
∆ εν είναι η πρώτη φορά που οι
εργαζόµενοι στα Πολεοδοµικά

Γραφεία της χώρας γίνονται στόχος
συλλογικής µοµφής, µε βαρύτατες
κατηγορίες, όπως ο χρηµατισµός, η
πλαστογραφία και η παράβαση νο-
µοθεσίας και καθήκοντος. Αντιθέ-
τως, είναι η επιβεβαίωση ενός απα-
ράδεκτου (και εξόχως αντιδηµοκρα-
τικού) φαινοµένου, που στηριζόµενο
σε αντιεπιστηµονικές και ανεύθυνες
δηµοσκοπήσεις, διαµορφώνουν
δράσεις και αντιδράσεις αρµοδίων
και µη.
Ταυτόχρονα, είναι η επιβεβαίωση

µιας συστηµατικής πρακτικής που
καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια
από τους κυβερνώντες και έγινε α-
ποδεκτή από τους κυβερνώµενους:
Κάθε φορά που τα πράγµατα δεν
πάνε καλά µε τις αποφάσεις και τις
πράξεις µας, κάθε φορά που ανακύ-
πτουν ουσιαστικά και µείζονα προ-
βλήµατα, η συζήτηση θα πρέπει µε
κάθε τρόπο να εκτρέπεται από αυτά
και περί άλλα να…τυρβάζουµε.
Απέναντι σε τέτοιες «λογικές»

το ΤΕΕ αντέδρασε. Ο Πρόεδρός του
Γιάννης  Αλαβάνος,  συγκάλεσε µια
ευρεία σύσκεψη των διευθυντών
των Πολεοδοµικών Γραφείων της
Αττικής, στην οποία συµµετείχαν µέ-
λη της ∆.Ε., αλλά και των Επιστηµο-
νικών Επιτροπών και των Οµάδων
Εργασίας που διαχειρίζονται τα ζη-
τήµατα της λειτουργίας των Πολεο-
δοµικών Γραφείων και του τρόπου
έκδοσης των οικοδοµικών αδειών.
Σκοπός να συζητηθούν τα προβλή-
µατα που εµφανίστηκαν το τελευ-
ταίο διάστηµα, εξαιτίας του κλίµατος
πανικού που δηµιουργήθηκε από
την εξαγγελία νέων µέτρων (επιβο-
λή ΦΠΑ, αλλαγή τρόπου έκδοσης
των αδειών), αλλά, κυρίως, των αντι-
φατικών δηλώσεων αρµοδίων ή ε-
µπλεκοµένων στον τοµέα της κατα-
σκευής ακινήτων. Ήταν η πρώτη, ό-
πως τονίστηκε, συνάντηση - συζήτη-
ση. Θα ακολουθήσουν άλλες, προ-
κειµένου να συζητηθούν και να δια-
µορφωθούν συγκεκριµένες προτά-
σεις προς την Πολιτεία.
Κοινή διαπίστωση όσων συζητή-

θηκαν, στην πρώτη συνάντηση µε
τους εκπροσώπους των Πολεοδοµι-
κών Γραφείων, είναι ότι:
Τα προβλήµατα που αντιµετωπί-

ζουν σήµερα τα Πολεοδοµικά Γρα-
φεία και κατ’ επέκταση οι πολίτες
της χώρας, είναι συνέπεια µιας αλό-
γιστης κυβερνητικής πρακτικής σε
ό,τι αφορά το σχέδιο νόµου για την
επιβολή του ΦΠΑ στις οικοδοµές.
Τόσο ορισµένες διατάξεις, όσο και οι
αλλεπάλληλες -και αλληλοσυ-
γκρουόµενες δηλώσεις που προη-
γήθηκαν- προκάλεσαν αδικαιολόγη-
τη σύγχυση, που είχε ως συνέπεια
τη σώρευση ενός εξαιρετικά διο-
γκωµένου αριθµού αιτήσεων οικο-
δοµικών αδειών, στον οποίο δεν εί-
ναι δυνατόν να ανταποκριθούν οι α-
παξιωµένες οργανωτικά και στελε-
χιακά υπηρεσίες.

Ο έλεγχος που διατάχθηκε τόσο
από την εισαγγελία, όσο και από
τους επιθεωρητές ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης, δυστυχώς δεν επικεντρώνεται
στα πραγµατικά και ουσιαστικά προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν εδώ
και αρκετά χρόνια τα Πολεοδοµικά
Γραφεία, αλλά στη δηµιουργία εντυ-
πώσεων, εξυπηρετώντας -ηθεληµέ-
να ή αθέλητα- συγκεκριµένες σκοπι-
µότητες, όπως για παράδειγµα την
εκτροπή της συζήτησης από τις
πραγµατικές προθέσεις που κρύβο-
νται πίσω από τις διατάξεις του νο-
µοσχεδίου για τη φορολογία στα α-
κίνητα.
Είναι ενδεικτικό ότι οι έλεγχοι αυ-

τοί δεν στοχεύουν στον εντοπισµό
-επίσης ηθεληµένων ή αθέλητων-
παραβάσεων σε σχέση µε τις αιτή-

σεις οικοδοµικών αδειών που υπο-
βλήθηκαν το τελευταίο διάστηµα,
αλλά επεκτείνονται χρονικά και θε-
µατικά σε µια σειρά ζητηµάτων,
πολλά από τα οποία βρίσκονται υπό
αναθεώρηση µε άλλο σχέδιο νόµου
που προωθεί το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Παράλληλα, οι έλεγχοι των επι-

θεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν
πραγµατοποιούνται από µηχανικούς,
που κατά τεκµήριο θα µπορούσαν
να εξακριβώσουν την πραγµατικότη-
τα των θεµάτων - προβληµάτων, αλ-
λά από πρόσωπα άλλης επιστηµονι-
κής κατάρτισης, µε συνέπεια -ως
παράδειγµα- να ζητείται υψόµετρο

αεροδροµίου, σε µια περιοχή (Γλυ-
φάδα) όπου το αεροδρόµιο έχει κα-
ταργηθεί, µόνο και µόνο γιατί έτσι
προέβλεπε Π∆ του 1993!
Γενικότερα, οι έλεγχοι που διατά-

χθηκαν εσπευσµένα - και εµφανώς
µε σκοπό να εκτρέψουν τη συζήτη-
ση από τα ουσιαστικά προβλήµατα
της οικοδοµής- γίνονται στη βάση
της τυπολατρίας και όχι της ουσίας,
αλλά και µε βάση ένα Π∆ που διατά-
ξεις του έχουν καταργηθεί στην
πράξη εδώ και πολλά χρόνια, επει-
δή ήταν αδύνατον να εφαρµοστούν.
Συγκεκριµένα και µε δεδοµένο ότι
οι διάφορες υπηρεσίες (∆ασαρχεία,
Αρχαιολογία, Πυροσβεστική, Επιτρο-
πές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κ.ά.) δε
συντονίζονται µε τη λειτουργία των
Πολεοδοµικών Γραφείων και δε δε-

σµεύονται χρονικά στην έκδοση των
αντίστοιχων βεβαιώσεων που απαι-
τούνται για την έκδοση των οικοδο-
µικών αδειών, έχει γίνει αποδεκτό
και εφαρµόζεται εδώ και πολλά
χρόνια, χάριν της ταχύτερης διεκπε-
ραίωσης των οικοδοµικών αδειών,
οι υπηρεσίες Πολεοδοµίας να δέχο-
νται ως πλήρεις, αιτήσεις που συνο-
δεύονται από τα βασικά σχέδια και
να αναµένουν για την τελική έκδοση
της άδειας την προσκόµιση των βε-
βαιώσεων από τις άλλες υπηρεσίες
του κράτους. Να σηµειωθεί ότι σε ο-
ρισµένες περιπτώσεις οι υπηρεσίες
αυτές, προκειµένου να εκδώσουν τις
βεβαιώσεις τους, απαιτούν εγκεκρι-

µένα τοπογραφικά και αρχιτεκτονι-
κά σχέδια (!!!). Αιφνιδίως -και από ά-
σχετα µε το θέµα υπουργεία, Εσω-
τερικών και Οικονοµίας- η πρακτική
αυτή παραβλέπεται και ζητείται να
µην ισχύσει στις αιτήσεις που υπο-
βλήθηκαν ως τις 25 Νοεµβρίου. Με
τον τρόπο αυτό, αφενός πλήττεται
µεγάλος αριθµός πολιτών, αφετέ-
ρου δηµιουργείται η ψευδής εντύ-
πωση ότι οι Πολεοδοµικές Υπηρε-
σίες δεν έκαναν σωστά τη δουλειά
τους.
Το ΤΕΕ καταδικάζει απερίφραστα

τέτοιες λογικές και πρακτικές του
κράτους, καθώς δεν αποσκοπούν
στη διόρθωση κακώς κειµένων και
στην εξυπηρέτηση του πολίτη, ως ο-
φείλει να πράττει, αλλά στη δηµι-
ουργία εντυπώσεων -ψευδών και α-
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∆ εν είναι η µόνη γεωγραφική
περιοχή της χώρας όπου τα

προβλήµατα λειτουργίας των Πο-
λεοδοµικών Γραφείων περιγρά-
φουν µια ζοφερή πραγµατικότητα.
Η γεωγραφική της διαµόρφωση
(24 νησιά), το ιστορικό και ευαίσθη-
το περιβάλλον της, οι εντεινόµε-
νες οικιστικές πιέσεις, καθιστούν
αυτή την περιοχή περισσότερο ευ-
άλωτη και την ορθή λειτουργία
των Πολεοδοµικών Γραφείων εκ
των ων ουκ άνευ.
Συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Η καταγραφή που έκανε πριν ένα
χρόνο (και έκτοτε τίποτα δεν έχει
αλλάξει) το Τµήµα Κυκλάδων της
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής, είναι αποκαλυ-
πτική.

«Υπάρχουν Πολεοδοµικά Γρα-
φεία και ειδικά εκείνα των Επαρ-
χείων, όπου υπηρετεί  ένας (!) µόνο
µηχανικός» σηµειώνουν οι συντά-
κτες της έκθεσης. «Επιπροσθέτως,
συνήθως έχουν ελάχιστη εµπειρία
και δεν έχουν κανέναν να συµβου-
λευθούν ή να βοηθηθούν στο δύ-
σκολο έργο τους. Είναι, επίσης, ό-
πως φαίνεται, καταδικασµένοι να
στερηθούν το δικαίωµα της επι-
µόρφωσης διότι “δεν µπορεί να
κλείσει το Πολεοδοµικό Γραφείο”.
Ποτέ, δε θα τους διδάξουν το νέο
νόµο για την έκδοση οικοδοµικών
αδειών, τις νέες εγκυκλίους και τα
τις νέες απαιτήσεις για τον εκσυγ-
χρονισµό των πολεοδοµικών υπη-
ρεσιών.
Όσο  οι  πολεοδοµικές  αρµοδιό-

τητες  παραµένουν  σε  γραφεία  µε
έναν  ή  δύο  Μηχανικούς,  τόσο  θα
κινδυνεύουν  οι  συνάδελφοι  να  κα-
ταλήξουν  κατηγορούµενοι  σε  δι-
καστήρια  για  αµέλεια  κατά  την  ά-
σκηση  των  καθηκόντων  τους,  και
τόσο  θα  κινδυνεύει  το  φυσικό  και
ανθρωπογενές  περιβάλλον  του
νησιού  από  οικοδοµικές  αυθαιρε-
σίες  που  θα  αδυνατούν  να  προλά-
βουν  οι  πολεοδοµικές  υπηρεσίες
µε  1    ή  2  µηχανικούς.
Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε

εντελώς απαράδεκτο να αναζη-

τούνται τρόποι καταλογισµού ευ-
θυνών, σε υπηρεσίες που η στελέ-
χωσή τους είναι συνήθως υποπολ-
λαπλάσια του κατά περίπτωση υ-
παρκτού ή όχι οργανογράµµα-
τος». 
Αναµφισβήτητα όλα αυτά είναι

σύµπτωµα της γενικότερης απα-
ράδεκτης κατάστασης. Η υποστε-
λέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών
της Νοµαρχίας και των ∆ήµων
στις Κυκλάδες, είναι τόσο έντονη
που ο κάθε µηχανικός καλείται να
καλύπτει δύο και τρεις θέσεις, συ-
νήθως διαφορετικών ειδικοτήτων,
χωρίς υπερωριακή αποζηµίωση τις

περισσότερες φορές. Να εργα-
στούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκο-
λες συνθήκες, λόγω και του νη-
σιωτικού χαρακτήρα των Κυκλά-
δων, µε τα έργα που πρέπει να ε-
πιβλέψουν να βρίσκονται εκτός
της έδρας των υπηρεσιών τους, µε
συνέπεια να µην είναι δυνατή η α-
ναγκαία και σε  τακτά χρονικά δια-
στήµατα επίβλεψή τους. Υπάρχουν
έργα που κυριολεκτικά γίνονται µε
ελάχιστη ως καθόλου επίβλεψη,
λόγω αντικειµενικών δυσκολιών,
αναφέρει στην έκθεσή του το Τµή-
µα Κυκλάδων της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ κρού-
οντας τον κώδωνα του κινδύνου
προς την Αθήνα. Αλλά η …Αθήνα
αρνείται να ακούσει.

παράδεκτων- σε βάρος ενός συνό-
λου εργαζοµένων (στη συγκεκριµέ-
νη περίπτωση στα Πολεοδοµικά
Γραφεία), σε µια προσπάθεια να κρύ-
ψει τις δικές του διαχρονικές και µε-
γάλες ευθύνες.
Τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι

είναι υπέρ των ελέγχων σε όλες τις
υπηρεσίες, σε τακτά ή έκτακτα δια-
στήµατα. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέ-
πει να αποσκοπούν αφενός στον ε-
ντοπισµό ενδεχοµένων παρανοµιών
ή παρατυπιών και της επιβολής σε
κάθε περίπτωση των αντίστοιχων
ποινών, αφετέρου στον εντοπισµό
λειτουργικών και στελεχιακών προ-
βληµάτων των υπηρεσιών, τα οποία

και θα πρέπει πάραυτα να αίρονται.
Υπενθυµίζει ότι είχε προειδοποι-

ήσει (κυβέρνηση και Βουλή) για τα
επερχόµενα προβλήµατα δυσλει-
τουργίας στα Πολεοδοµικά Γραφεία
εξαιτίας των αλληλοαναιρούµενων
δηλώσεων εκπροσώπων της πολι-
τικής ηγεσίας του υπουργείου Οι-
κονοµίας και είχε ζητήσει να προ-
βλεφθεί (όπως σε κάθε ανάλογη
περίπτωση) µεσοδιάστηµα έως την
εφαρµογή των νέων διατάξεων. Ε-
πιθυµία του ΤΕΕ και στόχος της Πο-
λιτείας θα έπρεπε να είναι η έγκρι-
ση άρτιων µελετών από τα Πολεο-
δοµικά Γραφεία, κάτι που ασφαλώς
διακυβεύεται υπό συνθήκες «πανι-
κού» και σώρευσης υπερβολικού
έργου.
Επιπροσθέτως, στο διάλογο που

βρίσκεται σε εξέλιξη µε το ΥΠΕΧΩ-
∆Ε αναφορικά µε το σχέδιο νόµου
για την έκδοση των οικοδοµικών α-
δειών, έχει υποβάλει µια σειρά συ-
γκεκριµένων και τεκµηριωµένων
προτάσεων, προκειµένου να αρθούν
πολλά και σοβαρά προβλήµατα στη
λειτουργία των Πολεοδοµικών Γρα-
φείων, που οφείλονται κυρίως στην
οργάνωσή τους, στην έλλειψη ακό-
µη και του στοιχειώδους προσωπι-
κού, αλλά και στη διάσταση απόψε-
ων ως προς την ερµηνεία των πολε-
οδοµικών διατάξεων (Κωδικοποίηση
Νοµοθεσίας). Μάλιστα, χαιρέτισε ως
θετικό το γεγονός ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε
αναγνώρισε τα οργανωτικά και στε-

λεχιακά προβλήµατα των συγκεκρι-
µένων υπηρεσιών και περιέλαβε
στο σχέδιο νόµου διατάξεις για την
ανασυγκρότησή τους.
Τέλος, το ΤΕΕ τονίζει προς κάθε

κατεύθυνση ότι δε θα δεχθεί στο ε-
ξής να επιρρίπτεται οποιαδήποτε
συλλογική µοµφή κατά των µηχανι-
κών, όταν, µάλιστα, αυτοί εργάζο-
νται κάτω από άθλιες συνθήκες και
υπό νοµοθετικό καθεστώς που αλ-
ληλοαναιρείται και αλληλοσυ-
γκρούεται. Το  θέµα συζητήθηκε α-
πό τον πρόεδρο, τον α΄ αντιπρόε-
δρο και το γεν. γραµµατέα του ΤΕΕ
µε τους υπουργούς προεδρίας κ.
Παυλόπουλο, ΠΕΧΩ∆Ε κ. Σουφλιά
και υφυπουργό Οικονοµίας και Οι-
κονοµικών κ. Φώλια, από τους οποί-
ους ζητήθηκε να παρθούν συγκε-

θέ
µαΚυκλάδες: 

η ζοφερή πραγµατικότητα
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