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εγκαταστάσεις σε δάση και περιοχές φυσικού κάλους, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του 
Περιβάλλοντος.  Ο  Υπουργός  εξήγησε  την  ανάγκη  ύπαρξης  και  μεγάλων  μονάδων,  καθώς 
βοηθούν  στην  ταχύτερη  επίτευξη  του  εθνικού  στόχου  για  απεξάρτηση  από  τα  ορυκτά 
καύσιμα. 

Επίσης ο  Υπουργός  τόνισε  την στόχευση  του, ώστε  να προετοιμαστεί  σύντομα  ένας  νέος 
βελτιωμένος και ευρύτερης βάσης κύκλος του προγράμματος Εξοικονομώ. 

Ο  Πρόεδρος  επίσης  κάλεσε  τον  Υπουργό  να  είναι  βασικός  εισηγητής  σε 
προγραμματιζόμενο  συνέδριο  των  επιμελητηρίων  της  Ανατολικής  Κρήτης  με  θέμα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εξόρυξης πετρελαίου νότια της Κρήτης. 

Ο  Υπουργός  επίσης  ενημερώθηκε  για  ένα  μεγάλο  κίνδυνο  που  απειλεί  τις  ακτές  και  τον 
ιχθυολογικό  πλούτο  των  θαλασσών  μας  που  αφορά  στο  ραγδαίο  πολλαπλασιασμό  του 
λαγοκέφαλου.  

Επιπρόσθετα  ο  Πρόεδρος  ενημέρωσε  για  ένα  σοβαρό  πρόβλημα  που  έχει  προκύψει  με 
ανακλήσεις  οικοδομικών  αδειών  από  το  ΣΤΕ  σε  περιπτώσεις  όπου  δεν  υφίστανται 
αναγνωρισμένοι  κοινόχρηστοι  δρόμοι.  Ενώ  οι  Υπηρεσίες  Δόμησης  εκδίδουν  νόμιμα 
οικοδομικές άδειες, το ΣΤΕ τις ανακαλεί, ζητώντας να ψηφιστεί προεδρικό διάταγμα για την 
αναγνώριση των κοινόχρηστων οδών σε όλη την επικράτεια. 

Σχετικά με την αιτούμενη παράταση των προθεσμιών για τις δηλώσεις αυθαίρετων και τις 
δηλώσεις τετραγωνικών σε Δήμους, ο Υπουργός δεσμεύτηκε για ολιγόμηνη παράταση. 

Ένα  τελευταίο  πρόβλημα  καθημερινότητας  που  έθεσε  ο  Πρόεδρος  ήταν  η  τελείως 
παράλογη απαίτηση φυσικής παρουσίας του Μηχανικού ή του πολίτη στον γκισέ της Δ.Ο.Υ.  
για  πληρωμή  φορολογικών  υποχρεώσεων  που  απαιτούνται  για  την  έκδοση  οικοδομικής 
άδειας  . Ο Υπουργός αναγνώρισε την ανάγκη επίλυσης και δεσμεύτηκε να επικοινωνήσει 
με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά. 
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