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ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ Έθδνζε Έγθξηζεο Δξγαζηώλ Γόκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο, 

ηελ Δλεκέξσζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ/αδεηώλ Γόκεζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ e-άδεηεο. 

 

Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ 

 

Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο/Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΣΔΔ/ΣΚΜ), γίλεηαη 

θαζεκεξηλά δέθηεο πιήζνπο εξσηεκάησλ θαη απνξηώλ ζπλαδέιθσλ κεραληθώλ, ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηώλ αιιά θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ εξκελεία θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

εθαξκνγή ησλ λόκσλ, δηεπθξηληζηηθώλ εγθπθιίσλ θ.ι.π. θαη νη νπνίεο ζπρλά έρνπλ σο  απνηέιεζκα 

δπζιεηηνπξγίεο ζηελ έθδνζε ησλ δηαθόξσλ δηνηθεηηθώλ Πξάμεσλ, ζηελ ελ γέλεη άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ, αιιά θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο, δεκηνπξγώληαο 

θαθέο ζπλζήθεο θαη ζηείξν πεξηβάιινλ γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε θαη δεκηνπξγία.  

ην παξαπάλσ πιαίζην θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθώλ 

Θεκάησλ & Σερληθήο Παηδείαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, εληνπίζηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα παξαθάησ 

ζέκαηα, γηα ηα νπνία ζεσξνύκε όηη απαηηνύληαη ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο. 

πγθεθξηκέλα: 

 σναίνεζη ζσνιδιοκηηηών: 

ύκθσλα κε ηελ ΤΑ 69701/4461/12.10.2018 (ΦΔΚ B 4520/16.10.2018), ζηελ πεξίπησζε ηζ, 

ηνπ άξζξνπ 2, «Γηα ηελ ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο ή παζεηηθώλ ειηαθώλ 

ζπζηεκάησλ ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο, ... Γελ απαηηείηαη ε δήισζε ζπλαίλεζεο θαηά ηα νξηδόκελα 

ζηελ πεξ. ζ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 1» δειαδή ζπγθεθξηκέλα ε, «… Γήισζε ζπλαίλεζεο ησλ 

ζπληδηνθηεηώλ ηνπ αθηλήηνπ, εθόζνλ νη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο, όπσο αθάιππηνπο ρώξνπο νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ ή θνηλόθηεηα ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ, 

όπσο όςεηο, θέξνληα νξγαληζκό θαη ζηέγε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ θαλνληζκό ηεο 

νξνθνθηεζίαο, εθόζνλ ππάξρεη, άιισο κε πιεηνςεθία 67% ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπληδηνθηεηώλ.».  

Καζίζηαην δειαδή απνιύησο ζαθέο, ζην άξζξν 2, πνπ αθνξνύζε ηα θαηά πεξίπησζε, εηδηθά 

δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία, όηη ε ζπλαίλεζε ησλ ζπληδηνθηεηώλ, θαη’ εμαίξεζε δελ απνηεινύζε 

απαίηεζε, γηα ηελ πεξίπησζε ηζ ηνπ άξζξνπ 2. 
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ηε κεηαγελέζηεξε όκσο ΤΑ 43266/1174/11.5.2020 (ΦΔΚ Β 1843/2020) πνπ αληηθαηέζηεζε 

ηελ ΤΑ 69701/4461/12.10.2018, ε δηάηαμε πεξί κε απαίηεζεο ζπλαίλεζεο γηα εξγαζίεο 

εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο, αθαηξέζεθε. 

Δπηπιένλ, ε δήισζε ζπλαίλεζεο ζηα γεληθά δηθαηνινγεηηθά αλαθέξεηαη σο «ζη. Γήισζε 

ζπλαίλεζεο ησλ ζπληδηνθηεηώλ ηνπ αθηλήηνπ, εθόζνλ νη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, όπσο αθάιππηνπο ρώξνπο νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ ή θνηλόθηεηα 

ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ, όπσο όςεηο, θέξνληα νξγαληζκό, δώκα θαη ζηέγε.», ρσξίο δει. θακία 

ζρεηηθή αλαθνξά ζε απαηηνύκελν πνζνζηό ζπλαίλεζεο. 

Δθηηκώληαο όηη ε επαλαθνξά ηεο απαίηεζεο ζπλαίλεζεο ζπληδηνθηεηώλ δεκηνπξγεί ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλόκεζε θαη' νίθνλ», θαζώο γηα ηηο 

ηδηνθηεζίεο πνπ αλαβαζκίδνληαη ελεξγεηαθά, κέζσ εγθαηάζηαζεο εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο, 

πξνθύπηεη ε ελ ιόγσ απαίηεζε, δεηνύκε ηελ επαλαθνξά ζην πξνεγνύκελν θαζεζηώο, κε 

απαίηεζεο ζπλαίλεζεο γηα ηηο ελ ιόγσ εξγαζίεο θαζώο ε κεηάβαζε ζε άιιν δπζκελέζηεξν σο 

πξνο ηηο απαηηήζεηο θαζεζηώο δεκηνπξγεί ζύγρπζε, θαζπζηεξήζεηο θαζώο θαη άληζε 

κεηαρείξηζε πνιηηώλ πνπ αλαβάζκηζαλ ελεξγεηαθά ήδε ηελ ηδηνθηεζία ηνπο ζε ζρέζε κε 

απηνύο, πνπ πξνηίζεληαη  λα ηελ αλαβαζκίζνπλ,. 

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ελ γέλεη ην ζέκα ηεο ζπλαίλεζεο θαη ζηηο ππόινηπεο 

επί θνηλνρξήζησλ κεξώλ εξγαζίεο, κε επαλαθνξά απαξαίηεηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνύ, 

απαηηνύκελεο ζπλαίλεζεο ην νπνίν ζα ήηαλ θαηά ηε γλώκε καο ζθόπηκν λα είλαη απηό ηεο 

πιεηνςεθίαο, ή όπσο νξίδνληαλ ζηελ θαηαξγεζείζα απόθαζε. 

Σέινο ζε θάζε πεξίπησζε απαίηεζεο ζπλαίλεζεο, είλαη ζθόπηκν λα θαζίζηαηαη απόιπηα ζαθέο, 

πόηε απηή αθνξά ζπληδηνθηήηεο δηαθεθξηκέλεο ηδηνθηεζίαο θαη πόηε ζπληδηνθηήηεο ζπλνιηθνύ 

νηθνπέδνπ/αγξνηεκαρίνπ, γηα ηελ απνθπγή εκπινθώλ θαη θαζπζηεξήζεσλ, όπνπ απηό είλαη 

δπλαηόλ λα απνθεπρζεί. 

 ΕΕΔΜΚ και ενημέρωζη αρτικής οικοδομικής άδειας  

ύκθσλα κε ηελ ΤΑ 43266/1174/11.5.2020, ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 «Οη εγθξίζεηο 

εξγαζηώλ δόκεζεο κηθξήο θιίκαθαο ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ θάθειν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη, εθόζνλ ππάξρεη θαη αληίζηνηρα ελεκεξώλνληαη νη ηξνπνπνηνύκελεο 

κειέηεο απηήο.» 

Παξαθαινύκε λα δηεπθξηληζηεί ε έλλνηα ηεο σο άλσ αλαθεξόκελεο ζπζρέηηζεο κε ην θάθειν 

ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο, θαζώο πξνθύπηνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηεο ελ ιόγσ 

δηάηαμεο.  

Να θαηαζηεί δει. ζαθέο, όηη δελ πξόθεηηαη γηα ελεκέξσζε θαθέινπ αδείαο ή νπνία νθείιεη λα 

έπεηαη ηεο έθδνζεο ΔΔΓΜΚ θαη όηη απνηειεί απιώο δηεπθξίληζε, όηη ηα εγθεθξηκέλα ηζρύνληα -

πιένλ- ζρέδηα είλαη ηα ηξνπνπνηεκέλα θαηά ηελ ΔΔΓΜΚ θαη όρη απηά ηεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο/άδεηαο δόκεζεο, όπσο βέβαηα ηζρύεη ζε θάζε πεξίπησζε δηνηθεηηθήο Πξάμεο ε νπνία 

εθδίδεηαη κεηαγελέζηεξα απηήο.  

Δλ θαηαθιείδη, λα δηεπθξηληζηεί όηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζε κειέηε ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

νθείιεηαη ζηηο εξγαζίεο ηεο ΔΔΓΜΚ, θαηαηίζεηαη κε απηήλ θαη ζπλεπώο, δελ απαηηείηαη επηπιένλ 

Πξάμε ελεκέξσζεο ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο κεηά από ηελ έθδνζή ηεο.  

Σώξα, ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηεο άδεηαο, απηή ζα κπνξεί λα ιακβάλεη ρώξα νύησο ή 

άιισο απηόκαηα, όηαλ ειεθηξνληθά ζα κπνξνύλ λα ζπζρεηίδνληαη Πξάμεηο νη νπνίεο έρνπλ 
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εθδνζεί ςεθηαθά, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο (ζρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε ελεκέξσζεο 

θαθέισλ έληππεο έθδνζεο αδεηώλ, αλαθεξόκαζηε παξαθάησ).  

Με αθνξκή ηα παξαπάλσ, δεηνύκε λα ιεθζεί ππόςε ζην ζεκείν απηό, όηη ζε θάζε πεξίπησζε, 

ε ελεκέξσζε κηαο έληππεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, θαζώο απαηηεί ηελ ςεθηνπνίεζε νιόθιεξνπ 

ηνπ θαθέινπ, απνηειεί γεγνλόο πνπ κπνξεί λα απνβεί ρξνλνβόξν θαη θνζηνβόξν έλαληη ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη όηη ζα όθεηιε λα νξηζζεί θάπνηα δηαδηθαζία, π.ρ.  ίζσο κε ςεθηνπνίεζε από 

ηελ πιεπξά ησλ ππεξεζηώλ δόκεζεο ησλ αξρείσλ ηνπο, κε ζθνπό ηε ελδερόκελε ρξήζε ηνπο 

από κεραληθνύο, δηθεγόξνπο ή θαη πνιίηεο θαηά πεξίπησζε.  

Μεηά θαη από ηελ ελ ιόγσ ςεθηνπνίεζε, θαζίζηαηαη πιένλ δπλαηόο ν νπνηνζδήπνηε ζρεηηθόο 

ζπζρεηηζκόο λέαο Πξάμεο κε παιαηόηεξε, αλεμαξηήησο ηνπ ηξόπνπ έθδνζεο απηήο. 

 Δικαιολογηηικά έκδοζης e-άδειες 

Θα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν λα πξνζδηνξηζζνύλ ζην e-άδεηεο ηα θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε εξγαζία, βάζεη ηνπ ηζρύνληνο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, ώζηε λα κελ 

εκθαλίδνληαη νύησο ή άιισο ηα πεξηζζόηεξα από απηά θαη έηζη λα απαηηείηαη ζπλερώο έγγξαθν 

(π.ρ. ππεύζπλε δήισζε κεραληθνύ) πεξί «κε απαίηεζεο» θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηθαηνινγεηηθνύ, αιιά θαη δηαθσλίεο κε ηηο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ή όρη 

αλάξηεζήο ηνπ. 

 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ πξόζεζε αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη από ηελ Πνιηηεία 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε επίιπζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ ηείλνπλ λα δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα θαη 

δπζιεηηνπξγίεο ζηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθώλ Πξάμεσλ, ηελ ελ γέλεη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκνζίνπ Σνκέα θαη ηελ νξζή ρξήζε ηερλνινγηώλ, παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε 

δηεπθξίληζε θαη επηθνηλσλία.  

 

 
Με ηηκή 

Γηα ην ΣΔΔ/ΣΚΜ 
Ο Πξόεδξνο 
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