
ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος (Στοά Ηλία Καραπατή)  
Βόλος, Τ.Κ. 38333Τηλ. 24210-26173, 26574 - ΦΑΞ: 24210-21944  

Email: tee_vol@tee.gr Website: www.teemag.gr 

 

1

 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                             15/09/2020 
ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
 
Το πρόβλημα στη λειτουργία του τμήματος Αρχείου της Διεύθυνσης 
Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Βόλου (ΥΔΟΜ), με αποτέλεσμα να υφίστανται  
ταλαιπωρία μηχανικοί και πολίτες, επισημαίνει με επιστολή της η Διοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας.  
 
Ειδικότερα, στην επιστολή που απευθύνεται προς τον Αντιδήμαρχο 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Κινητικότητας κ. Αθανάσιο 
Σταυρίδη και κοινοποιείται στην διευθύντρια της υπηρεσίας κ.  Νέλλη 
Μπακογιάννη, αναφέρονται τα εξής: 
 
«Εδώ και πάρα πολύ καιρό γινόμαστε δέκτες έντονων παραπόνων από τους 
συναδέλφους μηχανικούς, για την λειτουργία του τμήματος Αρχείου της 
ΥΔΟΜ Βόλου. Το τελευταίο όμως χρονικό διάστημα, ο όγκος αυτών των 
παραπόνων, έχει πολλαπλασιαστεί.  
 
Όπως πληροφορούμαστε -και λόγω των μέτρων που ισχύουν για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊου- οι συνάδελφοι μας αναμένουν άνω των τριών 
εβδομάδων στην καλύτερη περίπτωση για να παραλάβουν τα ζητούμενα 
σχέδια τους, μετά από αίτηση που καταθέτουν. 
 
Οι δυο υπάλληλοι παρά την προθυμία που επιδεικνύουν σε ανθυγιεινές 
συνθήκες εργασίας που επιβαρύνουν την κατάσταση, (υπόγειο, υγρασία, 
έντονη δυσοσμία λόγω χαρτιού κ.λπ.) δυστυχώς δεν μπορούν να 
διεκπεραιώσουν με ταχύτητα τον τεράστιο όγκο εργασίας που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν, αλλά και της τελικής προθεσμίας που έχει δοθεί μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου για το νόμο 4495/17 περί Αυθαίρετων, όπου απαιτούνται 
σχέδια ακινήτων για τακτοποίηση. 
 
Καταρχάς άποψη μας, όπως συζητήθηκε το θέμα στη συνεδρίαση της 
Διοικούσας Επιτροπής, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια θα έπρεπε να 
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προχωρήσει η ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΥΔΟΜ Βόλου, όπως έχει 
συμβεί σε αντίστοιχες ΥΔΟΜ της χώρας.  
Ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση για το θέμα, με ενίσχυση 
του συγκεκριμένου τμήματος με όσους υπαλλήλους απαιτούνται για την 
εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και την εξυπηρέτηση συναδέλφων και 
πολιτών. 
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία», καταλήγει η 
επιστολή. 

 
 


