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ΨΗΦΙΣΜΑ  12ου  TAKTIKOY   ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ   
της  ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 

 
 

Η  ΄΄τακτοποίηση ΄΄ των ηµιυπαίθριων χώρων 
 υποβαθµίζει περαιτέρω το Αστικό Περιβάλλον . 

 
 

Η συζητούµενη «εξαίρεση από την κατεδάφιση» δηλαδή στην ουσία  «νοµιµοποί-
ηση» των παρανόµως κλεισµένων Ηµιυπαίθριων χώρων, είναι ένα µέτρο πολιτικής που 
επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη προβληµατικό αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής 
των ελληνικών πόλεων, διότι : 

• Αυξάνει υπέρµετρα την πυκνότητα κατοίκησης σε ένα υποβαθµισµένο και χω-
ρίς τους αναγκαίους χώρους πρασίνου και κοινωνικών υποδοµών πολεοδοµικό 
ιστό, λόγω της έµµεσης αύξησης των Σ.∆. κατά 20%. 

• Αλλοιώνει την αρχιτεκτονική µορφολογία των κτιρίων και δεν επιτρέπει την 
ογκοπλαστική ποικιλία και την βελτίωση των συνθηκών ζωής µε δηµιουργία 
των κατάλληλων για το ελληνικό κλίµα Η/Υ χώρων, που επαγγέλθηκε ο ΓΟΚ 
του 1985. 

Ως µηχανικοί δηµόσιοι λειτουργοί, που παρακολουθούµε καθηµερινά την υποβάθ-
µιση του ρόλου του δηµόσιου τοµέα και του κύρους του στην κοινή γνώµη : 

1. Επισηµαίνουµε τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες της κρατικής διοίκησης και 
αυτοδιοίκησης για τον ελλιπή έλεγχο της αυθαιρεσίας, την ανοχή στην κατα-
στρατήγηση του Νόµου και εν τέλει την αδιαφορία για τη διασφάλιση ενός 
κράτους δικαίου για τους έλληνες πολίτες. 

2. Καλούµε τους συναδέλφους µηχανικούς εντός και εκτός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης να µη συµπράττουν έµµεσα ή άµεσα στην ανοχή, συγκάλυψη και αναπα-
ραγωγή ενός καθεστώτος παρανοµίας. 

3. Καλούµε τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε:  
• Να µη προβεί στην νοµοθετική ρύθµιση που εξήγγειλε σχετικά µε την «τακτο-

ποίηση» των Η/Υ χώρων, διότι ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου σε νέα γενιά 
αυθαιρέτων, επιβραβεύοντας τα κυκλώµατα της κερδοσκοπίας πάνω στη γη,  
εγκλωβίζοντας τους πολίτες σε αδιέξοδες λύσεις. 

• Να επαναφέρει τον έλεγχο προ της ηλεκτροδότησης των οικοδοµών ως υπο-
χρεωτική και µοναδική διαδικασία, αφού φροντίσει για την ενίσχυση σε προ-
σωπικό των πολεοδοµικών υπηρεσιών. 

• Να αντιµετωπίσει το ζήτηµα στις πραγµατικές του διαστάσεις, δηλαδή σαν ζή-
τηµα πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφαρµογής του και όχι σαν ένα χρηµατο-
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οικονοµικό ζήτηµα εξασφάλισης της ρευστότητας στα δηµόσια ταµεία, υπο-
βαθµίζοντας µε µη αναστρέψιµο τρόπο το περιβάλλον. 

• Να προωθήσει τέλος την εφαρµογή των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων που 
προβλέπουν µείωση των Σ.∆., ρύθµιση που αποβλέπει στη βελτίωση του αστι-
κού περιβάλλοντος, η οποία όµως παραπέµπεται στις καλένδρες.  

 
 
 
 

Για το Προεδρείο του 12ου Τακτικού  Συνεδρίου  
 
    Το  ∆.Σ. της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
 
 

 
 


