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Φίλε Υπουργέ 
 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διάβασα χθες (2-12-2010) σε Αθηναϊκή εφημερίδα τις 

δηλώσεις σας που αναφέρονται στο θέμα της αυθαίρετης δόμησης. Είναι εξαιρετικά 
σημαντικό το ότι η Κυβέρνηση και σεις προσωπικά δίδεται ιδιαίτερο βάρος στο μεγάλο 
αυτό θέμα που απασχολεί τους πολίτες  σε ολόκληρη τη χώρα. 

 
Επιτρέψτε μας όμως να παρατηρήσουμε ότι εκτός από τα θέματα στα οποία 

αναφερθήκατε, όπως είναι υλοποίηση της Γ’ Φάσης, η ολοκλήρωση των πολεοδομικών 
μελετών κ.τ.λ. υπάρχουν και άλλες σημαντικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
Π.χ. τα εξ αδιανεμήτου οικόπεδα, η υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, τα πρόστιμα κ.α., 
που αφορούν μάλιστα την συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων για την περιοχή μας. 

 
Ο Δήμος Ηρακλείου που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ασχολείται από καιρό με το 

θέμα έχει υποβάλλει στο ΥΠΕΚΑ τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για τα 
«αυθαίρετα» που ψηφίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Σας ενημερώνουμε  επίσης ότι έχομε υποβάλει στο ΥΠΕΚΑ συγκεκριμένη  πρόταση 

για την απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης των Πολεοδομικών μελετών, που όπως 
γνωρίζετε, ακολουθούν μια απίστευτη γραφειοκρατική διαδικασία και χρειάζονται  από 10 -15 
χρόνια για να ολοκληρωθούν πράγμα που, έχει συμβάλλει ουσιαστικά στις γενιές των 
αυθαιρέτων . 

 
Με την φιλοδοξία να συμβάλουμε στην εξεύρεση λύσης ενός οξύτατου κοινωνικού 

προβλήματος που βασανίζει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και της στερεί τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά όπως το ηλεκτρικό φως και το νερό, επανυποβάλλομε και τις 
δυο παραπάνω προτάσεις και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία,-
διευκρίνιση και συνεργασία που θα μπορούσε να βοηθήσει στη θετική έκβαση της κοινής μας 
προσπάθειας. 

 
Με εκτίμηση 

 
Γιάννης Κουράκης 
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