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ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

2 Απριλίου 2012 

 
Υυηλόμιζθοι Έλληνες……… 

 

«Σαλ λέν αλέθδνην κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ νη νκηιίεο ησλ 
απνηπρεκέλσλ «ηερλνθξαηώλ» ηεο Τξόηθαο ζηελ Επηηξνπή 
Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ ηνπ Επξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ, νη νπνίνη, κεηαμύ άιισλ, ραξαθηήξηζαλ ηνπο Έιιελεο 

εξγαδόκελνπο σο πςειόκηζζνπο», δήισζε ν Πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ, 
Φξήζηνο Σπίξηδεο. 

Δίλαη, ίζσο, πεξηηηό λα επαλαιάβνπκε ηηο δηαπηζηώζεηο ηεο αζιηόηεηαο 
πνπ βηώλνπκε εδώ θαη δύν ρξόληα, ζε ζρέζε κε ηηο κεηώζεηο ησλ 
κηζζώλ, ηελ αλεξγία, ην μεξίδσκα ηνπ επξσπατθνύ εξγαζηαθνύ 
πιαηζίνπ θαη ηελ αθύξσζε ζεκειησδώλ δεκνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηεο 
ρώξαο καο. 

Δίλαη, όκσο, πξόθιεζε νη εθπξόζσπνη ηεο Σξόηθαο, κεηά ηελ επηβνιή 
δύν ρξόλσλ απνηπρεκέλσλ πνιηηηθώλ, λα παξνπζηάδνπλ ςεπδή 
ζηνηρεία, παξνπζηάδνληαο ηνπο Έιιελεο πςειόκηζζνπο.  Θα πεξίκελε 
θαλείο όηη ε γεξκαληθή αληίιεςε πεξί ηεο ζέζπηζεο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ 
Νόκσλ θαη ησλ θαλόλσλ δελ ζα ηεξνύληαλ κόλν εληόο ησλ ηεηρώλ ηεο 
γεξκαληθήο επηθξάηεηαο θαη όηη κεγάινη γεξκαληθνί όκηινη ζα ζέβνληαλ 
ηνπο Νόκνπο ηεο ρώξαο πνπ θηινμελεί ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηά 
ηνπο.  Όινη απηνί πνπ καο θνπλνύλ ην δάθηπιν ζα πξέπεη λα 
αληηιεθζνύλ όηη ε πξνζσξηλή αδπλακία ηεο ρώξαο καο δελ ζεκαίλεη όηη 
έρνπκε θαηαζηεί άλζξσπνη θαη πνιίηεο κεησκέλεο αληίιεςεο. 

Θα ζπκβνπιεύακε ηνπο θίινπο ηνπο πνπ πξόηεηλαλ,  πξηλ ηελ επηβνιή 
ηεο Σξόηθαο, ηελ ίδηα πνιηηηθή (ΔΒ, ΔΣΔ, θ.ιπ.) θαη έζπεπζαλ λα ηελ 
ηεθκεξηώζνπλ «επηζηεκνληθά» (ΙΟΒΔ) θαη λνκηθά (Δπηηξνπή 
Αληαγσληζκνύ, θ.α.), λα ηνπο δώζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ, γηα λα 
κελ εθηίζεληαη. 

Θα ηνπο ζπκβνπιεύακε, επίζεο, λα ζηακαηήζνπλ ηε ζηήξημε θαη ηελ 
εκκνλή ζε κηα πνιηηηθή απνδεδεηγκέλα αδηέμνδε, ζε πξνβιέςεηο 
άζηνρεο, ζε κειέηεο «κατκνύ» θαη ζε γεινηόηεηεο, όπσο απηέο πνπ 
επηθαιέζζεθε ε Σξόηθα θαη νη νπνίεο  απνηεινύλ πξνζβνιή  ζηνπο 

ρηιηάδεο αλέξγνπο θαη ζηηο ζπζίεο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. 

Όπσο θαη ζην παξειζόλ έρνπκε πεη, δελ ζα αλερζνύκε ηέηνηεο 
πξνθιήζεηο, είηε αθνξνύλ ηε ρώξα είηε ηνλ εκπαηγκό ησλ 
απνηπρεκέλσλ εθπξνζώπσλ ηεο Σξόηθαο. 
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Καινύκε όινπο ηνπο επηζηεκνληθνύο Φνξείο θαη ηνπο Δπηζηήκνλεο λα 
αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο απάληεζεο ζε ηέηνηεο πξνθιήζεηο. 

ε ηέηνηεο ζηηγκέο γηα ηε ρώξα, νη θνηλσληθνί θαη επηζηεκνληθνί Φνξείο 
θαη ν θαζέλαο καο πξέπεη λα αλαιάβνπκε ηηο επζύλεο καο. 

Δκείο δειώλνπκε όηη ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΣΔΔ) ζα 
πξνβαίλεη ζε πξσηνβνπιίεο αλάδεημεο ηεο παξαβαηηθόηεηαο εηαηξεηώλ 
θαη θιάδσλ πνπ σθεινύληαη από απηήλ ηελ πνιηηηθή.  

ε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαινύκε όινπο ηνπο Γηπισκαηνύρνπο 
Μεραληθνύο θαη όινπο ηνπο Έιιελεο επηζηήκνλεο λα ζπκκεηάζρνπλ, 
ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ηζνλνκία θαη θνηλή κεηαρείξηζε όισλ.  

ε απηό ην πιαίζην απνζηέιινπκε ζήκεξα ζηνπο αξκόδηνπο 
Τπνπξγνύο, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη 
Δλέξγεηαο Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνιενδνκηθέο θαη 

αδεηνδνηηθέο παξαβάζεηο πνπ έπεζαλ ζηελ αληίιεςε καο γηα 4 
θαηαζηήκαηα ηνπ νκίινπ Lidl,  θαη ζα πεξηκέλνπκε ηηο ελέξγεηέο ηνπο, 
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηε ρώξα καο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππέπεζε ζε γλώζε καο όηη 4 θαηαζηήκαηα ηεο 
εηαηξείαο Lidl όθεηιαλ λα έρνπλ άδεηεο ρξήζεο Τπεξαγνξάο (Super 
Market) Σξνθίκσλ θαη όρη άδεηα Μηθηνύ Καηαζηήκαηνο Σξνθίκσλ. 

Έγηλε από ηελ Τπεξεζία καο έιεγρνο ζηα παξαθάησ θαηαζηήκαηα ηεο 
αιπζίδαο Lidl:  

1. LIDL επί ηεο Λ. Αιίκνπ 79 (Κπβέιεο – Παπαλαζηαζίνπ) Ο.Σ. 281 ζην 
ΓΗΜΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ. 

2. LIDL επί ηεο Λ. Βνπιηαγκέλεο θαη Αλζέσλ Ο.Σ. 406 ζην ΓΗΜΟ 
ΓΛΤΦΑΓΑ. 

3. LIDL επί ηεο νδνύ Αγ. Γεκεηξίνπ (Φηινζηξάηνπ – Ππζαγόξα) Ο.Σ. 
1135 ζην ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ. 

4. LIDL επί ηεο νδνύ Βνπιηαγκέλεο 323-325 θαη Τςειάληνπ Ο.Σ. 501 ζην 
ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ. 

5. LIDL επί ηεο νδνύ Γεκνθξαηίαο 4 ν.η. 202 ζην ΓΗΜΟ ΜΔΛΙΙΩΝ. 

Ο έιεγρνο βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία από ηα αληίγξαθα ησλ νηθνδνκηθώλ 
αδεηώλ, πνπ παξειήθζεζαλ από ηα Πνιενδνκηθά Γξαθεία, 
αεξνθσηνγξαθίεο θαη νξζνθσηνράξηεο ρξνλνινγίαο 2010 θαη 2007, 
πνπ παξειήθζεζαλ από ηνλ Ο.Κ.Υ.Δ., θαζώο θαη ησλ εθαξκνγώλ ηνπ 
δηαδηθηύνπ Google Earth θαη Bing Maps. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ αλαδήηεζε ησλ πνιενδνκηθώλ θαθέισλ 

κόλν ηα Πνιενδνκηθά Γξαθεία ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο θαη ηνπ Ννηίνπ 
Σνκέα Αζελώλ πνπ δηέζεηαλ ειεθηξνληθό ζύζηεκα αλαδήηεζεο 
αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά, ελώ ζηα Πνιενδνκηθά Γξαθεία Γήκνπ 
Πεξηζηεξίνπ δεηήζεθε εηζαγγειηθή παξαγγειία θαη ζηεο Αγίαο 
Παξαζθεπήο ε αλαδήηεζε ήηαλ δπζρεξέζηαηε εμαηηίαο έιιεηςεο 
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ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο θαη αλαδηνξγάλσζεο ηνπ αξρείνπ.  
Δλδεηθηηθά γηα ην θαηάζηεκα ησλ LIDL Μειηζζίσλ ζηάζεθε δπλαηή ε 
αλεύξεζε ελόο κόλν από ηνπο δύν θαθέινπο αδεηώλ. 

Με ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, έγηλε έιεγρνο γηα ηπρόλ παξαβάζεηο ζε 
ζρέζε κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία. 

Σα πξώηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνξηζκέλε 
δπλαηόηεηα ησλ ππαξρόλησλ ζηνηρείσλ έρνπλ σο εμήο: 

 Σα θαηαζηήκαηα LIDL επί ησλ νδώλ  

      Α) Λ. Αιίκνπ 79 

      Β) Λ. Βνπιηαγκέλεο θαη Αλζέσλ 

      Γ) Λ. Βνπιηαγκέλεο 323-325 θαη Τςειάληνπ 

      Γ) Αγ. Γεκεηξίνπ 300 

έτοσν άδεια τρήζης «μικηού καηαζηήμαηος ηροθίμφν» (Υγ. Καν. 
Άρ. 43). 

ηα θαηαζηήκαηα απηήο ηεο ρξήζεσο  δελ επηηξέπεηαη λα πσινύληαη : 

 Ρνύρα παηδηθά, εζώξνπρα, καγηώ, θάιηζεο 

 Ρνύρα γπλαηθεία, εζώξνπρα, αζιεηηθά, θάιηζεο, καγηώ 

 Ρνύρα αλδξηθά, εζώξνπρα, αζιεηηθά, θάιηζεο, καγηώ 

 Ηιεθηξηθά είδε θαη κεραλήκαηα 

 Αληαιιαθηηθά παληόο είδνπο 

 Μηθξνέπηπια 

 Δίδε θήπνπ θαη όια ηα είδε επνρήο 

 Παπνύηζηα θαη παληόθιεο γηα όιεο ηηο ειηθίεο 

 Φπηά 

Παρ’ όλα ηαύηα, ηόζο από διαθημιζηικά ένησπα όζο και από επί 
ηόποσ επιζκέυεις παραηηρήθηκε όηι πφλούνηαι όλα ηα 
παραπάνφ είδη ηα οποία επιηρέπονηαι μόνο ζε καηαζηήμαηα με 
άδεια τρήζης «Υπεραγοράς», ενώ από ηοσς όροσς δόμηζης ηης 
περιοτής απαγορεύεηαι η εγκαηάζηαζη και λειηοσργία. 

Σν θηίξην 5 έρεη άδεηα Τπεξαγνξάο (Super Market). 

Όια ηα θαηαζηήκαηα πνπ ειέγρζεθαλ είραλ πνιύ κεγάιεο δηαθνξέο 
από ηα δεισζέληα θαη εγθεθξηκέλα ζηελ νηθνδνκηθή ηνπο άδεηα, όζνλ 
αθνξά ην ζέκα ηεο κεηαηξνπήο ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ζε ρώξνπο 

ζηάζκεπζεο.  ηελ πξαγκαηηθόηεηα έρνπλ επηζηξώζεη ζρεδόλ όιν ην 
ρώξν ππνρξεσηηθήο θύηεπζεο κε αζθαιηόκηγκα δεκηνπξγώληαο 
ππαίζξηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο.  Δπίζεο, δελ έρνπλ θπηεπηεί δέληξα 
πιελ ειαρίζησλ πεξηπηώζεσλ. 



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – Τηλ. 210 32.91.501 –  E-mail: press@central.tee.gr 4 
 

πκθώλσο πξνο ην άξζξν 22 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ ηα 2/3 
ηνπ ππνρξεσηηθώο αθαιύπηνπ ρώξνπ πξέπεη λα κέλνπλ αλεπίζηξσηα 
γηα ππνρξεσηηθή θύηεπζε.  Δπίζεο, αλά 25 η.κ. πξαζηάο πξέπεη λα 
θπηεπηεί έλα δέληξν. 

Θέκα ζπκκόξθσζεο όςεσλ (πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε εγθεθξηκέλα 
ζρέδηα) 

ηα θαηάζηεκα 1 (Λ. Αιίκνπ 79), ζηε δεύηεξε νηθνδνκηθή άδεηα 
(185/2011) αλαθέξεηαη αιιαγή όςεσλ αιιά δελ ππήξραλ ηα αληίζηνηρα 
ζρέδηα, γηα λα γίλεη  ν ζρεηηθόο έιεγρνο. 

ην θαηάζηεκα 3 (Αγ. Γεκεηξίνπ 300), ζηε δεύηεξε νηθνδνκηθή άδεηα 
(677/06) αλαθέξεηαη αιιαγή όςεσλ αιιά δελ ππήξραλ ηα αληίζηνηρα 
ζρέδηα, γηα λα γίλεη  ν ζρεηηθόο έιεγρνο. 

ην θαηάζηεκα 2 (Λ. Βνπιηαγκέλεο θαη Αλζέσλ) νη όςεηο έρνπλ 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε απηέο ηεο αξρηθήο άδεηαο (215/01) θαη δελ 
ππάξρεη κεηαγελέζηεξε άδεηα αιιαγήο όςεσλ. 

Γεληθώο, ππάξρεη κηα αζπκθσλία εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ όςεσλ κε ηελ 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη νη θάθεινη ησλ αξρείσλ ησλ νηθνδνκηθώλ 
αδεηώλ ελεκεξώζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο. 

Δίλαη πιένλ γεληθή δηαπίζησζε ε ιεηηνπξγία ησλ αξκόδησλ Φνξέσλ 
αιιά θαη ε Ννκνζεζία λα αγγίδεη θύξηα ηνλ πνιίηε θαη ηνπο 
επηζηεκνληθνύο Φνξείο, ζε αληίζεζε κε θιάδνπο πνπ ηπγράλνπλ 
«αζπιίαο». 

Η ηαθηηθή απηή έρεη δεκηνπξγήζεη ζε όινπο ην αίζζεκα θνηλσληθήο 
αδηθίαο θαη αληζόηεηαο.  ε απηό ην πιαίζην ην ΣΔΔ ζα αλαιάβεη 
πξσηνβνπιίεο αλάδεημεο ηόζν ησλ θιεηζηώλ αγνξώλ όζν θαη ηεο 
πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο θάπνησλ θαη ζε πεξίπησζε επζπλώλ 
Μεραληθώλ ζηηο παξαπάλσ παξαβάζεηο, ζα επηιεθζνύλ ηα αξκόδηα 
Πεηζαξρηθά Όξγαλα ηνπ ΣΔΔ.  

Η έσο ζήκεξα πξνζηαζία ησλ θιεηζηώλ αγνξώλ, ησλ κεηαπξαηώλ θαη 
ησλ θαξηέι, όπσο νη μέλεο αιπζίδεο ηξνθίκσλ, νη ηξάπεδεο, ηα δνκηθά 
πιηθά, νη αεξνκεηαθνξέο, θ.ιπ., ε αζπδνζία μέλσλ εηαηξεηώλ θαη ε 
επηβνιή «ακλεζηίαο» ζε παξαβαηηθέο  ζπκπεξηθνξέο μέλσλ εηαηξεηώλ, 
όπσο ε SIEMENS, ε αδπλακία ειέγρσλ θαξηέι από ηελ Δπηηξνπή 
Αληαγσληζκνύ, ην κόλν πνπ πεηπραίλνπλ είλαη λα ζπλδξάκνπλ ζε 
θαηαζηάζεηο θνηλσληθήο έλζηαζεο.   

Αλακέλνπκε ηηο ελέξγεηαο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγώλ γηα έλα θξάηνο 
δηθαίνπ πνπ νη αξκόδηεο αξρέο ζα αζρνινύληαη κε ηνλ ίδην «δήιν» κε 
όινπο ηνπο πνιίηεο θαη όινπο ηνπο θιάδνπο. 

 

 


