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της υποβολής δικαιολογητικών
Κύριε Πρόεδρε
Όπως γνωρίζετε, την επόμενη εβδομάδα λήγει η προθεσμία τακτοποίησης των αυθαίρετων
κατασκευών και καθημερινά ενημερωνόμαστε από τους συναδέλφους μας για προβλήματα που
έχουν προκόψει εδώ και δύο μήνες και εντείνονται καθημερινά.
Προφανώς έχτε ενημερωθεί ότι το ηλεκτρονικό σύστημα στην πλατφόρμα του ΤΕΕ πέφτει συνέχεια
λόγω της ταυτόχρονης υπαγωγής χιλιάδων υποθέσεων.
•

Στις Πολεοδομίες των Δήμων υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι συνάδελφοι, δέχονται 150
αιτήσεις την ημέρα για χορήγηση στοιχείων και αντιγράφων, για τα αυθαίρετα ενώ έχουν
δυνατότητα εξυπηρέτησης μόνο για 50 την ημέρα.

•

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των αιτήσεων σε εκκρεμότητα είναι 1200 αυτή την στιγμή
ενώ ακόμα εξετάζονται υποθέσεις από αρχές Σεπτεμβρίου!!!!

•

Συχνά, ιδιώτες μηχανικοί κάνουν αίτηση μέχρι και για χορήγηση στοιχείων για 11 οικοδομικές
άδειες, που σημαίνει ότι οι αιτήσεις είναι υπερπολλαπλάσιες.

•

Υπάρχει μεγάλη δυσλειτουργία των πολεοδομικών υπηρεσιών λόγω πλήθους επισκεπτών και
των περιορισμών που ισχύουν, λόγω του covid. Ενώ υπάρχει συνεχής ροή αιτήσεων από
πλήθος πολιτών, μηχανικών , δικηγόρων κλπ.

•

Λόγω της πολυπλοκότητας και της συνεχούς τροποποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας
σε συνδυασμό με την αλληλοεπικάλυψη ημερομηνιών για αδήλωτα τετραγωνικά, για
δηλώσεις αυθαιρέτων, για τροποποιήσεις βάσει φορολογικών εντύπων κλπ, απαιτούνται

άμεσα να γίνουν πολλές ενέργειες εκ μέρους των Πολεοδομιών αλλά και από τις πλατφόρμες
του TEE, e-adeies. Όπως καταλαβαίνετε, οι ενέργειες αυτές είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν
έως τα τέλη Σεπτεμβρίου..
Οι Μηχανικοί που εργάζονται σε αυτές τις Υπηρεσίες των Δήμων, προσπαθούν, υπό τις
συνθήκες των περιορισμών, λόγω covid και με τις υποδομές που διαθέτει ο κάθε Δήμος, να
εξυπηρετήσουν τους πολίτες και τους ελευθέρους επαγγελματίες, με αξιοπρέπεια και εντός χρόνου
που δύναται, εφαρμόζοντας την σχετική Νομοθεσία η οποία δέχεται συνεχείς τροποποιήσεις.
Ο θεσμικός ρόλος, του ΤΕΕ, ως Τεχνικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης, είναι καταλυτικός και
μπορεί να συμβάλει μέσω της παρέμβασης σας για την εύλογη χρονική παράταση των προθεσμιών,
στην άμεση αποσυμφόρηση και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των Υπηρεσιών ώστε να
δύνανται να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, στα αιτήματα των συναδέλφων μηχανικών-ελεύθερων
επαγγελματιών που χειρίζονται υποθέσεις χιλιάδων πολιτών.

Η Πρόεδρος

Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα

Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας

Νέστορας Τσουμαλάκος

