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Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ,  

 

ηηο 30 επηεκβξίνπ εθπλέεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππαγωγή απζαίξεηωλ θαηαζθεπώλ θαη 

ρξήζεωλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4495/17 κε αλαζηνιή επηβνιήο θπξώζεωλ, αιιά θαη ε ηειεπηαία επθαηξία 

γηα ηαθηνπνίεζε ζνβαξώλ απζαηξεζηώλ ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ ίδηνπ Νόκνπ. Δπίζεο, ιήγεη ε πξνζεζκία 

ππνβνιήο ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ Ν.4178/13.  

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ε Υώξα, πνπ πξόζθαηα εμήιζε από κηα δεθαεηή βαξηά νηθνλνκηθή θξίζε, έρεη 

κπεη ζηε δίλε ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid 19. Γηα κήλεο ζηακάηεζαλ λα ιεηηνπξγνύλ ηα πάληα. Η 

νηθνλνκία ππέζηε βαξύ πιήγκα. Δπηρεηξήζεηο δελ κπόξεζαλ λα θξαηεζνύλ όξζηεο, άιιεο έθιεηζαλ, ελώ 

άιιεο αλαγθάζηεθαλ λα κεηώζνπλ ή αθόκα θαη λα απνιύζνπλ ην πξνζωπηθό ηνπο. Δπηπξνζζέηωο, ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξό νινέλα θαη πην ζπρλά θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα, 

απνηειέζκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πνπ δεκηνπξγνύλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηα αθίλεηα θαη ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπο.  

Παξόια απηά θαη κέζα ζε απηή ηε δπζρεξή νηθνλνκηθή θαη θνηλωληθή ζπγθπξία, νη πνιίηεο είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα εμππεξεηνύλ ηα ρξέε ηνπο, λα πιεξώλνπλ ηηο εηζθνξέο, ηνπο θόξνπο ηνπο θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα έμνδα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο. πγρξόλωο, θιήζεθαλ λα δειώζνπλ ηα αθίλεηά 

ηνπο ζην Κηεκαηνιόγην, λα δηνξζώζνπλ ηα ηεηξαγωληθά ηωλ αθηλήηωλ ηνπο ζηνπο Γήκνπο θαζώο επίζεο 

λα ππνβάινπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηνπο δαζηθνύο ράξηεο, πάληα βέβαηα κε ην αλάινγν ηίκεκα ηνπ 

παξαβόινπ θαη επηθνξηηδόκελνη ηνπιάρηζηνλ κε ην θόζηνο ηεο ζύληαμεο ελόο ηνπνγξαθηθνύ 

δηαγξάκκαηνο.     

Όπωο γίλεηαη αληηιεπηό, ε ππνβνιή ηωλ απζαηξέηωλ θαηαζθεπώλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4495/17 απνηειεί 

έλα επηπιένλ έμνδν γηα ηνπο πνιίηεο, πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πεξηνξηζκό  ηνπ ρξόλνπ, ηνπο 

δεκηνπξγεί έληνλν βάξνο θαη επηπιένλ πίεζε.   

Δθηόο όκωο από ηελ αληηθεηκεληθή δπζθνιία ηεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη 

ηδηνθηήηεο αθηλήηωλ, ππάξρνπλ θαη άιια δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ ηερληθό θόζκν.  

Η θάζε δήιωζε απζαηξέηνπ θηίζκαηνο απαηηεί πνιύ πξνζεθηηθή δνπιεηά θαη πξνζωπηθή εξγαζία από 

κέξνπο ηωλ Μεραληθώλ, πνπ αθελόο πξέπεη λα πξνιάβνπλ γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηε κεγάιε δήηεζε 

ηωλ δειώζεωλ απζαηξέηωλ θαη αθεηέξνπ έρνπλ ηελ ππνρξέωζε λα πεξαηώζνπλ ηηο παιηέο ππαγωγέο, 

αλεβάδνληαο ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ ΣΔΔ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη από ην Νόκν. 

πλεπώο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο Μεραληθνύο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, θαζίζηαηαη αδύλαηε ε 

ηαπηόρξνλε εμππεξέηεζε όιωλ ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ πνιηηώλ.  



Δπίζεο, λα ζαο ππελζπκίζνπκε όηη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε απζαηξέηωλ 

θαηαζθεπώλ ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηζηνξηθνύο ηόπνπο θαη ζην πεξηβάιινλ κλεκείωλ πνπ 

πξνζηαηεύνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3028/2002, απαηηεί γλωκνδνηήζεηο από ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τ.ΠΟ.Α., ηνπ Σνπηθνύ Αξραηνινγηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ ΚΔ..Α. Με ηνπο ξπζκνύο πνπ 

αθνινπζνύληαη, όπωο ζαο έρνπκε ελεκεξώζεη θαη κε ην ππ’ αξ. 687/09-07-2020 έγγξαθό καο, ην 

απνηέιεζκα είλαη θακία ηέηνηα δηαδηθαζία λα κελ έρεη ηειεζθνξήζεη.   

Απνηειεί θνηλή δηαπίζηωζε όηη κέρξη ζήκεξα έρεη γίλεη κεγάιε πξόνδνο ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο απζαίξεηεο 

δόκεζεο, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηελ θαηαγξαθή απηήο κέζω ηωλ δειώζεωλ απζαηξέηωλ, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί γηα ην λέν ηξόπν ειέγρνπ ηεο δόκεζεο θαη ηελ 

ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα ηωλ θηεξίωλ. Δίλαη δε απηνλόεην, όηη κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο θηεξίνπ, ζηελ νπνία ζα απνηππώλεηαη θάζε θηίζκα ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ηωλ δειώζεωλ απζαηξέηωλ θαηαζθεπώλ.  

Γηα όινπο ηνπο αλωηέξω ιόγνπο, θαη γηα όζνπο ζαο έρνπκε θαηαζέζεη ωο ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ 

επαλεηιεκκέλωο κε ζρεηηθά έγγξαθα, παξαθαινύκε όπωο πξνβείηε άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο δειώζεωλ απζαηξέηωλ θαηαζθεπώλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.4495/17 θαζώο θαη ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4178/13.   

 
 

Η Πξόεδξνο ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ 
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