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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στηρίζει
απόφαση του Νομάρχη
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στηρίζει την απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης για αναστολή της ισχύος του Π.Δ. 319/94 μέχρι τη
δημοσίευση της απόφασης του Σ.τ.Ε, στην προσφυγή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το οποίο ζήτησε να
χαρακτηριστεί αντισυνταγματική η εξομοίωση των σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ
αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Σε διαφορετική περίπτωση, η εφαρμογή του Π.Δ.319/94, ενέχει κινδύνους για την
ασφάλεια των οικοδομών ενώ επίσης εγείρει ζητήματα νομιμότητας των οικοδομικών
αδειών, που τυχόν θα εκδίδονταν από επίσπευση εφαρμογής διάταξης την οποία, το
ΣτΕ υπάρχει πιθανότητα να χαρακτηρίσει αντισυνταγματική, οδηγώντας πιθανόν σε
ακύρωση τις παραπάνω οικοδομικές άδειες με συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση
των πολιτών.
Σημειώνεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2002 το ΤΕΕ/ΤΚΜ πληροφορήθηκε την
πρόθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης να θέσει σε ισχύ κάποιες από
τις διατάξεις του Π.Δ. 318/94. Στα πλαίσια του ρόλου του ως τεχνικού συμβούλου της
Πολιτείας και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα νομιμότητας των πράξεων
της διοίκησης για τις οικοδομικές άδειες που πιθανόν θα εκδίδονταν με βάση το
παραπάνω Π.Δ. το ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε σε παρέμβαση στο Νομάρχη
Θεσσαλονίκης. Κατανοώντας ο κ. Νομάρχης το πρόβλημα αποφάσισε την αναστολή
εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 318/94 μέχρι την έκδοση της απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στηρίζει τον Νομάρχη στην ενέργεια του αυτή γιατί πιστεύει ότι η
απόφασή του να αναστείλει την εφαρμογή του εν λόγω διατάγματος, μέχρι την έκδοση
της απόφασης του Σ.τ.Ε. επί του θέματος, συνάδει με την έννοια της χρηστής
διοίκησης, προστατεύοντας έτσι το κύρος και την νομιμότητα των πράξεων των
υπηρεσιών του αλλά και τους πολίτες από προβλήματα που ενδεχομένως θα
προέκυπταν.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η προσφυγή του ΤΕΕ κατά του επίμαχου Π.Δ. 318/94,
μετά από επανειλημμένες αναβολές στο Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, παρά τις έντονες
αντιρρήσεις του εισηγητή κ. Π. Κοτσώνη, που υπογράμμισε τη μακρά εκκρεμοδικία και
την άρνηση του υπουργείου Παιδείας επί χρόνια να στείλει στο Δικαστήριο κρίσιμα
στοιχεία, εκδικάστηκε στις 4.12.2001. Σημειώνεται ότι ο Σύμβουλος της Επικρατείας
και εισηγητής στην υπόθεση κ. Π. Κοτσώνης ζήτησε να χαρακτηριστεί
αντισυνταγματική η εξομοίωση των σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων
μεταξύ αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ τονίζει ότι είναι προς τιμήν του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που προχώρησε
στην παραπάνω απόφαση, κατανοώντας όχι μόνο τα λειτουργικά προβλήματα στα
Πολεοδομικά Γραφεία αλλά και τους κινδύνους για την ασφάλεια των οικοδομών
καθώς και τα θέματα νομιμότητας των οικοδομικών αδειών.
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

