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Θέμα: Ενημέρωση και αίτημα για ενέργειες σχετικά με θέματα που αφορούν Μηχανικούς
μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ και του ΤΕΕ
Κύριε Πρόεδρε
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για θέματα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι
μηχανικοί, στην καθημερινότητά τους και παρακαλούμε να τα εξετάσετε με σκοπό την
επίλυσή τους ώστε, να διευκολυνθεί τόσο η διεκπεραίωση του αντικειμένου τους όσο και
των συναδέλφων μηχανικών, ελεύθερων επαγγελματιών.
1.
Όπως γνωρίζετε κάποια από τα αντικείμενα του Μηχανικού στο δημόσιο τομέα
είναι: η Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κτιρίων του Δημοσίου, οι Εγκρίσεις Εργασιών
Μικρής Κλίμακας οι 'Άδειες Δόμησης ή Κατεδάφισης, οι υπαγωγές των αυθαιρέτων
του δημοσίου στο Ν.4495/2017 και παλαιότερα στο Ν4178/13 κλπ. Η
διεκπεραίωσή τους γίνεται από τον μηχανικό της υπηρεσίας του Δήμου,
χρησιμοποιώντας (για ορισμένες από αυτές) τον προσωπικό του λογαριασμό, στο
ΤΕΕ. Έτσι, η ευθύνη καθίσταται απολύτως προσωπική καθώς δεν εμπλέκεται
κανένας ανώτερος, προϊστάμενος. Σε περίπτωση αδυναμίας του μηχανικού να
ολοκληρώσει τη διαδικασία (λόγω υπηρεσιακών ή προσωπικών λόγων) η
καταγραφή στο σύστημα παραμένει με τον προσωπικό του αριθμό κρατώντας και
την ευθύνη για μια διαδικασία που δεν ελέγχει.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει:
 Να διερευνήσετε την περίπτωση, ώστε κάθε Δήμος να αποκτήσει έναν
λογαριασμό στον οποίο θα αναφέρεται ο έκαστος μηχανικός που ελέγχει τη
διαδικασία.
 Να υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης αδειών δόμησης, των μελετών που έχουν
ήδη ανατεθεί, από τις Διευθύνουσες Υπηρεσίες των Δήμων ώστε σε
μεταγενέστερο στάδιο να μπορεί να εκδοθεί η αναθεώρηση, από υπαλλήλους
μηχανικούς των Υπηρεσιών ή άλλον ιδιώτη μηχανικό. Διότι, παρατηρούνται
περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να εκδοθεί αναθεώρηση άδειας δόμησης, μετά το







πέρας σημαντικού χρονικού διαστήματος (λόγω θεμάτων αρχαιολογίας ή για
άλλους αστάθμητους παράγοντες) λόγω του ότι είναι αδύνατη η επικοινωνία με
τον ανάδοχο μελετητή και δεν έχει γίνει η υποκατάστασή του πχ λόγω
συνταξιοδότησης.
Η ηλεκτρονική υπογραφή μηχανικού να μην αφορά μόνο τη διαδικασία
τακτοποίησης αυθαιρέτων αλλά και όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες όπως η
σύνταξη τοπογραφικών για μεταβιβάσεις ακινήτων, η έκδοση αδειών δόμησης
κλπ καθώς αυτές γίνονται αποκλειστικά και υπέρ των δήμων.
Να διερευνηθεί η δυνατότητα συνυπογραφής, από ανώτερο προϊστάμενο, σε
περιπτώσεις όπως, οι νομιμοποιήσεις υφιστάμενων κτιρίων και Ε.Ε.Μ. Κλίμακας
(σήμερα, για τη στατική επάρκεια απαιτείται Δήλωση μόνο του Πολιτικού
Μηχανικού).
Για έκδοση οποιασδήποτε πράξης, να δίνεται εντολή από τη Διοίκηση (πχ των
Δήμων). Για παράδειγμα, αυτό γίνεται σήμερα στις εργασίες μικρής κλίμακας για
κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους, για τις οποίες προηγείται έκδοση
απόφασης Δ.Σ. διότι κατόπιν προτάσεων επετεύχθη ήδη, προ της έκδοσης των
νόμων των αυθαιρέτων, να συμπεριληφθεί στα απαιτούμενα των αδειών μικρής
κλίμακας που ίσχυε από το 2004.

2. Μετά από την παρέμβαση του δικηγορικού σώματος για την εξυπηρέτηση των
δικηγόρων από τις δημόσιες υπηρεσίες και τον e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε η Π.Ν.Π. από το Υπ.
Εσωτερικών για τα Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού (2/10/2020) και η υπ’ αριθ. 219732/18.9.2020 διευκρινιστική
Εγκύκλιος, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους δικηγόρους, να εξυπηρετούνται
στα χρονικά διαστήματα εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού
και χωρίς προγραμματισμό. Θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται την ανάλογη
προσοχή εκ μέρους του ΤΕΕ καθώς υπάρχει ανισότητα διάθεσης χρόνου μεταξύ των
κλάδων και δημιουργείται άσκοπη αναστάτωση στις υπηρεσίες. Προτείνουμε να
καθοριστεί συγκεκριμένο ωράριο επισκέψεων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, κοινό για
όλες τις ειδικότητες (μηχανικών, δικηγόρων κλπ).
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