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∆ ιαδοχικά δηµοσιεύµατα εφηµερίδων, µε αφορµή τη νέα (για το 2005) έκθεση του Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
έστρεψαν και πάλι τα «φώτα» της δηµοσιότητας στη λειτουργία των Πολεοδοµικών Γραφείων. Και παρόλο που επιχειρήθηκε

µ’ αυτά -και για µια ακόµη φορά- η δηµιουργία (και η συντήρηση) εντυπώσεων, δεν αποφεύχθηκε -µέσα από αυτά τα ίδια κείµενα- να
θιγεί και η ουσία του προβλήµατος. Προς επίρρωση, φυσικά, των όσων επιµόνως διακηρύσσει το ΤΕΕ.

Τόσο η έκθεση του Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης1, όσο (και κυρίως) η συνέντευξη του Γενικού Επιθεωρητή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή2, για παράδειγµα, περιγράφουν µια κατάσταση απαράδεκτη, που εκτρέφει φαινόµενα

παρανοµίας και διαφθοράς. Απόρροια, όπως οµολογείται, της πολυνοµίας («οι υπάλληλοι είναι χαµένοι στη µετάφραση 25.000
σελίδων εγκυκλίων που ερµηνεύουν τον ΓΟΚ, αποσπασµατικά και κατά περίπτωση»), έλλειψης οργάνωσης, υποστελέχωσης
(σε σύνολο 2.654 υπαλλήλων, στα 170 Πολεοδοµικά Γραφεία της χώρας, µόνο οι 1.697 είναι πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής
εκπαίδευσης) και πάνω απ’ όλα στην απουσία ελέγχων (τα προβλήµατα
«δεν βρίσκονται στην έγκριση των σχεδίων, αλλά στον έλεγχο για
τις υπερβάσεις των σχεδίων»).

Με άλλα λόγια ενστερνίζονται την ευστοχία και την ορθότητα των
παρατηρήσεων που υπέβαλε το ΤΕΕ προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε το

περασµένο φθινόπωρο, επί του σχεδίου νόµου για την έκδοση των
οικοδοµικών αδειών, το οποίο και θα κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή
προς ψήφιση3. Υπενθυµίζουµε κάποιες από εκείνες τις παρατηρήσεις
του ΤΕΕ. Και συγκεκριµένα:

Ω ς προς την πολυνοµία: «Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι προθέσεις που
αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση, δεν καλύπτονται από τις

προτεινόµενες διατάξεις. Αναφερόµαστε στην ουσιαστική, επιτελική
λειτουργία του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Αναφερόµαστε στην κωδικοποίηση νοµοθεσίας,
νοµολογίας και ερµηνευτικών εγκυκλίων , στην ύπαρξη µιας πηγής
απάντησης σε ερµηνευτικά προβλήµατα , στην υποχρεωτική ενιαία
εφαρµογή των νόµων από όλες τις πολεοδοµίες».

Ω ς προς την οργάνωση: «Με την επιφύλαξη µιας µακράς εµπειρίας,
σύµφωνα µε την οποία θετικότατες διατάξεις νόµων δεν

υλοποιούνται, θεωρούµε σωστή την πρόβλεψη του νοµοσχεδίου για τη
διάρθρωση και επάρκεια των πολεοδοµικών γραφείων (άρθρο 11). Η
διάρθρωση, η επάρκεια, η αξιολόγηση, όπως διεθνώς είναι αποδεκτό,
δεν αφορά µόνο υπηρεσίες, αλλά και τα στελέχη τους, που υπόκεινται
σε κανόνες ιεράρχησης και πιστοποίησης γνώσεων και προσόντων».

Ω ς προς τους ελέγχους: «Ποια είναι αναµφισβήτητα η αχίλλειος
πτέρνα όλων των σχετικών νόµων που έχουν ψηφισθεί από τη

Βουλή; Η έλλειψη ορθών, αµερόληπτων, αποτελεσµατικών ελέγχων. Η µέχρι τώρα αναποτελεσµατικότητά τους δεν πρέπει να
µας οδηγεί σε λανθασµένες επιλογές. Από τις θετικότερες διατάξεις του νοµοσχεδίου είναι αυτές που αναφέρονται στους
ελέγχους. Όσον αφορά τις µελέτες, το νοµοσχέδιο δείχνει να αντιµετωπίζει τους ελέγχους µε επάρκεια. ∆εν συµβαίνει το ίδιο
µε τους ελέγχους των κατασκευών».

Το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κατά συνέπεια - πέραν κάθε αµφιβολίας- επιβεβαιώνει και επικαιροποιεί τις θέσεις
του ΤΕΕ. Και υπ’ αυτό το πρίσµα θα πρέπει κανείς να διαβάσει τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα, συµπεριλαµβανοµένου και του

«δηµόσιου διαλόγου»4, απ’ τον οποίο προκύπτει ότι κανείς δεν αναλαµβάνει την ευθύνη λειτουργίας των Πολεοδοµικών Γραφείων.
Φαινόµενο εξαιρετικά ανησυχητικό για την ελληνική πραγµατικότητα, καθώς σαφώς προκύπτει ότι όλοι θα υπερκοντίζουν σε
κατηγορίες και κανείς δεν θα αναλαµβάνει την προώθηση µέτρων και λύσεων.
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Προς επίρρωση…


