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Θέμα : Πρόστιμα Αυθαιρέτων 
 
 

Κυρία Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής μας και της πρότασης που σας 

κατετέθη από τον Δήμο Ηρακλείου - ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- 

για το θέμα των αυθαιρέτων, επιτρέψτε μου να ξαναθέσω υπόψη σας το σοβαρό αυτό 

ζήτημα, το οποίο απασχολεί χιλιάδες δημότες μας, αλλά, απ’ όσο γνωρίζομε και 

μεγάλο αριθμό πολιτών σε ολόκληρη την χώρα. 

Είναι γνωστό κα.Υπουργέ ότι ο Ελληνικός Λαός διέρχεται μια πάρα πολύ 

δύσκολη περίοδο οικονομικά. Αυτό έχει οδηγήσει ένα μεγάλο αριθμό νοικοκυριών 

στα όρια της επιβίωσης, κατάσταση που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη καθώς αρκετά 

από τα εν λόγω νοικοκυριά έχουν γίνει και γίνονται αποδέκτες προστίμων για 

«αυθαίρετη» κατοικία, που είχαν ανεγείρει κατά το παρελθόν, εξαιτίας της 

υπερβολικής καθυστέρησης της ίδιας της πολιτείας να επεκτείνει τα Σχέδια πόλης, 

της άγνοιας των συνεπειών ή της οικονομικής αδυναμίας των πολιτών. 

Οι άνθρωποι αυτοί, μικρής εισοδηματικής στάθμης στην πλειοψηφία τους, 

σήμερα έχουν περιέλθει σε απόγνωση, καθώς στις δύσκολες συνθήκες που 

αντιμετωπίζουν, έρχονται να προστεθούν και τα πρόστιμα «ανέγερσης» και 

«διατήρησης» της αυθαίρετης οικοδομής τους, τα οποία βεβαίως η συντριπτική 

πλειοψηφία αδυνατεί να καταβάλλει. 

Έχουμε τη γνώμη ότι ένα προσωρινό «πάγωμα» των προστίμων αυτών, μέχρι 

να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του θέματος όπως σας έχουμε προτείνει, θα ήταν 
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εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη γι’ αυτούς και πέραν των άλλων, θα αποδείκνυε και 

την αυξημένη ευαισθησία της σημερινής κυβέρνησης σ’ ένα μεγάλο κοινωνικό 

πρόβλημα. 

Κυρία Υπουργέ, 

Είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε το θέμα σε βάθος και πιστεύουμε ότι 

επεξεργάζεστε και – όπως ανεγράφη στον Τύπο- σύντομα θα δρομολογήσετε λύσεις. 

Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε συνεργασία ή περαιτέρω 

ενημέρωση. 

Με την ευκαιρία, επιτρέψτε μας να σας υπενθυμίσομε και την άλλη πρότασή 

που είχαμε καταθέσει, τη σχετική με την απλοποίηση των διαδικασιών για τις 

Πολεοδομικές Μελέτες. Πρόκειται για ένα επίσης κρίσιμο τομέα που θέτει σε 

σοβαρή δοκιμασία τις σχέσεις Κράτους – Πολίτη και όπου η παρέμβασή σας είναι 

επείγουσα και απολύτως απαραίτητη.  

Συνημμένα επανυποβάλλουμε και τις δύο παραπάνω πρότασεις.  

 

 

Με εκτίμηση, 

Γιάννης Κουράκης 

 

Δήμαρχος Ηρακλείου 
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