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ΘΕΜΑ : Θεµατική ενότητα «Ενηµέρωση Υπηρεσιών ∆όµησης» στον ιστότοπο του 

ΥΠΕΚΑ και συνδροµή της ∆ΟΚΚ σε ερωτήµατα πολεοδοµικής νοµοθεσίας 
 

Με αφορµή την πληθώρα ερωτηµάτων των Υπηρεσιών ∆όµησης και πολιτών 

που απευθύνονται καθηµερινά στη ∆ιεύθυνσή µας και λαµβάνοντας υπόψη την 

ενεργοποίηση της θεµατικής ενότητας «Ενηµέρωση Υπηρεσιών ∆όµησης» που έχει 

δηµιουργηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) στην ενότητα της αρχικής 

ιστοσελίδας υπό τον τίτλο ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ενηµερώνουµε τις ∆ιευθύνσεις σας και 

παρακαλούµε παράλληλα για την άµεση ενηµέρωση των Υ∆OM χωρικής σας αρµοδιότητας 

για τα εξής : 

1) Στην ανωτέρω θεµατική ενότητα αναρτώνται πράξεις της ∆ιοίκησης (έγγραφα, 

εγκύκλιοι, υπουργικές αποφάσεις κ.λ.π.) γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν στις 

αρµοδιότητες ∆ΙΠΕΧΩΣΧ και Υ∆ΟΜ για την άµεση ενηµέρωση των εν λόγω υπηρεσιών, των 

πολιτών και για γενική εφαρµογή τους. 

2) Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πρέπει καθηµερινά να επισκέπτονται την ανωτέρω 

θεµατική ενότητα και να ενηµερώνονται για τις πρόσφατες πράξεις και οδηγίες προκειµένου 

να διευκολύνονται στο έργο τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης θα πρέπει να 

ενηµερώνουν τους πολίτες να µην απευθύνουν τα ερωτήµατά τους απ’ ευθείας στη 

∆ιεύθυνσή µας, αλλά να τα υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή της 

πολεοδοµικής νοµοθεσίας (Υ∆ΟΜ). 

3) Τα ερωτήµατα των Υ∆ΟΜ θα πρέπει στο εξής να απευθύνονται κατ’ αρχήν 

αποκλειστικά στις ∆ΙΠΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων λόγω αρµοδιότητας, 

σύµφωνα µε την παρ. ΙΙ,13 του άρθρου 280 του ν. 3852/10. Σε περίπτωση αδυναµίας 

επίλυσης του θέµατος οι ∆ΙΠΕΧΩΣΧ µπορούν να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνσή µας 

αναφέροντας σε κάθε περίπτωση τις απόψεις τους επί του θέµατος. Τα ήδη υποβληθέντα 

στη ∆ιεύθυνσή µας ερωτήµατα από τις Υ∆ΟΜ που απευθύνονται ταυτόχρονα  και προς τις 

∆ΙΠΕΧΩΣΧ τίθενται στο αρχείο και  θα ανασύρονται σε περίπτωση που από έγγραφο της 

οικείας ∆ΙΠΕΧΩΣΧ προκύπτει ανάγκη συνδροµής της ∆ιεύθυνσής µας. 

4) Ερωτήµατα προς τη ∆ιεύθυνσή µας τα οποία απαντώνται από ήδη 

υφιστάµενες αναρτήσεις στη θεµατική ενότητα «Ενηµέρωση Υπηρεσιών ∆όµησης», δεν θα 



απαντώνται στην ερωτώσα υπηρεσία αλλά θα τίθενται στο Αρχείο, προς αποφυγή 

περαιτέρω επιβάρυνσης της ∆ιεύθυνσής µας µε περιττή αλληλογραφία. 

5) Η παράλληλη αποστολή εγγράφων προς την υπηρεσία µας και µε Fax 

(2106918088) είναι σκόπιµο να περιοριστεί µόνο σε περιπτώσεις µε ιδιαίτερα επείγοντα 

χαρακτήρα, δεδοµένου ότι η εν λόγω πρακτική οµοίως επιβαρύνει περαιτέρω τη διοικητική 

λειτουργία της ∆ιεύθυνσής µας. 

 Παρακαλούµε για την από πλευράς σας τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών που 

έχουν ως γνώµονα την αποφυγή συγχύσεων, την οµαλότερη επιτέλεση του έργου όλων των 

εµπλεκοµένων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών, µε τη βεβαιότητα για τη δική 

σας συνδροµή στην προσπάθειά µας αυτή. 
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