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Ψηθιακές σπηρεζίες για ηοσς μητανικούς από ηο ΤΕΕ 

με ζηότο ηη διαθάνεια και ηη διαζθάλιζη ηοσ πολίηη 
 

Τν ΤΔΔ, κεηά από λνκνζεηηθή θαη ηερλνινγηθή πξνεηνηκαζία 16 κελώλ, πξνρσξά 

ζε έλα ειεθηξνληθό ζύζηεκα δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο ησλ κεραληθώλ κε ην 

νπνίν επηδηώθεηαη – θπξίσο – ν εμνξζνινγηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ, ε δηαθάλεηα ζηηο 

ζπλαιιαγέο κε ηηο Υπεξεζίεο θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ πνιίηε. 

Σηελ θαηεύζπλζε απηή αμηνπνηείηαη ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε από ην ειεθηξνληθό 

ζύζηεκα γηα ηηο δειώζεηο απζαηξέησλ, ην νπνίν – όπσο ππνγξάκκηζε ν πξόεδξνο 

ηνπ ΤΔΔ, Φξήζηνο Σπίξηδεο – κπνξεί λα εθιεθζεί σο «δνθηκή» γηα έλα εληαίν 

ειεθηξνληθό ζύζηεκα αδεηνδνηήζεσλ. 

Σηόρνο είλαη ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηνπ λα εληαρζνύλ ζηαδηαθά όινη νη ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη νη κεραληθνί θαη ελδηαθέξνπλ άκεζα ηνπο 

πνιίηεο, όπσο νη Πνιενδνκίεο (θαηάζεζε αηηήζεσλ λέσλ νηθνδνκώλ θιπ.), νη 

ππεξεζίεο Πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο (έγθξηζε ζρεδίσλ 

ππξνπξνζηαζίαο), ηεο βηνκεραλίαο (αδεηνδνηήζεηο, έιεγρνη θ.α.) ηα μελνδνρεία 

(αηηήζεηο αδεηνδόηεζεο, επηζεσξήζεηο, έιεγρνη θιπ.). 

Ζ αξρή, πάλησο, ζα γίλεη κε έλα ειεθηξνληθό ζύζηεκα εμεηάζεσλ όισλ ησλ 

κεραληθώλ πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ ηελ άδεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ επηζεσξεηή, 

θαζώο θαη ηνπ ειεγθηνύ δόκεζεο, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη ηνλ Μάξηην.  Σύκθσλα 

κε ηνλ ζρεδηαζκό, νη ππνςήθηνη από όιε ηε ρώξα ζα κπνξνύλ λα «εμεηαζηνύλ» γηα 

ηηο ηθαλόηεηεο θαη εκπεηξία ηνπο.  Οινθιεξώλνληαο ηε δηαδηθαζία ζα γλσξίδνπλ αλ 

ζα έρνπλ ζπκκεηάζρεη επηηπρώο ή όρη. 

Τν ίδην ζύζηεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί, αλ ε δηαβνύιεπζε κε ηα αξκόδηα Υπνπξγεία 

γηα δεκηνπξγία ζώκαηνο κεραληθώλ επηζεσξεηώλ πεξηβάιινληνο θαη βηνκεραλίαο, 

θαηαιήμνπλ ζεηηθά. 

Όπσο ππνγξάκκηζε ν πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ, ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο δνπιεηάο ησλ κεραληθώλ είλαη πνιιά θαη 

πξνθαλή: σο ηώξα νη επηζηήκνλεο - κεραληθνί ρξεηάδνληαλ κήλεο γηα ηε ζύληαμε 

κηαο νπνηαζδήπνηε κειέηεο θαη πνιινύο πεξηζζόηεξνπο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

ζηηο δηάθνξεο Υπεξεζίεο.  Δπηπξνζζέησο, θαηαξγείηαη ε πξνζσπηθή επαθή, κε ό,ηη 

απηή ζπλεπαγόηαλ, ελώ ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη δίλνπλ άκεζα κηα 

ζηαηηζηηθή απνηύπσζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ, εύθνια αμηνπνηήζηκα από ηελ 

Πνιηηεία.  Οη αξκόδηεο Υπεξεζίεο ζα έρνπλ πξόζβαζε ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα 

θαη ζα κπνξνύλ επηηέινπο ρξεζηκνπνηώληαο ζύγρξνλεο κεζόδνπο απνθεύγνληαο 

ηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη ηελ αλακνλή πνπ δνύκε δεθαεηίεο.  Μέζα από ηε δηαδηθαζία 
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απηή παύεη, επίζεο, ε ηαιαηπσξία πνιηηώλ θαη κεραληθώλ, ελώ κπνξεί άκεζα λα 

εθαξκνζηεί ε ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα ηνπ θάζε θηηξίνπ, πνπ, όπσο έρεη ηνληζηεί, ζα 

δηαζθαιίζεη ηνλ πνιίηε ζε θάζε πεξίπησζε θαη νπσζδήπνηε ηηο αγνξαπσιεζίεο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο «ηαπηόηεηαο» ην ΤΔΔ έρεη ζηείιεη εδώ θαη ηξεηο κήλεο ην 

αλαγθαίν ζρέδην Π.Γ. ζηνπο αξκόδηνπο. 

Όπσο είπε ν θ. Σπίξηδεο, κέζα από ην ίδην ζύζηεκα κπνξεί λα πξνσζεζεί ν 

εληαίνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο (αιιά θαη δηαηήξεζεο κεηξώνπ) ησλ ηερληηώλ θάζε 

εηδηθόηεηαο, ζέκα γηα ην νπνίν βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην νη ζπδεηήζεηο 

ηνπ ΤΔΔ κε ηελ ΓΣΔΔ, ηελ ΠΑΣΔΓΔΣ θαη ηηο αληίζηνηρεο Οκνζπνλδίεο 

εγθαηαζηαηώλ. 

Οη δπλαηόηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ζα επαπμεζνύλ κε ηελ θαζηέξσζε θαη 

ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο πνπ κπνξεί λα θαηνρπξώλεη ην ΤΔΔ γηα όινπο ηνπο 

κεραληθνύο ην νπνίν έρεη ήδε απνδερηεί σο αίηεκα ν Υθππνπξγόο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο Παληειήο Τδσξηδάθεο. 

Τν ΤΔΔ έρεη δεηήζεη, επίζεο, ηελ έγθξηζε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ΚΔΠ απνθιεηζηηθά 

γηα ηνπο κεραληθνύο-κέιε ηνπ. 

«Τν ΤΔΔ αιιάδεη, ζέηνληαο σο ζηόρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεραληθώλ θαη κέζσ 

απηώλ ηνπ πνιίηε» ηόληζε ν θ. Σπίξηδεο. «Απηή, άιισζηε, είλαη ε απάληεζή καο ζε 

όζνπο επηβνπιεύνληαη ην ΤΔΔ.  Δκείο εξγαδόκαζηε ζπζηεκαηηθά θαη απνδεηθλύνπκε 

όηη ππάξρεη ηξόπνο, γηα λα βγεη ε ρώξα από ηελ θξίζε» πξόζζεζε. 

Καηεγόξεζε ηελ «ηξόηθα» θαη ηνπο ζπλνδνηπόξνπο ηεο γηα απνδεδεηγκέλε 

ηερλνθξαηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή αλεπάξθεηα, ππνγξακκίδνληαο όηη «αληί λα θνπλνύλ 

ην δάθηπιν ζα έπξεπε λα απνινγνύληαη ζήκεξα γηα όζα δεηλά επηζώξεπζαλ ζηε 

ρώξα.  Ωο ζπλνδνηπόξνπο ραξαθηήξηζε ηνλ ΣΔΒ, ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ θαη 

ην ΗΟΒΔ, πνπ κε εθζέζεηο ή εηζεγήζεηο ηνπο ζηξάθεθαλ ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα 

θαηά ηνπ ΤΔΔ θαη ησλ κεραληθώλ (θαηάξγεζε θαηώηαηνπ νξίνπ ακνηβώλ, θιεηζηά 

επαγγέικαηα θ.α. από ηα νπνία δήζελ ζα πξνέθππηε κείσζε ηνπ θόζηνπο 

νηθνδνκήο θαη αύμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 15%). 

Σε αληίζεζε κε όινπο απηνύο, ππνγξάκκηζε ν θ. Σπίξηδεο, ην ΤΔΔ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηά ηνπ πξνσζεί απηή ηελ πεξίνδν έλαλ αλαπηπμηαθό 

ζρεδηαζκό γηα όιε ηε ρώξα, ν νπνίνο ζα εμεηδηθεπηεί αλά Ννκό σο πξνο ηηο 

ππνδνκέο, ην ζεζκηθό πιαίζην θαη ηα εκπόδηα, ηελ παηδεία θαη ηνπο ηνκείο 

εμσζηξέθεηαο πνπ ζα πξέπεη λα πξνσζεζνύλ, αιιά θαη ηηο κεηξήζηκεο ζεηηθέο 

επηπηώζεηο πνπ απηέο ζα έρνπλ ζηε ζπλνιηθόηεξε αλάπηπμε θάζε πεξηνρήο.  «Έλα 

ηέηνην ζρέδην έιιεηςε από πνιιέο δηαδνρηθέο Κπβεξλήζεηο, ελώ είλαη απηό πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηε ρώξα έμσ από ηελ θξίζε» ηόληζε ν πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ. 

Τν αλαπηπμηαθό απηό ζρέδην ζα θαιύπηεη ηνπο ηνκείο: ηεο πξσηνγελνύο 

παξαγσγήο, ηνπ Τνπξηζκνύ, ηεο Βηνκεραλίαο, ηνπ Οξπθηνύ Πινύηνπ, ηεο 

Δλέξγεηαο, ησλ Τειεπηθνηλσληώλ, ησλ λέσλ Τερλνινγηώλ, ησλ δηθηύσλ, ηνπ 

Πνιηηηζκνύ. 

Μαδί κε ηνλ ζρεδηαζκό απηό ην ΤΔΔ ζθνπεύεη λα παξαδώζεη ζηα αξκόδηα 

Υπνπξγεία θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζα απαηηεζνύλ ζην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ 

ηαρύηεξε δπλαηή πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. 
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Αζθώληαο θξηηηθή ζηνπο επηθξηηέο ηεο ρώξαο καο, ηδίσο ηνπο Γεξκαλνύο, 

επηζήκαλε όηη θάζε ιαόο έρεη ηελ παξάδνζή ηνπ.  Κάπνηνη κεηαθόκηζαλ ηελ 

Δπξώπε θαη ηνλ πιαλήηε δύν θνξέο θαη θάπνηνη ππεξεηνύλ γηα ρηιηεηίεο ηε 

Γεκνθξαηία. Σηε ρώξα καο ππάξρνπλ αξθεηέο Γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο 

ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ δηάθνξεο παξαβάζεηο.  Εεηνύκε «λα ζεβαζηνύλ ηνλ 

ειιεληθό ιαό» δηαθνξεηηθά είλαη ελδερόκελν ην ΤΔΔ λα πξσηνζηαηήζεη ζε 

αληηδξάζεηο, όπσο π.ρ. ην κπντθνηάδ γεξκαληθώλ πξντόλησλ. 

Αλαθεξόκελνο, ηέινο, ζηελ απξηαλή Παλειιαδηθή Παληερληθή Κηλεηνπνίεζε (κε 

ζπγθέληξσζε ζηηο 11 π.κ. έμσ από ην ππνπξγείν Δξγαζίαο – νδό Σηαδίνπ 29 – 

αιιά θαη ζπγθεληξώζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα) ππνγξάκκηζε όηη δίλεηαη έκθαζε ζην 

αζθαιηζηηθό, θαζώο πάλσ από ην 20% ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ ζήκεξα 

αδπλαηεί λα θαηαβάιιεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ εηζθνξέο, ηηο νπνίεο ε θπβέξλεζε 

απνθάζηζε λα απμήζεη ππέξκεηξα θαη απνιύησο αδηθαηνιόγεηα, ελ κέζσ θξίζεο, 

όηαλ ε αλαινγηζηηθή κειέηε γηα ην Τακείν ησλ κεραληθώλ πνπ ζπληάρζεθε 

πξόζθαηα θαηέδεημε όηη ε νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ ην δηαζθαιίδεη γηα ηα επόκελα 

γηα 25-30 ρξόληα ! 

Ταπηόρξνλα, ην ΤΔΔ δεηά από ηνπο αξκόδηνπο αθελόο λα θαιπθζνύλ πιήξσο, σο 

πξνο ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπο πεξίζαιςε, όζνη κεραληθνί δελ έρνπλ ζήκεξα ηε 

δπλαηόηεηα λα θαηαβάιινπλ ηηο εηζθνξέο ζην Τακείν, ελώ απαηηεί λα κελ ραζεί νύηε 

έλα επξώ από ηα απνζεκαηηθά πνπ ήηαλ ππνρξεσηηθά θαηαηεζεηκέλα ζηελ Τξάπεδα 

ηεο Διιάδνο θαη απζαίξεηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε νκόινγα. 

«Ο λόκνο έδηλε ηε δπλαηόηεηα, δελ ήηαλ ππνρξεσηηθό γηα ηελ Τξάπεδα ηεο 

Διιάδνο» επηζήκαλε ν θ. Σπίξηδεο «θαη, ελ ηέιεη, όηαλ ε δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο 

έδηλε ζηε δεκνζηόηεηα ηηο εθζέζεηο ηεο γηα ηελ άζιηα πνξεία ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, κε πνηα δηθαηνινγία ηνπνζεηνύζε ηα απνζεκαηηθά ησλ Τακείσλ ζηα 

νκόινγα;» πξνζέζεζε. 

 


