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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                             29/06/2022 
ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Επιλύεται το σοβαρό πρόβλημα 

των Υπηρεσιών Δόμησης στους μικρούς ΟΤΑ 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις συντονισμένες ενέργειες του ΤΕΕ 
Μαγνησίας επιλύεται το πρόβλημα που είχε αναδείξει πανελλαδικά το 
τοπικό μας τμήμα και αφορούσε την διακοπή της διοικητικής 
υποστήριξης που προσέφεραν οι μεγάλοι δήμοι σε μικρούς ΟΤΑ σε 
θέματα των Υπηρεσιών Δόμησης. 
 
Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Ιουνίου το ΤΕΕ Μαγνησίας απέστειλε 
επιστολή προς το κεντρικό ΤΕΕ σημειώνοντας ότι 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), ότι 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 βρίσκονταν 
μετέωροι, καθώς πολλοί από τους ΟΤΑ δεν έχουν προβλέψει τη 
δημιουργία και λειτουργία ΥΔΟΜ με ότι αυτό συνεπάγεται (προσλήψεις 
μηχανικών, υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ.) 
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Ως ΤΕΕ Μαγνησίας είχαμε  ενημερώσει τους αρμοδίους αναφορικά με το 
πρόβλημα που είχε προκύψει και είχαμε τη διαβεβαίωση από το 
Υπουργείο Εσωτερικών ότι θα δοθεί παράταση, ζητώντας από τον 
Προέδρο  κ. Γιώργο Στασινό την άμεση παρέμβασή του στο αρμόδιο 
υπουργείο, ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα για παράταση, 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς υπάρχει πλήρη αδυναμία 
έκδοσης αδειών δόμησης στους προαναφερόμενους ΟΤΑ. 

Σύμφωνα με την επίσημη πληροφόρηση που είχαμε τόσο από τον 
Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Γιώργο Στασινό, όσο 
και από τον βουλευτή Μαγνησίας κ. Χρήστο Μπουκώρο, στις 7 Ιουλίου 
στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών πρόκειται να 
ψηφιστεί τροπολογία με την οποία οι μεγάλοι Δήμοι που παρέχουν 
διοικητική υποστήριξη μέσω των ΥΔΟΜ σε άλλους μικρότερους 
Δήμους. 
Στο πλαίσιο της ίδιας τροπολογίας θα αποφασιστεί η παράταση της 
ισχύος της διάταξης που ίσχυε μέχρι τις 30/5 και μάλιστα αναδρομικά 
δηλαδή από 1 Ιουνίου 2022, επιλύοντας το τεράστιο πρόβλημα που είχε 
δημιουργηθεί και τερματίζοντας την διοικητική αναστάτωση που είχε 
προκληθεί.  
 

 
Η Πρόεδρος 

ΤΕΕ Μαγνησίας 
 
 

Νάνσυ Καπούλα 
 

 
 


