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Γπλάκεη ηεο κε αξηζκ. πξση. 2348/01-12-2017 αίηεζεο πνπ ππνβιήζεθε από ηνλ πξώην εμ 

εκώλ, δεηήζεθε από ηελ Υπεξεζία ζαο ε ρνξήγεζε επηδόηεζεο γηα ηελ θαηεδάθηζε νηθίαο 

ηδηνθηεζίαο καο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Βξίζαο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Πνιηρλίηνπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ε νπνία θαηαζηξάθεθε θαηά ην ζεηζκό ηεο 12
εο

 Ηνπλίνπ ηνπ 

2017.  

Δπί ηεο αλσηέξσ αηηήζεσο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζκ. πξση. 2348/Γ9/22-02-2018 απόθαζε 

ηεο Υπεξεζίαο ζαο, κε ηελ νπνία αξρεηνζεηήζεθε ε από 01-12-2017 αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε 

επηδόηεζεο θαηεδάθηζεο ιόγσ εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ηνπ σο άλσ αηηήκαηνο θαηά κία εξγάζηκε 

εκέξα από ηελ πάξνδν ηεο 15λζήκεξεο πξνζεζκίαο, από ηελ επίδνζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 4708 (Α.Α. 

ΛΔΣΒ. 25) /09-10-2017 Πξσηνθόιινπ Απηνςίαο Δπηθίλδπλα Δηνηκόξξνπνπ Κηίζκαηνο 

(ΠΑΔΔΚ) ηνπ νηθήκαηνο ηδηνθηεζίαο καο, ζηνλ πξώην εμ εκώλ, ηελ 15-11-2017 θαη ε νπνία 

θνηλνπνηήζεθε, επίζεο, ζηνλ πξώην εμ εκώλ ηελ 17-04-2018. 



 

Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο εληζηάκεζα θαη δεηνύκε ηελ αλάθιεζή ηεο, επί ησ ηέιεη 

επαλεμέηαζεο ηνπ ππ’ αξηζκ πξση 2348/01-12-2017 αηηήκαηνο θαη ηε ρνξήγεζε επηδόηεζεο 

θαηεδάθηζεο, γηα ηνπο εμήο λνκίκνπο, βαζίκνπο θαη αιεζείο ιόγνπο.    

 

1. Ζ κε δηεπθξίληζε επί ηνπ ΠΑΔΔΚ ηεο δηάξθεηαο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

ππνβνιή αηηήκαηνο ρνξήγεζεο επηδόηεζεο θαηεδάθηζεο, θαηέιεηπε ζε εκάο ηελ πεπνίζεζε όηη ε 

ηαζζόκελε εθ ηνπ λόκνπ πξνζεζκία αθνξνύζε 15 εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ σο άλσ πεπνίζεζε 

δεκηνπξγήζεθε ζε εκάο εμαηηίαο ηόζν ηεο κε εηδηθόηεξεο αλαθνξάο σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή 

δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο όζν θαη ηεο έιιεηςεο εθ κέξνπο καο πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο  σο πξνο 

ηελ ππνβνιή ζρεηηθώλ αηηεκάησλ ώζηε λα έρνπκε εηδηθόηεξεο γλώζεηο επ’ απηνύ. Δμάιινπ ην 

γεγνλόο όηη ε ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο πξνϋπέζεηε ηε ζπλππνβνιή κηαο ζεηξάο 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έπξεπε αληίζηνηρα λα εθδνζνύλ από άιιεο αξκόδηεο Υπεξεζίεο θαζώο θαη 

ππεύζπλσλ δειώζεσλ εδξαίσζε ζε εκάο ηελ πεπνίζεζε όηη ε ζρεηηθή πξνζεζκία αθνξνύζε 

εξγάζηκεο θαη όρη εκεξνινγηαθέο εκέξεο, θαζώο ζεσξήζακε όηη ν όγθνο ησλ ζρεηηθώλ 

δηθαηνινγεηηθώλ δελ ζα κπνξνύζε λα εθδνζεί ζε ηόζν εμαηξεηηθά ζηελά ρξνληθά πιαίζηα, 

ζηνηρείν πνπ ν ζρεηηθόο λόκνο, θαηά ηελ άπνςε καο, ζα είρε ιάβεη ππόςε γηα ηε ζέζπηζε ηεο 

πξνζεζκίαο. Ωο εθ ηνύηνπ ελεξγήζακε θαιόπηζηα θαη ηειώληαο ππό ηελ πιήξε βεβαηόηεηα όηη ε 

θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο είρε γίλεη εκπξόζεζκα, εληόο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο.  

2. Σε θάζε πεξίπησζε ε κε εκπξόζεζκε θαηά κία εξγάζηκε εκέξα ππνβνιή ησλ 

απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ δελ νθείιεηαη ζε θσιπζηεξγία εθ κέξνπο καο, αιιά ζε ιόγνπο 

αλεμαξηήηνπο ηεο ζειήζεσο καο, δεδνκέλνπ όηη ε 2
ε
 θαη ε 3

ε
 εμ εκώλ δηακέλνπκε κόληκα ζηε 

Θεζζαινλίθε, όπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί από ηηο ζθξαγίδεο ησλ ζεσξήζεσλ ηνπ γλεζίνπ 

ππνγξαθήο θάζε κίαο εμ εκώλ πνπ ππάξρνπλ ζην θάθειν. Τα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

εζηάιεζαλ από ηε Μπηηιήλε ζηε Θεζζαινλίθε θαη επέζηξεςαλ ζηε ζπλέρεηα ζηε Μπηηιήλε, ην 

ηαρύηεξν δπλαηό κέζσ εηαηξίαο ηαρπκεηαθνξώλ θαη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε από κέξνπο καο. 

Ηδηαίηεξε ζπνπδή γηα ηελ ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβιήζεθε θαη από ηε 2
ε
 εμ εκώλ, παξά ηελ 

ειηθία θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδσ θαζώο ηπγράλσ ππεξήιηθαο, θαξθηλνπαζήο, 

αληηκεησπίδνληαο δπζθνιία ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζην 

ΚΔΠ ηεο πεξηνρήο ήηαλ κηα δύζθνιε ππόζεζε. Γηα ην ιόγν απηό, νη ππεύζπλεο δειώζεηο 

απεζηάιεζαλ από ηε Θεζζαινλίθε ηελ 28-11-2017 θαη παξειήθζεζαλ ζηε Μπηηιήλε κεηά από 

2 εκέξεο, ηελ 30-11-2017, δειαδή κόιηο ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα από ηελ 

ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο θαη κάιηζηα ζε ώξα κεηά ην κεζεκέξη ώζηε δελ ήηαλ δπλαηό 

λα θαηαηεζνύλ ηελ ίδηα κέξα. Σπλεπώο ε όπνηα θαζπζηέξεζε θαηά κία εκέξα ζηελ θαηάζεζε 



 

ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο επηδόηεζεο, νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε ιόγνπο αλσηέξαο βίαο θαη ζε 

θακία πεξίπησζε ζε θσιπζηεξγία ή ακέιεηα καο. 

3. Παξαθαινύκε επίζεο λα ιάβεηε ππόςε  όηη θαηά ην ζεηζκό ηεο 12εο Ηνπλίνπ ηνπ 2017 

πνπ έπιεμε ην ρσξηό ηεο Βξίζαο ζηε Λέζβν θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο ην παηξηθό καο ζπίηη, ην 

νπνίν θξίζεθε θαηεδαθηζηέν. Απηό καο πξνθάιεζε βαζύηαηε ζιίςε θαζώο κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζπίηη είκαζηε ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνη. Άκεζε ζπλέπεηα ήηαλ ε απώιεηα πεξηνπζίαο θαη ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη’ απηά πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ (όπσο κεηαθνξά νηθνζπζθεπήο 

πνπ είρε απνκείλεη, εύξεζε ρώξνπ γηα απνζήθεπζε). Τν ελδερόκελν επηπιένλ επηβάξπλζεο από 

ην θόζηνο ηεο θαηεδάθηζεο είλαη θάηη πνπ αδπλαηνύκε λα αληαπεμέιζνπκε.  

Δπεηδή ηεινύζακε ππό ηελ απόιπηε πεπνίζεζε όηη ε ζρεηηθή πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή 

αηηήκαηνο ρνξήγεζεο επηδόηεζεο θαηεδάθηζεο ηνπ νηθήκαηνο ηδηνθηεζίαο καο αθνξνύζε 

εξγάζηκεο θαη όρη εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Δπεηδή ζε θάζε πεξίπησζε ε κε εκπξόζεζκε θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο θαηά κία 

εξγάζηκε εκέξα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε ιόγνπο αλσηέξαο βίαο θαη όρη παξακέιεζεο θαη 

θσιπζηεξγίαο εθ κέξνπο καο. 

Δπεηδή ην απνηέιεζκα λα επσκηζηνύκε εμ ηδίσλ πόξσλ ηε δαπάλε θαηεδάθηζεο ηνπ 

νηθήκαηνο ηδηνθηεζίαο καο ηπγράλεη νηθνλνκηθά δπζβάζηαρην γηα εκάο.  

Δπεηδή πξόθεηηαη γηα έλα επηθηλδύλσο εηνηκόξξνπν νίθεκα θαη ήδε έρνπλ παξέιζεη 10 

κήλεο από ην θαηαζηξνθηθό ζεηζκό.  

 

 

ΓΗΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΕΖΤΟΥΜΔ  

  

 

Τελ απνδνρή ηεο ππό θξίζε ελζηάζεσο καο. 

Τελ αλάθιεζε θαη εμαθάληζε ηεο πξνζβαιινκέλεο ππ’ αξηζκ. πξση. 2348/Γ9/22-02-2018 

απόθαζεο ηεο Υπεξεζίαο ζαο κε ηελ νπνία αξρεηνζεηήζεθε ην ζρεηηθό αίηεκα καο. 

Τελ επαλεμέηαζε ηνπ κε αξηζκ. πξση. 2348/01-12-2017 αηηήκαηόο καο γηα ηε ρνξήγεζε 

επηδόηεζεο θαηεδάθηζεο ηεο νηθίαο ηδηνθηεζίαο καο πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ νηθηζκνύ ηεο 

Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Βξίζαο Γ.Δ. Πνιηρλίηνπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ε νπνία επιήγε από ην 

ζεηζκό ηεο 12
εο

 Ηνπλίνπ ηνπ 2017. 



 

Τελ απνδνρή ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση, 2348/01-12-2017 αηηήκαηόο καο θαη ηελ έγθξηζε ηεο  

ρνξήγεζεο επηδόηεζεο θαηεδάθηζεο.  

Τελ θαηά πξνηεξαηόηεηα εμέηαζε ηεο παξνύζαο ελζηάζεσο καο, ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο 

ραξαθηήξα ηνπ δεηήκαηνο κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη. 

 

Μπηηιήλε, 27 Απξηιίνπ 2018 

Ο εληζηάκελνο θαη  

ππνβάιισλ ηελ έλζηαζε  

 

Νηθόιανο Κνπγθνύιηνο  

 

Σπλεκκέλα:  

- Γύν (2) εμνπζηνδνηήζεηο 

- Φσηναληίγξαθν από courier 


