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Αμηόηηκνη θ.θ. Υπνπξγνί,  
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4759/2020 "Εθζπγρξνληζκόο ηεο Φωξνηαμηθήο θαη Πνιενδνκηθήο 

Ννκνζεζίαο" ηέζεθαλ πεξηνξηζκνί ζηελ εθηόο ζρεδίνπ δόκεζε κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο από ηελ άλαξρε δόκεζε ηωλ πεξηνρώλ όπνπ δελ ππάξρεη πνιενδνκηθόο 

ζρεδηαζκόο πξώηνπ επηπέδνπ. Οη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 40 ηνπ αλωηέξω Νόκνπ 

αλαθέξνπλ όηη κέρξη ηελ έγθξηζε ηωλ Τνπηθώλ Πνιενδνκηθώλ Σρεδίωλ ή ηωλ Εηδηθώλ 

Πνιενδνκηθώλ Σρεδίωλ θαη πάληωο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δύν (2) έηε 

από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ (ήηνη κέρξη 9.12.2022), κπνξνύλ λα νηθνδνκνύληαη αθίλεηα θαηά 

παξέθθιηζε άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα.  

Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε όπωο έρεη δηακνξθωζεί ιόγω ηεο παλδεκίαο, ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο, 

ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία, ηωλ ζπλερηδόκελωλ αλαηηκήζεωλ ηωλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη κε 

δεδνκέλν όηη ε ζύληαμε ηωλ ΤΠΣ θαη ΕΠΣ δελ έρεη νινθιεξωζεί, δελ επλνεί ηελ πινπνίεζε ήδε 

εθδνζέληωλ αδεηώλ θαζώο θαη ηελ έθδνζε λέωλ αδεηώλ θαη νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά 

γηα ηελ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα ζηνλ θιάδν ηωλ θαηαζθεπώλ. Εηδηθά δε, ηα θαηά 

παξέθθιηζε ζήκεξα νηθνδνκήζηκα αγξνηεκάρηα, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 31.12.2022, ζα 

θαηαζηνύλ κε αμηνπνηήζηκα.  

Αμηόηηκνη θ.θ. Υπνπξγνί,  

Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω εθηεζέληωλ, αηηνύκεζα: 

 ηελ παξάηαζε ηνπιάρηζηνλ θαηά δύν (2) έηε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηίζεηαη ζην αξ. 40 ηνπ 

Ν.4759/20 γηα έθδνζε πξνέγθξηζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ ζε θαηά παξέθθιηζε άξηηα θαη 

νηθνδνκήζηκα γήπεδα.   

 ηελ παξάηαζε ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) έηνο όιωλ ηωλ πξνεγθξίζεωλ θαη βεβαηώζεωλ 

όξωλ δόκεζεο πνπ ιήγνπλ εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (2022). 

 ηελ παξάηαζε ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ θαηά δύν (2) έηε όιωλ ηωλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ πνπ ιήγνπλ 

ζηηο 31.12.2022.  

 

Με εθηίκεζε 

Η Πξόεδξνο ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ 
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