Άστοχος σχεδιασμός με διαχρονική πολιτική ευθύνη

Η δεκαετία 2010-2020 αναμφισβήτητα άλλαξε το επάγγελμα του μηχανικού και
έφερε ριζικές αλλαγές τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Πτωχεύσεις εταιρειών, απολύσεις, μειώσεις αποδοχών και συντάξεων, μετανάστευση
για αναζήτηση εργασίας.
Παρά το ζοφερό μέλλον που διαγραφόταν και τη μίζερη περιρρέουσα
ατμόσφαιρα, οι Έλληνες μηχανικοί παρέμειναν πιστοί στο καθήκον, «έβαλαν πλάτη»
και συνεχίζουν να στηρίζουν την προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας και την
οριστική έξοδο από την οικονομική κρίση.
Αποτελεί μεγάλη και αρνητική έκπληξη για εμάς το γεγονός ότι ο αρμόδιος
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκης δεν είναι ενήμερος για τη
συμβολή του μηχανικού και του τεχνικού γραφείου μέσα στην κρίση, πριν αναλάβει
το χαρτοφυλάκιό του.
Συγκεκριμένα:
 Με το μητρώο Ελεγκτών Δόμησης αναλάβαμε τον εποπτικό ρόλο που το
Δημόσιο επί χρόνια αδυνατούσε να επιτελέσει
 Με το μητρώο Ελεγκτών Δημοσίων Έργων αναλάβαμε την αποσυμφόρηση
των Δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών
 Με τους νόμους περί αυθαιρέτων δόθηκε ένα οριστικό τέλος στην αυθαίρετη
δόμηση, επικαιροποιήθηκε το σύνολο της Δόμησης και μαζί με την Ταυτότητα
Κτηρίου θα αποτυπωθεί η Δομημένη πραγματικότητα. Βοηθήσαμε τους
Δήμους να εισπράττουν τα πραγματικά Δημοτικά Τέλη και Φόρους που τους
αναλογούν και ωριμάσαμε τα ακίνητα για ξένους επενδυτές
 Με τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και τον ΚΕΝΑΚ, εμπεδώθηκε η συνεισφορά
της οικιακής κατανάλωσης στο ενεργειακό ισοζύγιο και ωρίμασαν οι
συνθήκες για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας τύπου «Εξοικονομώ Αυτονομώ»
 Συμβάλουμε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, του
μεγαλύτερου από τα μεγάλα έργα.
Μετά τις άστοχες δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη σχετικά με ενέργειες μηχανικών της
«τελευταίας ώρας», είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει καταλάβει ούτε το ρόλο του ούτε τις
συνέπειες των δηλώσεών του.
Η ανύπαρκτη επί της ουσίας διαβούλευση του νέου Νόμου περί
«Εκσυγχρονισμού της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις», η προχειρότητα σύνταξης του ίδιου του κειμένου του νόμου με τις
πολλαπλές τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής (που αποδεικνύεται τόσο από την
επανάληψη έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ όσο και την ένταξη διορθώσεων και
τροποποιήσεων με νέο νόμο!) είναι αποτέλεσμα – μεταξύ πολλών άλλων - της
άρνησης του Υπουργείου να συζητήσει επί της ουσίας με τον επίσημο τεχνικό
σύμβουλο του κράτους.
Η ΔΗ.ΣΥΜ. με σεβασμό τόσο στο θεσμικό ρόλο του ΤΕΕ ως τεχνικού σύμβουλου
του κράτους όσο και στα μέλη του διπλωματούχους μηχανικούς, δεν αρκείται σε
στείρο και αντιπολιτευτικό ρόλο, αλλά αντίθετα έγκαιρα παρεμβαίνει με

αιτιολογημένες προτάσεις και παρεμβάσεις για όλα τα ζητήματα τεχνικού
ενδιαφέροντος, με πιο πρόσφατα την κατάθεση προτάσεων επί του νέου
χωροταξικού νομοσχεδίου, παρεμβάσεις σχετικά με το νόμο 4495/17 περί
αυθαιρέτων, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» ή τη λήψη μέτρων ελάφρυνσης
των μηχανικών από τις συνέπειες της εξάπλωσης του Covid-19. Παρεμβάσεις
ουσιαστικές, χωρίς επικοινωνιακά τρυκ και μακριά από πρακτικές λαϊκισμού.
Είναι αλήθεια ότι αρκετές από τις προτάσεις αυτές έχουν υιοθετηθεί είτε από την
ηγεσία του ΤΕΕ ή από την πολιτεία. Η επικοινωνία όμως με την πολιτεία είναι
δύσκολη και σπάνια, με ευθύνη της ίδιας. Το τελευταίο δε διάστημα το επιτελείο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει επιδοθεί σε μια εκστρατεία απαξίωσης
του ρόλου του μηχανικού με ανακοινώσεις και δελτία τύπου που δείχνουν επιεικώς
άγνοια των διαδικασιών που το ίδιο έχει θεσμοθετήσει.
Με τον παρόν ψήφισμα,
A) Καλούμε τον Υπουργό:
1. Να ανασκευάσει τις άστοχες δηλώσεις του
2. Να αναγνωρίσει δημόσια τη συμβολή του μηχανικού στην ανάπτυξη της
Ελληνικής οικονομίας
3. Να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις του ΤΕΕ σχετικά με τη λειτουργικότητα και
την αποτελεσματικότητα του προγράμματος Εξοικονομώ - Αυτονομώ αλλά
και σχετικά με κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου όπου το ΤΕΕ
υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις και παρεμβάσεις, ως άλλωστε οφείλει
ως ο θεσμικός τεχνικός σύμβουλος του Κράτους.

B) Ζητάμε τον πλήρη ανασχεδιασμό της διαδικασίας ένταξης, για την ουσιαστική
καταπολέμηση της «ενεργειακής φτώχειας», με την ενσωμάτωση και άλλων
κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, που σχετίζονται για παράδειγμα με το
ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας, το εισόδημα των πολιτών, την ενεργειακή
κατάταξη των ιδιοκτησιών.
Δυστυχώς, με μόνα κριτήρια υπαγωγής μιας αίτησης, την χρονική προτεραιότητα και
το κλείσιμο του συστήματος μετά την εξάντληση των πόρων, το κράτος κρύβει τη
δική του αποτυχία να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και αφήνει τους
μηχανικούς εκτεθειμένους να απολογούνται για κάτι το οποίο δεν έχουν καμία
απολύτως ευθύνη.
Γ) Ζητάμε τη δημοσιοποίηση όχι μόνο των δικαιούχων των προγραμμάτων αλλά και
των συμβούλων έργου.

