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Α.Π. 66149                  Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Προς: 
Τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Κωστή Χατζηδάκη 
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα 
 

Κοινοποίηση: 

 Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, 
κο Δημήτριο Οικονόμου 

 Υφυπουργό Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Νικόλαο Ταγαρά 

 Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού 
Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη 

 Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό 
 
 
 
Θέμα: Αυθαίρετα – Δασαρχείο – Μ2 Δήμων – Διαβούλευση νομοσχεδίων ΥΠΕΝ – 

Οριακές καταστάσεις 
 
 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  
 
Δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες. 
Η μία προθεσμία πίσω από την άλλη, η μία διαβούλευση μετά την άλλη. 
 
Ακούμε για μεγάλες επενδύσεις, αλλά μάλλον λίγοι ή κανείς δεν αξιολογεί όσο θα έπρεπε τις 
εκατοντάδες χιλιάδες μικρότερες πράξεις τον πολιτών οι οποίοι δεν διαχειρίζονται έργα εκατομμυρίων, 
που δεν κινούν έργα εθνικής εμβέλειας, αλλά που με τη συνδρομή και συνεργασία των ελευθέρων 
επαγγελματιών μηχανικών αθροιστικά, τροφοδοτούν μία από τις ελάχιστες βαριές βιομηχανίες της 
Ελλάδας που έχουμε συνηθίσει να την λέμε ‘’κατασκευαστικό κλάδο - οικοδομή’’. 
 
Πού είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση όταν η μία Υπηρεσία του κράτους ζητάει από τους πολίτες να 
προσκομίσουν τώρα / σήμερα, οι ίδιοι, μέσα από διαδικασίες ταλαιπωρίας, ουρές, αιτήσεις και 
αναμονή, έγγραφα και αντίγραφα που κάποια άλλη Υπηρεσία του Δημοσίου τα έχει ή και μπορεί να 
μην τα έχει καν στο αρχείο της, γιατί κάποια ποντίκια ή κάποια πλημμύρα μπορεί να φρόντισε να τα 
εξαφανίσει. 
 
Και βέβαια σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις (covid-19 και προθεσμιών), οι επιτήδειοι μικροαπατεώνες 
διεκπεραιωτές, βρίσκουν κατάλληλο έδαφος, υπόσχονται σε ανυποψίαστους πολίτες πως αυτό 
μπορεί να γίνει άμεσα / τώρα και βέβαια με κάποια προκαταβολή, λες και αν όλο αυτό συντελεστεί 
αύριο ή μεθαύριο με πληρότητα ειλικρίνεια και σωστά, σε ένα κλίμα ηρεμίας για όλους χωρίς απειλές 
και ανέφικτες προθεσμίες, είναι λάθος και για αυτό ο πολίτης πρέπει να κατηγορηθεί και να 
καταδικαστεί. 
 
Αυτό είναι μία μικρή μόνο εικόνα ενός αγώνα δρόμου που το έπαθλο είναι μάλλον η τιμωρία. Ο 
αγώνας έχει πολλές διαδρομές και αναφέρουμε κάποιες που μπορούμε τώρα να θυμηθούμε: ΥΠΕΝ, 
ΥΔΟΜ, ΥΠΠΟΑ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ, ΔΗΜΟΣ, ΔΟΥ, ΚΕΣΑ, ΣΑ, ΣΥΠΟΘΑ……………. 
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Έχουμε τις περιβόητες προθεσμίες περί των αυθαιρέτων όπου, ας μας συγχωρέσουν κάποιοι που 
αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε αυτά που γράφουμε, αυτούς που συντάσσουν, ορίζουν και 
προδιαγράφουν διαδικασίες και χρόνους, θα έπρεπε κανείς να τους ρωτήσει αν ποτέ έχουν ασχοληθεί 
και λειτουργήσει στα πλαίσια ενός μεσαίου μελετητικού γραφείου, που ασχολείται όχι με 
μεγαλεπήβολα έργα και επενδύσεις από αυτές που εξαγγέλλονται και συζητούνται σε μεγάλα 
meetings. 
 
Πώς γίνεται κανείς να απαιτεί επιτακτικά και απειλητικά με κυρώσεις και ποινές σε μηχανικούς και 
ιδιοκτήτες, όταν ο ίδιος δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να είναι συνεπής και να παρέχει τα εργαλεία 
εκείνα, την οργάνωση εκείνη και τις διαδικασίες εκείνες, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να 
μπορέσει κανείς να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Είναι προφανές πως η πλημμελή 
ενημέρωση των αρμοδίων περί των πραγμάτων και διαδικασιών είναι η αιτία για τέτοιες παλινωδίες. 
 
Το αξιοπερίεργο είναι πως λύσεις απεγκλωβισμού από αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση έχουν 
προτείνει, τόσο ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση 
Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ), καθώς και άλλοι επιστημονικοί φορείς, όμως οι αρμόδιοι δεν εννοούν 
να ακούσουν, να καταλάβουν απλές διαδικασίες, απλά πράγματα, γιατί δεν έχουν εικόνα και δεν 
φρόντισαν κάποιοι να τους ενημερώσουν ώστε να γνωρίζουν και να μην εκτίθενται στα μάτια της 
κοινωνίας. 
 
Πέραν αυτών που μπορεί να λέγονται μεγάλες επενδύσεις - στρατηγικές επενδύσεις και όλα τα 
συναφή για τα οποία δίδεται δικαίως η μεγάλη μάχη, έχουμε και πολλά άλλα που είναι σε εξέλιξη 
κάτω από τους τίτλους: χωροταξικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, εκτός σχεδίου δόμηση, 
οικοδομικός κανονισμός κλπ, τα οποία έτρεξαν με διαβουλεύσεις μέσα στον Αύγουστο και τους 
προηγούμενους καλοκαιρινούς μήνες, χωρίς τη συνεργασία θεσμικών φορέων, επιστημονικών και 
επαγγελματικών, ή στον βαθμό που θα έπρεπε, που έρχονται να περιπλέξουν έναν ήδη βεβαρημένο 
νομοθετικό κυκεώνα πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Όλα αυτά διαδραματίζονται σε μια 
γνωστή σε όλους μας συγκυρία υγειονομική, οικονομική και ολίγον πολεμική, πάντοτε με την 
επίκληση της βελτίωσης, της απλούστευσης και κάποιας κωδικοποίησης που κάποτε θα γίνει. 
 
Ο χρόνος τελειώνει. Οι προθεσμίες σε λίγο θα λήξουν, το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ προφανώς 
αγκομαχά, λειτουργεί και δεν λειτουργεί κάτω από την πίεση του όγκου των καταχωρήσεων, τα αρχεία 
των ΥΔΟΜ υπολειτουργούν, οι Δήμοι, τα Δασαρχεία και οι Εφορίες προσπαθούν να συντονιστούν, 
ενώ οι πολίτες με τους μηχανικούς και τους λογιστές είναι στη μέση, αυτοσχεδιάζουν και προσπαθούν 
να πετύχουν το ακατόρθωτο, το ανέφικτο. 
 
Χαρακτηριστική είναι η αυξανόμενη ζήτηση αντιγράφων οικοδομικών αδειών προκειμένου να γίνει 
έλεγχος νομιμότητας στα ακίνητα, με αποτέλεσμα οι αιτήσεις αυτές να ικανοποιούνται ακόμα και σε 
1,5 ή 2 μήνες. Η κατάσταση χειροτερεύει σε περιοχές με ειδικά μέτρα covid, όπου οι Υπηρεσίες είναι 
πρακτικά κλειστές. Σε συνέπεια αυτού πολλά ακίνητα δεν μπορούν να υπαχθούν στον Ν.4495/2017 
και να ολοκληρωθεί η καταχώρηση αρχείων, δηλώσεων προηγούμενων νόμων. 
 
Που είναι τα εργαλεία, και με βάση ποιο σαφές πλαίσιο στοιχείων, διατάξεων και διαδικασιών 
εκτελούμε το επιστημονικό και τεχνικό έργο μας; Βάσει ποιων σαφώς διατυπωμένων κριτηρίων, 
προδιαγραφών και απαιτήσεων θα κριθούμε σαν μηχανικοί; 
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Ως εργαλεία εννοούμε τον εφοδιασμό του συστήματος με αεροφωτογραφίες, όπως ορίζει ο νόμος, τη 
λειτουργία των επιτροπών που ορίζει ο νόμος και τις τροπολογίες των διατάξεων της τελευταίας 
στιγμής. Ο πρόσθετος φόρτος επιτροπών όπως τα ΣΑ, ΣΥΠΟΘΑ, ΚΕΣΑ κλπ, τις αναγκάζει να μην 
μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις προθεσμίες. Σας θυμίζουμε πως αν πχ στα ιστορικά κέντρα 
δεν ανέβει ως αρχείο η συνηγορία 2 επιτροπών, δεν επιτρέπεται να συμπληρωθούν αρχεία ή να 
πληρωθούν τα πρόστιμα. 
 
Οι ανύπαρκτες ή οι ελλιπέστατες συνήθως προφορικές οδηγίες, χωρίς καμία ουσιαστική νομική ισχύ, 
λειτουργούν ως ‘’ερμηνευτικές διατάξεις’’. 
 
Οι μηχανικοί, οι συμβολαιογράφοι, οι λογιστές, οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δόμησης, το ΤΕΕ, όλοι 
δίνουν οδηγίες. 
 
Μήπως υπάρχει στη σκέψη των συντακτών όλων αυτών των προθεσμιών που συνοπτικά αφορούν: 
αυθαίρετα κάθε κατηγορίας, διαδικασίες Δασαρχείων, διαδικασίες τετραγωνικών μέτρων Δήμων, 
διαβούλευση νομοσχεδίων του ΥΠΕΝ, πώς η διευθέτηση και η λύση των προ των πυλών 
προβλημάτων που θα δημιουργηθούν, θα δοθεί σε δικαστικές αίθουσες, σε πειθαρχικά συμβούλια, σε 
ανώτερες και ανώτατες επιτροπές του Υπουργείου, όπου ο καθένας θα υπερασπίζεται τον εαυτό του 
και θα κατηγορεί το κράτος, τους ελεγκτές για τις ελλείψεις, τις παραλήψεις και υπερβάσεις 
καθήκοντος σε κάθε επίπεδο; 
 
Η πολιτεία συνήθως πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα, η πολιτεία πρέπει να ορίζει με σαφήνεια 
αρμοδιότητες. 
 
Άλλη μία μεγάλη πληγή που δεν έχει ακόμα επουλωθεί παρά τους συνεχείς προβληματισμούς και 
που έχει συζητηθεί πολλές φορές, είναι η σχέση του ΥΠΕΝ με το ΥΠΠΟΑ και δεν είναι τυχαία η 
αναφορά μας, μιας και η εμπλοκή τους είναι μέσα στις διαδικασίες των δηλώσεων αυθαιρέτων και όχι 
μόνο, κατά τρόπο ομιχλώδη. 
 
Προτείνουμε άμεσα να αποσυρθούν όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες για όλα τα παραπάνω, ώστε 
να δοθεί τέλος στην αγωνία των συναδέλφων που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να διαχειριστούν 
με συνέπεια και ακρίβεια. Παρά τη δημοσίευση των ανέφικτων προθεσμιών, το ενδιαφέρον των 
ιδιοκτητών είναι μεγάλο και φάνηκε στον ασυνήθιστο φόρτο των Υπηρεσιών των ΥΔΟΜ, των 
Επιτροπών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Υπουργείων, των Εφοριών Αρχαιοτήτων κλπ. 
 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η πλατφόρμα του ΤΕΕ δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο 
όγκο δεδομένων και σε τέτοια ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Η μεγάλη δυσκολία μεταφράζεται σε 
αδυναμία ή μεγάλες καθυστερήσεις στην καταχώρηση των στοιχείων, των αρχείων ή την εισαγωγή 
νέων υπαγωγών ή την πληρωμή των πρόστιμων και των παράβολων.  
 
Επιγραμματικά θα πρέπει να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν τα προβλήματα σε όλη αυτή τη 
διαδικασία, σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε το ΥΠΕΝ ως αρμόδιο Υπουργείο και σε συνεργασία με το 
ΥΠΠΟΑ, τους Δήμους και τα Δασαρχεία, να επανεκτιμήσει τα πλήρη πραγματικά δεδομένα της 
κατάστασης και να δοθούν λύσεις στα προβλήματα. 
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Περιμένουμε κάποια ουσιαστική παρέμβαση, με αγωνία, με άγχος, στα όρια της 
επαγγελματικής αλλά και ψυχικής μας υγείας, γιατί ο χρόνος τελειώνει και θα φταίνε οι 
μηχανικοί. 
 
Κύριοι, να φταίμε για τα πάντα, πρώτα όμως θα πρέπει να έχουμε όλα εκείνα τα εργαλεία που 
η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να μας παρέχει. 
 
Όλα, όχι μερικά και ατελή. 
 
 
Με εκτίμηση, 
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