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19 Ιοσλίοσ 2018 

 
Η αδράνεια είναι εσθύνη – Δημόζια παρέμβαζη ηοσ Προέδροσ ηοσ ΤΕΕ για 
ηλεκηρονικές διαδικαζίες ηώρα, πανηού! 
 
Με αθνξκή ην ηειεπηαίν πεξηζηαηηθό μπινδαξκνύ ππαιιήινπ ζε ππεξεζία 
πνιενδνκίαο ησλ Κπθιάδσλ, ν Πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ Γηώξγνο Σηαζηλόο δήισζε: 
 
«Είλαη αδηαλόεην, ελ έηεη 2018, λα κελ ππάξρεη ζηε ρώξα λνκηκόηεηα θαη νκαιή 
δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία. Η θαηάζηαζε έρεη πιένλ μεθύγεη θαη όζνη έρνπλ 
απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο απέλαληη ζηνπο 
δεκνζίνπο ππαιιήινπο αιιά θαη ζηνπο κεραληθνύο πνπ εξγάδνληαη θαη παξάγνπλ 
επαγγεικαηηθό θαη επηζηεκνληθό έξγν ππό αληίμνεο θαη παξάινγα αλαρξνληζηηθέο 
ζπλζήθεο. Είλαη θαηξόο λα πεξάζνπκε ζε κηα λέα επνρή, κε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο 
θαη  ζπλαιιαγέο, ρσξίο πξνζσπηθή επαθή κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο. 
 
Η ιύζε ζηηο παζνγέλεηεο δεθαεηηώλ ζηα ζέκαηα πνιενδνκίαο θαη ρσξνηαμίαο έξρεηαη 
κόλν κέζα από ηελ εηζαγσγή πιήξσο ειεθηξνληθώλ εξγαιείσλ θαη αλαγθαίσλ 
κεηαξξπζκίζεσλ όπσο: 

- Η ειεθηξνληθή έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, ηεο νπνίαο αλακέλνπκε ηελ 
ελεξγνπνίεζε από ην ΥΠΕΝ θαη ην ΤΕΕ έρεη ζρεδόλ έηνηκε 

- Η ζεζκνζέηεζε ελόο εληαίνπ ςεθηαθνύ ράξηε κε όια ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα 
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο αδεηνδνηήζεηο, όπσο πξνηείλεη ην ΤΕΕ θαη έρνπλ 
ζπκθσλήζεη ήδε θνξείο θαη θόκκαηα 

- Η έθδνζε θάζε είδνπο άδεηαο κε επζύλε ηνπ κεραληθνύ θαη πεξηνξηζκό ηνπ 
ξόινπ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ ζε ξόιν ειέγρνληνο, ππό 
ηελ πξνϋπόζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ κε μεθάζαξνπο 
θαλόλεο, βήκαηα θαη αξκνδηόηεηεο 

 
Δελ κπνξνύκε πιένλ λα κέλνπκε όκεξνη κηθξνζπκθεξόλησλ θαη σραδεξθηζκνύ. Η 
ρώξα έρεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη γξήγνξα θαη 
απνηειεζκαηηθά ζειίδα, αθήλνληαο πίζσ ηεο όζα καο πιήγσζαλ, γηαηί ην 
επηζηεκνληθό δπλακηθό κπνξεί θαη ηα εξγαιεία ππάξρνπλ. Τνπιάρηζηνλ ζηα ζέκαηα 
πνιενδνκίαο θαη ρσξνηαμίαο. Παξάιιεια, κπνξεί λα θαηαπνιεκήζεη απνηειεζκαηηθά 
ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά, λα εθζπγρξνλίζεη ηε δηνίθεζε θαη λα εμππεξεηήζεη 
θαιύηεξα ηνλ πνιίηε. Τν ΤΕΕ έρεη πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηνλ νδηθό ράξηε απηήο ηεο 
αιιαγήο.  
 
Καιώ ηελ Πνιηηεία, ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θόκκαηα λα αλαιάβνπλ δέζκεπζε θαη λα 
πξνσζήζνπλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά απηέο ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο. Δελ 
απαηηνύληαη πνιιά, νύηε θαλ κεγάινη νηθνλνκηθνί πόξνη:  ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη 
πιένλ είλαη βνύιεζε θαη απνηειεζκαηηθόηεηα. Καη ε αδξάλεηα είλαη επζύλε. 
Επνκέλσο ην δεηνύκελν είλαη έλα: Ηιεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο ηώξα, παληνύ!» 


