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                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Προέγκριση δαπανών: 

 

α) για ναύλωση λεωφορείου με σκοπό την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής-
τεχνικής επίσκεψης μελών ΤΕΕ/ΤΔΜ σε εργοτάξιο της αναστήλωσης του 
πετρογέφυρου της Πλάκας (Άραχθος Ν.Αρτας-Ηπειρου). 
β) για ανανέωση φιλοξενίας επίσημης ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
γ) για προμήθεια roll up banner  
δ) για προμήθεια χαρτικής ύλης. 
 

3. Έγκριση δαπανών. 

 

4.Εξελίξεις στη ΔΕΗ. 

 

5. Ορισμός εκπροσώπου στο  Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α) Ενημέρωση για το θεσμό της Μαθητείας και πρόσκληση για διάθεση θέσεων 

μαθητείας στα ΕΠΑΛ 

β) Επιστολές ΤΕΕ τμ. Ανατ. Στερεάς και Ανατ. Μακεδονίας για προβλήματα στο 

πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄οικον ΙΙ. 

γ) Επιστολή ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για υποστελέχωση τεχνικών υπηρεσιών. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΛΗΝ46Ψ842-ΟΩΑ



Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 

λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 

υποφάκελος 17.2019». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω 

 
 
Παρόντες :Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος,  Τζίτζικας Γεώργιος – 
Αντιπρόεδρος -,  Ζιώγας Κωνσταντίνος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Κιάνας Μ. Στέργιος, 
Ιωαννίδου Αναστασία, Συλλίρης Νικόλαος, Μπιτάκης Σταύρος, μέλη. 
Απόντες : Κοταρίδης Σάββας, μέλος 
 

Α1/Δ.Ε./Σ17/2019 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί o συν. Ζιώγας Κωνσταντίνος 

Eπικυρώνεται αυθημερόν 

 

 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ο ,5o, 2o, 4ο,1ο 

 

 

ΘΕΜΑ3Ο 

 

Α2/Δ.Ε./Σ17/2019 

 

Παπαδής Κωνσταντίνος για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης για την 

κ. Μαζαράκη 

530,82 

Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα ΤΕΕ/ΤΔΜ Ιουλίου – Αυγούστου  
2019 

31,72 

Λαζαρίδης Γεώργιος για γενικό καθαρισμό των γραφείων του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ 

1000,00 

Φλώρος Κωνσταντίνος για βάψιμο πόρτας ΤΕΕ/ΤΔΜ 620,00 

Φλώρος Κωνσταντίνος για βάψιμο κτιρίου ΤΕΕ/ΤΔΜ 7.000,00 

Τρέμης Αθανάσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. για καθαρισμό και απολύμανση 
αυλής ΤΕΕ/ΤΔΜ 

372,00 

Παπαθανασίου Ιωάννα για κοπή κλειδιών για την πόρτα του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ 

13,58 

Eπικυρώνεται αυθημερόν 

ΘΕΜΑ5Ο 

 

Σχετικό το με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 718/13-9-2019 έγγραφο του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κου Γεώργιου  Κασαπίδη  

 

 

Α3/Δ.Ε./Σ17/2019 

Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι συνάδελφοι :  

Ελένη Τσικαρδάνη , Χημικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος 

Eυστράτιος Παπαδημητρίου, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ως αναπληρωματικό μέλος  

Eπικυρώνεται αυθημερόν 

 

https://www.dropbox.com/sh/tt67lp4wvcvpr33/AADGLGjVrBj8rZDajA0nqMTQa?dl=0
ΑΔΑ: ΩΛΗΝ46Ψ842-ΟΩΑ



ΘΕΜΑ2Ο 

 

 

Α)                      

Α4/Δ.Ε./Σ17/2019 

Αποφασίζεται η  ναύλωση λεωφορείου με σκοπό την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικής-τεχνικής επίσκεψης μελών ΤΕΕ/ΤΔΜ, την Πέμπτη 3-10-2019,  σε 

εργοτάξιο της αναστήλωσης του πετρογέφυρου της Πλάκας (Άραχθος Ν.Αρτας - 

Ηπειρου). Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ με τη 

διεπιστημονική συλλογικότητα μηχανικών, Ομάδα «Μπουλούκι» με τη μορφή 

συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων, επισκέψεων, ξεναγήσεων κτλ, όπως αυτές 

αποφασίστηκαν με τις  Α11/Δ.Ε./Σ11/2019 και Α5/Δ.Ε./Σ13/2019. Το κόστος 

ανέρχεται στα 220 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Οι συνάδελφοι Κιάνας και Τζίτζικας σημειώνουν ότι διαφωνούν για το χρόνο 

διενέργειας της εκδήλωσης, μέσω προεκλογικής περιόδου στο Τ.Ε.Ε, αλλά την 

ψηφίζουν στο βαθμό που η εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης θα καθιστούσε 

ανεπίκαιρη μία επίσκεψη σε μεταγενέστερο  χρόνο.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0857  και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού 

πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν 
 

Β) 
Α5/Δ.Ε./Σ17/2019 

Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης για ανανέωση φιλοξενίας επίσημης 
ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ, ώστε αυτή να χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία  web 
based platform καταλογοποίησης μνημείων Ν. Καστοριάς. Το κόστος για την 
ετήσια φιλοξενία ανέρχεται στα 160 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 198,4. Η 
δαπάνη χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο έργο “TACTICAL TOURISM”,  
βαρύνει τον Κ.Α. 9919.01 προϋπολογισμό 2019 του ΤΕΕ/ΤΔΜ και είναι εντός του 

διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

 

Επικυρώνεται αυθημερόν 
 
 
Γ)  

Α6/Δ.Ε./Σ17/2019 

Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης για προμήθεια roll up banner του 
τμήματος για χρήση σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα 
κτλ. Το κόστος ανέρχεται σε 100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη 
χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο έργο “TACTICAL TOURISM” και βαρύνει 
τον Κ.Α. 9919.01 προϋπολογισμό 2019 του ΤΕΕ/ΤΔΜ και είναι εντός του 

διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

 

Επικυρώνεται αυθημερόν 
 

Δ)  

Α7/Δ.Ε./Σ17/2019 

 

Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης για προμήθεια χαρτικής ύλης για τις 
ανάγκες του προγράμματος  Tactical Tourism . Το συνολικό ποσό ανέρχεται στο 

ΑΔΑ: ΩΛΗΝ46Ψ842-ΟΩΑ



ύψος των 200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη χρηματοδοτείται 
από το εγκεκριμένο έργο “TACTICAL TOURISM”,  βαρύνει τον Κ.Α. 9919.01 
προϋπολογισμό 2019 του ΤΕΕ/ΤΔΜ και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού 

πίστωσης.  

 

Επικυρώνεται αυθημερόν 
 

 

 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο 

 

Γίνεται συζήτηση για το θέμα των εξελίξεων στη ΔΕΗ με  σημείωση και της 

τελευταίας αναφοράς του Πρωθυπουργού της χώρας για το κλείσιμο όλων των 

λιγνιτικών μονάδων το 2028. 

 

Ακολουθεί συζήτηση με επίκεντρο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη σχετική 

ομιλία του στη γενική συνέλευση – ειδική σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

για το Κλίμα. Γίνεται εκτενής αναφορά στο σημείο της ομιλίας του, όπου αναφέρει 

ρητά και κατηγορηματικά ότι η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να υιοθετήσει μια νέα 

φιλόδοξη Εθνική στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα πριν το τέλος του έτους, 

με στόχο το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

μέχρι το 2028 και την αύξηση της ενέργειας από Ανανεώσιμε Πηγές στο 35% έως το 

2030, σύμφωνα και με την εναρμόνιση της χώρας στην εφαρμογή της Συμφωνίας των 

Παρισίων και της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030  

 

Α8/Δ.Ε./Σ17/2019 

 

Αποφασίζεται το θέμα να τεθεί ξανά σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. όταν θα 

ανακοινωθεί και θα κατατεθεί με λεπτομέρειες και τεκμηρίωση η διαβούλευση για 

τον Εθνικό σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα στο τέλος του έτους σύμφωνα με 

τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. 

 

 Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1: Παρέμβαση για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ 

οίκον ΙΙ   

 

Γίνεται συζήτηση για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι 

μηχανικοί κατά την υποβολή αιτήσεων και για το Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ . 

 

Α9/Δ.Ε./Σ17/2019 

Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω επιστολής παρέμβασης για το Εξοικονομώ 

κατ΄οίκονΙΙ   προς τον Περιεφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με κοινοποίηση στα 

Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων και στο 

κεντρικό ΤΕΕ 

ΑΔΑ: ΩΛΗΝ46Ψ842-ΟΩΑ



 

«Παρέμβαση του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονιας για το πρόγραμμα  
Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ 

 

Με την νέα μορφή του το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον (ΕΚΟ) 
υλοποιήθηκε πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2018. Πλήθος προβλημάτων 
παρουσιάστηκαν και οι μηχανικοί που ασχολήθηκαν με την υποβολή των 
αιτήσεων, δεν μπόρεσαν να επιτελέσουν ορθά το έργο που τους ανατέθηκε. 
Έγιναν δέκτες παραπόνων και θεωρήθηκαν οι μοναδικοί υπεύθυνοι για το ότι 
δεν εξασφάλισαν τη συμμετοχή των πελατών τους στο πρόγραμμα. Ένας από 
τους λόγους που προκλήθηκαν αυτά τα προβλήματα ήταν το κριτήριο της 
χρονικής προτεραιότητας με το οποίο κατατάσσονταν οι αιτήσεις. Το 
ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας είχε παρέμβει1 έγκαιρα και έγκυρα κατά 
την προηγούμενη φάση το 2018 για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με 
την πλατφόρμα.  
 
Το Εξοικονομώ επαναπροκηρύχθηκε την 15η Ιουλίου 2019. Από το Υπουργείο 
Ενέργειας  αναβλήθηκε η έναρξη του για δύο μήνες. Από όλους τους 
ενδιαφερόμενους θεωρήθηκε ότι ο λόγος της αναβολής προερχόταν από τη 
διάθεση του ΥΠΕΝ να κάνει σημαντικές αλλαγές στο Πρόγραμμα και να 
αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη 
προσδοκία στον κόσμο και πάρα πολλοί απευθύνθηκαν στους μηχανικούς για 
την σύνταξη του απαραίτητου φακέλου για την αίτηση.  
 
Ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για όλους, όταν την 16η Σεπτεμβρίου, με την 
έναρξη αυτής της φάσης διαπιστώθηκε ότι τίποτα δεν άλλαξε. Η πρότερη 
εμπειρία δεν αξιοποιήθηκε. Η χρηματοδότηση ήταν πολύ μικρή αντιστρόφως 
ανάλογη της ζήτησης. Το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας παρέμεινε. 
Το υπολογιστικό σύστημα παρουσίαζε δυσλειτουργίες. Καμία προετοιμασία 
των συναδέλφων μηχανικών δεν προηγήθηκε. Τα εγχειρίδια χρήσης της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταχώρισης των αιτήσεων, δημοσιοποιήθηκαν 
δύο μόλις μέρες πριν την καταχώριση των αιτήσεων. 
 
Στη Δυτική Μακεδονία τα διαθέσιμα ποσά εξαφανίστηκαν σε λίγο 
περισσότερο από μισή ώρα και διαπιστώθηκε ότι δεν επιτρέπεται η 
καταχώριση των αιτήσεων μετά την εξάντληση των διαθέσιμων χρηματικών 
πόρων. Επίσης δεν υπάρχει λίστα επιλαχόντων. Εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες 
ενεργειακά πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί και φάκελοι αιτήσεων έχουν 
συνταχθεί. Δεν είχε γίνει σωστή εκτίμηση της ζήτησης όπως γίνεται αντιληπτό. 
Οι φάκελοι που κατατέθηκαν δεσμεύσανε μεγαλύτερα ποσά από αυτά που θα 
απαιτηθούν στο τέλος, για την υλοποίηση των έργων του ΕΚΟ ΙΙ που 
καταφέρανε να εντάξουνε. Επίσης θα υπάρξουν ωφελούμενοι που θα 
αποχωρήσουν από το πρόγραμμα καθότι δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν 

δανειοδότηση. Όλοι αυτοί οι πόροι θα πρέπει να δεσμευθούν σε αιτήσεις που 

                                                        
1 Αίτημα ακύρωσης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ» 
και αναθεώρησή της (2018) 

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2018/03/aitima-akirosis-diadikasias-ipovolis-aitiseon-sto-eksoikonomo-kat-oikon-ii.pdf?fbclid=IwAR3EuLw8C11w7sq5KfgbcY8z9JTvkYQIwt0O-T1JQX7sH2eXqhc5Iffb5xk
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2018/03/aitima-akirosis-diadikasias-ipovolis-aitiseon-sto-eksoikonomo-kat-oikon-ii.pdf?fbclid=IwAR3EuLw8C11w7sq5KfgbcY8z9JTvkYQIwt0O-T1JQX7sH2eXqhc5Iffb5xk
ΑΔΑ: ΩΛΗΝ46Ψ842-ΟΩΑ



δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί αλλά έχουν καταχωρηθεί και εκκρεμούν στο 
πληροφοριακό σύστημα. 
 
Επιπλέον, στην εξέλιξη του προγράμματος, θα βοηθούσε μια διαδικασία 
δημιουργίας λίστας επιλαχόντων που θα βασίζεται σε ένα ορθολογικό 
χρονοδιάγραμμα. Με αποσπασματικές ενημερώσεις, οι μηχανικοί δεν 
μπορούν να κάνουν ένα σωστό προγραμματισμό στην εργασία τους και 
βρίσκονται υπό συνεχή πίεση και άγχος.  
 
Υπήρξε η υπόσχεση ότι θα ξεκινήσει στο μέλλον νέα φάση του προγράμματος 
με μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ενεργειακά 
πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί και φάκελοι αιτήσεων έχουν συνταχθεί. Με 
δεδομένο ότι επίκειται η θέσπιση του νέου ΚΕΝΑΚ, θα ήταν άδικο να 
εξαναγκαστούν όσοι έχουν Ενεργειακά Πιστοποιητικά, να εκδώσουν νέα για 
την επόμενη φάση του Εξοικονομώ με συνέπεια νέα οικονομική επιβάρυνση . 
 
Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας προτείνει το πληροφοριακό σύστημα να 
δέχεται αιτήσεις μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως είχε γίνει και την 
Άνοιξη του 2018. Για να μην νιώθουν οι εκατοντάδες πελάτες των τεχνικών 
γραφείων ότι συμμετείχαν σε μια διαδικασία που ουσιαστικά ξεκίνησαν 
χωρίς καν τη δυνατότητα υποβολής. Η επιλογή να μείνει μόνιμα ανοιχτό το 
σύστημα είναι μια ιδέα που πρέπει να εξεταστεί. Όταν συγκεντρώνεται ένα 
ικανός αριθμός κεφαλαίων μπορεί να εγκρίνεται η χρηματοδότηση ενός 
πλήθους αιτήσεων.  
 
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσίαζει μεγάλες ανάγκες 
ενεργειακής εξοικονόμησης, λόγω της κλιματικής ζώνης στην οποία βρίσκεται 
το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας - ζήτημα το οποίο το ΤΕΕ/ΤΔΜ 
πολλαπλώς ανέδειξε. Η Δυτική Μακεδονία, είναι η μοναδική περιφέρεια στη 
χώρα που εξολοκλήρου παραμένει στη δυσμενέστερη κλιματικά ζώνη και 
ταυτόχρονα έχει την μεγαλύτερη χειμερινή περίοδο2, άρα και τη μεγαλύτερη 
ανάγκη για προγράμματα όπως το Εξοικονομώ κατ’ Οίκον.  
 
Καλούμε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να αυξήσει τους 
συγχρηματοδοτούμενους πόρους για το ΕΚΟ ΙΙ, θέση την οποία είχαμε 
διατυπώσει και κατά την προκήρυξη του προγράμματος το 20183, τόσο από το 
Π.Ε.Π. αλλά και από το ΕΠΑΝΕΚ με την κατάλληλη παρέμβαση σε κεντρικό 
επίπεδο». 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

                                                        
2 Θέσεις ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με την εξομοίωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
του πετρελαίου θέρμανσης με εκείνου του πετρελαίου κίνησης και τις αναμενόμενες επιπτώσεις στη 

Δυτ. Μακεδονία  (2011) & Διατύπωση προτάσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με τη φορολόγηση του 
πετρελαίου θέρμανσης και τις επιπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία  (2014) 
3 Παρατηρήσεις για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» (2018) & Aίτημα αύξησης 
χρηματοδότησης Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» στη Δυτική Μακεδονία (2018) 

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2011/03/theseis-tee-tdm-sxetika-me-eksomoiosi-eidikou-forou-katanalosis-petrelaiou-thermansis-me-ekeinou-tis-kinisis-kai-epiptoseis-sti-d.-macedonia_16_2_2011.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2011/03/theseis-tee-tdm-sxetika-me-eksomoiosi-eidikou-forou-katanalosis-petrelaiou-thermansis-me-ekeinou-tis-kinisis-kai-epiptoseis-sti-d.-macedonia_16_2_2011.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2011/03/theseis-tee-tdm-sxetika-me-eksomoiosi-eidikou-forou-katanalosis-petrelaiou-thermansis-me-ekeinou-tis-kinisis-kai-epiptoseis-sti-d.-macedonia_16_2_2011.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2014/12/protaseis-sxetika-me-ti-forologisi-petrelaio-thermansis-kai-tis-epiptoseis-sti-ditiki-makedonia.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2014/12/protaseis-sxetika-me-ti-forologisi-petrelaio-thermansis-kai-tis-epiptoseis-sti-ditiki-makedonia.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2018/03/paratiriseis-gia-to-eksoikonomo-II.pdf?fbclid=IwAR2HkvP5rfDWwzL04zo-s5Ag7OPbPQI8EyND2nWi1Jv5Eg5rhf55sDBUgxo
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2018/03/aitima-auksis-xrimatodotis-programmatos-exoikonomisi-II-sti-d.makedonia.pdf?fbclid=IwAR26VlRfPEXGsh1Bo-rNWpSqrbjkYJ6P9PY4oDW2jzvFlY97J_hSpSDjJsI
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2018/03/aitima-auksis-xrimatodotis-programmatos-exoikonomisi-II-sti-d.makedonia.pdf?fbclid=IwAR26VlRfPEXGsh1Bo-rNWpSqrbjkYJ6P9PY4oDW2jzvFlY97J_hSpSDjJsI
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 2: Παρέμβαση για παράταση της προθεσμίας υποβολής 

για τακτοποίηση αυθαιρέτων  

 

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην αναγκαιότητα, όπως αυτή προκύπτει από τα αιτήματα 

πάρα πολλών συναδέλφων, παράτασης της προθεσμίας υποβολής για τακτοποίηση 

αυθαιρέτων που λήγει στις 8/11/2019   

 

Ακολουθεί συζήτηση 

 

Α10/Δ.Ε./Σ17/2019 

Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω επιστολής προς το ΥΠΕΝ και το Γ.Γ. 

Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος: 

 

“Η προθεσμία υποβολής δήλωσης αυθαιρέτων από τους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το 

νόμο περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων (Ν. 4495/17) λήγει στις 8 Νοεμβρίου.  

 

Πολλοί όμως είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που δεν δήλωσαν ακόμη τα αυθαίρετά 

τους, ενώ αρκετοί είναι οι αντίστοιχοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι το κτίσμα τους έχει 

μικροαυθαιρεσίες και εκκρεμότητες, όπως αυτές αποτυπώνονται στα θεωρημένα 

σχέδια της πολεοδομίας, (κάτι που συμβαίνει συνήθως στις πολυκατοικίες), με 

συνέπεια να μην προβαίνουν στη δήλωση των αυθαιρεσιών. Με τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, το παραπάνω θα έχει ως συνέπεια να διακοπεί ένα 

μεγάλο ποσοστό μεταβιβάσεων στη χώρα, αφού απαιτείται έλεγχος νομιμότητας. Θα 

προκύψει συνεπώς κενό νομοθεσίας με τα συνεπακόλουθα για την αγορά ακινήτων.  

 

Επιπρόσθετα, το ενδιαφέρον των πολιτών για ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495 είναι 

αυξημένο ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, λόγω και της απόφασης για 

συνταγματικότητα του νόμου. 

Για το λόγο αυτό αιτούμαστε παράταση της προθεσμίας υποβολής για τακτοποίηση 

αυθαιρέτων μέχρι τέλος του έτους, για έναν νόμο μάλιστα για τον οποίο δε δόθηκε ως 

σήμερα καμία χρονική παράταση και προτείνουμε μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, να δίνεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την «τακτοποίηση» 

μεγάλων παραβάσεων ή ακόμα και εσαεί για τις πολύ μικρές πολεοδομικές 

αυθαιρεσίες. 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 
Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                      O εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως   
 
 
 
Δημήτρης Μαυροματίδης                           Zιώγας Κωνσταντίνος 
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