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             ΠΡΟ:             ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
θ. Κωζηή Υαηδεδάθε  

   

ΚΟΗΝ.:      1. ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ & ΑΣΗΚΟΤ  
  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

       θ. Γεκήηξε Οηθνλόκνπ  
         

                  2.    ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  
       θ. Νηθόιαν Σαγαξά   
          

     3.   ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ & ΑΣΗΚΟΤ  
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  
θ. Δπζύκην Μπαθνγηάλλε  
 

 

Θέμα: Ανάγκη άμεζηρ ηποποποίηζηρ ηος άπθπος 128 ηος  Νόμος: “Εκζςγσπονιζμόρ ηηρ 

Χωποηαξικήρ και Πολεοδομικήρ Νομοθεζίαρ” 

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

ε ζπλέρεηα ζρεηηθνύ έγγξαθνπ καο, γηα ην Νόκν: “Δθζπγρξνληζκόο ηεο Υωξνηαμηθήο θαη 

Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο”, επαλεξρόκαζηε γηα λα επηζεκάλνκε όηη o ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ 

αληηκεηωπίδνληαη, ζην άξζξν 128 ηνπ Νόκνπ, νη ππαγωγέο ηωλ απζαηξέηωλ θαηαζθεπώλ 

ζηελ Καηεγνξία 5 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν. 4495/2017 (Α’ 167) έρεη ραξαθηεξηζηεί από ηνλ ηερληθό 

θόζκν ωο απαξάδεθηνο. 

Ζ επηινγή ηνπ Τπνπξγείνπ ήηαλ λα κε δνζεί παξάηαζε πέξαλ ηηο 30-9-2020 γηα ηελ ππαγωγή 

απζαηξέηωλ θαηαζθεπώλ ζηελ θαηεγνξία 5.  

Με απηήλ ηελ απόθαζε αθαηξέζεθε ε δπλαηόηεηα αλαζηνιήο επηβνιήο θπξώζεωλ, ην δηθαίωκα 

ζύληαμεο κηαο δηθαηνπξαμίαο, κηαο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο ζε νπνηνλδήπνηε Πνιίηε, πνπ 

ιόγω νηθνλνκηθώλ ή όπνηωλ άιιωλ δπζρεξεηώλ δελ κπόξεζε λα εληαρζεί ζην Νόκν.  

Με ηηο δηαηάμεηο όκωο, πνπ εηζάγνληαη ζην ελ ιόγω άξζξν, αλνίγεη ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα θαη 

δίλεηαη ην δηθαίωκα ηεο ππνβνιήο δήιωζεο απζαηξέηωλ θαηαζθεπώλ ζηελ Καηεγνξία 5, 

απνθιεηζηηθά ζε αθίλεηα πνπ απνθηώληαη (από ηηο Σξάπεδεο θιπ.) κέζω αλαγθαζηηθνύ 

πιεηζηεξηαζκνύ, ζε αθίλεηα πνπ εθκηζζώλνληαη κε ζύκβαζε leasing θαη επαλέξρνληαη ζηε ρξήζε 

ηνπ θπξίνπ ηνπο κεηά ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ή αθόκα θαη ζε αθίλεηα πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηελ 

ΔΣΑΓ Α.Δ.! 

Ζ ελέξγεηα απηή ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί ωο “βόκβα” γηα ην αγαζό ηεο ηδηωηηθήο ηδηνθηεζίαο 

θαη ζε θάζε πεξίπηωζε εγείξεη πνιιά εξωηεκαηηθά ωο πξνο ηελ ηζνλνκία κε ηελ νπνία 

αληηκεηωπίδνληαη νη Πνιίηεο θαη ε αηνκηθή ηδηνθηεζία ζε έλα ζπληαγκαηηθά επλνκνύκελν θξάηνο 

δηθαίνπ.  

Απηό πνπ ζα ζέιακε επίζεο λα παξαηεξήζνκε είλαη όηη ην δηθαίωκα ππαγωγήο ζηελ Καηεγνξία 5 

ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.4495/2017 έιεμε ζηηο 30-9-2020 θαη γηα ηα Γεκόζηα θηήξηα, ηα πεξηζζόηεξα 

από ηα νπνία έρνπλ αλεγεξζεί ρωξίο λα έρεη πξνεγεζεί ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο. Καηά 

ζπλέπεηα δελ είλαη εθηθηή ε ζύληαμε θακηάο δηνηθεηηθήο πξάμεο, πνπ έρεη ωο πξναπαηηνύκελν 

δηθαηνινγεηηθό ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ Γεκόζηνπ θηεξίνπ.  

Γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνο θνξέαο ηνπ Γεκνζίνπ ζειήζεη λα εληάμεη ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελν 

πξόγξακκα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ελόο Γεκόζηνπ θηεξίνπ, ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη απηό δελ 

είλαη εθηθηό, κηαο θαη δελ δηαζέηεη θαλέλα ζηνηρείν λνκηκόηεηαο ή ηαθηνπνίεζεο.  
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Ση πξνηίζεηαη ην Τπνπξγείν λα θάλεη γηα απηά ηα Γεκόζηα θηήξηα;  

Πξνηείλνκε όπωο, ζηα πιαίζηα ηεο ηζνλνκίαο, ηεο θνηλωληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζόηεηαο, ηεο 

παξνρήο ίζωλ επθαηξηώλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, πνπ ε θάζε Κπβέξλεζε πξεζβεύεη θαη ε  

Διιεληθή θνηλωλία αλαδεηά, λα αλνίμεη ην ζύζηεκα γηα ηελ έληαμε ηωλ απζαηξέηωλ θαηαζθεπώλ 

ζηελ Καηεγνξία 5 γηα όινπο θαη λα παξακείλεη αλνηθηό ρωξίο παξαηάζεηο, ρξνληθέο πξνζεζκίεο θαη 

εμαηξέζεηο. 

Δπίζεο πηζηεύνκε όηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαη δεηάκε λα πξνρωξήζεηε άκεζα ζε 

επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο έλλνηαο ηεο Καηεγνξίαο 5, όπωο έρνκε επηζεκάλεη θαη ζε πξνεγνύκελα 

έγγξαθά καο, κε ζθνπό θάπνηεο πεξηπηώζεηο απζαηξέηωλ θαηαζθεπώλ λα εληαρζνύλ ζηελ 

Καηεγνξία 4 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν. 4495/2017, έηζη ώζηε λα εμαηξεζνύλ θη απηέο ηεο νξηζηηθήο 

θαηεδάθηζεο. 

Σέινο, ζαο γλωξίδνκε όηη δερόκαζηε πνιιέο δηακαξηπξίεο από ηνπο ζπλαδέιθνπο Μεραληθνύο-

κέιε ηνπ ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ, ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ηωλ απαξαίηεηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηηο πεξηπηώζεηο ππαγωγήο ζηνλ Ν.4178/2013, νη 

νπνίεο δελ κεηαθέξνληαη ζηνλ Ν.4495/2017 θαη ηηο πεξηπηώζεηο ππαγωγήο ζηνλ Ν.4014/2011 πνπ 

έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ Ν.4178/2013.  

Εεηάκε όπωο πξνβείηε ζε εμάκελε, ηνπιάρηζηνλ, παξάηαζε ηωλ αλωηέξω ζρεηηθώλ πξνζεζκηώλ. 

 

Ζ  Πξόεδξνο ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ 

 

 
Υαξίθιεηα Γ. Σζηώιε 

Πνι. Μερ/θόο Δ.Μ.Π.- M.Sc. 


