ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΑ ΕΙΣΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟ ΥΠΕΝ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Έντονη επιστολή προς το ΥΠΕΝ απέστειλε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, απαιτώντας να εισακουστούν άμεσα τα Πανελλήνια κοινά αιτήματα της επιστημονικής κοινότητας.
Πιο συγκεκριμένα, η επιστολή απευθύνεται προς τον αρμόδιο Υπουργό κ Κωνσταντίνο
Χατζηδάκη, τον Υφυπουργό κ Δημήτριο Οικονόμου, τον Υφυπουργό Τουρισμού κ Μάνο Κόνσολα και τους Βουλευτές Δωδ/σου κκ Βασίλη Υψηλάντη, Τσαμπίκα Ιατρίδη, Ιωάννη Παππά και
Νεκτάριο Σαντορινιό.
Το κείμενο της επιστολής:
«Με την παρούσα επιστολή θα επιθυμούσαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας
σχετικά με τις παρούσες και επερχόμενες νομοθετικές συνθήκες οι οποίες μπλοκάρουν τον
πιο παραγωγικό κλάδο όλης της χώρας.
Αναφορικά με τα δύο φλέγοντα ζητήματα κύριας αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ, τα οποία αφορούν ολόκληρη την κοινωνία και καθορίζουν σε τεράστιο βαθμό τον τρόπο διαμόρφωσης του
δομημένου περιβάλλοντος της χώρας μας, σας παρακαλούμε να εισακουστούν τα αιτήματα
της πανελλήνιας επιστημονικής κοινότητας.
Πιο συγκεκριμένα, τόσο για το αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής στον νόμο
των αυθαιρέτων, όσο και για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας», κρίνεται επιβεβλημένο να εισακουστούν τα ισχυρά και ξεκάθαρα κοινά
αιτήματα που λαμβάνετε με καθημερινές δημόσιες αλλεπάλληλες επιστολές -τόσο Πανελλήνιων όσο και τοπικών φορέων.






ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ:
Καθότι:
Οι παρατάσεις που δόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 για τις 30 Ιουνίου 2020 και κατόπιν τον Ιούνιο του 2020 για τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, δεν δόθηκαν τυχαία.
Η πλατφόρμα του ΤΕΕ αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μηχανικών και είναι μπλοκαρισμένη.
Η νησιωτικότητα δεν έχει ληφθεί υπόψη.
Η γενικότερη οικονομική κρίση επίσης δεν έχει ληφθεί υπόψη.
Αιτούμαστε:
Να δοθεί άμεσα παράταση επί της διαδικασίας στο σύνολό της.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
Σας υπενθυμίζουμε την κοινή μας επιστολή με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και
τον Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων Δωδεκανήσου.
Μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας, αλλά και της επερχόμενης έντονης οικονομικής ύφεσης
που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας λόγω του COVID-19, θεωρούμε τουλάχιστον άκαιρη και εξαιρετικά ατυχή την συγκυρία που επέλεξε η Κυβέρνηση ώστε να θέσει μείωση του συντελεστή δόμησης, καθώς και να καταργήσει σταδιακά τις παρεκκλίσεις.
Ανάλογες είναι οι δημόσια αναρτημένες τοποθετήσεις (στη διαβούλευση) τόσο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ Χατζημάρκου, όσο και πλήθους ΟΤΑ, όπως του Δήμου Καρπάθου
του Δήμου Δυτικής Μάνης και του Δήμου Τήνου, του ΤΕΕ τμήματος Δυτικής Κρήτης, του ΣυλΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 4, 85100
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λόγου Μελετητών Μηχανικών Ν. Κυκλάδων, του Συλλόγου Μηχανικών Σητείας και της Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ Καρπάθου.»
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