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ζρεηηθά κε ην ρέδην Νόκνπ γηα ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ 

 

 

Η Αληηπξνζσπεία ηνπ Τερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ζηε 

Σπλεδξίαζε ηεο 11.06.2017 ζρεηηθά κε ην ζρέδην λφκνπ γηα ην δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ ππνγξακκίδεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηελ αχμεζε αληί γηα ηελ 

κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Η Αληηπξνζσπεία ηνπ ΤΔΔ επηζεκαίλεη ζηε 

δπλαηφηεηα ηνπ Τερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ: 

-  κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη, λα παίμεη ην ξφιν ηνπ ζηε κείσζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ζηε κείσζε ηεο πνιπλνκίαο θαη ηεο αζάθεηαο ησλ 

πνιενδνκηθψλ λφκσλ κέζσ θσδηθνπνηήζεσλ θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο. 

- λα ππνζηεξίμεη ηελ ελίζρπζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο ησλ κεραληθψλ κέζα 

απφ ηελ αδεηνδφηεζε ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, λα πξνβαίλνπλ 

ππεχζπλα ζηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, φπσο ζεηηθά πξνβιέπεη θαη ην 

λνκνζρέδην. 

Είλαη απαηηνύκελν όκωο λα εληζρπζεί θαη ην Σερληθό Επηκειεηήξην 

θαη ωο θνξέαο πάξνρνο απηήο ηεο εμνπζηνδόηεζεο, αιιά θαη ωο 

θνξέαο πνπ ζα νξίδεη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ζηα δηάθνξα όξγαλα 

θαη ζα ππνζηεξίδεη ηερληθά ωο ζύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο ηεο 

εθαξκνγήο απηνύ ηνπ λόκνπ. 
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Βαζηθή καο πξνηεξαηφηεηα είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, δειαδή ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ πνιηηψλ θαη απηφ ζέινπκε λα 

ην θάλνπκε ρσξίο γξαθεηνθξαηία. Με αλάζεζε ζην ΤΔΔ ηεο νξγάλσζεο 

θαη δηαρείξηζεο ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο. 

 

Τν Τ.Δ.Δ. είλαη έηνηκν γηα ηελ ςεθηαθή ηαπηφηεηα ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία 

έρεη ήδε εγθξηζεί απφ ην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ζηελ πξννπηηθή  

ζέζπηζήο ηεο. Ξαλαζεζκνζεηείηαη κε ην ζρέδην Νφκνπ. Δπηβάιιεηαη 

πιένλ λα πινπνηεζεί, πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππφβαζξν, ζην 

ππφβαζξν ηνπ θηεκαηνινγίνπ. 

Θα κπνξνχζε έηζη  ν κεραληθφο, παίξλνληαο απηήλ ηελ πιεξνθνξία, 

εληνπίδνληαο δειαδή ην νηθφπεδν θαη έρνληαο φιεο ηηο ζεζκηθέο γξακκέο, 

λα εθδίδεη ηελ νηθνδνκηθή άδεηα, εθφζνλ παξάιιεια έρεη γίλεη 

θσδηθνπνίεζε ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο ή εθφζνλ έρεη απινπνηεζεί. 

Δίλαη ζέκα πνιηηηθήο βνχιεζεο. 

 

Τν ΥΠΔΝ θαηαζέηεη έλα λνκνζρέδην επξέσο θάζκαηνο θαη 

καθξνπξφζεζκνπ νξίδνληα, πνπ ζέηεη ζέκα ειέγρνπ ηξσηφηεηαο ησλ 

θαηαζθεπψλ, ζέκα κείσζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηνπο απνηππψκαηνο, 

νθείιεη φκσο λα ζέζεη θαη ην ζέκα κείσζεο ηνπ κείδνλνο θηλδχλνπ πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ζηε ρψξα καο θαη ζηελ Δπξψπε, ζήκεξα, απηό ηεο 

κείωζεο ηωλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ ζηηο θαηαζθεπέο, ώζηε λα 

επηηεπρζεί θαηάιιεια ε αύμεζε ηνπ ρξόλνπ ηεο δωήο ηνπο. 

Θεσξείηαη απαξαίηεην, ν έιεγρνο ηεο δφκεζεο, κε φινπο ηνπο λένπο 

κεραληζκνχο πνπ εγθαζίζηαληαη κε ην ζρέδην Νφκνπ, λα ζπκβάιεη ζηνλ 

νιηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ 

πξνυπνζέηεη ηελ πξφβιεςε ζέζπηζεο κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο ησλ 

θξηηεξίσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ειέγρνπ απηνχ κε ζχγρξνλεο 
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ηερληθέο, κε πνιπεπίπεδε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη κε αλάζεζε 

λέσλ ξφισλ ζηνπο κεραληθνχο ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ζρεηηθψλ κε  

δηεχξπλζε ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ ζην ρψξν, ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηα 

πιηθά. 

 

Ο έιεγρνο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζα γίλεηαη θαιύηεξα κέζω ηνπ 

Σερληθνύ Επηκειεηεξίνπ. Σηελ θαηεχζπλζε απηή πξέπεη επίζεο λα 

εληζρπζνχλ παξάιιειεο δηαδηθαζίεο φπσο γηα παξάδεηγκα, ε αζθάιηζε 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη επζχλεο ησλ κεραληθψλ. 

 

Η Αληηπξνζσπεία ηνπ ΤΔΔ δεηάεη ζηηο θαηεπζχλζεηο απηέο 

δηφξζσζε/ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Σ/Ν γηα ην δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ - ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη παιαηφηεξεο πξνηάζεηο ηνπ – ζηα 

πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ θαη ηεο 

ζηήξημήο ηνπ ζηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηά ηνπ ζηνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο, ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ νηθηζηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο ππφ ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο. 

 

Τέινο ε Αληηπξνζσπεία ηνπ Τ.Δ.Δ. είλαη ππνρξεσκέλε λα αλαθεξζεί 

ζηνλ εηζπξαθηηθφ ραξαθηήξα ηνπ λφκνπ, κε ηελ έλλνηα φηη αληί λα 

ειέγρεη ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ εηζάγεη εηζπξαθηηθά κέηξα πνπ ζίγνπλ 

ηνπο κηθξντδηνθηήηεο αθηλήησλ. 

 

Η Αληηπξνζσπεία ζπγθξνηεί επηηξνπή, ε νπνία κε βάζε ηηο ζέζεηο απηέο 

θαη ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε, ζα ζπλδξάκεη ηνλ Πξφεδξν θαη ηελ 

Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΤΔΔ ζηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηεο θαη ε νπνία 

απαξηίδεηαη απφ ηνπο: 
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1. Γηνλχζην Κιαδάθε 

2. Μηιηηάδε Κισληδάθε 

3. Κσλ/λν Κξεκαιή 

4. Οπξαλία Πάικνπ 

5. Ισάλλε Τξηγψλε 


