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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει 

αποδέκτης μηνυμάτων μελών του αλλά και πολιτών, οι οποίοι, ενόψει της εκπνοής της προθεσμίας 

υποβολής διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων εμβαδού ακινήτων στην ειδικά διαμορφωμένη 

πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), εκφράζουν την αγωνία τους, διότι 

λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν φέτος το καλοκαίρι, δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις 

απαιτούμενες διαδικασίες. 

 

Είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, 

Πέλλας και Πιερίας η τοπική έξαρσης της πανδημίας έχει περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τις 

δυνατότητες απρόσκοπτης και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

πολιτών και των επαγγελματιών (μηχανικών, λογιστών) των οποίων οι υπηρεσίες είναι 

απαραίτητες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, αφενός της δήλωσης αυθαιρέτων του Ν. 

4495/17, αφετέρου της δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. Είναι 

προφανές ότι η απαιτούμενη επίσκεψη και αυτοψία στο ακίνητο του αρμόδιου για την δήλωση των 

αυθαιρέτων μηχανικού καθίσταται πολλές φορές αδύνατη, σε συνθήκες έξαρσης της πανδημίας, 

ιδιαίτερα όταν ο μηχανικός ή οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή ακόμα και συγγενείς τους ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες που λαμβάνουν επιπλέον μέτρα προστασίας λόγω του κορονοϊού. 

 

Επίσης επισημαίνουμε ότι πολλοί εκ των ιδιοκτητών ακόμα και όταν έχουν ολοκληρώσει τις 

διαδικασίες δήλωσης των αυθαιρέτων  του Ν. 4495/17, δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν στην 

δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, διότι η ασάφεια, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, των οδηγιών συμπλήρωσης των πεδίων στην πλατφόρμα καθιστά αναγκαία την 

επίσκεψη στον οικείο Δήμο για την παροχή διευκρινήσεων. 

 



 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

 

- 2 - 

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε αναγκαία την εκ νέου παράταση, τουλάχιστον ως το τέλος 

του έτους, της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων αδήλωτων τετραγωνικών και σας ζητούμε να 

προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην στερηθούν, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, 

κάποιοι συμπολίτες μας τις ευνοϊκές προβλέψεις της ισχύουσας ρύθμισης 

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επικοινωνία. 

 

Με τιμή 

 

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Γεώργιος Τσακούμης 

 

 

 

Κοινοποίηση:   

- ΤΕΕ, Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 

Εσωτερική διανομή:  ΤΕΕ Φ (Χρον. αρχείο, ΤΕΘ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


