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ΘΕΜΑ:  "Συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται στο άρθρο 17 και στο άρθρο 116 του Ν.4495/2017"  
 

 

 Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ,  

Σύκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν.4495/2017, ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα ζπζηήλεηαη Επηηξνπή Εμέηαζεο 

Πξνζθπγώλ Απζαηξέησλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε Απόθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη κε αξκνδηόηεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζε απηό. 

Σύκθσλα κε ηελ Εγθ.1/2017 ηνπ ΥΠΕΝ «…αξκνδηόηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ λόκν θαη απνδόζεθαλ ζε λέα ή πθηζηάκελα 

ζπιινγηθά όξγαλα θαη επηηξνπέο, όπσο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 7, 13, 17, 18, 19, 20, 22 θαη 24, κέρξη ηε ζπγθξόηεζε 

απηώλ, ηηο αξκνδηόηεηεο απηέο εμαθνινπζνύλ λα ηηο αζθνύλ ηα πθηζηάκελα όξγαλα θαη νη επηηξνπέο κε ηε ζύλζεζε πνπ 

έρνπλ, όπσο ηηο είραλ θαη ηηο αζθνύζαλ πξηλ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ. 

Σην πιαίζην απηό, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε, όηη κέρξη ηε ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο πξνζθπγώλ απζαηξέησλ, ηηο 

πξνζθπγέο θαηά ησλ εθζέζεσλ απηνςίαο ησλ απζαηξέησλ θαη ηηο εθθξεκείο ελζηάζεηο ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ π.δ 

267/1998, θαζώο θαη ηηο εθθξεκείο πξνζθπγέο θαηά εθζέζεσλ απηνςίαο, ζα ζπλερίζεη λα ηηο εμεηάδεη ην αξκόδην 

ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.». 

Όκσο, όπσο γλσξίδεηε, ε ηζρύο ηνπ ΣΥΠΟΘΑ έιεμε ζηηο 31.12.2019, νπόηε έιεμε θαη ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

σο Επηηξνπή Εμέηαζεο Πξνζθπγώλ Απζαηξέησλ.  

Σηηο δηαηάμεηο δε ηνπ Ν.4643/2019 δελ γίλεηαη θακία κλεία ζηηο αξκνδηόηεηεο, ηε ζπγθξόηεζε θαη ηε ζύλζεζε 

ηεο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.4495/17, σο εθ ηνύηνπ ε εμέηαζε ησλ πξνζθπγώλ θαηά ησλ εθζέζεσλ απηνςίαο 

απζαηξέησλ, όπσο θαη νη πξνζθπγέο θαηά ησλ πνξηζκάησλ ησλ ππαγσγώλ ζηνπο Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, 

Ν.4178/2013 θαη Ν.4495/17 παξακέλνπλ ζε εθθξεκόηεηα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Επίζεο, όπσο ζα γλσξίδεηε, δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα ζπγθξνηεζεί, νύηε ε Επηηξνπή ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 116 

ηνπ Ν.4495/2017, πνπ εμεηάδεη ηηο δειώζεηο έληαμεο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ ζε παξαδνζηαθό νηθηζκό ή παξαδνζηαθό 

ηκήκα πόιεο, θαζώο θαη ε Επηηξνπή ηεο παξ.9 ηνπ άξζξνπ 116, πνπ εμεηάδεη ηηο δειώζεηο έληαμεο απζαηξέησλ 

θαηαζθεπώλ ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηζηνξηθνύο ηόπνπο θαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ κλεκείσλ πνπ πξνζηαηεύνληαη 

από ην Ν.3028/2002.  

 

Μέρξη ηελ ζπγθξόηεζή ηνπο, ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο αζθνύζε ε Επηηξνπή ηνπ αξ.12 ηνπ Ν.4178/2013, ηεο νπνίαο ε 

ζεηεία έιεμε, ζύκθσλα κε ην αξ.1 ηεο Απνθ. ΥΠΕΝ 53704/6906/19 [ΦΕΚ-2305/Α/12-6-19], ζηηο 30.12.2019.  

 
Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ,  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο κε ζθνπό ηελ άκεζε ζπγθξόηεζε ησλ αλσηέξσ 

Επηηξνπώλ ηνπ άξζξνπ 17 θαη ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4495/2017, επηζεκαίλνληαο όηη έρεη ήδε ζπζζσξεπηεί κεγάινο 

όγθνο πεξηπηώζεσλ νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα νινθιεξσζνύλ, δελ κπνξνύλ νη ελδηαθεξόκελνη λα πξνβνύλ ζε 

νπνηαδήπνηε δηθαηνπξαμία ή ζε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαζώο επίζεο δελ είλαη δπλαηή θαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο 

άδεηαο ή άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζε θηήξηα κε απζαηξεζίεο.  

 

Η Πξόεδξνο ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ 
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