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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                             05/04/2021 

ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Δικαίωση για το ΤΕΕ Μαγνησίας 

Το ΤΕΕ η αναθέτουσα αρχή για την εκπόνηση της μελέτης 
επαναχάραξης των ορίων των 105 οικισμών του Πηλίου 

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα είναι η αναθέτουσα αρχή για 
την εκπόνηση της μελέτης επαναχάραξης των  ορίων των 105 
οικισμών του Πηλίου, σύμφωνα με τη απόφαση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ικανοποιώντας πλήρως το αίτημα του 
ΤΕΕ Μαγνησίας, που για τρία και πλέον χρόνια, με συνεχείς 
συσκέψεις και έγγραφα κατάφερε να δικαιωθεί  για το αποτέλεσμα.  

Σημειώνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία για δημόσιες συμβάσεις 
εφαρμόζεται με αναθέτουσα αρχή το ΤΕΕ για πρώτη φορά στη χώρα 
μας. 

Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο 
θέμα, που έχει αναδείξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας και 
αποτελεί προϊόν αλλεπάλληλών συσκέψεων εργασίας με το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας και φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, πρωτοπόρο όπως έχει επιδείξει 
όλα αυτά τα χρόνια, διέγνωσε από την αρχή τα προβλήματα που θα 
αντιμετωπίσουν οι δήμοι των οποίων ευθύνη είναι τα όρια οικισμών, 
λόγω των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας και 
ξεκίνησε ένα τιτάνιο αγώνα ενημέρωσης προς του δήμους. 
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Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ Μαγνησίας, στις 17 Δεκεμβρίου 2015 και 
πριν την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ είχε διαβλέψει ότι θα 
προκύψει σημαντικό πρόβλημα και είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη 
με Δημάρχους του Πηλίου για το θέμα. 
 
Η Πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας Νάνσυ Καπούλα, ανέφερε στην τότε 
σύσκεψη πως «οι ιδιοκτήτες που έχουν κτίσει με οικοδομικές άδειες 
εντός των ορίων δεν είχαν πρόθεση να παρανομήσουν, αλλά 
αντιθέτως στηρίχτηκαν σε αποφάσεις της διοίκησης. Εφόσον στη 
περίπτωση του Πηλίου η διοίκηση είχε ακολουθήσει λανθασμένη 
διαδικασία με την οριοθέτηση μέσω αποφάσεων Νομάρχη θα πρέπει 
να δοθεί μια σύννομη μεν λύση, χωρίς όμως συνέπειες στους 
ιδιοκτήτες που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν τη Διοίκηση. 
 
Στη περίπτωση που το ΣτΕ κάνει δεκτή την συγκεκριμένη προσφυγή 
(σ.σ. όπως και τελικά έγινε) από την επόμενη ημέρα το πιο πιθανό 
είναι στους οικισμούς να είναι αδύνατη κάθε δικαιοπραξία ή έκδοση 
άδειας δόμησης. 
 Αναφερόμενη προς τους δημάρχους η κ. Καπούλα είχε τονίσει: «Δεν 
πρέπει να περιμένετε  έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση. Το κυριότερο 
αυτή τη στιγμή είναι να προετοιμαστείτε νομικά και τεχνικά για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος», ανέφερε η κ. Καπούλα. 
 
Λόγω των αποφάσεων που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, 
όντως ακυρώθηκαν τα διοικητικά όρια των οικισμών, με 
αποτέλεσμα τελικά  να έχει παγώσει οποιαδήποτε οικοδομική και  
οικονομική δραστηριότητα στο Πήλιο.  
 
Συγκεκριμένα, με την με αρ. 1268/2019 απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ακυρώθηκαν ως «ανεφάρμοστες» και 
«αντισυνταγματικές» οι οριοθετήσεις και επεκτάσεις ορίων 
οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς, με 
πράξεις της διοίκησης (Υπουργείου, Νομαρχών κ.λπ.) και αποφάσεις 
Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων 
ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.  
 
Η συγκεκριμένη απόφαση ουσιαστικά έθεσε πληθώρα οικοπέδων 
από εντός σε εκτός σχεδίου και καθιστά την πλειοψηφία αυτών μη 
άρτια και οικοδομήσιμα. 
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Με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, όλα αυτά 
τα χρόνια πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις εργασίας στο Υπουργείο 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων και ανώτατων υπηρεσιακών παραγόντων. 
 
Στην τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 
2020 ανακοινώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και 
Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ κ. Μπακογιάννη, ότι το υπουργείο 
προχωρά τις διαδικασίες για την  προκήρυξη μελέτης και τα 
τεύχη διαγωνισμού για την ψηφιακή αναλυτική καταγραφή 
των ορίων οικισμών του Πηλίου και όχι μόνο, αφού το 
πρόβλημα αφορά όλη τη χώρα.  
 
Για την άμεση επίλυση του θέματος η Πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας 
κ. Νάνσυ Καπούλα, πρότεινε στο Γενικό  Γραμματέας Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, κ. Ευθύμιο 
Μπακογιάννη και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
κ. Γιώργο Στασινό, να αναλάβει ρόλο αναθέτουσας αρχής του ΤΕΕ, 
πρόταση που έγινε αμέσως αποδεκτή. 

 
Έτσι την προηγούμενη εβδομάδα υπεγράφησαν τα Τεχνικά Δελτία 
ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο ΤΕΕ και πλέον το 
ΤΕΕ θα προκηρύξει τη διαγωνιστική διαδικασία για την 
ανάδειξη αναδόχου που θα εκπονήσει τη μελέτη. Ταυτόχρονα 
αναλαμβάνει και τη επίβλεψη της μελέτης. 

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα συνταχθεί Προεδρικό 
Διάταγμα, όπου θα περιγράφονται ακριβώς τα όρια των οικισμών, 
ώστε να έχουμε τη οριστική θεσμοθέτηση τους. 

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότησης, 
με ποσό 300.000 ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων μελετών 
που θα επιτρέψουν τον επαναπροσδιορισμό των ορίων των 
οικισμών στο Πήλιο. 

Αρωγοί στην τιτάνια προσπάθεια του ΤΕΕ Μαγνησίας, στάθηκαν, ο 
Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,  κ. Γιώργος 
Στασινός, ο Γενικός  Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο γ.γ 
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Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος 
Τριαντόπουλος, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΝ. 


