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ΘΕΜΑ: Άστοχος είναι ο χαρακτηρισμός ότι, οι επισημάνσεις που έγιναν και συνεχίζονται από 

το Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων προς τεκμηρίωση του 

παράνομου της έκδοσης της με αριθ. πρωτ. 3083/15-7-1997 Απόφασης Νομάρχη 

Κυκλάδων Βαπτίζονται ως Απόψεις από την Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου - 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ του αιτήματος για ανάκληση της υπόψη Απόφασης. 

 

ΣΧΕΤ: α. Το με αριθ. πρωτ. 1590/2-7-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του 

ΥΠΕΚΑ προς την ΑΔΑ, που κοινοποιήθηκε και στο Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών 

Νομού Κυκλάδων "Σχετικά με Απόψεις Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Ν. 

Κυκλάδων για έκδοση και ισχύ αποφάσεων από αναρμόδια όργανα". 

Ερμούπολη,   20-08-2013 

Αριθ. Πρωτ.:   920 

 

 

ΠΡΟΣ 
 

ΥΠΕΚΑ 

κ. ΜΑΡΘΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ  

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αμαλιάδος 17 

Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 Αμαλιάδος 17 

 Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ  και 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της Α.Δ.Α. 

 Μπότσαρη 2-8 

 Τ.Κ. 18538    ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ 

 κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ 

 κ. ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΛΑΦΑΤΗ 

3. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 κ. ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ 

 Αμαλιάδος 17 

Τ.Κ. 11523  ΑΘΗΝΑ 



2 

 

 β. Το με αριθ. πρωτ. 1590/23-7-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για την ορθή 

 αναγραφή του αριθ. πρωτ. 8207/5-10-2010 της Απόφασης Αντινομάρχη 

 Κυκλάδων. 

 

Με το πιο πάνω σχετικό έγγραφό σας, που κοινοποιήθηκε και στο Σύλλογό μας, 

ενημερώθηκαν τα μέλη του, για τη θέση της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου που βάπτισε 

ΑΠΟΨΕΙΣ τις επισημάνσεις που έγιναν από το Σύλλογό μας, προς τεκμηρίωση του βασικού 

αιτήματος που είναι η ανάκληση της με αριθ. πρωτ. Δ.Π. 3083/15-7-1997 Απόφασης Νομάρχη 

Κυκλάδων ως εκδοθείσα από αναρμόδιο όργανο και όχι μόνο. 

Επιχειρείτε με το υπόψη έγγραφο σας, την αλλοίωση του βασικού αιτήματος μας, που είναι 

η ανάκληση της υπόψη απόφασης που εκτός του παρανόμου της έκδοσης της, δεν είναι δυνατή 

η εφαρμογή της όχι μόνο σήμερα, αλλά από τότε που εκδόθηκε γιατί προβλέπεται μ' αυτήν η 

έκδοση και άλλων Αποφάσεων Νομάρχη που όπως καλώς γνωρίζεται δεν είναι δυνατή η έκδοση 

τους και θα πρέπει να εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα. 

Ως Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα διάφορα 

ζητήματα που τίθενται υπόψη σας, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν υποβάλλεται αίτημα από 

Νομικό Πρόσωπο, όπως ο Σύλλογός μας και όχι να λειτουργείτε ως Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ). 

Ο Σύλλογος μας ζητά από το ΥΠΕΚΑ να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ανήκουν σ' αυτό και 

να επιλύει προβλήματα όπως αυτό που παρουσιάσθηκε με την ανυπόστατη Απόφαση Νομάρχη 

Κυκλάδων. 

Ο τρόπος με τον οποίο έχετε ενεργήσει, για την υπόθεση αυτή, μας δίνει το δικαίωμα να 

πιστεύουμε ότι μας εμπαίζετε και αυτό φαίνεται σε όλα τα έγγραφα που έχετε συντάξει όπως 

το πιο πάνω σχετικό. 

Λόγω των θέσεών σας, τίθεται ένα εύλογο ερώτημα ΓΙΑΤΙ μας αντιμετωπίζετε με αυτό τον 

τρόπο. 

Εμείς ζητάμε ανάκληση ή έστω αναστολή της υπόψη απόφασης και εσείς απαντάτε περί 

άλλων. 

Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει σκοπιμότητα, για τον τρόπο που αντιμετωπίζετε την 

υπόθεση αυτή ή ότι δεν έχετε καταλάβει πως, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της ανυπόστατης 

αυτής απόφασης. 

Επειδή ενδεχομένως να διέλαθε της προσοχής σας ότι, πέραν του ανυπόστατου της 

Απόφασης Νομάρχη απαιτείται ο καθορισμός γραμμής δόμησης σε μικρά οικόπεδα που 

βρίσκονται σε παραλιακούς οικισμούς του Νομού Κυκλάδων με Απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων. 

Όπως το έχουμε επισημάνει και σε άλλες θέσεις του παρόντος εγγράφου, αυτό δεν ήταν 

δυνατό και τότε, άρα για κάθε οικόπεδο που εμπίπτει στο δεύτερο εδάφιο της παρ. Β της 

Απόφασης Νομάρχη, θα πρέπει πριν από την έκδοση άδειας δόμησης ο αιτών την άδεια να έχει 

μεριμνήσει για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος καθορισμού γραμμής δόμησης μόνο για το 

οικόπεδο αυτό. 

Ανεξάρτητα όμως από τη θέση που διατυπώνετε στο υπόψη έγγραφο, όπως και σε άλλα 

προηγούμενα και εφόσον δεν γίνεται δεκτό το αίτημά μας, να εκδώσετε Απόφαση με την οποία 

να απορρίπτεται το αίτημά μας που είναι η ανάκληση της υπόψη Απόφασης. 

Η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου έχει ενημερωθεί για το ζήτημα αυτό με το από 15-9-2000 

έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας Κυκλάδων που υπογράφεται από τον ίδιο Νομάρχη ο οποίος 

εξέδωσε και την από 15-7-1997 Απόφαση και στο οποίο εκτός των άλλων αναφέρεται: 

"Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 30/99 και 62/99 όπου ο Νομάρχης δεν έχει αρμοδιότητα για 

πολεοδομικές ρυθμίσεις δεν είναι δυνατή η συνέχιση της εφαρμογής της απόφασης". 

Είναι σημαντικό να μάθουμε σε ποιες ενέργειες προέβη τότε η Διεύθυνση Νομοθετικού 

Έργου και αν όχι, γιατί. 

Επειδή το θιγόμενο ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και με αφορμή το σχετικό έγγραφο, 

σας παραθέτουμε τα ακόλουθα. 
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Α: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ 

 

Εντύπωση μας προκαλεί η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζετε τα διάφορα ζητήματα. 

Απτό παράδειγμα αποτελεί το (α) και (β) σχετικό έγγραφο. 

Συγκεκριμένα κυκλοφορεί έγγραφο με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου σε δύο φάσεις και με 

διαφορετική ημερομηνία έκδοσης. 

Πάγια πρακτική στις περιπτώσεις αυτές είναι το αρχικά εκδοθέν έγγραφο να διατηρεί όλα τα 

στοιχεία που το προσδιορίζουν και αναγράφεται η ημερομηνία της ορθής επανάληψης κάτω 

από την φράση αυτή. 

Ο χαρακτηρισμός από τη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου των επισημάνσεων που έγιναν από 

το Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων για την από 15-7-1997 Απόφαση Νομάρχη 

Κυκλάδων ως ΑΠΟΨΕΙΣ είναι άστοχος καθόσον η Απόφαση αυτή είναι ανυπόστατη επειδή 

εκδόθηκε από ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ όργανο κάτι βεβαίως που το δέχεστε. 

Πέραν του ανυπόστατου της Απόφασης η ίδια δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένεκα των 

περιορισμών που τίθενται με την ίδια Απόφαση. 

Τα προεκτεθέντα αποτελούν ΑΠΟΨΕΙΣ του Συλλόγου; 

Για την άμεση κατανόηση του ανεφάρμοστου της Απόφασης παραθέτουμε το εξής: 

Πολίτης στο Νομό Κυκλάδων που είναι ιδιοκτήτης μικρού οικοπέδου εντός παραλιακού 

οικισμού μη παραδοσιακού και επιθυμεί να αναγείρει οικοδομή σ' αυτό, θα πρέπει 

προηγούμενα να μεριμνήσει για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος καθορισμού Γραμμής 

Δόμησης ΜΟΝΟ για το οικόπεδό του, προκειμένου η αρμόδια ΥΔΟΜ να του χορηγήσει άδεια 

δόμησης. 

Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση που δεν καθοριστεί γραμμή δόμησης στο οικόπεδο, 

δεν είναι δυνατή η έκδοσης άδειας δόμησης και το οικόπεδο στην πράξη καθίσταται ΜΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ. 

Η τήρηση της προηγούμενης διαδικασίας προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. Β της 

Απόφασης και έχει ως εξής: 

Η απόσταση αυτή μπορεί να οριστεί και μικρότερη των 2,50μ. όχι όμως μικρότερη του 

1,00μ. κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και του ΣΧΟΠ 

και Απόφασης Νομάρχη εφ' όσον υπάρχει διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή, ή τηρουμένων 

των αποστάσεων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ. 

Είναι και η διαδικασία αυτή Άποψη του Συλλόγου; 

Με το σχετικό έγγραφο ισχυρίζεστε ότι οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται. 

Για το λόγο αυτό έχουμε ζητήσει και από άλλες Διευθύνσεις και το ζητάμε και από εσάς να 

μας ενημερώσετε με ποιο τρόπο τα Μέλη του Συλλόγου μας θα εφαρμόζουν τα οριζόμενα με 

την Απόφαση Νομάρχη στο δεύτερο εδάφιο της παρ. Β αυτής. 

Μας υποψιάζει επίσης το γεγονός ότι, στο αίτημα του Συλλόγου για την ανάκληση της 

Απόφασης Νομάρχη παρεμβάλλεται αίτηση ενός Πολίτη που βεβαίως δεν γνωρίζουμε τι 

ζητούσε. 

Προκειμένου να λάβουμε γνώση του αιτήματος που κατατέθηκε σε σας, παρακαλούμε όπως 

μας χορηγήσετε αντίγραφο της αίτησης καθώς και των επισυναπτομένων σ'αυτήν εγγράφων 

και λοιπών στοιχείων. 

Με την Απόφαση αυτή θίγονται όλοι οι παραλιακοί οικισμοί του Νομού Κυκλάδων που δεν 

είναι παραδοσιακοί εκτός από ένα. 

Ο οικισμός στον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί μερικώς η Απόφαση του Αντινομάρχη 

Κυκλάδων με την οποία τροποποιήθηκε η αρχική Απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων είναι το 

ΚΑΜΑΡΙ της ΘΗΡΑΣ. 
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Με την εφαρμογή της Απόφασης του Αντινομάρχη επιχειρείται από κάποιους η μείωση του 

πλάτους του προκηπίου των έξι (6) μέτρων που έχει θεσμοθετηθεί με Απόφαση Νομάρχη από ο 

1993 για τμήμα του οικισμού ΚΑΜΑΡΙ. 

Από όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε η μείωση του πλάτους του προκηπίου είναι από τα 

Πολεοδομικά μεγέθη που το ΣτΕ. δεν δέχεται να μειωθούν καθόσον αυτό αποβαίνει εις βάρος 

του οικισμού. 

Η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου με το έγγραφο που εξέδωσε δίνει την εντύπωση ότι 

συμφωνεί με τη μείωση του πλάτους του προκηπίου στο ΚΑΜΑΡΙ. 

Στο πιο πάνω σχετικό έγγραφο αναφέρεται επίσης: 

"Και προς τούτο θα πρέπει άμεσα για την προώθηση του ως Π.Δ/τος να σταλούν από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες τα αναγκαία στοιχεία". 

Ειλικρινά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε σε ποιον απευθύνεται η παραίνεση αυτή από τη 

Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου, μήπως στην ΑΔΑ ή απλώς γράφεται προκειμένου να κλείσει το 

έγγραφο και εν πάσει περιπτώσει πιστεύει άραγε η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου ότι η 

Απόφαση αυτή ως έχει είναι δυνατό να περιληφθεί τον τύπο Π. Διατάγματος; 

 

Β: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Πολύ ενδιαφέρουσα κρίνεται η αναφορά που γίνεται στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ και 

συμπληρώνουμε και στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ των ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 

Επειδή όπως προαναφέρθηκε καμία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ όπως και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

δεν ασχολήθηκε με το θιγόμενο ζήτημα στην πράξη αποτελεί ΑΡΝΗΣΗ.  

Αποτελεί άραγε Χρηστή διοίκηση η ΑΡΝΗΣΗ της Κεντρικής Διοίκησης δια των αρμοδίων 

οργάνων της να εξετάσει το ζήτημα αυτό; 

Ένας πολίτης που έχει ιδιόκτητο μικρό οικόπεδο σε παραλιακό οικισμό των Κυκλάδων δεν 

του παρέχεται η δυνατότητα να ζητήσει να του χορηγηθεί άδεια δόμησης σ' αυτό, λόγω των 

όρων που περιέχονται στην Απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων και σε συνδυασμό με την ισχύουσα 

Νομοθεσία. 

Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου; 

 

Γ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΡΟΣ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Πιστεύουμε ότι έχει γίνει αντιληπτό και από εσάς ότι η εν λόγω Απόφαση δημιουργεί 

προβλήματα που δεν είναι δυνατό να επιλυθούν και για το λόγο αυτό εμμένουμε στο πάγιο 

αίτημα μας που είναι ανάκληση της ή έστω η αναστολή της εφαρμογής της μέχρι την έκδοση 

του Προεδρικού Διατάγματος. 

Η Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης διατυπώνει την άποψή της 

που εκφράζεται στο με αριθ. πρωτ. 571/14-6-2011 έγγραφό της ως εξής: 

"Οι δύο Αποφάσεις, Νομάρχη και Αντινομάρχη Κυκλάδων πρέπει να ανακληθούν 

(ακυρωθούν) για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτό". 

 

Δ: Ο ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

Με την ενεργοποίηση της από 15-7-1997 Απόφασης Νομάρχη Κυκλάδων δυσχεραίνεται το 

έργο των Μηχανικών και λόγω αυτής θίγονται τα Συμφέροντά τους, επειδή αφενός μεν δεν 

είναι δυνατό να ολοκληρώσουν την έκδοση οικοδομικών αδειών που εκκρεμούν και αφετέρου 

να προωθήσουν άλλες μελέτες προς τις ΥΔΟΜ. 
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Στο καταστατικό του Συλλόγου μας ένας από τους κύριους σκοπούς αυτού είναι, η 

Προστασία των Συμφερόντων των Μελών του, πάντα εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος μας παρεμβαίνει με επισημάνσεις τόσο προς τις Κεντρικές 

Υπηρεσίες και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου όσο και προς τις λοιπές Υπηρεσίες. 

Με τις παρεμβάσεις αυτές επιδιώκεται η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, 

προκειμένου να αναζητείται η επίλυση των διαπιστωθέντων προβλημάτων προς το συμφέρον 

του Κοινωνικού Συνόλου. 

Είναι όμως επίσης γεγονός ότι, οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ δεν έχουν ανταποκριθεί 

στην προσπάθειά μας αυτή, παρόλο που πάντα τους γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή τους 

για παροχή περισσοτέρων πληροφοριών ή και απόψεων. 

Συνεκτιμώντας την όλη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Χώρα, καθίσταται αναγκαία η 

επίλυση παρομοίων προβλημάτων πολύ περισσότερο τώρα από κάθε άλλη φορά. 

Με την πεποίθηση ότι, θα επανεξετάσετε το αίτημά μας και εν τέλει θα προβείτε στην 

ικανοποίησή του, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέξουμε 

επεξηγήσεις για το ζήτημα αυτό. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 
Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 
 

Εμμανουήλ  Καλαβρός Μόνικα  Δενδρινού 

Αρχιτέκτων Μηχ/κος Πτυχ. Πολιτικός Μηχ/κός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 
 


