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Αμηόηηκνη θ.θ. Υπνπξγνί,  

Έλαο ρξόλνο πέξαζε από ην ζεηζκό ζηε Σάκν θαη ην ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ ζπλαηζζαλόκελν ηελ 

επζύλε δξάηηεηαη ηεο επθαηξίαο λα ζαο ππελζπκίζεη ην κεγάιν πξόβιεκα ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ 

εγθαηαιεηκκέλσλ θηηξίσλ.  

Τν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο απνηππώλεηαη ζηνλ όγθν ησλ θαηαγγειηώλ πνπ ππνβάιινληαη 

θαζεκεξηλά ζηηο ΥΔΟΜ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πηώζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ επηθίλδπλσλ νηθνδνκώλ 

θαζώο θαη κε ηηο εθθιήζεηο ζηνπο Δήκνπο γηα ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο θαη άξζεο ηεο 

επηθηλδπλόηεηαο από θάζε άπνςε (ζηαηηθή, δνκηθή, αζθάιεηαο θαηά ηνπ ππξόο, ρξήζεσο θαη 

πγηεηλήο). 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 13/22.4.1929 αξκόδηα γηα ηε δηαπίζησζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

επηθίλδπλσλ νηθνδνκώλ είλαη ε Πνιενδνκηθή Υπεξεζία, ε νπνία πξνβαίλεη άκεζα ζε δηελέξγεηα 

απηνςίαο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε κε ππνδεηθλπόκελα κέηξα απνηξνπήο ηνπ θηλδύλνπ. 

Τελ επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππνδεηθλπόκελσλ κέηξσλ γηα ηελ απνζόβεζε ηνπ θηλδύλνπ έρεη 

ν ηδηνθηήηεο ηνπ θηηξίνπ. Σηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ όκσο παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ν 

ηδηνθηήηεο λα κε βξίζθεηαη ζηε δσή θαη νη θιεξνλόκνη λα είλαη πνιινί, ή λα δνπλ κόληκα ζην 

εμσηεξηθό, κε απνηέιεζκα λα κελ εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνύκελε ζπλαίλεζε γηα ηελ έθδνζε 

νηθνδνκηθήο άδεηαο επηζθεπήο, είηε θαηεδάθηζεο, πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε επηθηλδπλόηεηα ησλ 

θηηξίσλ.  

Εμίζνπ αλαζηαιηηθό παξάγνληα απνηειεί θαη ην γεγνλόο όηη νη ηδηνθηήηεο δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

επρέξεηα λα πξνβνύλ ζηε ιήςε ησλ ππνδεηθλπόκελσλ από ηελ Υπεξεζία κέηξσλ, κε απνηέιεζκα 

απηά λα κελ πινπνηνύληαη, ε επηθηλδπλόηεηα λα παξακέλεη θαη ν θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

δηεξρνκέλσλ θαη πεξηνίθσλ λα απμάλεηαη.  

Τν πξόβιεκα δε γηγαληώλεηαη όηαλ πξόθεηηαη γηα θηίζκαηα πξνϋθηζηάκελα ηνπ 1955, ή γηα 

ραξαθηεξηζκέλα σο δηαηεξεηέα, όπνπ ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο απαξαίηεηεο είλαη νη εγθξίζεηο ησλ 

αξκόδησλ θνξέσλ. 

Σύκθσλα πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 13/22.4.1929, αλ ν ηδηνθηήηεο δελ πξνβεί ζηε ιήςε ησλ 

κέηξσλ άξζεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο, ηόηε αλαιακβάλεη ν Δήκνο ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ άξζεο 

ηνπ θηλδύλνπ. Από ηελ θαηαγξαθή πνπ έγηλε από ηνπο ΟΤΑ κεηά ην ππ’ αξ. 

πξ.ΥΠΕΝ/Γξ.ΥΦ.Φ.Α.Π./106499/3010/05-11-2020 έγγξαθν ηνπ ΥΠΕΝ, πξνέθπςε όηη ν αξηζκόο 

ησλ επηθηλδύλσλ θηηζκάησλ πνπ ρξήδνπλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο είλαη ηδηαίηεξα πςειόο, γεγνλόο 

πνπ θαζηζηά ηελ αλάιεςε απηνύ ηνπ θόζηνπο από ηνπο Δήκνπο αδύλαηε.  
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Αμηόηηκνη θ.θ. Υπνπξγνί,  

Επεηδή ε πεξηνρή καο είλαη ηδηαίηεξα ζεηζκνγελήο θαη ε θαηάξξεπζε ησλ επηθίλδπλσλ θηηζκάησλ 

απεηιεί ηελ αλζξώπηλε δσή, πξέπεη άκεζα λα ιεθζνύλ δξαζηηθά κέηξα. 

Τν ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ δεηά : 

 ηε λνκνζέηεζε ηεο επίιπζεο ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο, ζρεηηθά κε ηελ γλσζηνπνίεζε 

πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο έθζεζεο επηθηλδύλνπ νηθνδνκήο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζήο 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ γηα λα 

πινπνηεζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα  

 λα δνζνύλ νηθνλνκηθά θίλεηξα, ώζηε ε απνθαηάζηαζε ησλ παιαηώλ θηηξίσλ θαη ε δηαηήξεζή 

ηνπο λα είλαη ηόζν ειθπζηηθή όζν θαη εθηθηή. 

 
 

 
Με εθηίκεζε 

Η Πξόεδξνο ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ 

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


