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  Κοζάνη  , 23-1-2020  
  Αρ.  Πρωτ. : 99  

 

Πληροφορίες  : Μελενικιώτου Μαρία Προς:  
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
κ. Κ. Χατζηδάκη 
Κοιν.: 

1. Τ.Ε.Ε. Υπόψη Προέδρου 
2. Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 
3. Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. 
Μακεδονίας  

        κο Μιχελάκη Βασίλη 
4. Πολεοδομίες Δυτ. Μακεδονίας 

Θέμα : Αίτημα παράτασης λειτουργίας Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και Συμβουλίων 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) και προτάσεις για τη 
συγκρότησή τους. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε στις 30-12-2019 έληξε η θητεία των υφιστάμενων συλλογικών οργάνων των 

άρθρων 20 και 30 του Ν.4030/11, ήτοι των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και των Συμβουλίων 

Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ). Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουν 

ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη συγκρότηση των νέων οργάνων που σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4495/17 θα ασκούν στο εξής τις αρμοδιότητες των ανωτέρω. 

Περαιτέρω, από τις διατάξεις του Ν.4495/17 προβλέπεται η συγκρότηση σημαντικά 

περισσότερων συμβουλίων και επιτροπών που θα ασκούν τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων ΣΑ 

και ΣΥΠΟΘΑ. Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από τα υφιστάμενα ΣΥΠΟΘΑ, 

θα ασκούνται από τέσσερα (4) νέα όργανα, την Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, το 

ΣΥΠΟΘΑ Α, το ΣΥΠΟΘΑ Β και το ΠΕΣΥΠΟΘΑ (άρθρα 17, 20 και 23 Ν.4495/17) και αντίστοιχα οι 

αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από τα υφιστάμενα ΣΑ, θα ασκούνται από δύο (2) νέα 

όργανα, το ΣΑ και το ΠΕΣΑ (άρθρα 7 και 12 Ν.4495/17). Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.4495/17, τα παραπάνω όργανα συγκροτούνται με Απόφαση του Συντονιστή της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκτός από την Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, η οποία 

συγκροτείται με απόφαση Περιφερειάρχη. 

Στην Περιφέρειά μας, μέχρι σήμερα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εξεύρεσης μελών μόνο 

για τρία (3) από τα ανωτέρω έξι (6) συνολικά όργανα (ΣΥΠΟΘΑ Α & Β και ΣΑ), ενώ ήδη διαφαίνονται 

σημαντικές δυσκολίες για τη συγκρότησή τους. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μειωμένο ενδιαφέρον 

για συμμετοχή από τους συναδέλφους (οι μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των 

αποζημιώσεων που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν, το χαμηλό ύψος αυτών, αλλά και το γεγονός ότι 
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τα μέλη των συμβουλίων είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες» γεγονός που 

συνεπάγεται επιπλέον ταλαιπωρία, χρόνο και δαπάνες, λειτουργούν αποτρεπτικά). Παράλληλα, η 

σημαντική αύξηση του αριθμού των οργάνων σε συνδυασμό με την αύξηση των εκπροσώπων του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου σε κάθε ένα από αυτά οδηγεί στην απαίτηση για εξεύρεση πολύ μεγάλου 

αριθμού εκπροσώπων μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το σύνολο των υφιστάμενων ΣΑ και 

ΣΥΠΟΘΑ της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ μέχρι σήμερα απαιτούνταν δώδεκα (12) τακτικά και δώδεκα 

(12) αναπληρωματικά μέλη από το ΤΕΕ (συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του ΣΑΔΑΣ-

ΠΕΑ), πλέον για τα νέα όργανα που πρέπει να αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα, θα απαιτηθούν 

τριανταπέντε (35) τακτικά και τριανταπέντε (35) αναπληρωματικά μέλη.  

Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι είναι καταρχήν απαραίτητη η παράταση της 

λειτουργίας των υφιστάμενων ΣΑ και ΣΥΠΟΘΑ, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω κενό, 

μέχρι τη συγκρότηση των νέων οργάνων. 

Επιπροσθέτως προκύπτει το ζήτημα επανεξέτασης της αναγκαιότητας ύπαρξης τόσο 

πολλών οργάνων για την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων. Δεδομένου ότι, τουλάχιστον στην 

Περιφέρειά μας, τα υφιστάμενα ΣΥΠΟΘΑ δεν έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας (όπως ίσως συμβαίνει 

σε άλλες Περιφέρειες) και επειδή η συγκρότηση δύο ΣΥΠΟΘΑ θα προκαλέσει απλά επιπλέον 

διοικητικό φόρτο (διπλές συνεδριάσεις, προσκλήσεις, αλληλογραφία κλπ), θεωρούμε ότι η 

συγκρότηση δύο ΣΥΠΟΘΑ (Α και Β) θα πρέπει να είναι δυνητική και να επαφίεται στην κρίση του 

οικείου Συντονιστή, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. 

Τέλος, επειδή οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4495/17 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν δεν προβλέπουν αρμόδια όργανα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

των υφιστάμενων συμβουλίων στην περίπτωση που δεν συγκροτηθεί κάποιο από τα νέα όργανα (πχ 

στην περίπτωση που συγκροτηθούν τα ΣΥΠΟΘΑ Α και Β από τον Συντονιστή χωρίς να συγκροτηθεί η 

Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων από τον Περιφερειάρχη, δεν υπάρχει πρόβλεψη για 

μεταβατική άσκηση των αρμοδιοτήτων της τελευταίας από κάποιο άλλο όργανο), θεωρούμε 

επιβεβλημένο η συγκρότηση των νέων οργάνων για γίνει κατά το δυνατόν ταυτόχρονα, με 

κεντρικό συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας από το Υπουργείο, προκειμένου να 

υπάρξει ομαλή μετάβαση και όσο το δυνατόν μικρότερα κενά στη λειτουργία των οργάνων. 

 
 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Κιάνας Μεν. Στέργιος 
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