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Αμηόηηκνη θ.θ. Υπνπξγνί,  

Η πινπνίεζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Ταπηόηεηαο Κηεξίνπ απνηειεί θνξπθαία κεηαξξύζκηζε πνπ 

ζα δώζεη ιύζεηο ζε ρξόληεο παζνγέλεηεο, κε άκεζεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό ηεο ρώξαο. 

Με ηελ Ηιεθηξνληθή Ταπηόηεηα Κηεξίνπ/Απηνηεινύο Δηεξεκέλεο Ιδηνθηεζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΤΕΕ, ζπγθεληξώλνληαη ζε έλα πηζηνπνηεηηθό, ζην 

Πηζηνπνηεηηθό Πιεξόηεηαο, όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ελόο αθηλήηνπ κε 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κηαο αμηόπηζηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ θηηξίσλ γηα όιε ηελ 

επηθξάηεηα, ηδηαίηεξα ρξήζηκε ηόζν γηα ηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό όζν θαη γηα ηελ 

επηηάρπλζε ησλ επελδύζεσλ πνπ έρεη αλάγθε ε Φώξα.  

Η ζύληαμε ηνπ θαθέινπ ηεο Ηιεθηξνληθήο Ταπηόηεηαο Κηεξίνπ απαηηεί ηδηαίηεξε 

ππεπζπλόηεηα από ηνλ Μεραληθό πνπ ζα ηελ αλαιάβεη, ζπιινγή ζηνηρείσλ από ηηο ΥΔΟΜ 

θαη άιιεο ππεξεζίεο (ππνζεθνθπιαθεία, θηεκαηνινγηθά γξαθεία, Δήκνπο θιπ.), απηνςία θαη 

έιεγρν ηνπ αθηλήηνπ, θαη΄ηδίαλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο ηδηνθηήηεο, εξγαζίεο πνπ, ιόγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ πγεηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ θαη ηεο ππνιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ 

ιόγσ COVID 19, είλαη δύζθνια λα πινπνηεζνύλ θαη απαηηνύλ πνιύ κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα. 

Επίζεο, αξθεηά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πινπνίεζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Ταπηόηεηαο Αθηλήηνπ 

ρξεηάδνληαη δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο από ην αξκόδην Υπνπξγείν. 

Η ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο Ταπηόηεηαο Κηεξίνπ, κε ηελ ππνρξέσζε 

πξνζθόκηζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Πιεξόηεηαο γηα ηηο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο από ηελ 1-

4-2021, ζα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα θαη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο ζηηο 

κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, αιιά θαη ζε αθπξώζεηο πνιιώλ από απηέο, ιόγσ ηεο αλακνλήο ησλ 

απαξαίηεησλ δηεπθξηλήζεσλ πνπ πξναλαθέξακε. 

Τέινο, κε ηελ απαγόξεπζε ηεο δπλαηόηεηαο ξύζκηζεο ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ ηεο 

Καηεγνξίαο 5, ηαπηόρξνλα αθαηξέζεθε ην δηθαίσκα ππνβνιήο ηεο ηαπηόηεηαο ησλ θηεξίσλ 

απηώλ, πνπ ζεκαίλεη όηη ε Φώξα ζα γεκίζεη από αλεθκεηάιιεπηα "θνπθάξηα" νηθνδνκώλ, ηα 

νπνία πνηέ δελ ζα θαηεδαθηζηνύλ ώζηε λα απαιιαγεί ην πεξηβάιινλ από ηελ απζαίξεηε 

δόκεζε. 

 

 



 

Αμηόηηκνη θ.θ. Υπνπξγνί,  

Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ, δεηάκε όπσο πξνβείηε άκεζα ζηηο απαηηνύκελεο 

ζρεηηθέο ελέξγεηεο γηα: 

- ηε δηαηήξεζε ηεο πξναηξεηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Πιεξόηεηαο παξάιιεια 

κε ηελ ηζρύ ησλ βεβαηώζεσλ ηνπ Ν.4495/2017, γηα ηηο κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ κέρξη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο 30-6-2021, έηζη ώζηε λα κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηηο κεηαβηβάζεηο 

αθηλήησλ θαη ηελ Κηεκαηαγνξά ζε κηα ηόζν δύζθνιε νηθνλνκηθή πεξίνδν γηα όινπο     

- ηελ επαλαθνξά ηεο δπλαηόηεηαο ππαγσγήο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ ηεο θαηεγνξίαο 5 

ζην Ν.4495/2017 κέζσ απνθιεηζηηθά ηεο ππνβνιήο ηαπηόηεηαο θηεξίνπ, εληόο ηεο 

πξνζεζκίαο ηζρύνο ηνπ Νόκνπ πεξί απζαηξέησλ, κε ηηο πξνβιεπόκελεο ζηαδηαθέο 

πξνζαπμήζεηο ηνπ Εληαίνπ Εηδηθνύ Πξνζηίκνπ. 

 
 

Η Πξόεδξνο ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ 
 

Φαξίθιεηα Δ. Τζηώιε 
Πνι. Μερ/θόο Ε.Μ.Π.- Μ.Sc. 


