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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 

2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος        Αρ. Πρωτ.:381 
(Στοά Ηλία Καραπατή) 
Βόλος  Τ.Κ. 38333 
Τηλ. 24210-26173, 26574   
Fax: 24210-21944  
email: tee_vol@tee.gr 
Website:www.teemag.gr 

 

 
ΠΡΟΣ: 1. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  
                  -Δόμησης -Βιώσιμης Κινητικότητας 
                   κ. Αθανάσιος Σταυρίδης 
       2. Διευθύντρια ΥΔΟΜ Βόλου 
                    κ. Ελένη Μπακογιάννη  
 
ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης των αδειών μικρής κλίμακας 

 
Κύριε Αντιδήμαρχε,  
 
Όπως ενημερωθήκαμε από συνάδελφους μας, η υπηρεσία σας 
προσφάτως έχει μεταβάλει τον τρόπο έκδοσης των αδειών μικρής 
κλίμακας. 
 
Πιο συγκεκριμένα, πριν την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας και σε 
ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται επιλεκτική αυτοψία.  
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 55174 απόφαση, που αφορά τη 
«διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες 
για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας», στο 
άρθρο 1 παράγραφο 3, αναφέρονται ρητά τα δικαιολογητικά που 
πρέπει να υποβληθούν για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. 
 
Στη συγκεκριμένη παράγραφο δεν αναφέρεται περίπτωση αυτοψίας, 
πριν τη σχετική έγκριση εργασιών. 
 
Σας ερωτάμε, λοιπόν: 
 

1. Σε ποιες διατάξεις, εάν υπάρχουν, επιβάλλεται η αυτοψία σε 
αυτού του είδους τις άδειες; 
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2. Ποια είναι τα κριτήρια των επιλεκτικών αυτοψιών και από 
ποιον καθορίζονται; Γενικά, επιτρέπεται η επιλεκτική αυτοψία 
σε αυτού του τύπου τις αιτήσεις; 

 
3. Όπως έχουμε ενημερωθεί τις αυτοψίες προβαίνει ο υπάλληλος 

του τμήματος αδειών μόνος του. Επιτρέπεται η αυτοψία 
υπαλλήλων κατά μόνας και όχι κλιμακίου; Με ποιο τρόπο 
γίνεται η ανάθεση της εργασίας από την υπηρεσία προς τον 
υπάλληλο; Με ποια εντολή μετακινείται ο υπάλληλος στο χώρο 
της αυτοψίας και που αυτή καταγράφεται, εάν υπάρχει; 
 

4. Επίσης, όπως έχουμε ενημερωθεί η αυτοψία γίνεται εντός 
ιδιωτικού χώρου και ερωτάμε αν ο πολίτης ενημερώνεται για 
τα έννομα δικαιώματά του εγγράφως και με ποιο τρόπο 
αποκτά η υπηρεσία το δικαίωμα να εισέρχεται εντός ιδιωτικού 
χώρου; 
 

5. Κατά την αυτοψία, συντάσσεται έκθεση; Και αν ναι, σε ποιον 
αρμόδιο φορέα κατατίθεται; 

 
Παρακαλούμε άμεσα για τις ως άνω διευκρινήσεις  - απαντήσεις και 
σε αντίθετη περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για 
την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας. 
 
 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 
   
 

   Η Πρόεδρος                     Η Γ. Γραμματέας 

                 
     Νάνσυ Καπούλα                      Θεοδώρα Παπάζογλου                 

 

 


