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Οι ηµιυπαίθριοι χώροι θεσµοθετήθηκαν µε κριτήριο:  
 την αρτιότερη αρχιτεκτονική αντιµετώπιση της λειτουργίας και µορφής των κτιρίων,   
 τη λειτουργία αυτών των κατασκευών σε σχέση µε το ίδιο το κτίριο αλλά και µε το 
περιβάλλον, 

 τις κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας και την εξοικονόµηση ενέργειας. 
Ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια του αρχιτέκτονα µελετητή για βελτίωση των όρων  
διαβίωσης, παρουσιάζεται σαν  η «αιτία» της δηµιουργίας  µιας νέας γενιάς αυθαιρέτων, 
πρόβληµα όµως, που διογκώθηκε από την ανυπαρξία ελέγχων κατά την δόµηση, αλλά και 
από λόγους στρέβλωσης του ανταγωνισµού, µε την δυνατότητα εκχώρησης της ιδιότητας του 
µελετητή αρχιτεκτονικής σε άλλες ειδικότητες χωρίς την αναγκαία επιστηµονική γνώση,της 
υποβάθµισης του µηχανικού σε εξάρτηµα του κάθε αδίστακτου ιδιοκτήτη η εργολάβου, του 
υφιστάµενου  εκµαυλισµού της δηµ. διοίκησης. 

 Θα ήταν µεγάλο λάθος να καταργηθούν οι ηµιυπαίθριοι χώροι λόγω του 
γεγονότος αυτού. Τι άλλα στοιχεία θα καταργήσουµε κατόπιν, περιορίζοντας την 
δυνατότητα έκφρασης στον  σχεδιασµό ,οδηγώντας σε θάνατο την  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ?? 

Άµεση προτεραιότητα στις χωρίς αναβολή πλέον ενέργειές µας θα πρέπει να έχουν: 
 Η διαβούλευση για το πως θα συνεχίσουµε, µε βάση µια θλιβερή πραγµατικότητα.  
 Η καταγγελία και καταδίκη των σκοπιµοτήτων για αποσπασµατική και 
εισπρακτική τακτοποίηση της παρανοµίας. 

 Ο εκσυγχρονισµός στο επάγγελµα, µε σεβασµό στο γνωστικό αντικείµενο της 
κάθε επιστηµονικής ειδικότητας, µε εξασφάλιση κανόνων υγιούς ανταγωνισµού, 
µε ανύψωση του κύρους και της υπογραφής του µηχανικού, µε την καταδίκη και 
αποµάκρυνση από το επάγγελµα κακών συναδέλφων. 

 Η προάσπιση του δικαιώµατος για τίµια και µε ίσους όρους επιστηµονική 
εργασία των νέων συναδέλφων, που πρωτοεισέρχονται στο επάγγελµα 

 Η σθεναρή άρνησή µας σε νέες γενιές αυθαιρέτων. 
Άρνηση του χρήστη να δεχθεί νέα επί πλέον υπέρογκα χαράτσια –ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-πρέπει να θεωρείται δεδοµένη, όταν µάλιστα στο µεγαλύτερο ποσοστό -για 
τον ηµιυπαίθριο ''ως κλειστό χώρο''- έχει πληρώσει:τον πωλητή, την εφορία, το ΙΚΑ, τον ∆ήµο 
/∆ΕΗ κλπ. 
Ο παράνοµα κλεισµένος ηµιυπαίθριος χώρος δεν µπορεί να νοµιµοποιηθεί αφού κάτι 
τέτοιο θα ήταν αντισυνταγµατικό στον βαθµό που αυξάνει τον Σ.∆. και θα δηµιουργούσε 
πολλαπλά προβλήµατα και παρενέργειες σε σχέση µε ιδιοκτησίες στις οποίες εφαρµόζεται ο 
νόµος. Θα ήταν άδικο και ανήθικο ,εξισώνοντας προς τα κάτω, εξοµοιώνοντας σε παραβατική 
συµπεριφορά και τους ιδιοκτήτες µε νόµιµη δόµηση. Την αδικία και την επαγγελµατική 
υποβάθµιση των µηχανικών εργοληπτών και επιβλεπόντων που εργάστηκαν µε τήρηση των 
κανονισµών. Την δικαίωση  του ρουσφετιού και της διαπλοκής των τοπικών αρχών, δηµοσίων 
υπαλλήλων και δυστυχώς πλειάδας ελεύθερων επαγγελµατιών, που µε την συνειδητή 
συµβολή τους εδραιώθηκε το πρόβληµα, πάντα µε την διαχρονική ανοχή της πολιτείας. 
Το ΤΕΕ να µην συναινέσει σε κανενός είδους νοµιµοποίηση αποτελεσµάτων 
παραβατικών πράξεων και να ζητήσει από την πολιτεία -όπως οφείλει να δώσει - 
συγκεκριµένες και σαφείς κατευθύνσεις εφαρµόζοντας ένα πλέγµα αποφάσεων, 
διατάξεων και ελέγχου-για την αποτροπή της αυθαίρετης δόµησης. 
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