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ΘΕΜΑ: Ορθή και επιβεβλημένη κρίνεται η απόφαση για Νομοθετική ρύθμιση της προθεσμίας 

έκδοσης οικοδομικών αδειών παλαιοτέρων ετών και την οποία επικροτεί ο Σύλλογος 

Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων. 

 

ΣΧΕΤ: Γνωστοποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ για να προωθήσει στη 

Βουλή Νομοθετική Ρύθμιση για την έκδοση οικοδομικών αδειών παλαιοτέρων ετών μέχρι 

την 8
η
 Φεβρουαρίου 2015. 

 

Με αφορμή την πιο πάνω σχετική Γνωστοποίηση της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

ΠΕΚΑ και προκειμένου να αποφευχθούν διαφορετικές ερμηνείες τόσο από τη Δ.Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΚΑ 

όσο και από τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) Ο Σύλλογος έκρινε απαραίτητο να επισημάνει δια 

του παρόντος τα ακόλουθα. 

 

- Η διατύπωση της Νομοθετικής ρύθμισης να είναι διατυπωμένη με πλήρη σαφήνεια και να 

τονιστεί ότι, η ρύθμιση αυτή καλύπτει όλες τις περιοχές (εντός σχεδίου, εντός οικισμών και εκτός 

σχεδίου). 

- Επίσης ότι η ρύθμιση αυτή ως νεώτερη κατισχύει κάθε άλλης προηγούμενης ρύθμισης που 

ενδεχομένως έρχεται σε αντίθεση με αυτήν. 

Ερμούπολη,    18-11-2013 

Αριθ. Πρωτ.:   941 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ 

Αμαλιάδος 17 

Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟ 

 κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

 

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ 

 κ. ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΛΑΦΑΤΗ 

 

3. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ  

 ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 κ. ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ 

 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. 

 Μεσογείων και Τρικάλων 36 

 Τ.Κ. 11526  ΑΘΗΝΑ 
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- Να δοθεί η δυνατότητα στον κάθε αιτούντα να επανυποβάλει φάκελο μελέτης ο οποίος 

επιστράφηκε από την ΥΔΟΜ λόγω εσφαλμένης εφαρμογής προηγουμένων διατάξεων, ώστε να 

προκύψει αναβίωση της αρχικής αίτησης. 

 

Με την πεποίθηση ότι θα μεριμνήσουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ώστε η ρύθμιση 

αυτή να επιλύσει προβλήματα, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας 

παρέξουμε συμπληρωματικά απόψεις-θέσεις του Συλλόγου μας για το ζήτημα αυτό. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

  

Εμμανουήλ  Καλαβρός Μόνικα  Δενδρινού 

Αρχιτέκτων Μηχ/κος Πτυχ. Πολιτικός Μηχ/κός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 


