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Με βασικό χαρακτηριστικό (και διαφορο-
ποίηση σε σχέση µε τον προηγούµενο

νόµο) τους συστηµατικούς ελέγχους, τόσο
των µελετών και όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών που περιλαµβάνονται στο
φάκελο, όσο και της κατασκευής (κατά τη
φάση της σκυροδέτησης, αλλά και στο τέ-
λος), όπως, επίσης, την πρόβλεψη διακοπής
της λειτουργίας των Πολεοδοµικών Γραφεί-
ων και την ενσωµάτωσή τους σε άλλα (της
Τοπικής ή Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης), ό-
ταν δεν πληρούν τις απαραίτητες προδια-
γραφές για την εξυπηρέτηση των πολιτών,
δόθηκε στη δηµοσιότητα από τον υπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε Γεώργιο  Σουφλιά το νέο σχέδιο
νόµου για την έκδοση των οικοδοµικών α-
δειών.
Με τα 12 άρθρα του σχεδίου νόµου, επέρ-

χεται µια σειρά αλλαγών, πολλές από τις
οποίες βρίσκονται στην κατεύθυνση που εί-
χε ζητήσει το ΤΕΕ και το σύνολο του τεχνι-
κού κόσµου. Πλην, όµως, για να καταστεί ε-
φικτή η εφαρµογή των προβλέψεών του, θα
απαιτηθεί η συµπλήρωση - διευκρίνιση αρ-
κετών διατάξεών του, όπως διαπιστώθηκε
από την πρώτη ανάγνωσή του. Άλλωστε, ο
υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, παρουσιάζοντας το
σχέδιο νόµου τόνισε ότι αναµένει τις παρα-
τηρήσεις και προτάσεις του ΤΕΕ, εντός σύ-
ντοµου χρόνου, πριν το καταθέσει στη Βου-
λή προς ψήφιση.
Ήδη, τα µέλη των Επιστηµονικών Επιτρο-

πών και της ειδικής Οµάδας Εργασίας που
είχε συγκροτηθεί µε απόφαση της ∆.Ε. του
ΤΕΕ, συνεδρίασαν στις αρχές της περασµέ-
νης εβδοµάδας, προκειµένου να συντάξουν
τις παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίω-
ση του σχεδίου νόµου (σ.σ. είχε προγραµ-
µατιστεί, όταν «έκλεινε» το σηµερινό τεύ-
χος και συνέντευξη Τύπου για την Πέµπτη
για να παρουσιαστούν οι προτάσεις -σχετι-
κά στο επόµενο τεύχος).
Μεταξύ άλλων, µε το σχέδιο νόµου καθο-

ρίζεται προθεσµία τριών µηνών για τη συ-
µπλήρωση του φακέλου µε όλα τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά. Αν παρέλθει η προθε-
σµία αυτή ο φάκελος επιστρέφεται. Ανάµε-
σα στα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στο εξής θα είναι και η βεβαίωση αξιοπι-

στίας του προγράµµατος ηλεκτρονικού υ-
πολογιστή που χρησιµοποιήθηκε για τη
στατική µελέτη, η οποία θα εκδίδεται από
την εταιρεία - προµηθευτή του προγράµµα-
τος. 
Με το άρθρο 6 θεσπίζεται ο έλεγχος των

εκτελουµένων εργασιών, ο οποίος γίνεται
οποτεδήποτε από την Πολεοδοµική Υπηρε-
σία, από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας
των εκτελουµένων εργασιών πριν από την
αποπεράτωση του φέροντος οργανισµού
της οικοδοµής σε κάποιο στάδιο της κατα-
σκευής του (σε κάθε περίπτωση πριν πέσει
η τελευταία πλάκα) προκειµένου να µη δη-
µιουργηθούν δυσµενή αποτελέσµατα από
κακή εφαρµογή της άδειας. Επίσης, µε την
παράγραφο 3 ένα ποσοστό τουλάχιστον
2% των οικοδοµικών αδειών που εκδίδεται
ετησίως θα ελέγχεται από το Σώµα Επιθε-
ωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Σε ό,τι αφορά τους ηµιυπαίθριους χώ-

ρους, αυτοί περιορίζονται στο 15% του συ-

νολικού συντελεστή δόµησης, κατανεµηµέ-
νοι ισοµερώς σε όλους τους ορόφους. Ε-
ξάλλου, στο εξής οι στεγασµένοι υπέργειοι
χώροι στάθµευσης θα προσµετρώνται στο
συντελεστή δόµησης.

Με το άρθρο 11 του νοµοσχεδίου καθιε-
ρώνονται προδιαγραφές επάρκειας των πο-
λεοδοµικών υπηρεσιών που έχουν σκοπό
να υποστηρίξουν τις προτεινόµενες ρυθµί-
σεις που επιφέρει ο νόµος. Ειδικότερα, θε-
σπίζονται κριτήρια κατάταξής τους σε κατη-
γορίες προκειµένου να εξασφαλιστούν οι
ελάχιστες απαιτούµενες προϋποθέσεις λει-
τουργίας τους που αναφέρονται στη στελέ-
χωσή τους και στις υλικοτεχνικές υποδο-
µές που απαιτούνται. Γι’ αυτό το σκοπό θε-
σπίζεται ειδική εισφορά στις οικοδοµικές
άδειες ίση µε το 0,5 έως 1% του προϋπολο-
γισµού τους που διατίθεται µε απόφαση
του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε στις πολεοδοµικές
υπηρεσίες.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ:

Έλεγχος σε όλες τις φάσεις
«Λουκέτο» στις προβληµατικές πολεοδοµίες

Το  πλήρες  κείµενο  του  σχεδίου  νόµου
και  της  εισηγητικής  έκθεσης  
δηµοσιεύεται  στις  σελ.  45-552




