ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιικθκε
τθν
προθγοφμενθ
Πζμπτθ
ςτθν
Ακινα, ςυνάντθςθ του Προζδρου
του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μιχάλθ Χωραφά
με τον Γενικό Γραμματζα
Χωροταξίασ
και
Αςτικοφ
Περιβάλλοντοσ
κ.
Ευκφμιο
Μπακογιάννθ.
Αρχικά
ο
Πρόεδροσ ευχαρίςτθςε για τθν
πρόςκλθςθ
τονίηοντασ
τθν
αναγκαιότθτα
τζτοιων
ςυναντιςεων.
Συηθτικθκαν κυρίωσ κζματα τθσ
επικαιρότθτασ που εμπίπτουν
ςτο χαρτοφυλάκιο τθσ εν λόγω
Γραμματείασ.
Το πρϊτο κυρίαρχο κζμα που ζκιξε ο Πρόεδροσ του ΤΕΕ/ΤΑΚ ιταν θ φθμολογοφμενθ
κατάργθςθ των παρεκκλίςεων τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ, δθλαδι τθσ δυνατότθτασ
οικοδόμθςθσ οριςμζνων μικρϊν γθπζδων (πάνω από 750 μ2 και κάτω των 4 ςτρ.). Ο Γ.
Γραμματζασ εξιγθςε ότι αςκοφνται μεγάλεσ πιζςεισ προσ τθν κατάργθςθ, λόγω τθσ
επιβάρυνςθσ που προκαλείται από τθ διάςπαρτθ δόμθςθ, αλλά ο Πρόεδροσ εξιγθςε ότι
τζτοιεσ ενζργειεσ κατάφορθσ απομείωςθσ τθσ αξίασ δεν πρζπει να λαμβάνουν χϊρα
ακαριαία, αλλά μζςω προγραμματιςμοφ, προτείνοντασ τθ μετάκεςθ τθσ κατάργθςθσ με τθν
ολοκλιρωςθ των τοπικϊν Πολεοδομικϊν Σχεδίων που προωκεί το Υπουργείο και είναι
αντικειμενικά μια εξαιρετικι ευκαιρία οργάνωςθσ του εξωαςτικοφ χϊρου. Ο Γ. Γραμματζασ
κατανοϊντασ το δίκαιο του αιτιματοσ, δεςμεφτθκε για τθ διατιρθςθ τθσ
οικοδομθςιμότθτασ προσ το παρόν, με άμεςθ όμωσ εφαρμογι πολλϊν ςχετικϊν
περιοριςμϊν.
Στθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ηιτθςε τθ ςυμμετοχι των ΥΔΟΜ, οι οποίεσ διακζτουν ζμπειρα
ςτελζχθ ςτθ διαμόρφωςθ των επικείμενων αλλαγϊν ςτθν Πολεοδομικι Νομοκεςία και ο Γ.
Γραμματζασ τον διαβεβαίωςε ότι κα λθφκοφν υπόψθ τα ςχόλια που κα κατατεκοφν από τισ
ΥΔΟΜ ςτθ διαβοφλευςθ.
Παράλλθλα, ο Πρόεδροσ ζκιξε το κζμα τθσ ςτελζχωςθσ των ΥΔΟΜ και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν,
χαιρετίηοντασ τθν ενζργεια για ςυμμετοχι ιδιωτϊν μθχανικϊν μζςω του νεοςφςτατου
Μθτρϊου, τονίηοντασ όμωσ και τθν ανάγκθ πρόςλθψθσ μόνιμου προςωπικοφ διότι πολλζσ
ιδθ υποςτελεχωμζνεσ υπθρεςίεσ αποψιλϊνονται ςυνεχϊσ από ςυνταξιοδοτιςεισ και
κακιςτοφν τθν εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και μθχανικϊν βαςανιςτικι. Ο Γ. Γραμματζασ ζδειξε

να γνωρίηει το ηιτθμα και απάντθςε ότι αναμζνει τθν άμεςθ ενίςχυςθ μζςω του Μθτρϊου,
διότι οι διαδικαςίεσ του ΑΣΕΠ είναι προσ το παρόν αντίςτοιχα βαςανιςτικά αργζσ.
Επιπρόςκετα, ο Πρόεδροσ αναφζρκθκε ςε ηθτιματα κακθμερινότθτασ, όπωσ θ θλεκτρονικι
πλθρωμι των φορολογικϊν αδείασ και θ απαίτθςθ ζγκριςθσ από το ΣΥΠΟΘΑ, ςε
περιπτϊςεισ τροποποίθςθσ διλωςθσ αυκαιρζτου με διαφοροποίθςθ προςτίμου
μεγαλφτερθ του 20%. Ο Γ. Γραμματζασ διλωςε τθν πρόκεςθ του να ρυκμιςτεί ςε
ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ψθφιακισ Μεταρρφκμιςθσ το κζμα των θλεκτρονικϊν
πλθρωμϊν. Σχετικά με τθν απαίτθςθ ζγκριςθσ από το ΣΥΠΟΘΑ ςε περιπτϊςεισ
τροποποίθςθσ διλωςθσ αυκαιρζτου με διαφοροποίθςθ προςτίμου μεγαλφτερθ του 20%, ο
Γ. Γραμματζασ κεϊρθςε εφλογθ τθν πρόταςθ του Προζδρου, για απαλλαγι από το ΣΥΠΟΘΑ
ςτθν περίπτωςθ μικροποςϊν, με προτεινόμενο όριο τα 1.500€. Επίςθσ, ενθμζρωςε τον
Πρόεδρο ότι άμεςα ξεκινοφν οι δειγματολθπτικοί ζλεγχοι ςε δθλϊςεισ αυκαιρζτων και
Οικοδομικζσ Άδειεσ Κατθγορίασ 3.
Τζλοσ, ο Πρόεδροσ ευχαρίςτθςε τον Γ. Γραμματζα για τθ ςυνεργαςία και τον κάλεςε για να
παρουςιάςει ςτθν Κριτθ το νζο χωροταξικό νόμο το φκινόπωρο, πρόςκλθςθ θ οποία ζγινε
δεκτι με ευχαρίςτθςθ.
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