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Θέμα : "Πποηάζειρ για ηποποποίηζη διαηάξεων πος αθοπούν αςθαίπεηερ καηαζκεςέρ" 

 
Αμηόηηκνη θ. Υπνπξγνί,  

Είλαη δεδνκέλν όηη ε Φώξα καο δηαλύεη κία πνιύ δύζθνιε πεξίνδν ιόγσ ηεο παλδεκίαο 

COVID-19 πνπ καζηίδεη όιε ηελ πθήιην.  

Ο θιάδνο ησλ Μεραληθώλ πιήηηεηαη όζν πνηέ θαη ζπγρξόλσο έρεη λα αληηκεησπίζεη ζσξεία 

λέσλ λνκνζεηεκάησλ. Μεηαμύ άιισλ έρεη λα πξνιάβεη όιεο ηηο πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη από 

ηηο δηαηάμεηο ηόζν ησλ απζαηξέησλ όζν θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ θηεξίνπ.  

Τν ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ, έρνληαο πιήξε γλώζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο Μεραληθνύο δεηά:  

1. Τελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν.4643/2019, όπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4759/2020, σο εμήο: "Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ππαγσγήο ζην 

Ν.4178/2013, νη νπνίεο δελ κεηαθέξνληαη ζην Ν. 4495/2017 θαη ηηο πεξηπηώζεηο ππαγσγήο 

ζην Ν.4014/2011 πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Ν.4178/2013, ν Μεραληθόο λα ππνρξενύηαη λα 

νινθιεξώζεη ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ κέρξη ηε ζύληαμε 

ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ θηεξίνπ." 

Επηπιένλ, ε ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αθνξά ππαγσγή απζαηξέησλ 

θαηαζθεπώλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4178/2013, λα θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή πξηλ ηελ έθδνζε 

ηεο βεβαίσζεο ηνπ Ν.4495/2017 πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζύληαμε νπνηαζδήπνηε 

δηθαηνπξαμίαο. 

2. Τε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ δειώζεσλ ππαγσγήο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ ηεο 

θαηεγνξίαο 5 από ην Ν.4014/2011 θαη ην Ν.4178/2017 ζην Ν.4495/2017. Με ηελ 

απαγόξεπζε κεηαθνξάο ησλ δειώζεσλ θαηεγνξίαο 5 από ηηο 30-09-2020, ηέζεθαλ ζε κηα 

ηδηόηππε "νκεξία" πνιινί ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θαη αληίζηνηρα νη Μεραληθνί, κε απνηέιεζκα λα 

κελ κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζε θακία δηθαηνπξαμία (ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, έθδνζε 

νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, έληαμε ζην "Εμνηθνλνκώ"). Να επηζεκάλνκε δε, όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο 

από απηέο ηηο πεξηπηώζεηο έρνπλ εμνθιεζεί ηα αληίζηνηρα πξόζηηκα. 

 

 



 

 

3. Τελ παξάηαζε ηεο πξναηξεηηθήο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο θηεξίνπ έσο ηηο 

31-03-2021, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή ησλ Μεραληθώλ, Σπκβνιαηνγξάθσλ θιπ 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ. Η παξάηαζε θξίλεηαη επίζεο απαξαίηεηε δηόηη νη πεξηζζόηεξεο 

Υπεξεζίεο ππνιεηηνπξγνύλ, ιόγσ ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ ηνπ COVID-19, κε απνηέιεζκα 

ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 54 ηνπ Ν.4495/17 λα 

θαζίζηαηαη δπζρεξήο.  

Επίζεο λα δνζεί ε δπλαηόηεηα λα ζπληάζζνληαη δηθαηνπξαμίεο κε βεβαηώζεηο Μεραληθνύ, 

πνπ εθδίδνληαη κε εκεξνκελία απηνςίαο έσο ηηο 31-01-2021.  

Αμηόηηκνη θ. Υπνπξγνί,  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ θαη επηζεκαίλνληαο όηη νη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη 

πξναπαηηνύκελεο γηα λα εθδνζνύλ νηθνδνκηθέο άδεηεο ή άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζε θηήξηα κε 

απζαηξεζίεο θαζώο θαη γηα λα ζπληαρζεί νπνηαδήπνηε δηθαηνπξαμία, παξαθαινύκε όπσο 

θάλεηε απνδεθηά ηα αηηήκαηά καο θαη πξνβείηε άκεζα ζε ζρεηηθέο ελέξγεηεο. 

 

 
Η Πξόεδξνο ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ 

 
Φαξίθιεηα Δ. Τζηώιε 

Πνι. Μερ/θόο Ε.Μ.Π.- Μ.Sc. 


