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ΤΕΕ 2383 (13/3/06)

1.  Έλεγχος  αδειών

Με το νοµοσχέδιο ικανοποιείται το πάγιο

αίτηµα του ΤΕΕ για έλεγχο των µελετών, αλ-

λά υπάρχουν «παράπλευρες απώλειες», που

ίσως δεν τις υποψιάζεται ούτε ο νοµοθέτης.

Βασικές διατάξεις του µπορεί να προκαλέ-

σουν καταδίκη αθώων ως ενόχων και δυσµε-

νή για τον πολίτη εφαρµογή του διπλοσήµα-

ντου ορισµού του Συντάγµατος: «Κανένας

δεν φυλακίζεται… παρά µόνον όταν και όπως

ορίζει ο νόµος». 

Όροι του νοµοσχεδίου, σε συνδυασµό µε

τις διαπιστώσεις της εισηγητικής έκθεσης
για «πολυνοµία» και «άγνοια των ισχυου-
σών διατάξεων εκ µέρους πολλών µηχανι-
κών, υπαλλήλων και µελετητών», είναι πιθα-
νό να δηµιουργήσουν τις πιο κάτω καταστά-
σεις:
α. Ιδιοκτήτης αναθέτει σε µηχανικό την εκ-

πόνηση µελετών, συµφώνων προς τις ισχύ-
ουσες διατάξεις, αναγκαίων για την έκδοση
οικοδοµικής άδειας. 
β. Κατασκευάζει οικοδοµή κατά τους όρους

της άδειας.
γ. Λαµβάνει έγγραφο από το Πολεοδοµικό

Γραφείο που γράφει ότι, όπως προβλέπεται α-
πό τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 του 
Ν   …/2006, έγινε έλεγχος της µελέτης  στο
στάδιο  κατασκευής του έργου και διαπιστώ-
θηκε ότι οι µελέτες δεν  εκπονήθηκαν  σύµ-
φωνα  µε  τις  ισχύουσες  διατάξεις.
δ. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 22 του ΓΟΚ

2000 «Κάθε κατασκευή που εκτελείται κατά
παράβαση  των  σχετικών  διατάξεων  είναι  αυ-
θαίρετη  και υπάγεται στις σχετικές µε τα αυ-
θαίρετα διατάξεις του ν. 1337/83 όπως ισχύ-
ουν».
ε. Όπως ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 17 του

ν. 1337/83 υποχρεούται ο ιδιοκτήτης αυτός να
κατεδαφίσει το σπίτι του (και τα όνειρά του).
στ. Θα πρέπει να καταβάλει το πρόστιµο α-

νέγερσης αυθαιρέτου (παρ. 2 άρθρ. 17 ν.
1337/83), την χρηµατική ποινή της παρ. 8 του
άρθρου 17 και να φυλακιστεί, σύµφωνα µε την
ανωτέρω παράγραφο.

(Στον συντάκτη του κειµένου έχουν δοθεί
από υπαλλήλους Πολεοδοµικού Γραφείου
τρεις διαφορετικές έγγραφες ερµηνείες (µία
άδεια και δύο φύλλα ελέγχου) διατάξεων
που αφορούσαν τρία όµορα οικόπεδα για τα
οποία ίσχυαν ίδιοι όροι δόµησης. Εφαρµό-
στηκαν τελικώς οι διαφορετικές κατά περί-
πτωση ερµηνείες, επειδή µετά από επίσκεψη
στις κεντρικές υπηρεσίες διαπιστώθηκε:
α. ∆ίνεται απάντηση άµεση, σαφής, αλλά

προφορική.
β. Έγγραφο ερώτηµα δέχονται µόνο µέσω

του αρµόδιου Πολεοδοµικού Γραφείου και εν
συνεχεία της Περιφέρειας.
γ. Η απάντηση καθυστερεί περίπου ένα

χρόνο.
δ. Αιτήµατα διευκρινίσεων από την περιφέ-

ρεια προς το κέντρο µπορεί να θεωρηθούν
νοθεύσεις διατάξεων του Συντάγµατος, σύµ-
φωνα µε ισχύουσα εγκύκλιο του 1994 που α-
ναφέρεται σε άλλη θέση του κειµένου). 

2.  Έλεγχος  κατασκευών

Ο όγκος των αυθαιρέτων κατασκευών που
οφείλονται σε υπέρβαση της αδείας είναι µέ-
ρος του συνολικού όγκου των αυθαιρέτων
και η διαπίστωση της αυθαιρεσίας µέρος της
αντιµετώπισής της.

Άστοχο το σχέδιο νόµου
έκδοσης οικοδοµικών αδειών

του Β. Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, αρχιτέκτονα

Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου
προστατεύεται µε αυτό το περιβάλλον, υλοποιούνται οι επιταγές
του Συντάγµατος και τηρούνται οι αρχές διοικητικού δικαίου και
χρηστής διοίκησης. Η οπτική αυτή δικαιολογεί και προκαλεί να
αναζητηθεί στις διατάξεις του η προστασία του περιβάλλοντος,
καθώς και η προστασία της «αξίας», της «αξιοπρέπειας», της
«προσωπικότητας», αλλά και της ιδιοκτησίας του πολίτη. 
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των αυθαιρέτων θα δηµιουργούσε, κατά γενι-
κή παραδοχή, «κοινωνικό πρόβληµα» και θα
είχε «πολιτικό κόστος», η διατήρησή τους ό-
µως γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 24
του Συντάγµατος. ∆εν προστατεύεται το πε-
ριβάλλον (παρ. 1) και η «χωροταξική αναδιάρ-
θρωση της Χώρας», (παρ. 2) γίνεται χωρίς
τον «έλεγχο του Κράτους». Ο µόνος κανό-
νας είναι να κινούνται οι εύποροι προς τα δά-
ση και οι δυσπόριστοι στις ρεµατιές. 
Το γενικό πλαίσιο της αυθαίρετης δόµησης,

το οποίο έχουν αποδεχθεί οι τρεις λειτουρ-
γίες της Πολιτείας και οι πολίτες, είναι να
πληρώνεται το Κράτος για όσο χρόνο δεν
εκπληρώνει τις συνταγµατικές του υποχρεώ-
σεις. Η λύση κάθε επιµέρους προβλήµατος έ-
χει όριο το πλαίσιο αυτό. 

3.  Έλεγχος  της  αισθητικής  
των  κτιρίων

Κατά το άρθρο 3 του ΓΟΚ 1985/2000:
Παρ. 1 «Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση πρέπει

α) …να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αισθητι-
κής… και β) να εντάσσεται στο φυσικό και οικι-
στικό περιβάλλον… Ο έλεγχος της τήρησης
των πιο πάνω προϋποθέσεων ασκείται από
την  πολεοδοµική  υπηρεσία…  Στις κατηγορίες
κτιρίων ή εγκαταστάσεων που ορίζονται σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 4 (από παραδροµή
γράφεται 3) του παρόντος άρθρου ο έλεγχος
ασκείται από την ΕΠΑΕ».
Παρ. 5 «Τα όργανα ελέγχου, όπως αυτός

περιγράφεται στην παράγραφο 1, στελεχώνο-
νται από αρχιτέκτονες».
Στο πνεύµα των ανωτέρω, ή σε πλήρη αντί-

θεσή του (η παρ. 5 αναφέρεται σαφώς στα ε-
κτός αρµοδιότητας ΕΠΑΕ κτίσµατα) θεσπίζε-
ται σχετικός όρος στο άρθρο 5 του 8/13.7.93
Π.∆.:
Παρ. 1 «Ο έλεγχος των υποβαλλοµένων

µελετών γίνεται …από διπλωµατούχους µη-
χανικούς (Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς µηχανι-
κούς…) και σε περίπτωση έλλειψής των από
τεχνικούς κατωτέρων βαθµίδων (υποµηχανι-
κούς,  τεχνολόγους,  εργοδηγούς)».
Παρ. 2 «Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει: …

την αιτιολογηµένη έκθεση του µελετητή µη-
χανικού της  παρ.  1  του άρθρου  3  του  ΓΟΚ».
Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί µηχανικοί, φυσι-

κό και οικιστικό περιβάλλον,  µε παρόµοια
διάταξη του Σ.Ν., απέναντι και πάλι σε αδόκι-
µους κριτές, µε διατάξεις νόµου αυτή τη φο-
ρά και όχι µε Π.∆. 

4.  Προθεσµίες

Η τελική προθεσµία για την έκδοση της α-
δείας είναι κατά το Σ.Ν. 3 µήνες και 40 εργά-

σιµες ηµέρες από την υποβολή της αίτησης.
Παράταση επιτρέπεται µόνο για λόγους ανω-
τέρας βίας και µετά από απόφαση του Νο-
µάρχη. Χωρίς την παράταση ο φάκελος θα
πρέπει λογικά να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη.
Οι 9 µήνες του Π∆/1993 έγιναν 4 1/2 και η ε-
λάττωση της προθεσµίας δεν είναι προστα-
τευτικός αλλά επαχθής όρος για τον πολίτη,
έναντι του οποίου στοιχειώδης σεβασµός θα
επέβαλε, προ της επιστροφής του φακέλου,
να διαβιβάζεται το φύλλο ελέγχου και εκθέ-
σεις µελετητού και υπαλλήλου στην Περιφέ-
ρεια.

5.  Εξασφάλιση  της  «οικονοµικής
δραστηριότητας»

Για «την αξιοποίηση των πηγών του εθνι-
κού πλούτου» και «την προαγωγή της οικο-
νοµίας» απαιτείται συνήθως οικοδοµική ά-
δεια.
Το Κράτος, για να εκπληρώσει τις από το

άρθρο 106 του Συντάγµατος υποχρεώσεις
του, θα έπρεπε να εξυγιάνει τα Πολεοδοµικά
Γραφεία ή να τα παρακάµψει. Προτίµησε το
δεύτερο, το εφικτό:  «Σε περίπτωση ειδικών
κατηγοριών έργων, …., αρµόδιες για τη χορή-
γηση οικοδοµικών αδειών είναι οι αρµόδιες
υπηρεσίες των Υπουργείων ή άλλων φορέων
του δηµόσιου τοµέα» (άρθρο 1 παρ. 2 του
Σ.Ν.).
Για τους απλούς πολίτες δεν προβλέπεται

τρόπος παράκαµψης των Πολεοδοµικών Γρα-
φείων. 

6.  Ένας  στόχος  του  Σ.Ν.  

«… µε το υπόψη σχέδιο νόµου εξυπηρε-
τούνται οι στόχοι που είναι:
δ. Εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα των Πολε-

οδοµικών Υπηρεσιών για την άρτια λειτουρ-
γία τους, µε αποτέλεσµα τη µείωση των πη-
γών καθυστέρησης και διαφθοράς».
Η ιδιωµατική αυτή φράση θα µπορούσε να

διατυπωθεί στη νέα Ελληνική: Πολεοδοµίες
«πολυδύναµες» (άρθρο 11 Σ.Ν.).

7.  Κεντροµόλες  και  φυγόκεντρες  τάσεις

«Η δυσλειτουργία των Πολεοδοµικών Γρα-
φείων είναι αποτέλεσµα της ανεξέλεγκτης
αυτοδιοίκησής τους, του ανεπαρκούς, αριθµη-
τικά και ποιοτικά, προσωπικού, της πλήρους
ανεξαρτητοποίησης  από την κεντρική εξου-
σία…» (από την εισηγητική έκθεση του Σ.Ν.).
∆ιατηρείται όµως σε ισχύ η 14/13.4.1994 ε-

γκύκλιος: «Παρ’ όλα αυτά συνεχίζεται να πα-
ρατηρείται το φαινόµενο, οι αποκεντρωµένες
υπηρεσίες να παραπέµπουν πλήθος θεµάτων
και µάλιστα απ’ ευθείας στις κεντρικές υπη-
ρεσίες υπό µορφή ερωτηµάτων… Αποτελεί δε

προβληµατική λειτουργία που νοθεύει  το  κα-
τά το άρθρο 101 παρ. 3 του Συντάγµατος, απο-
κεντρωτικό  σύστηµα διοικήσεως της Χώρας,
µε τις γνωστές παρενέργειες (δυσλειτουρ-
γίες  υπηρεσιών, ταλαιπωρία πολιτών, κλπ.)…».
∆ύο διαφορετικές κατευθύνσεις του αυτού

οργάνου δεν επιτρέπουν την αισιοδοξία για
επίλυση του θέµατος. 

8.  Συµπεράσµατα

α. Η κεντρική εξουσία, µολονότι είχε διαπι-
στώσει τη δυσλειτουργία των Πολεοδοµικών
Γραφείων, δεν αναλαµβάνει τις ευθύνες της
και την αποδίδει κυρίως στην προσκόλληση ή
την µη προσκόλληση των αποκεντρωµένων
υπηρεσιών στο κέντρο.
β. Το αναφερόµενο πρόβληµα της «πολυ-

νοµίας» όχι µόνο δεν αντιµετωπίζεται, αλλά
προστίθενται όροι που το κάνουν πολυπλο-
κότερο. Είναι αναγκαίο να οριστεί προθεσµία
(ενός µηνός) στον Υπουργό για να απαντά σε
αιτήµατα διευκρινίσεων της παρ. 2 του άρ-
θρου 27 του ΓΟΚ, ώστε οι άδειες να είναι έ-
γκυρες. 
γ. Το περιβάλλον και οι µηχανικοί υποβαθ-

µίζονται µε τον ορισµό ενός υπαλλήλου, αο-
ρίστων προδιαγραφών, ως αρµοδίου να κρί-
νει την αισθητική των κτιρίων. 
δ. Στην εισηγητική έκθεση αναφέρονται, για

πολλούς υπαλλήλους, στοιχεία ποιοτικής α-
νεπάρκειας, διαφθοράς και άγνοιας νόµων,
αλλά οι συνθήκες ανάπτυξης των στοιχείων
αυτών δεν µεταβάλλονται. Όµως οι πολίτες
δεν ικανοποιούνται πλέον µε µόνη την παρα-
δοχή από τον υπεύθυνο ενός χώρου των ε-
λαττωµάτων στο χώρο αυτό.
ε. Ο «νόµος της δικτατορίας» προέβλεπε

την έκδοση αδείας χωρίς έλεγχο, µε την έν-
δειξη ότι αυτή υπόκειται σε µελλοντικό έλεγ-
χο. Η σηµερινή Πολιτεία, στην προσπάθειά
της να αναδειχθεί «χρηστή», προτείνει έλεγ-
χο όλων των µελετών πριν την έκδοση της
αδείας, αλλά και δεύτερο  έλεγχο  των  µελε-
τών  οποτεδήποτε, µε πιθανότητα, λόγω της
«πολυνοµίας» και της «άγνοιας των ισχυου-
σών διατάξεων εκ µέρους πολλών µηχανι-
κών, υπαλλήλων και µελετητών», να κριθεί
κατεδαφιστέο κτίσµα που κατασκευάστηκε
σύµφωνα µε τους όρους οικοδοµικής αδείας,
η οποία είχε ελεγχθεί.
στ. Οι βουλευτές, που θα κρίνουν αυτό το

νοµοσχέδιο, δεν θα πρέπει να έχουν ως µο-
ναδικό κριτήριο τη διευκόλυνση των οργάνων
της διοίκησης, αλλά την ουσιαστική εξυπηρέ-
τηση του δηµοσίου συµφέροντος και την
προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων. 


