
Θέμα:  Άμεση Συγκρότηση και Ηλεκτρονική Λειτουργία για Συμβούλια 
Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) 

Αξιότιμη κ. Συντονίστρια,

Γνωρίζετε άριστα τα προβλήματα που έχουν προκληθεί και στη 
Δημόσια Διοίκηση, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η ανάγκη ψηφιακής αναβάθμισης των διαδικασιών της Δημόσιας 
Διοίκησης της Χώρας είναι αναμφισβήτητη και καθίσταται ιδιαιτέρως 
κρίσιμη, λόγω της πρωτοφανής υγειονομικής κρίσης η οποία πλήττει (και) 
τη χωρά μας, υποχρεώνει όλους να προβούμε σε αναγκαίες λειτουργικές 
τροποποιήσεις προκειμένου να γίνει κατά το δυνατόν εφικτή, η συνέχιση 
του εργασιακού μας βίου.

Στα πλαίσια αυτά επισημαίνουμε την ανάγκη, να συνεδριάζουν με 
τηλεδιάσκεψη τα Συμβούλια που υπάγονται στο φορέα σας, όπως τα 
Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και τα Συμβούλια Πολεοδομικών 
Αμφισβητήσεων. Ήδη, ορισμένα συμβούλια προχώρησαν σε τηλε-
συνεδριάσεις. Το Δημόσιο διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα 
(www.epresence.gr) , ώστε να υποστηρίξει ηλεκτρονικές συνεδριάσεις 
κατάθεση των απαιτούμενων αρχείων είναι εύκολο να γίνεται με 
ηλεκτρονική αποστολή  από τους συναδέλφους.  Γνωρίζετε ότι ένα πολύ 
μεγάλο πλήθος οικοδομικών αδειών εξαρτάται από τα συμβούλια αυτά και 
όσο παραμένουν ανενεργά, τόσο η οικονομική δραστηριότητα βαδίζει σε 
μεγαλύτερη ύφεση. Είναι περιττό να τονίσω την τεράστια συμβολή των 
οικοδομικών έργων – εργοταξίων στην οικονομική επιβίωση της χώρας στις 
δυσμενείς σημερινές συνθήκες.
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Παρεμπιπτόντως, οφείλουμε να τονίσουμε την ανάγκη 
ολοκλήρωσης της συγκρότησης ορισμένων συμβουλίων σε επίπεδο 
Ανατολικής Κρήτης τουλάχιστον. Αναμένουμε την ουσιαστική 
συμπαράσταση και συνεργασία σας στα δίκαια και αγωνιώδη αιτήματά  
μας.

Θα βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Κοινοποίηση.:
1. ΤΕΕ
2. Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

Εσωτερική διανομή:
 Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
 Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
 Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
 Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
 Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
 Γραφείο Προϊσταμένης
 Γραφείο μηχανικών
 Σύλλογοι Μηχανικών-
 Χρονολογικό Αρχείο
 Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
   Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ


