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Αθήμα, 17.11.2020 
 
 

Ερώτησηπρος τους κ.κ. Υπουργούς 
Περιβάλλομτος & Εμέργειας και 

Εσωτερικώμ 
 
“Απουσία κυβερμητικού σχεδίου για τις Υπηρεσίες Δόμησης τωμ Δήμωμ” 
 
ύμτχμα με ποόρταςα δελςία ςύπξσ ςξσ Τπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ & Δμέογειαπ, ρςξ 
επεουόμεμξ υχοξςανικό και πξλεξδξμικό μξμξρυέδιξ θα πεοιλαμβάμξμςαι οσθμίρειπ για ςη 
οιζική αμαμόοτχρη ςχμ Τπηοεριώμ Δόμηρηπ (ΤΔΟΜ) ρςξσπ δήμξσπ. 
 
Ιι όμχπ, ξι μέυοι ρήμεοα θερμικέπ ποχςξβξσλίεπ ςχμ ρσμαομόδιχμ Τπξσογείχμ 
Δρχςεοικώμ και Πεοιβάλλξμςξπ & Δμέογειαπ, ταμεοώμξσμ όςι και ρςημ πεοίπςχρη ςχμ 
ΤΔΟΜ, η κσβέομηρη ςηπ ΝΔ δεμ έυει καμέμα ξλξκληοχμέμξ ρυέδιξ και ρςοαςηγικό 
ρυεδιαρμό αλλά ‘εναμςλείςαι’ ρε απξρπαρμαςικέπ οσθμίρειπ, καθσρςέοηρη ςχμ ρξβαοώμ 
μεςαοοσθμίρεχμ ςηπ κσβέομηρηπ ςξσ ΤΡΘΕΑ και ρε ςοξπξπξιήρειπ ακόμα και δικώμ ςηπ 
Νόμχμ, πξσ μεςοξύμ μόλιπ μεοικξύπ μήμεπ, με ςημ ποξρτιλή ςακςική ςχμ ςοξπξλξγιώμ. 
 
Διδικόςεοα, με ποόρταςη ςοξπξλξγία, η Ισβέομηρη ‘ναμαοσθμίζει’ για ςοίςη τξοά ρε έμα 
υοόμξ ςιπ ΤΔΟΜ ςχμ δήμχμ, δίμξμςαπ ασςή ςη τξοά απλά παοάςαρη εμόπ έςξσπ ρςη 
λειςξσογία ςχμ στιρςάμεμχμ ΤΔΟΜ, ατξύ ςξ μέξ πλαίριξ θα νεκιμήρει ςημ 1η Οκςχβοίξσ 
2021.  
 
Δίυε ποξηγηθεί αουικά ςξμ ποξηγξύμεμξ Μάοςιξ η αμαβξλή ςηπ εταομξγήπ ςξσ 
Ν4555/2018 και ςξσ ξοόρημξσ ςξσ 2023, χπ ποξθερμία για μα απξκςήρει κάθε δήμξπ ςη 
δική ςξσ ΤΔΟΜ, εμώ παοάλληλα ςξ ςόςε πλαίριξ όοιζε μηυαμιρμό σπξρςήοινηπ για ςξσπ 
δήμξσπ πξσ επιθσμξύμ μα δημιξσογήρξσμ ςη δική ςξσπ πξλεξδξμία. Ποξταμώπ ςξ 
Τπξσογείξ Δρχςεοικώμ, όςαμ ςξμ Θξύμιξ όοιζε ςημ 01.11.2020 χπ ςη μέα ποξθερμία για μα 
απξκςήρει κάθε δήμξπ ςη δική ςξσ ΤΔΟΜ ‘είυε νευάρει’ ςημ 31.12.2023, γι’ ασςό και ςξμ 
Οκςώβοιξ αμαγκάρςηκε μα ρπεύρει για ςοίςη τξοά μέρα ρε λίγξσπ μήμεπ μα διξοθώρει ςα 
λάθη ςξσ, καςαογώμςαπ πλέξμ ςημ αμαβξλή ςξσ ςέλξσπ ςξσ 2023.  
 
Ζ παοξιμιώδηπ αρσμεμμξηρία ςχμ ρσμαομόδιχμ ΤπξσογείχμΔρχςεοικώμ και 
Πεοιβάλλξμςξπ & Δμέογειαπ είμαι η απάμςηρη ρςηδημξριξπξιημέμη απξοία ςξσ κ. 
Χαςζηδάκη για ςξ μικοό αοιθμό ςχμ ΤΔΟΜ πξσ έυξσμ ρσγκοξςηθεί ρε ρυέρη με ςξ 
στιρςάμεμξ πλαίριξ. 
 
Σελικά ςξ Τπξσογείξ Πεοιβάλλξμςξπ & Δμέογειαπ βοήκε όςι η λύρη για όλα ασςά είμαι η 
επαματξοά ςχμ Πξλεξδξμιώμ ρε επίπεδξ Πεοιτεοειακήπ Δμόςηςαπ, ξι παλιέπ δηλαδή 
μξμαουιακέπ Πξλεξδξμίεπ, ξι ξπξίεπ πλέξμ ‘βατςίζξμςαι’ χπ «οιζική αμαμόοτχρη ςξσ 
ρσρςήμαςξπ ςχμ ΤΔΟΜ», η επιρςοξτή ρςξ απξςσυημέμξ παοελθόμ δηλαδή. Παοάλληλα, 
ρσρςήμεςαι Ιεμςοική Τπηοερία Δόμηρηπ με απξταριρςικέπ ιδιόςηςεπ, ρε εσθεία ρύγκοξσρη 
με ςξ πμεύμα ςξσ μόμξσ Ιαλλικοάςη για απξκέμςοχρη ςχμ σπηοεριώμ.Ο κ.Χαςζηδάκηπ και 
ξ κ. Οικξμόμξσ, με ςιπ ςελεσςαίεπ ςξσπ επιλξγέπ ποξρθέςξσμ άλλη μία αμςίδοαρη, ρςξ 
πλήθξπ ςχμ αομηςικώμ αμςιδοάρεχμ ςξσ –διαβόηςξσ ήδη ποιμ ςημ καςάθερή ςξσ- 
υχοξςανικξύ μξμξρυεδίξσ.  
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Ζσπξρςελέυχρη και λειςξσογία ςχμ ΤΔΟΜ απξςελξύμ άλλξ έμα παοάδειγμα όςι ςξ 
ποόβλημα δεμ είμαι η έλλειφη μόμχμ, αλλά η αδσμαμία πξσ παοξσριάζει η Ισβέομηρη ρςημ 
σλξπξίηρή ςξσπ. Σξ θέμα ςξσ οόλξσ και ςηπ ρςελέυχρηπ ςχμ Πξλεξδξμιώμ έυει πεοιγοατεί 
ρςξ Ν4495/2017 και ρςξ Ν4555/18.Ζ ΝΔ για μια ακόμα τξοά επιμέμει μα αλλάζει ξμόμαςα 
ρε ό,ςι θερμξθεςήθηκε από ςξ ΤΡΘΕΑ, ξικειξπξιξύμεμη ςόρξ ςξ «παλιό καθερςώπ» όρξ και 
ςη μξμξθερία ςξσ ΤΡΘΕΑ, χπ ςιπ ‘μέεπ’ οσθμίρειπ δικέπ ςηπ. 
 
Επειδήείμαι πξλύ ρημαμςική η σλξπξίηρη ςχμ Παοαςηοηςηοίχμ Δόμηρηπ, ςα ξπξία μέυοι 
και ρήμεοα αγμξξύμςαι,αμ και είυε δοξμξλξγηθεί επί ΤΡΘΕΑ η ποόρληφη μέχμ ρςελευώμ 
για ασςέπ ςιπ θέρειπ, εμώ είυε εναρταλιρςεί και η υοημαςξδόςηρη ςηπ ασςξδιξίκηρηπ Α’ και 
Β’ βαθμξύ για ςη λειςξσογία ςξσπ από ςξ 50% ςχμ ποξρςίμχμ ςχμ ασθαιοέςχμ 
 
Επειδήέυει δξθεί η «απάμςηρη» εδώ και καιοό και είμαι η εμίρυσρη ςχμ ΟΣΑ με μόμιμεπ 
ποξρλήφειπκαι γεμικόςεοα η εταομξγή όλχμ ςχμ εογαλείχμ πξσ μξμξθεςήθηκαμεπί 
ΤΡΘΕΑ 
 
 
Ερωτώμται οι κ.κ. Υπουργοί: 
 
1. Πξιξπ είμαι ξ ρυεδιαρμόπ ςηπ Ισβέομηρηπ για ςιπ ΤΔΟΜ ςχμ δήμχμ; 

2. Για πξιξ λόγξ η Ισβέομηρη δεμ ποξυχοεί ρςημ σλξπξίηρη ςχμ μξμξθεςημέμχμ 

μεςαοοσθμίρεχμ ςηπ ποξηγξύμεμηπ Ισβέομηρηπ ρςα θέμαςα δόμηρηπ και καθσρςεοεί 

ςημ εμίρυσρη ςχμ ΟΣΑ; 

3. Έυει ποξηγηθεί ρσμεογαρία ςχμ ρσμαομόδιχμ Τπξσογείχμ με ςξ ΣΔΔ, ςημ Έμχρη 

Διπλχμαςξύυχμ Μηυαμικώμ ςξσ Δημξρίξσ (ΔΜΔΤΔΑ), ςξσπ Μηυαμικξύπ ςχμ 

Πξλεξδξμιώμ και ςξσπ λξιπξύπ εμπλεκξμέμξσπ για μα διαμξοτχθεί μέξ ρυέδιξ για ςημ 

αμάπςσνη ςχμ ΤΔΟΜ; 

4. Για ςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ σπξρςελέυχρηπ ςχμ ΤΔΟΜ ποξςίθεμςαι ςα ρσμαομόδια 

Τπξσογεία μα ποξυχοήρξσμ ρε μόμιμεπ ποξρλήφειπ μέρχ ΑΔΠ; 

5. ε πξιξ ρςάδιξ βοίρκεςαι η σλξπξίηρη ςχμ Παοαςηοηςηοίχμ Δόμηρηπ ςξσ Ν4495/2017; 

κξπεύξσμ ςα ρσμαομόδια Τπξσογεία μα σλξπξιήρξσμ ςιπ δξμέπ ασςέπ ςόρξ ρε 

πεοιτεοειακό όρξ ρε κεμςοικό επίπεδξ;Αμ μαι, πξιξ είμαι ςξ υοξμξδιάγοαμμα;Αμ όυι, 

πξιξπ ξ λόγξπ πξσ δε δηλώμξσμ νεκάθαοα όςι δεμ απξδέυξμςαι ασςή ςη δξμή; 

6. Πξια η διατξοά ςηπ σπάουξσραπ ΔιεύθσμρηπΑουιςεκςξμικξύ – 

ΟικξδξμικξύΙαμξμιρμξύκαι Αδειξδόςηρηπ ςξσ ΤΠΔΝ με ςη μέα εναγγέλλξσρα Ιεμςοική 

Τπηοερία Δόμηρηπ; 

 
 
 
 

Ζ εοχςώρα Βξσλεσςήπ 

Ηεξπίρςη (Πέςη) Πέοκα 

 


