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Θέμα: Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και 

ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και 

λοιπές διατάξεις» 

 

 

Συνάδελφοι, 

 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ προκειμένου να συμβάλει στην διαμόρφωση των θέσεων και των προτάσεων του 

ΤΕΕ σχετικά με το σχέδιο νόμου: «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα 

παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού 

σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις», το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική 

διαβούλευση από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέχρι και την 17-10-2016, 

κρίνει σκόπιμο να επισημάνει να εξής: 

 

Α. Αποτελεί κοινό τόπο ότι για τον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό και την αντιμετώπιση των 

στρεβλώσεων του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα απαιτείται 

μια νέα «ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση»  (e-Government), η οποία θα βασίζεται στην ευρεία χρήση 

των ΤΠΕ, τόσο για την υλοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών της, όσο και για την επικοινωνία 

και συναλλαγή της με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Επομένως η θεσμοθέτηση αρχικά και στην συνέχεια η εισαγωγή, ανάπτυξη και λειτουργία 

πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων που διασυνδέονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με 

αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές όλων των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών που εμπλέκονται 

στην διαδικασία παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων αποτελεί ένα βήμα προς την σωστή 

κατεύθυνση.  
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Θεωρούμε ότι η εφαρμογή των συστημάτων, σε πλήρη ανάπτυξη, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο 

στην παραγωγικότητα και στη διαφάνεια του συστήματος και ταυτόχρονα να βοηθήσει στον 

αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας έργων και υπηρεσιών και την εξοικονόμηση δημόσιων 

πόρων. 

 

Β. Για την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου  απαιτείται η έκδοση σειράς υπουργικών 

αποφάσεων γεγονός, που η εμπειρία έχει δείξει, ότι θέτει σε κίνδυνο την ουσιαστική εφαρμογή των 

νέων διαδικασιών και εξαρτάται από την δέσμευση του υπουργείου, σε όλα τα επίπεδα της 

διοίκησης, να εφαρμόσει, σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,  όλες τις προβλέψεις του νόμου. 

 

Γ. Η δημιουργία δομών για την συγκέντρωση, διαχείριση και η επεξεργασία ενός πλήθους 

δεδομένων, έστω και σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να εξυπηρετεί αυστηρά το στόχο της 

διαφάνειας, της βελτίωσης της παραγωγικότητας, της μείωσης της γραφειοκρατίας, του ελέγχου 

της ποιότητας του παραγόμενου έργου και τελικά την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του 

πολίτη. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μια νέα μορφή 

«ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας» που αντί να διευκολύνει, θα δυσχεραίνει την παραγωγική 

διαδικασία και πιθανόν θα θέτει νέα εμπόδια στην πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων στη 

απαιτούμενη, για την εξυπηρέτηση τους πληροφορία.    

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Συναδελφικά 
 

 Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Πάρις Μπίλλιας 
 
Κοινοποίηση:  
ΤΕΕ 
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 
Εσωτερική διανομή: 
ΤΕΕ Φ (Χρον. Αρχείο, ΤΕΘ, ΓΟΔ) 

 

 


