
  

 

Αζήλα, 2 Ννεκβξίνπ 2011 

Αγαπεηνί Σπλάδειθνη, 

από ηηο 21 Σεπηεκβξίνπ 2011 είλαη ζε ηζρύ ν Νόκνο 4014/2011 «Πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε 

δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο». 

Σην δηάζηεκα πνπ πξνεγήζεθε ηνπ Νόκνπ, αιιά θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ, 

ππήξμαλ λνκηθίζηηθεο πξνηάζεηο, πνπ αληηκεηώπηδαλ ην ζέκα ηεο απζαίξεηεο δόκεζεο 

κόλν σο πξνο ην εηζπξαθηηθό θνκκάηη ηνπ, κε δηαδηθαζίεο πνπ δελ πεξηειάκβαλαλ 

νύηε ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία νύηε ηηο ηερληθέο απνηππώζεηο θαη ειέγρνπο. 

Γλσξίδνληαο ην ράνο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, ηε ζπλήζε θαη απαξάδεθηε 

ηαθηηθή από γξαθείν ζε γξαθείν, ζηελ ίδηα πνιενδνκία λα εθαξκόδνληαη 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο, ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα έβγαηλαλ ζηελ επηθάλεηα  θαη 

έρνληαο ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα ην επάγγεικα θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ είρε ην 

Τερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο (ΤΕΕ), παιέςακε αλαιακβάλνληαο ηελ ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή καο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Νόκνπ. 

Ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηά ηα πξνβιήκαηα, νη αζάθεηεο, ηα λνκηθά θελά, νη 

δηαθνξεηηθέο γλσκνδνηήζεηο θαη εθαξκνγέο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο. 

Επηιέμακε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή καο, κηαο θαη δελ ζα αθήλακε λα επαλαιεθζεί ε 

αζιηόηεηα ησλ εκηππαηζξίσλ, ε θαηαξξάθσζε ησλ κεραληθώλ, ε αζιηόηεηα ησλ 

νπξώλ αλακνλήο από ηα μεκεξώκαηα, νη εθαηνληάδεο θάθεινη ρσξίο αξηζκό 

πξσηνθόιινπ ζηα πνιενδνκηθά γξαθεία. 

Επηιέμακε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή καο, κηαο θαη νη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα έπξεπε λα 

δνζνύλ, ην μεθαζάξηζκα ησλ γθξίδσλ δσλώλ θαη ηεο πνιπλνκίαο ηεο πνιενδνκηθήο 

λνκνζεζίαο είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ην επόκελν βήκα: ηελ ειεθηξνληθή 

δηεθπεξαίσζε όισλ ησλ αδεηνδνηήζεσλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ κεραληθνύ από 

δηεθπεξαησηή θαθέισλ ζην επίθεληξν ηεο παξαγσγήο έξγσλ, όπσο αξκόδεη λα είλαη, 

κειεηεηήο θαη επηβιέπσλ. 

Τν εγρείξεκα ηεο ξύζκηζεο ησλ απζαηξέησλ είλαη ην πξώην βήκα γηα κηα ζεηξά 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ήδε ςεθηζζεί θαη πξέπεη λα πινπνηεζνύλ. 

Είλαη ην πξώην βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ειεθηξνληθήο 

Ταπηόηεηαο ησλ Κηεξίσλ. 

Είλαη ην πξώην βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ειεθηξνληθήο 

αδεηνδόηεζεο ησλ κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 



Είλαη ην πξώην βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ειεθηξνληθήο 

αδεηνδόηεζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ αδεηώλ. 

Είλαη ην πξώην βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ειεθηξνληθήο 

δηαδηθαζίαο ησλ αδεηώλ δόκεζεο. 

Είλαη ην πξώην βήκα γηα ηελ έληαμε ησλ ππόινηπσλ αδεηνδνηήζεσλ ζην ειεθηξνληθό 

ζύζηεκα ηνπ ΤΕΕ, όπσο ησλ Δαζαξρείσλ, ηεο Αξραηνινγίαο, ησλ Εθνξηώλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ από ην γξαθείν ηνπ θάζε κεραληθνύ, κε απιέο δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο, κε ρηύπεκα ζηα θπθιώκαηα κέζα θαη έμσ από ηηο Δεκόζηεο Υπεξεζίεο. 

Ήδε νη βεβαηώζεηο ηνπ Ν. 4014/2011 εληάρζεθαλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηνπ ΤΕΕ 

θαη όιεο νη παξαπάλσ δξάζεηο πινπνηνύληαη. 

Σε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη ζε κηα επνρή δύζθνιε νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηθά, νη κεραληθνί πξέπεη λα επηβηώζνπλ θαη λα εμνξζνινγήζνπλ ην επάγγεικα, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο άζθεζήο ηνπ, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλνληζκνύο 

πνπ έρνπλ μεπεξαζζεί, ηηο λννηξνπίεο θαη ηηο θαθέο ζπλήζεηεο ρξόλσλ. 

Σε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα νθείιεη λα ζπκκεηάζρεη ν θαζέλαο από εκάο. 

Τν πιήζνο εξσηήζεσλ πνπ θζάλνπλ ζην ΤΕΕ είλαη ηξηώλ θαηεγνξηώλ: 

1. Κελά λνκνζεζίαο: πξνσζνύληαη ζην ΥΠΕΚΑ, έπεηηα από επεμεξγαζία γηα 

έθδνζε θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ θαη ηξνπνινγηώλ 

2. Πνιπλνκίαο: πξνσζνύληαη ζην ΥΠΕΚΑ θαη ζηα αξκόδηα Υπνπξγεία, έπεηηα από 

επεμεξγαζία θαη πξόηαζε, γηα δηεπθξηλίζεηο θαη πηζαλέο ηξνπνινγίεο 

3. Καθήο λννηξνπίαο θαη αλύπαξθηνπ ζπζηήκαηνο δηαβάζκηζεο θαη εκπεηξίαο 

Παξνηξύλνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηα εξσηήκαηα ησλ δύν πξώησλ θαηεγνξηώλ 

λα ζπκβνπιεύνληαη κόλν όζα αλαθνηλώλνληαη επίζεκα από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΕΕ 

θαη ηνπ ΥΠΕΚΑ.  Η δηαδηθαζία ησλ δύν θάζεσλ δίλεη ηε ρξνληθή επρέξεηα δηόξζσζεο 

ησλ ζηνηρείσλ, κε αθξίβεηα ζηα ζηνηρεία πνπ ζα δεισζνύλ. 

Τν ηειεθσληθό θέληξν ηνπ ΤΕΕ έρεη ζηόρν ηελ θαηαγξαθή ησλ εξσηεκάησλ, ηελ 

πξνώζεζε ηνπο θαη ηελ ελεκέξσζε ζε δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα ή ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ 

δηεπθξηληζηεί.  Τα ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα πνπ γίλνληαη δσξεάλ από ην ΤΕΕ έρνπλ 

ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ, ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζε ό,ηη είλαη 

μεθαζαξηζκέλν θαη ηελ θαηαγξαθή εξσηεκάησλ.  Τν ΤΕΕ δελ έρεη ζηόρν λα 

αληηθαηαζηήζεη νύηε ηελ πνιενδνκία νύηε ην ΥΠΕΚΑ.  Έρεη ζηόρν λα ελεκεξώζεη, κε 

ηα κέζα θαη ηνπο κεησκέλνπο πόξνπο πνπ δηαζέηεη, ηνπο κεραληθνύο θαη ηνπο πνιίηεο. 

Είλαη πξνθαλέο όηη όιε απηή ε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα απνζθνπεί ζηνλ εμνξζνινγηζκό 

ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, ζην ρηύπεκα ηεο απζαίξεηεο δόκεζεο θαη ησλ 

απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ, ζηε δηαθάλεηα, ηελ επαλάθηεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη 

επαγγεικαηηθνύ επηπέδνπ θαη ηνπ θνηλσληθνύ θύξνπο ηνπ κεραληθνύ. 



Απηό απαηηεί ηε ζπκκεηνρή όισλ καο.  Τε ζπκκεηνρή ζην έξγν ηνπ ΤΕΕ θαη ζε ό,ηη 

έρνπκε αλαιάβεη, ζηε δηαηύπσζε εξσηεκάησλ, ζηνλ εληνπηζκό αλαθνινπζηώλ θαη 

πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ θαη ιύζεσλ όπνηνπ ζειήζεη.  

Τε ζπκκεηνρή όισλ καο, αιιά θαη ηνπ θαζέλα μερσξηζηά ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο 

ζηνλ ηξόπν πνπ αζθνύκε ην επάγγεικα, ζηνλ ζεβαζκό ηεο εθαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο, ζην ρηύπεκα λννηξνπηώλ απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ θαη απζαίξεησλ 

ζπκπεξηθνξώλ. 

Πξέπεη όινη καο λα αθήζνπκε ηε κεκςηκνηξία θαη λα ζπκβάινπκε ζηε δεκηνπξγία 

κηαο άιιεο λέαο δεκηνπξγηθήο επνρήο. 

Οθείινπκε, αμηνπνηώληαο ηα κεγάια ηζηνξηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ΤΕΕ, ηε γλώζε, ηελ 

πνιπθσλία, ην ζεβαζκό ζηε δηαθνξεηηθόηεηα, ηε ζύλζεζε ησλ απόςεσλ, ηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, λα δνπιέςνπκε θα λα θαηαζέζνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο καο γηα ηελ αλάπηπμε, ην πιήζνο εθθξεκώλ επηζηεκνληθώλ θαλνληζκώλ θαη 

νδεγηώλ, ηνλ εμνξζνινγηζκό θαη ηελ απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ, ηε δηαθάλεηα, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. 

Αξγά ή γξήγνξα ν ηερληθόο θόζκνο ζα θιεζεί λα βγάιεη ηε ρώξα από ηελ θξίζε, λα 

ηελ νδεγήζεη ζε κηα αλαπηπμηαθή πνξεία, λα αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

παξαγσγηθήο δνκήο, όπσο ηζηνξηθά έρεη μαλαγίλεη πνιιέο θνξέο. 

Πξέπεη όινη καο λα είκαζηε έηνηκνη.  Απηή ηε θνξά πξέπεη λα έρνπκε ζρέδην θαη 

δνκέο πνπ ζα νδεγνύλ ζε κηα θνηλσλία κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν, κε ζεβαζκό ζηνλ 

θώδηθα αμηώλ, ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη ζην 

πεξηβάιινλ. 

Σπλαδειθηθά 

 

Φξήζηνο Σπίξηδεο 


