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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος    
(Στοά Ηλία Καραπατή)
Βόλος  Τ.Κ. 38333
Τηλ. 24210-26173, 26574  
Fax: 24210-21944 
email: tee_vol@tee.gr
Website:www.teemag.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
              κ. Γιώργο Στασινό

ΚΟΙΝ.: Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία και λειτουργία ΥΔΟΜ σε μικρούς Δήμους

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

Όπως είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την 
εγκύκλιο 215, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 376 του 
ν.4700/2020 με το άρθρο 21 του ν.4915/2022 (Α’63), μέχρι τις 31 
Μαΐου 2022 υπήρξε παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη για τις 
οριζόμενες στην περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α΄ 
87) αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους δήμους, όπως 
προβλέπεται στις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010.

Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι οι δήμοι στους οποίους δεν 
λειτουργούσαν ΥΔΟΜ, μπορούσαν να εξυπηρετηθούν μέσω των 
μεγάλων δήμων του νομού, όπου λειτουργούσαν οι αντίστοιχες 
υπηρεσίες.

Ωστόσο μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, δηλαδή τις 
31/5/2022, εκατοντάδες μικροί δήμοι σε όλη τη χώρα βρίσκονται 
μετέωροι, καθώς πολλοί από τους ΟΤΑ  δεν έχουν προβλέψει  τη 
δημιουργία και λειτουργία ΥΔΟΜ με ότι αυτό συνεπάγεται 
(προσλήψεις μηχανικών, υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ.) 

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

Ως ΤΕΕ Μαγνησίας έχουμε ενημερώσει τους βουλευτές του νομού, 
αναφορικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει και ήδη έχουμε τη 
διαβεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι θα δοθεί  παράταση.

 ΤΕΕ Ν. ΜΑΓΝ-279-20/06/2022
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Ωστόσο ζητούμε και την άμεση παρέμβαση σας, προς το αρμόδιο 
υπουργείο, ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα για παράταση, 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς υπάρχει πλήρη 
αδυναμία έκδοσης αδειών δόμησης στους προαναφερόμενους ΟΤΑ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
  

  Η Πρόεδρος               Η Γ. Γραμματέας

                             
     Νάνσυ Καπούλα                  Θεοδώρα Παπάζογλου                
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