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Θέμα: Ενίσχυση των υπολογιστικών συστημάτων του ΤΕΕ και παράταση των καταληκτικών
ημερομηνιών για την περαίωση των δηλώσεων τακτοποίησης με τους Ν.4178/13 και
Ν.4495/17

Συνάδελφε Πρόεδρε,
καθημερινά γινόμαστε δέκτες παραπόνων των συναδέλφων, σχετικά με την προβληματική λειτουργία
των πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΕ και ιδιαίτερα του «Συστήματος Δηλώσεων Αυθαιρέτων
Κτισμάτων Ν.4495/17 και Ν.4178/13» τα οποία αποτυγχάνουν εμφανώς να ανταποκριθούν στον
αυξανόμενο φόρτο, δημιουργώντας εκνευρισμό στους συναδέλφους, περιορίζοντας την
αποδοτικότητα τους, με αποτέλεσμα συχνά να τους εκθέτουν επαγγελματικά απέναντι στους
ιδιοκτήτες-πελάτες.
Ειδικότερα, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στη φόρτωση των δεδομένων, ακόμα και κατά
την είσοδο του χρήστη-μηχανικού, με συνέπεια ο κάθε συνάδελφος να αλλάζει φυλλομετρητές
ιστοσελίδων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και πολλές φορές άνευ αποτελέσματος. Χάνεται
πολύτιμος χρόνος και συγκεντρώνεται μεγάλος φόρτος εργασίας, καθυστερώντας τόσο τους
συναδέλφους, όσο και τους πολίτες.
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Ως ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας πιστεύουμε, ότι είναι χρέος μας ως ΤΕΕ να διαθέτουμε στην υπηρεσία του
μηχανικού, αλλά και του πολίτη, ποιοτικά και αποδοτικά ηλεκτρονικά συστήματα, έτσι ώστε οι
συνάδελφοι να μπορούν να κάνουν ανεμπόδιστα την δουλειά τους και αντίστοιχα να μην
ταλαιπωρούνται οι πολίτες.
Θεωρούμε υψίστης σημασίας το συνεχή έλεγχο των ηλεκτρονικών συστημάτων και την άμεση
αναβάθμισή τους επιβεβλημένη.
Τέλος λαμβάνοντας υπόψη τα προρρηθέντα αλλά και τα επιπλέον προβλήματα που μας δημιουργεί
το νέο ολικό lockdown στις περιοχές μας καθημερινά από τις 18.00 και μετά, δηλαδή τις ώρες που
μειώνεται λίγο ο υπολογιστικός φόρτος των συστημάτων του ΤΕΕ� καθίσταται πλέον αναγκαστική η
παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών για την ολοκλήρωση της υποβολής των δικαιολογητικών
στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ (τουλάχιστον 6 μηνών) μίας σειράς δηλώσεων τόσο των
Ν.4495/2017 και Ν.4178/2013 όσο και αυτών που μεταφέρθηκαν από τον Ν.4014/2011 στον
Ν.4178/2013. Να σημειωθεί ότι το θέμα είναι εξαιρετικά επείγον καθώς η 8η Φεβρουαρίου 2021 είναι
η καταληκτική ημερομηνία.
Συνάδελφε Πρόεδρε, ως ΤΕΕ έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τους συναδέλφους
μηχανικούς σε μια περίοδο που πλήττονται από την υγειονομική κρίση και τις συνέπειες αυτής,
εξασφαλίζοντας κατ΄ ελάχιστο την απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων μας.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

Βασίλειος Ν. Αϊβαλής
Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός
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