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ΤΥΠΟΥ

Κύκλος συναντήσεων με τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αδειοδότηση καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος
Κύκλο συναντήσεων με τους φορείς της Πολιτείας, οι οποίοι εμπλέκονται κάθε φορά στην αδειοδότηση
επιχειρήσεων, έχει ανοίξει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν προβλήματα στις διαδικασίες ή το
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να προωθηθούν συγκεκριμένες λύσεις και να συντονιστούν πιθανές παρεμβάσεις προς
την πολιτεία. Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η αρτιότερη
πληροφόρηση των συναδέλφων ως προς τις απαιτήσεις των νέων νόμων.
Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη στις 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ συνάντηση εργασίας, με θέμα τις διαδικασίες και τα προβλήματα που
απαντώνται στην αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αρμόδιοι υπηρεσιακοί
παράγοντες και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Μητροπολιτικής
Ενότητας.
Αναλυτικότερα, εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχαν ο πρόεδρος του Τμήματος, Τάσος Κονακλίδης,
ο Δημήτρης Μήτρου, Σύνδεσμος της Μόνιμης Επιτροπής (ΜΕ) Επαγγελματικών Θεμάτων με τη Διοικούσα
Επιτροπή, η Μαρία Γρηγοριάδου, πρόεδρος της ΜΕ Επαγγελματιών Θεμάτων, ο Βασίλης Εβρένογλου,
αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων (ΤΕΘ), ο Οδυσσέας Γραμμένος,
συνεργάτης ΤΕΘ και ο Ιωάννης Δαρδαμανέλης, μέλος της ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων.
Το “παρών” στη συνάντηση έδωσαν εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων Θεσσαλονίκης,
Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου και Θέρμης, της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και του Εμπορικού
Συλλόγου Θέρμης.
Στόχος της ήταν η αμοιβαία ενημέρωση, ο εντοπισμός προβλημάτων στην εφαρμογή των διατάξεων, η
προώθηση λύσεων εντός του πλαισίου των νόμων και ο συντονισμός πιθανών παρεμβάσεων προς την
πολιτεία για τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, με τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη.
Ο Τάσος Κονακλίδης
Κατά τον χαιρετισμό του στην συνάντηση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, επισήμανε
ότι η πρωτοβουλία αυτή του ΤΕΕ/ΤΚΜ έρχεται σε συνέχεια ανάλογων πρωτοβουλιών του Τμήματος
(πχ, συναντήσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ και Υπηρεσιών Δόμησης -ΥΔΟΜ- δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας) και έχει στόχο να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας με τις
αδειοδοτούσες αρχές τις πολιτείας για κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα, όπου οι μηχανικοί
εμπλέκονται στις διαδικασίες αδειοδότησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Από την πλευρά του, ο σύνδεσμος της Διοικούσας Επιτροπής με τη Μόνιμη Επιτροπή
Επαγγελματικών Θεμάτων, Δημήτρης Μήτρου, σημείωσε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανέλαβε την πρωτοβουλία να
ξεκινήσει μια στενότερη συνεργασία σε μόνιμη βάση με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, με
σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων και των πολιτών, για τις διαδικασίες αδειοδότησης των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την ενιαία αντιμετώπιση διαδικαστικών θεμάτων και την
ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με παρεμβάσεις προς την πολιτεία.
Τόνισε επίσης ότι είναι κρίσιμη η συνεχής ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τις αλλαγές στις
διαδικασίες αδειοδότησης –και ειδικά των νέων-γιατί είναι μεγάλη η ευθύνη που αναλαμβάνουν και πρέπει να
γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους, που ορίζονται από μια νομοθεσία που συνεχώς αλλάζει. Οι εξαγγελίες για
την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης είναι ελπιδοφόρες, όμως απαιτείται η συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων για να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν.
Και νέες συναντήσεις ενόψει
Ακολούθησε συζήτηση επί των θεμάτων, που τέθηκαν από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενώ κατεγράφησαν οι
απόψεις των δήμων και των υπηρεσιών, τις οποίες το Τμήμα θα επεξεργαστεί σε συνεργασία μαζί τους. Θα
υπάρξει ενημέρωση των συναδέλφων (ιστοσελίδα) και θα σχεδιαστούν -εάν χρειαστεί- από κοινού
παρεμβάσεις προς τη πολιτεία. Θα ακολουθήσουν και νέες συναντήσεις, αναλόγως με τα θέματα που θα
προκύπτουν._
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.tkm.tee.gr, στο link ,
Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου

