
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Παρασκευή 21 Μάϊου 
πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση του Γενικού 
Γραμματέα Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιου 
Μπακογιάννη με τη 
Διοικούσα Επιτροπή του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ανατολικής Κρήτης, στο κτίριο 
του τμήματος. Ο Πρόεδρος 
της Δ.Ε. κ. Μιχαήλ Χωραφάς 
έθεσε στον κ. Μπακογιάννη 
την αναγκαιότητα 
τροποποίησης του Νόμου 
4759/2020 ειδικά στο 
κεφάλαιο που αφορά στην εκτός σχεδίου δόμηση, καθώς οι δεσμεύσεις που είχαν 
δοθεί από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΝ (Υπουργός κ. Χατζηδάκης και 
Υφυπουργός κ. Οικονόμου) σχετικά με την εφαρμογή του εντός περιοχών με 
πολεοδομικό σχεδιασμό (ισχύοντα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ.) δεν τηρήθηκαν. 

Με βάση τις ψηφισθείσες διατάξεις παρατηρούνται διχογνωμίες στις ΥΔΟΜ και 
αδυναμία εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την επιτρεπόμενη 
δόμηση και την κατάργηση των παρεκκλίσεων δόμησης. Παράλληλα του επισήμανε 
την ανάγκη έναρξης του προγράμματος ¨Διατηρώ¨ για την αποκατάσταση των 
διατηρητέων κτισμάτων. 

Ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε ότι είναι γνώστης των προβλημάτων και προετοιμάζει 
διατάξεις για την αποσαφήνιση των ζητημάτων. Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε 
επίσης ότι έπειτα από την απόρριψη του προγράμματος ¨Διατηρώ¨ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, εξασφαλίστηκαν κονδύλια 500 εκατ. Ευρώ από το ΕΣΠΑ. 

Στη συνέχεια αναλύθηκαν θέματα που σχετίζονται με την οριοθέτηση 
υδατορεμάτων, την κατηγοριοποίηση των κοινοχρήστων δρόμων, το 
δειγματοληπτικό έλεγχο των δηλώσεων αυθαιρέτων και νέων οικονομικών αδειών, 
την έλλειψη γραμματείας στα ΣΥΠΟΘΑ Β’, την ανάγκη δημιουργίας νέων 
βιοτεχνικών περιοχών, την απαιτούμενη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων που έχουν 
συγκεντρωθεί στις κεντρικές υπηρεσίες και τη μελλοντική αξιοποίηση του 
αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης. Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε ότι συντάσσεται 
σχέδιο ΠΔ για τους κοινόχρηστους δρόμους και την οριοθέτηση των οικισμών, ότι 
θα ξεκινήσει σύντομα ο δειγματοληπτικός έλεγχος σε άδειες και αυθαίρετα, ότι θα 
προωθήσει την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Αθήνας αλλά 
και ότι είναι σύμφωνος με την εκπόνηση από πλευράς Δήμου Ηρακλείου του Ε.Π.Σ. 
για την μελλοντική  αξιοποίηση του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης, όπου θα πρέπει 



 

να ληφθεί υπ. όψη η γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών που κατέχει μεγάλο μέρος 
της έκτασης. 

Τέλος ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ευχαρίστησε το Γενικό Γραμματέα για την άριστη 
συνεργασία και την τιμή που του έκανε με τη σημερινή επίσκεψη και ο κ. 
Μπακογιάννης δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της άριστης συνεργασίας, ελπίζοντας και 
οι δύο σε καλύτερα αποτελέσματα. 

Στην συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας κ. Γιάννης 
Σχινάς, ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. κ. Γεώργιος Αγαπάκης, τα μέλη της Δ.Ε. κ. 
Ειρήνη Βρέντζου και κ. Αντώνης Μαυρογιάννης και το μέλος της Αντιπροσωπείας και 
Επιμελήτρια της Μ.Ε. Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακού 
Σχεδιασμού του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μαρία Σίτη που εμπλούτισαν την συζήτηση με χρήσιμες 
παρατηρήσεις. 

 

 

Ηράκλειο, 21-05-2021                                                                    

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

         

                       Ο Πρόεδρος 

                                      Μιχαήλ Χωραφάς 

 


