Το υπ’ αρ. 523/234/2016 έγγραφο της Υ∆ΟΜ της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο µας 
             διαβιβάστηκε µε το υπ’ αρ. 6090/2767/2016 διαβιβαστικό της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της 
             Ελλάδος (µε αρ. πρωτ. ∆ΑΟΚΑ 61693/19-12-2016). 
         (β)Το υπ΄ αρ. 182/77/2016 έγγραφο της Υ∆ΟΜ της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο µας 
             διαβιβάστηκε µε το υπ’ αρ. 2384/1091/2016 διαβιβαστικό της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας 
             της Ελλάδος (αρ. πρωτ. ∆ΑΟΚΑ 27417/30-5-2016). 
 

Κατόπιν των (α) και (β) σχετικών καθώς και ερωτηµάτων Υπηρεσιών ∆όµησης αναφορικά µε την 
αρµοδιότητα ελέγχου των κατασκευών µε διενέργεια αυτοψίας σε εκκλησιαστικά ακίνητα ύστερα από 
επώνυµη καταγγελία, µέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της περίπτωση β του αρθ. 19 του ν. 
4030/2011 ώστε ο παραπάνω έλεγχος να ασκείται από τους Ελεγκτές ∆όµησης και λαµβάνοντας υπόψη:  

 
• Την παρ. 2ΣΤ του αρθ. 2 του ν.4030/2011 όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του αρθ. 53 του 

ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α’/8-8-2013), σύµφωνα µε την οποία «…ΣΤ. Συστήνεται στην Εκκλησία 
της Ελλάδος Υπηρεσία ∆όµησης (Υ∆ΟΜ), η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες των Υπηρεσιών 
∆όµησης του ν.4030/11, όπως εκάστοτε ισχύουν και εκδίδει την άδεια δόµησης χωρικής 
δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος …» 

• Τον υπ’ αρ. 247/2013 (ΦΕΚ 258/Α’/4-12-2013) Κανονισµό της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί οργανώσεως, αρµοδιοτήτων, συγκροτήσεως, λειτουργίας της 
Υπηρεσίας ∆οµήσεως (Υ∆ΟΜ) και του Κεντρικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής 
(ΚΕΣΕΑ) της Εκκλησίας της Ελλάδος» σύµφωνα µε τον οποίο στην Υ.∆ΟΜ. της Εκκλησίας της 
Ελλάδος (µία Υπηρεσία ∆όµησης µε έδρα την Αθήνα) λειτουργεί Τµήµα Αυθαιρέτων και 
σύµφωνα µε την παρ. ΙΙ του αρθ. 4 αυτού, το εν λόγω Τµήµα Αυθαιρέτων ασκεί τον έλεγχο επί 
των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων σε εκκλησιαστικά ακίνητα αρµοδιότητάς της Υ∆ΟΜ της 
Εκκλησίας της Ελλάδος και ειδικότερα παραλαµβάνει το πόρισµα του ελεγκτού δοµήσεως 
προκειµένου να προχωρήσει σε ενέργειες αναλόγως του πορίσµατος (όπως συνέχιση εργασιών, 
σήµα διακοπής, επιβολή κυρώσεων και προστίµων κλπ.) 

• Την παρ. 1(β) του αρθ. 11 του ν. 4030/2011, σύµφωνα µε την οποία οι ελεγκτές δόµησης έχουν 
την αρµοδιότητα «β) ελέγχου όλων των κατασκευών, ύστερα από επώνυµη καταγγελία ή εντολή 
της ΕΥΕ∆ΕΝ ή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.» 

• Την παρ. 2 του υπ’ αρ. 621/9-3-2012 εγγράφου της Γενικής Γραµµατέως Χωροταξίας και 
Αστικού Περιβάλλοντος µε το οποίο δίδονται οδηγίες για την εφαρµογή του αρθ. 11 του ν. 
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   ΠΡΟΣ: 
 

 1) ∆/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) των Αποκεντρωµένων 

∆ιοικήσεων της Επικράτειας 
(για την ενηµέρωση των Υπηρεσιών ∆όµησης) 

 
 

   2) Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος 
Υπηρεσία ∆οµήσεως 
Ιωάννου Γενναδίου 14 

115 21 Αθήνα 
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4030/2011 και συγκεκριµένα «…∆εδοµένου ότι µε το νόµο 4030/2011 προβλέπεται η έκδοση 
υπουργικής απόφασης, µε την οποία καθορίζεται το ποσό του παραβόλου για τις επώνυµες 
καταγγελίες και ειδική διαδικασία για τον έλεγχό τους από τους Ελεγκτές ∆όµησης, µέχρι την 
έναρξη ισχύος της παραπάνω υπουργικής απόφασης οι επώνυµες καταγγελίες πρέπει να 
διεκπεραιώνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες (αστυνοµικά τµήµατα, υπηρεσίες δόµησης) 
σύµφωνα µε το προϊσχύον καθεστώς.» 

• Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί η Υπουργική απόφαση της παρ. β του αρθ. 19 του ν. 4030/2011 
µε την οποία θα καθορίζεται το ποσό του παραβόλου για τις επώνυµες καταγγελίες και η ειδική 
διαδικασία για τον έλεγχό τους από τους Ελεγκτές ∆όµησης και ο έλεγχος των κατασκευών στην 
συγκεκριµένη περίπτωση κατά τα ανωτέρω ασκείται σύµφωνα µε το προϊσχύον καθεστώς, 

• Το γεγονός ότι η Υπηρεσία ∆όµησης της Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκεται στην Αθήνα και ο 
έλεγχος των κατασκευών απαιτεί επιτόπου µετάβαση στο ακίνητο και διενέργεια αυτοψίας, σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα 

 
διευκρινίζουµε ότι, στις περιπτώσεις επώνυµων καταγγελιών που αφορούν σε εκκλησιαστικά ακίνητα, 
εφαρµόζεται η 621/2012 οδηγία Γενικής Γραµµατέως Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 
(ήδη ΥΠΕΝ) και αρµόδιες Υπηρεσίες σύµφωνα µε το προϊσχύον καθεστώς είναι οι Υπηρεσίες ∆όµησης 
των ∆ήµων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στο ακίνητο χωρικής τους 
αρµοδιότητας, ενηµερώνοντας την Υπηρεσία ∆όµησης της Εκκλησίας της Ελλάδος.   
 

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αντίστοιχα και για τον έλεγχο των επικινδύνων κατασκευών σε 
ακίνητα της Εκκλησίας της Ελλάδος, σηµειώνοντας ότι, στον υπ’ αρ. 247/2013 Κανονισµό της ∆.Ι.Σ. της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν προβλέπεται σχετική αρµοδιότητα της Υ.∆ΟΜ. της Εκκλησίας.    

 
 

 
 
 

Ε.∆.: 
1.Χρ. Αρχείο.                                                                                  
2.Τµήµα Γ.’                       
3.Αν. Βιδάλη  
4.Γρ. ∆ιευθύντριας  
5.Ιστοσελίδα ΥΠΕΝ                                                                   

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 
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