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Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 114/14 

 
Θέμα: Επείγουσες τροποποιήσεις νόμου 3316/2005. 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Με μεγάλη μας ικανοποίηση είδαμε ότι στις 31 Μαΐου 2014 συστήσατε Ομάδα Εργασίας (O.E.) 

με αντικείμενο την διατύπωση προτάσεων για επείγουσες τροποποιήσεις του ν.3316/2005, 

λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στο χώρο των μελετητικών 

υπηρεσιών σε συνδυασμό με την μακρόχρονη αδράνεια της πολιτείας. Μας ικανοποίησε ιδιαίτερα 

το στενό χρονοδιάγραμμα που είχατε θέσει για το έργο της Ο.Ε. Συμμετείχαμε ενθέρμως σ΄ αυτή 

την Ο.Ε. ενώ παράλληλα εργαστήκαμε σε επίπεδο Συνδέσμου, επεξεργαζόμενοι τα πλέον 

σημαντικά προβλήματα που έχουν αναδυθεί και διατυπώνοντας θέσεις για την αντιμετώπισή τους, 

σε επίπεδο άμεσων νομοθετικών παρεμβάσεων. Η Ο.Ε. ολοκλήρωσε περί τα μέσα Ιουλίου 2014 

το έργο της διατύπωσης προτάσεων για άμεσες παρεμβάσεις στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

Κατά τη συνάντηση που είχαμε στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 σας θέσαμε το θέμα των επειγουσών 

τροποποιήσεων του ν.3316 και μας υποσχεθήκατε ότι θα το εξετάζατε. 

Με μεγάλη μας απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε σχετικά με 

αυτό το φλέγον θέμα, οι δε ενδείξεις που έχουμε από υπηρεσιακούς παράγοντες είναι ότι δεν 

υπάρχει τέτοιο θέμα στην ατζέντα άμεσων ενεργειών του Υπουργείου σας. 

Κύριε Υπουργέ, επειδή τα προβλήματα στο χώρο μας διογκώνονται μέρα με τη μέρα, 

παρακαλούμε θερμώς να ασχοληθείτε με το θέμα και να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, ώστε να 

ολοκληρωθεί η εργασία που εσείς ορθώς ξεκινήσατε για τις άμεσες τροποποιήσεις του ν.3316 και 

να θεσμοθετηθούν το ταχύτερο δυνατό οι  προτάσεις  που έχει διατυπώσει η Ο.Ε. που συστήσατε 

(όπως ενημερωθήκαμε υπάρχει η δυνατότητα να τις συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο που προωθεί 

το Υπουργείο σας προς ψήφιση). Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δώσετε άμεση 

διέξοδο σε πολλά από τα προβλήματα που ταλανίζουν τους μελετητές, να διασφαλίσετε την 

απαιτούμενη ποιότητα των μελετών, καθώς και να απεγκλωβίσετε έργα που έχουν τελματωθεί 

λόγω διαδικαστικών προβλημάτων στην εξέλιξη των μελετών τους. 

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας στο κατεπείγον αίτημά μας, διατελούμε στη 

διάθεσή σας. 

Μετά τιμής 

 

 

 

 

Γιώργος Κάζος 
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