Πξνο:
1. Υπνπξγό Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο
θ. Κσλζηαληίλν Σθξέθα
2. Υθππνπξγό Φσξνηαμίαο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο
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ΘΕΜΑ: "Ένταξη αυθαιπέτων κατασκευών στην κατηγοπία 5 του Ν.4495/2017"
ζρεη.: 1) ην κε αξηζ. πξση. 1136/07.12.2020 έγγξαθό καο
2) ην κε αξηζ. πξση. 81/21.01.2021 έγγξαθό καο
Αμηόηηκνη θ. Υπνπξγνί,
Σε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ καο πξνο ην ΥΠΕΝ θαη κεηά από πιεζώξα
αηηεκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ Μεραληθώλ, επαλεξρόκαζηε θαη αηηνύκεζα ηα θάησζη:
-ρνξήγεζε παξάηαζεο ππαγσγήο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ ηεο θαηεγνξίαο 5 ζην Ν.4495/2017.
Υπελζπκίδνκε όηη ε δπλαηόηεηα απηή έπαςε λα ηζρύεη ζηηο 30.09.2020, ελώ επαλήιζε (άξζξν 128
ηνπ Ν.4759/2020) γηα λα εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο (αθίλεηα πνπ απνθηώληαη από ηηο
Τξάπεδεο θαη ηα funds κέζσ αλαγθαζηηθνύ πιεηζηεξηαζκνύ, αθίλεηα πνπ εθκηζζώλνληαη κε
ζύκβαζε leasing θαη επαλέξρνληαη ζηε ρξήζε ηνπ θπξίνπ ηνπο κεηά ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο,
αθίλεηα πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηελ Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.)
-νη πεξηπηώζεηο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 5 θαη είλαη κηθξήο
πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο (π.ρ. αθίλεηα κε νηθνδνκηθή άδεηα), λα εληαρζνύλ ζηελ θαηεγνξία
4 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.4495/2017, έηζη ώζηε λα εμαηξεζνύλ θη απηέο ηεο νξηζηηθήο θαηεδάθηζεο
-λα επηηξαπεί ε κεηαθνξά ησλ δειώζεσλ ππαγσγήο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ ηεο θαηεγνξίαο 5
από ην Ν.4014/2011 θαη ην Ν.4178/2017 ζην Ν.4495/2017. Δελ πξέπεη λα ηηκσξνύληαη κε
απνθιεηζκό από ηελ θαηεγνξία 5 ηνπ Ν.4495/17 ηδηνθηήηεο, νη νπνίνη εκπξόζεζκα έζπεπζαλ λα
δειώζνπλ ηηο απζαηξεζίεο ηνπο κε ηνπο πξνγελέζηεξνπο Νόκνπο, νη νπνίνη ρσξίο ηελ επζύλε ησλ
ηδηνθηεηώλ θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθνί (Ν.4014/2011). Η απνδνρή θαη πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηόο
καο δελ δεκηνπξγεί θακία επηβάξπλζε ζηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό, κηαο θαη πξόθεηηαη γηα ήδε
δεισκέλα απζαίξεηα.
Αμηόηηκνη θ. Υπνπξγνί,
Σηα πιαίζηα ηεο ηζνλνκίαο, ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζόηεηαο θαη ηεο παξνρήο ίζσλ
επθαηξηώλ, παξαθαινύκε όπσο απνδερζείηε ηα αλσηέξσ αηηήκαηα ηνπ ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ θαη
πξνρσξήζεηε ζε ζρεηηθέο ελέξγεηεο έηζη ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε έληαμε ησλ απζαηξέησλ
θαηαζθεπώλ όισλ ησλ ηδηνθηεηώλ θαη λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ε Ηιεθηξνληθή Ταπηόηεηα γηα
ην ζύλνιν ησλ θηεξίσλ.
Η Πξόεδξνο ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ
Φαξίθιεηα Δ. Τζηώιε
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