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Κοζάνη , 15-9-2020
Αρ.  Πρωτ. :

Πληροφορίες  : Μελενικιώτου Μαρία Προς: ΥΠΕΝ
Μεσογείων 119, ΤΚ 11526, Αθήνα

Υπόψη Υπουργού, κου Κωστή Χατζηδάκη

e-mail: secmin@ypen.gr

Τηλέφωνο       : 24610-28030

Θέμα : Δικαιολογητικά έκδοσης Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας έχει γίνει τον τελευταίο καιρό δέκτης έντονων παραπόνων ως 
προς την υπ. αριθμ. 43266/1174/11-05-2020 (ΦΕΚ Β 1843/2020) απόφαση του ΥΠΕΝ, με την οποία 
αποσαφηνίζονται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής 
κλίμακας και πιο συγκεκριμένα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγησή της. 

Το πρόβλημα, όπως εντοπίζεται από ομάδα Διπλωματούχων Μηχανικών, ελεύθερων 
επαγγελματιών και μελών μας, εστιάζεται στις εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής 
θερμομόνωσης. 

Η απόφαση του 2018 ανέφερε, σε ό,τι αφορούσε στις εργασίες τοποθέτησης 
θερμομόνωσης στο εδάφιο ιζ, ότι «δεν απαιτείται η δήλωση συναίνεσης κατά τα οριζόμενα 
στην περ. θ της παρ. 3 του άρθρου 1» και επιπλέον όριζε ως απαραίτητη πλειοψηφία για 
εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων «αυτήν η οποία ορίζεται από τον 
κανονισμό της κάθε πολυκατοικίας αν υπήρχε, άλλως με πλειοψηφία 67% του συνόλου των 
ιδιοκτητών». 

Με τη νέα απόφασή σας η παραπάνω απαίτηση έχει αφαιρεθεί από το σώμα της ισχύουσας 
απόφασης. Αυτό βεβαίως, οδηγεί στο συμπέρασμα πως πλέον απαιτείται συναίνεση στο 
100%, κάτι το οποίο καθίσταται πρακτικά ανεφάρμοστο στις πολυκατοικίες με πολλούς 
ιδιοκτήτες.

 ΤΕΕ ΔΜ - 858 - 15/09/2020

http://www.google.gr/imgres?q=%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B4%CE%B9+%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF&start=383&hl=el&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbnid=bwKQMvgGlSCTFM:&imgrefurl=http://www.opengov.gr/yme/&docid=gjGN3mpdYIIEMM&imgurl=http://www.opengov.gr/yme/wp-content/themes/consultation/images/logo.jpg&w=60&h=55&ei=y5p9ULeOHevM0AX8loDAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=102&vpy=284&dur=6942&hovh=55&hovw=60&tx=111&ty=40&sig=107156601922967266952&page=18&tbnh=55&tbnw=60&ndsp=17&ved=1t:429,r:89,s:300,i:271
mailto:tee_koz@tee.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ' 6 : 24610-39803
Μπουσίου & Εστίας 3 24610-30103  : tee_koz@tee.gr [2]
501 00,  Κοζάνη. 24610-28030 Url : http://www.tdm.tee.gr

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε να διευκρινιστεί το ζήτημα του ποσοστού συναίνεσης για 
την έκδοση των εν λόγω αδειών και να προσαρμοστεί σε έναν λογικό αριθμό, ακόμα και 
κάτω από 67%, αφού θεωρούμε πως η τοποθέτηση της εξωτερικής θερμομόνωσης δεν 
αλλοιώνει τις όψεις των κτιρίων, αλλά βοηθάει στο να τα καταστήσει λιγότερο ενεργοβόρα.

Το πρόβλημα που προκύπτει θα ενταθεί ακόμα περισσότερο με την έναρξη του νέου 
προγράμματος «εξοικονομώ – αυτονομώ», όπου σε περιοχές με ιδιαίτερα κρύους χειμώνες, 
όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις κατοικίες 
συνεισφέρει κατά πολύ μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση της ενέργειας που 
καταναλώνουν. Εκτίμησή μας είναι ότι η παράλογη απαίτηση της συναίνεσης του 100%  των 
συνιδιοκτητών, θα οδηγήσει πολλούς ιδιοκτήτες στην λύση της αυθαίρετης (χωρίς έκδοση 
άδειας) τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης και στην αναζήτηση άλλων τρόπων, πέραν 
της νόμιμης οδού, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Παρακαλούμε να επιληφθείτε του θέματος.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Κιάνας Μεν. Στέργιος
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