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Θέμα : "Παράηαζη ηης ηλεκηρονικής σποβολής ηων απαραίηηηων δικαιολογηηικών  

για ηις περιπηώζεις σπαγωγής ασθαιρέηων καηαζκεσών ζηο Ν. 4178/2013" 
 

Αξιόηιμοι κ.κ. Υποςπγοί,  

Μεηά από πληθώπα αιηημάηων ηος ζςνόλος ηων Μησανικών και δεδομένων ηων ζςνθηκών πος 

έσοςν δημιοςπγηθεί λόγω ηηρ πανδημίαρ ηος SARS COVID19, πος καθιζηούν για ηοςρ 

ζςναδέλθοςρ  δύζκολη ηη ζςλλογή ηων απαπαίηηηων δικαιολογηηικών από ηιρ ΥΔΟΜ, κπίνομε όηι 

είναι επιβεβλημένη  η σοπήγηζη παπάηαζηρ ηων δικαιολογηηικών ςπαγωγήρ ζηη Νομοθεζία για 

ηην αςθαίπεηη δόμηζη.  

Σύμθωνα με ηο άπθπο 216 ηος Ν.4782/2021:  

"για ηιρ πεπιπηώζειρ ςπαγωγήρ ζηον Ν.4178/2013 (Α’ 174), πεπί αςθαίπεηηρ δόμηζηρ, οι οποίερ 

δεν μεηαθέπονηαι ζηον Ν. 4495/2017 (Α’ 167) και για ηιρ πεπιπηώζειρ ςπαγωγήρ ζηον Ν.4014/2011 

(Α’ 209) πεπί πεπιβαλλονηικήρ αδειοδόηηζηρ έπγων και αςθαιπέηων, πος έσοςν μεηαθεπθεί ζηον 

Ν.4178/2013, ο Μησανικόρ ςποσπεούηαι να ολοκληπώζει ηην ηλεκηπονική ςποβολή ηων 

απαπαίηηηων δικαιολογηηικών μέσπι: 

1. 8.2.2022 για δηλώζειρ με ημεπομηνία μεηαθοπάρ από ηον Ν.4014/2011 (Α’ 209) ζηον 

Ν.4178/2013 (Α’ 174) ή εξόθληζηρ ηος παπαβόλος έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2013 

2. 8.2.2022 για δηλώζειρ με ημεπομηνία μεηαθοπάρ από ηον Ν.4014/2011 ζηον Ν.4178/2013 ή 

εξόθληζηρ ηος παπαβόλος από 1.1.2014 έωρ 31.12.2014 

3. 8.2.2022 για δηλώζειρ με ημεπομηνία μεηαθοπάρ από ηον Ν.4014/2011 ζηον Ν.4178/2013 ή 

εξόθληζηρ ηος παπαβόλος από 1.1.2015 έωρ 31.12.2015 

4. 8.5.2022 για δηλώζειρ με ημεπομηνία μεηαθοπάρ από ηον Ν.4014/2011 ζηον Ν.4178/2013 ή 

εξόθληζηρ ηος παπαβόλος από 1.1.2016 έωρ 31.12.2016 

5. 8.8.2022 για δηλώζειρ με ημεπομηνία μεηαθοπάρ από ηον Ν. 4014/2011 ζηον Ν.4178/2013 ή 

εξόθληζηρ ηος παπαβόλος από 1.1.2017 έωρ 3.11.2017". 

Καηόπιν ηων ανωηέπω, παπακαλούμε όπωρ πποβείηε ζε παπάηαζη ηων ζσεηικών πποθεζμιών πος 

πποβλέπονηαι ζηο άπθπο 216 ηος Ν.4782/2021 για ένα ηοςλάσιζηον έηορ. 
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