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Δελτίο Τύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 
27 Ιοσλίοσ 2018 

 
Αριθμηηικά δεδομένα και ζηαηιζηικά ζηοιτεία δηλώζεων ασθαίρεηης 
δόμηζης ζηην πσρόπληκηη περιοτή Μάηι Αναηολικής Αηηικής 
  
Τν Τερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο, ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο ηνπ λα 
ελεκεξώλεη ην θνηλό γηα ηερληθά ζέκαηα κείδνλνο ελδηαθέξνληνο, θαηόπηλ ηεο 
δεκόζηαο ζπδήηεζεο πνπ έρεη μεθηλήζεη γηα ηελ απζαίξεηε δόκεζε ζηελ 
ππξόπιεθηε Αλαηνιηθή Αηηηθή θαη εηδηθά ζηνλ ηόπν ηεο πξσηνθαλνύο 
ηξαγσδίαο ζην Μάηη Αηηηθήο, αλαθνηλώλεη, σο δηαρεηξηζηήο ηνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο δειώζεσλ απζαηξέησλ ησλ λόκσλ 4178/2013 
θαη 4495/2017, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απζαίξεηεο δόκεζεο γηα ηελ ελ ιόγσ 
πεξηνρή. 
 
Η πξσηνβνπιία απηή αλαιακβάλεηαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζηελ θνηλή 
γλώκε, ηα ΜΜΕ θαη γεληθόηεξα ζην δεκόζην δηάινγν ζαθήο θαη ηεθκεξησκέλε 
εηθόλα ησλ πξαγκαηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη. Τα πιήξε θαη 
αλαιπηηθά ζηνηρεία, κε γεσρσξηθή αλαθνξά, έρνπλ ήδε απνζηαιεί, όπσο είλαη 
αλακελόκελν, ζην αξκόδην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο (ΥΠΕΝ) 
γηα θάζε ρξήζε. 
 
Σην αλσηέξσ πιαίζην, από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ ΤΕΕ γηα ηελ 
απζαίξεηε δόκεζε πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

- Δειώζεηο απζαηξεζηώλ ζε νιόθιεξε ηελ Ειιάδα: 971.000 
Σεκεηώλεηαη όηη ε Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο είλαη δηαξθώο 
(θαζόιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ησλ αλσηέξσ λόκσλ) ε πξώηε ζε αξηζκό 
δειώζεσλ πεξηνρή ηεο ρώξαο, κε πνζνζηό πεξίπνπ 9,8% ησλ ζπλνιηθώλ 
δειώζεσλ. 
 
Εηδηθά γηα ηελ ππξόπιεθηε πεξηνρή ζην Μάηι ηης Αναηολικής Αηηικής: 
 

- Δηλώζεις ασθαιρέηων κηιζμάηων:    327 
(πεξηιακβάλνληαη νη θαηεγνξίεο 1,2,4,5 ησλ λόκσλ 4178 θαη 4495) 
 
Εμ απηώλ: 

- δειώζεηο απζαηξέησλ θαηεγνξίαο 5, (πανηελώς ασθαίρεηα  
ή με σπέρβαζη μεγεθών άνω ηοσ 40%, μεηά ηο 1983):  156 

 
- Σύλνιν ηαθηνπνηνύκελσλ απζαίξεησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ (θύξησλ 

θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ) όισλ ησλ θαηεγνξηώλ: 24.455 ηκ. 
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Από ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ ζπλόινπ ησλ δειώζεσλ ζηελ 
ππξόπιεθηε πεξηνρή Μάηη Αηηηθήο, ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηα 
δεδνκέλα ησλ λόκσλ 4178 θαη 4495, πξνθύπηνπλ επίζεο ηα εμήο 
ζπκπεξάζκαηα: 

 Τν 52% ησλ δειώζεσλ δελ έρεη θάπνηα νηθνδνκηθή άδεηα. Ο αληίζηνηρνο 
κέζνο όξνο ζηελ επηθξάηεηα είλαη 25% ησλ δειώζεσλ ρσξίο άδεηα. 

 Τν 93% ησλ δεινύκελσλ απζαηξέησλ είλαη εθηόο ζρεδίνπ. Ο αληίζηνηρνο 
κέζνο όξνο ζηελ επηθξάηεηα είλαη 29% ησλ δειώζεσλ εθηόο ζρεδίνπ. 

 Η ζπληξηπηηθά επηθξαηνύζα ρξήζε είλαη απηή ηεο άιιεο (δεπηεξεύνπζα, 
εμνρηθή θιπ) θαηνηθίαο, ζε πνζνζηό 86%, κε ηελ θύξηα θαη κνλαδηθή 
θαηνηθία λα αθνινπζεί (πνζνζηό 10%) θαη νη ππόινηπεο δειώζεηο λα 
αθνξνύλ επαγγεικαηηθή ρξήζε (ηνπξηζκόο, βηνκεραλία, ππεξεζίεο) 

 Όζνλ αθνξά ηελ παιαηόηεηα ησλ απζαηξέησλ πνπ έρνπλ δεισζεί, ην 17% 
αθνξά θηίζκαηα πξν ηνπ 1975, ην 32% αθνξά θηίζκαηα κέρξη ην 1982, ην 
28% θηίζκαηα από ην 1983 έσο ην 2003 θαη ην 23% απζαίξεηα θηίζκαηα 
από ην 2004 έσο ηηο 28/7/2011 (εκεξνκελία «θόθθηλεο γξακκήο» γηα ηε 
δήισζε απζαηξέησλ).  

 
Σεκεηώλεηαη, πξνο πιεξέζηεξε ελεκέξσζε, όηη ζηνπο δύν αλσηέξσ λόκνπο 
θαη αληίζηνηρα ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ ΤΕΕ, δελ εληάζζνληαη 
θηίζκαηα πνπ έρνπλ αλεγεξζεί απζαίξεηα ζε δάζε, δαζηθέο πεξηνρέο, ξέκαηα, 
αηγηαινύο θιπ, ζύκθσλα κε ηηο ζπληαγκαηηθέο πξνβιέςεηο. 
 
Σηνπο αλσηέξσ αξηζκνύο δελ πεξηιακβάλνληαη νη δειώζεηο ηεο θαηεγνξίαο 3 
ησλ δύν αλσηέξσ λόκσλ πνπ αθνξνύλ κηθξν-απζαηξεζίεο θαη κηθξν-
παξαβάζεηο ζε λνκίκσο πθηζηάκελα θηίζκαηα. Επίζεο ζεκεηώλεηαη όηη νη 
δειώζεηο ηνπ λόκνπ 4014/2011 έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 
4178/2013. 
 


