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ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε Γλσκνδόηεζεο ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Μλεκείσλ, ζε ππαγσγέο απζαηξέησλ, ηνπ λ. 4495/17, ζε κε δηαηεξεηέα θηίξηα, ζην θέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

 
Καηόπηλ πιήζνπο εξσηεκάησλ ζπλαδέιθσλ κεραληθώλ, αιιά θαη ελόο δηάρπηνπ πξνβιεκαηηζκνύ 

ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ηεο Υπεξεζίαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, πεξί 

ππνρξέσζεο  γλσκνδόηεζεο από ην Τνπηθό Σπκβνύιην Μλεκείσλ, ζην νπνίν –θαηά ηελ άπνςε 

ηεο ελ ιόγσ Υπεξεζίαο- νθείινπλ λα πξνσζνύληαη  ππαγσγέο δειώζεσλ απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ 

θαη ρξήζεσλ ηνπ λ. 4495/17, αθόκε θαη κε ραξαθηεξηζκέλσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ, ζην 

ραξαθηεξηζκέλν σο ηζηνξηθό ηόπν, θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο, ζαο αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

 Σην άξζξν 89 ηνπ λ. 4495/17, πεξί «Απαγόξεπζε ππαγωγήο», αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα: 

 «Απαγνξεύεηαη ε κεηαβίβαζε δηθαηώκαηνο αθηλήηνπ ή απηνηεινύο δηεξεκέλεο ηδηνθηεζίαο ή ε ζύζηαζε 

εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο ζε αθίλεην ζην νπνίν έρεη εθηειεζηεί απζαίξεηε θαηαζθεπή ή έρεη 

εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο εθόζνλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο 

βξίζθεηαη: 

…… ηα) ζε ηζηνξηθό ηόπν, ηζηνξηθό δηαηεξεηέν νηθηζκό θαη πεξηνρή ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο εθηόο 

αλ δελ απαγνξεπόηαλ ε εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ θαηά ην ρξόλν εθηέιεζεο ηεο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο, 

ηβ) ζε παξαδνζηαθό νηθηζκό ή παξαδνζηαθό ηκήκα πόιεο, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ νξηδνκέλωλ ζην άξζξν 

116 ηνπ παξόληνο,……» 

…….. 



 
ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
 

 

- 2 - 

ηδ) ζε θεξπγκέλν δηαηεξεηέν θηίξην, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ νξηδνκέλωλ ζην άξζξν 116 ηνπ παξόληνο ή 

ζε θηίξην πνπ είλαη αξραίν κλεκείν ή θεξπγκέλν λεόηεξν κλεκείν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/2000 

(Α΄153) 

Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ππνπαξάγξαθν ηα, ζην θέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν θαη απνηειεί Ιζηνξηθό Τόπν, (βάζεη ηεο Απόθαζεο 

ΥΠΠΟ/ΓΙΛΑΠ/Γ/73046/51009/1994: Φαξαθηεξηζκόο σο ηζηνξηθνύ ηόπνπ ηνπ ηζηνξηθνύ 

θέληξνπ Θεζζαινλίθεο, ΦΔΚ 833/Β/1994, 09-11-1994), δελ απαγνξεύεηαη λα γίλνπλ 

ππαγσγέο απζαηξέησλ εθόζνλ επηηξεπόηαλ ε εθηέιεζε εξγαζηώλ θαηά ην ρξόλν εθηέιεζεο 

ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ην ρξόλν εγθαηάζηαζεο ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. Γίλεηαη  ινηπόλ 

θαλεξό, πσο θαηαξρήλ, επηηξέπεηαη ε έληαμε απζαηξέησλ ζην θέληξν-Ιζηνξηθό Τόπν ηεο 

Θεζζαινλίθεο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνϋπόζεζε.  

 Η Θεζζαινλίθε δελ είλαη Παξαδνζηαθόο Οηθηζκόο θαη επνκέλσο ε επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 

116 ηνπ λ. 4495/17 ζρεηηθά κε ηνπο Παξαδνζηαθνύο Οηθηζκνύο, δελ ηελ αθνξά. 

 Σηελ πεξίπησζε θηίζκαηνο ην νπνίν ηειεί ππό δηαηήξεζε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

νξίδεη ην άξζξν 117 ηνπ λ. 4495/17 θαη ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ. 4495/17, 

όπσο εμάιινπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξ. ηδ ηνπ πξναλαθεξόκελνπ άξζξνπ 89 ηνπ ίδηνπ 

λόκνπ. 

Τη ζπκβαίλεη όκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θηίξην δελ είλαη δηαηεξεηέν, βξίζθεηαη όκσο ζην θέληξν-

Ιζηνξηθό Τόπν κελ, ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ δελ είλαη όκσο παξαδνζηαθόο νηθηζκόο θαη έρεη 

απζαηξεζίεο, δει. ηειεί θαηά ηελ ηα ηνπ άξζξνπ 89 ρσξίο λα εκπιέθεηαη όκσο θαζόινπ κε ηελ 

επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 116 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξ. ηβ θαη ηδ θαη πνπ όθεηιε λα ιεθζεί ππόςε, 

θξίλνληαο κάιηζηα αθόκε θαη ηελ θαηαξρήλ δπλαηόηεηα ππαγσγήο ή όρη ηνπ απζαηξέηνπ; 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη λα πξνθύπηεη όηη ε  δπλαηόηεηα ππαγσγήο ησλ πεξηπηώζεσλ 

ππαγσγήο ηεο ηα ηνπ άξζξνπ 89, δελ θξίλεηαη κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 116, όπσο ζπκβαίλεη 

ζηηο πεξηπηώζεηο ππαγσγήο ησλ παξ. ηβ θαη ηδ όπνπ θαη ππάξρεη ε ζρεηηθή αλαθνξά. 

Σρεηηθά ηώξα κε ηηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ. 4495/17 όπνπ πεξηγξάθνληαη νη 

πεξηπηώζεηο πνπ ππνρξενύληαη λα αηηεζνύλ γηα έγθξηζε από ηελ Δπηηξνπή ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ, 

ζηελ παξ. 9 αλαθέξεηαη, ζπγθεθξηκέλα: «9. Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο ζε αξραηνινγηθνύο 

ρώξνπο, ηζηνξηθνύο ηόπνπο θαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ κλεκείωλ πνπ πξνζηαηεύνληαη ζύκθωλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/2002, δύλαληαη λα ηαθηνπνηνύληαη κε ζύκθωλε γλώκε ηνπ Υπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ, ε νπνία πξνεγείηαη ηεο ππαγωγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο.».  
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Σηελ παξνύζα παξάγξαθν, θαη’ εμαίξεζε ινηπόλ, γίλεηαη θαλεξό πσο ν λνκνζέηεο επηζπκεί λα 

δώζεη, ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο απζαηξέησλ ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηζηνξηθνύο ηόπνπο θαη ζην 

άκεζν πεξηβάιινλ κλεκείσλ πνπ πξνζηαηεύνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/2002 θιπ, 

(θαη όρη ζε απηά γηα ηα νπνία νύησο ή άιισο δελ απαγνξεπόηαλ ε ππαγσγή ηνπο θαηά ην άξζξν 89 

ηνπ λ. 4495/17)  ηε  δπλαηόηεηα λα κπνξνύλ θαη’ εμαίξεζε λα εληάζζνληαη, θαηόπηλ έγθξηζεο από 

ηελ αληίζηνηρε Δπηηξνπή (κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ηνπ ΦΔΚ 1255 Β/5-4-2018), ελώ ζηελ παξ. 10 

δίλνληαη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πξνεγνύκελν. 

Δλ θαηαθιείδη, άπνςή καο απνηειεί, όηη ε δπλαηόηεηα ή όρη ππαγσγήο εθηηκάηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε, θαηαξρήλ ζην άξζξν 89 ηνπ λ. 4495/17 θαη θαηόπηλ αλάινγα θαη κε ηελ πεξίπησζε 

ζπλεθηηκάηαη αλ ζα πξνθύπηεη ππνρξέσζε ή όρη ηεο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 116 θαη 

ζίγνπξα κόλν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο ηβ θαη ηδ, πνπ ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή αλαθνξά 

θαζώο θαη γηα ηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Η απαίηεζε δει. έγθξηζε από Δπηηξνπή 

δελ κπνξεί λα αθνξά θάζε απζαηξεζία π.ρ. πνπ έιαβε ρώξα ζε κηα ζπλήζε, εξγνιαβηθή νηθνδνκή 

ζην θέληξν ηεο πόιεο ηεο πεξίπησζεο ηεο παξ. ηα, θαζώο δελ ζπλάδεη κε ηελ ελ γέλεη θηινζνθία 

ηνπ λόκνπ. 

Τέινο, αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο αθόκε θαη ζηε ινγηζκηθή εθαξκνγή έληαμεο απζαηξέησλ, 

δελ ππάξρεη θαηεγνξία έληαμεο απζαηξέηνπ κε δηαδηθαζία Δπηηξνπήο, όηαλ απηό δελ είλαη ζε 

παξαδνζηαθό Οηθηζκό, ή δελ είλαη Γηαηεξεηέν. 

Σε θάζε πεξίπησζε θαη θαζώο ην παξαπάλσ ζέκα δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα 

θαζπζηεξήζεσλ ζηηο ηαθηνπνηήζεηο θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο αγνξαπσιεζίεο, άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

άιιεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ θσιύνληαη, ηαιαηπσξώληαο κεραληθνύο θαη πνιίηεο, παξαθαινύκε 

γηα ηελ άκεζε παξέκβαζε θαη παξνρή από κέξνπο ζαο δηεπθξηλήζεσλ, θαηά ηελ δηθή ζαο άπνςε 

θαη εθηίκεζε επί ηνπ ζέκαηνο. 

Σηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θαη πιεξνθνξία. 
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Κοινοποίηζη:  
 
Γραθείο αν. Τποσργού Περιβάλλονηος και Ενέργειας 
Μεζνγείσλ 119, 11526 Αζήλα 
Τει. Κέληξν: 213-1513000, 213-1515000   
Φαμ : 213-1515771 
 
Γενική Γραμμαηεία Υωρικού τεδιαζμού & Αζηικού Περιβάλλονηος  
Ακαιηάδνο 17, 115 23 Αζήλα 
Τει:  213 1515 451, 213 1515 452 
fax: 210 6436560 
gramchora@prv.ypeka.gr  
 
Γενική Δ/νζη Πολεοδομίας 
Ακαιηάδνο 17, 115 23, Αζήλα 
Τειέθσλν: 213 1515728 
g.ganasoulis@prv.ypeka.gr  

  
Γενική Δ/νζη τωρικού ζτεδιαζμού 
Παλόξκνπ 2, 115 23, Αζήλα 
Τειέθσλν: 210 6469813 
n.manalis@prv.ypeka.gr  
 
ΤΔΔ, Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα ΤΔΔ 
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