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Ειδικότερα, στις Θέσεις - Κατευθύνσεις τουΤΕΕ-ΤΚ∆Θ υπογραµµίζεται ότι κατ’ αρχήν εί-
ναι  απαραίτητο να υπάρξει ένα Ολοκληρωµένο
Θεσµικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών ́Εργων.
Στην κατεύθυνση αυτή, ένα ακόµα νοµοθέτηµα
που αποσπασµατικά θα οριοθετεί κάποιες δια-
δικασίες και κάποιους χρόνους, δεν θα προσφέ-
ρει τίποτα παρά την παράταση της σηµερινής
δυσλειτουργικής γραφειοκρατικής πραγµατικό-
τητας. 
Όλοι οι συντελεστές ενός ιδιωτικού έργου

θα πρέπει να έχουν διακριτό και συγκεκριµένο
ρόλο από τον οποίο να εκπορεύονται οι υπο-
χρεώσεις και οι ευθύνες. 
Πρωταρχικής σηµασίας για κάθε έργο είναι η

ύπαρξη µιας ολοκληρωµένης και άρτιας µελέ-
της. 
Επιβάλλεται αυστηρός και υποχρεωτικά κα-

θολικός έλεγχος των κατασκευών. 
Είναι απαραίτητη και σηµαντική η συστηµατι-

κή παρακολούθηση του αποδιδόµενου στον
χρηστή Ι.Ε.
Άκρως σηµαντική είναι η οριοθέτηση των ε-

παγγελµατικών αρµοδιοτήτων ΟΛΩΝ των τεχνι-
κών που αποτελούν την τεχνική πυραµίδα της
χώρας. 
Απαραίτητη είναι η κατοχύρωση ελάχιστης

αµοιβής για κάθε παροχή υπηρεσίας. 
Απαραίτητη είναι η θεσµοθέτηση του Μητρώ-

ου  Κατασκευαστών Ιδιωτικών ́Εργων (ΜΗΚΙΕ), η
κατάργηση του δικαιώµατος ανίδεων να χορη-
γούν άδειες (Πρόεδροι κοινοτήτων), ενώ απαι-
τείται κωδικοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθε-
σίας και όσο γίνεται απλούστευσή της. 
Επικαιροποίηση και αναβάθµιση των προδια-

γραφών εκπόνησης µελετών και του Κτιριοδο-

µικού Κανονισµού. Προώθηση του έργου του
κτηµατολογίου. 
Για κάθε έργο να υπάρχει Ολοκληρωµένος

Φάκελος Μελετών. Τέλος στο καθεστώς της Υ-
πεύθυνης ∆ήλωσης. Καθολικός Έλεγχος σε
δύο τουλάχιστον στάδια, ένα µε την ολοκλήρω-
ση των τοιχοποιιών και ένα µε την αιτούµενη
σύνδεση του κτίσµατος µε τα δίκτυα κοινής ω-
φέλειας. 
Να υπάρξει Πράσινο Βιβλίο του ́Εργου,  που

θα το συνοδεύει και θα αναγράφονται ιδιοκτη-
σιακές και τεχνικές µεταβολές. Υποχρεωτικά
για κάθε µεταβολή να υπογράφει µηχανικός. 
Η µελέτη να γίνεται µόνο από ∆ιπλωµατού-

χους  Μηχανικούς ΠΕ, η επίβλεψη µόνον από ∆ι-
πλωµατούχους  Μηχανικούς ΠΕ  και ΤΕ και η κα-
τασκευή από ΠΕ. 
Με πρωτοβουλία του ΤΕΕ να υπάρξει άµεσα

νοµοθετική ρύθµιση για όλη την τεχνική πυρα-
µίδα. 
Απαραίτητη η ύπαρξη Κώδικα Αµοιβών µε

βάση το φυσικό αντικείµενο. 

Προτεινόµενη  διαδικασία  

Για την έκδοση οικοδοµικής άδειας, προτείνε-
ται µεταξύ άλλων η ακόλουθη διαδικασία:

1. Υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος, δια-
γράµµατος κάλυψης, αρχιτεκτονικής, στατικής
µελέτης και µελέτης παθητικής πυρασφάλειας,
άλλων εγκρίσεων, ελάχιστης αµοιβής για κάθε
ειδικότητα, δηλώσεων ανάθεσης - ανάληψης και
άλλων έντυπων δικαιολογητικών. 

2. Έγκριση όρων δόµησης και έγκριση κατά
ΓΟΚ του διαγράµµατος κάλυψης µε έλεγχο των
µελετών. 

Χορήγηση της Πολεοδοµικής Άδειας µε δυ-
νατότητα έναρξης εργασιών  και ισχύος αυτής
της δυνατότητας για ένα (1) χρόνο χωρίς παρά-
ταση. 

3. Υποβολή πλήρους φακέλου όλων των υπο-
λοίπων µελετών. 

4. Θεώρηση της άδειας στο 1ο στάδιο για επ’
αόριστον ισχύ. 

5. Θεώρηση της άδειας στο 2ο στάδιο για α-
ποπεράτωση και δυνατότητα χρήσης και σύνδε-
σης µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

6. Απόδοση προς χρήση στον κύριο του έρ-
γου µε το Πράσινο Βιβλίο του έργου που το συ-
νοδεύει και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της
ταυτότητάς του. 

Το  νοµοσχέδιο

Στις παρατηρήσεις επί του νοµοσχεδίου ση-
µειώνονται µεταξύ άλλων τα εξής:

1. Ο ρόλος της ΕΠΑΕ δεν είναι για να ελέγχει
κατά ΓΟΚ όπως υπονοεί το Ν/Σ και µε την ζη-
τούµενη   «έγκριση ή αποδεικτικό υποβολής
της σχετικής µελέτης στην ΕΠΑΕ»,  πρακτικά
θα έχουµε µεγάλες και αδικαιολόγητες καθυ-
στερήσεις. 

2.  Σχετικά µε το χρόνο έκδοσης µιας οικο-
δοµικής άδειας, δεν προδιαγράφονται αυστηρά
οι προθεσµίες για τον έλεγχο κάθε σταδίου µε-
λέτης µε αποτέλεσµα να δίδεται η δυνατότητα
στην Πολεοδοµία να εκδώσει την άδεια στη µέ-
γιστη χρονική δυνατότητα. 

3. Σχετικά µε τις αµοιβές των µηχανικών,  το
Ν/Σ δεν αναφέρει - έστω και ως αρχή - την κα-
τοχύρωσή τους και τον προσδιορισµό βάσει
κώδικα αµοιβών, βάσει προδιαγραφών µελετών
και υποχρεώσεων επιβλεπόντων. Προτείνεται ο
νέος κώδικας προεκτιµώµενων αµοιβών για τις
µελέτες ∆.Ε. να ισχύει και για τα Ιδιωτικά Εργα
(ΙΕ) ενώ, πρέπει να υπολογίζονται οι αµοιβές επί
πραγµατικού και όχι συµβατικού (πλασµατικού)
προϋπολογισµού. 

4. Οι µελέτες θα πρέπει να ελέγχονται από
αρµόδιους τεχνικούς υπάλληλους που θα έ-
χουν τα ανάλογα  προσόντα. 

5. Σχετικά µε τους επιµέρους έλεγχους των
µελετών (άρθρο 4), στην παρ. 1. δδ η διατύπωση
είναι αόριστη και περιέχει υποκειµενισµό, δίνει
τη δυνατότητα αυθαιρεσίας στον υπάλληλο.
Πρέπει  να γίνει µε πιο σαφή τρόπο  ο καθορι-
σµός της απαίτησης σύνταξης γεωτεχνικής µε-
λέτης,  ενώ γενικότερα, θα πρέπει σε κάθε Πο-
λεοδοµία να δηµιουργηθεί µια τράπεζα Γεωτε-
χνικών Πληροφοριών. 
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Τις θέσεις και τις κατευθύνσεις της ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Κεντρικής
και ∆υτικής Θεσσαλίας, κοινοποίησε ο Πρόεδρος του Τµήµατος  Ντ.
∆ιαµάντος. Στις θέσεις αυτές αναφέρονται οι αρχές που πρέπει να
διέπουν και να κανονίζουν το σύστηµα παραγωγής ιδιωτικών έργων,
αλλά και παράλληλα διατυπώνεται µια πρόταση-διαδικασία έκδοσης
οικοδοµικής άδειας, καθώς και ένα κείµενο µε συγκεκριµένες
παρατηρήσεις πάνω στο νέο Νοµοσχέδιο «Έκδοση Οικοδοµικών
αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των
διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις». 

Έκδοση οικοδοµικών αδειών
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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Σ τόχος της ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση,
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση στα

θέµατα επαγγελµατικού κινδύνου και συνθη-
κών εργασίας στις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, οι-
κοδοµικά και τεχνικά έργα. 
Το πρόγραµµα της ηµερίδας περιλάµβανε

εισηγήσεις για:
- ∆ιαχείριση της επαγγελµατικής ασφάλει-

ας και υγείας - εκτίµηση επαγγελµατικού κιν-
δύνου  (Παναγιώτης  Πλιάκας,  Τεχνικός
Επιθ/τής Εργασίας, Προϊστάµενος Τµήµατος
ΚΕΠΕΚ Αθηνών και Κρήτης) 

- Κίνδυνοι για την ασφάλεια στις βιοµηχα-
νίες και βιοτεχνίες - Αιτίες εργατικών ατυχη-
µάτων  (∆ηµήτρης  Τάγκας- Τεχνικός Επιθ/τής
Εργασίας, ∆/ντής Ειδικός Επιθεωρητής ΣΕΠΕ) 

- Κίνδυνοι για την ασφάλεια στις οικοδοµές
και τα τεχνικά έργα- Αιτίες εργατικών ατυχη-
µάτων (Νίκος  Σαραφόπουλος,  Τεχνικός

Επιθ/τής Εργασίας, ∆/ντής ΚΕΠΕΚ ∆. Ελλάδας,
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων) 

- Προδιαγραφές εργασιακών χώρων για την
ασφάλεια και υγεία (Παύλος  Βάγγης,  Τεχνικός

Επιθ/τής Εργασίας, Προϊστάµενος Τµήµατος Τε-
χνικής και Υγείας. Επιθ/σης Ιωαννίνων) 

- Κίνδυνοι από τις χηµικές ουσίες στους ερ-
γασιακούς χώρους, (Ευγενία Νούλη, Τεχνική Ε-
πιθ/τρια Εργασίας, Τµήµατος Τεχνικής και Υγει-
ονοµικής Επιθ/σης Ιωαννίνων) 

- Εξελίξεις για την ασφάλεια και υγεία των
εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Σύγ-
χρονες τάσεις  (Αντώνης  Χριστοδούλου  -
∆/ντής ∆/νσης Συνθηκών Εργασίας, Υπουργεί-
ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) 
Οι εργασίες της Ηµερίδας έκλεισαν µε πα-

ρεµβάσεις και συζήτηση.

Ε ιδικότερα, δεκάδες µηχανικοί εκλεγµένοι στα
όργανα του ΤΕΕ, µε επικεφαλής τον πρόεδρο

Ντίνο ∆ιαµάντο, διήλθαν τους νοµούς Γρεβενών,
Κοζάνης και Ηµαθίας επισκεπτόµενοι κοιλαδογέ-
φυρες και σήραγγες και πληροφορούµενοι για τα
στοιχεία των έργων και τις χρησιµοποιούµενες
νέες τεχνικές. Οικοδεσπότης οργανώνοντας την
ξενάγηση και τη φιλοξενία, ήταν ο ∆άνος ∆ανιήλ,
πολιτικός µηχανικός, περιφερειακός διευθυντής
της «Εγνατία Α.Ε.». Πέραν των ολοκληρωµένων
έργων, το κλιµάκιο παρακολούθησε εξελισσόµε-
νη σκυροδέτηση σε γέφυρα και διάνοιξη σήραγ-
γας. Επίσης, επισκέφθηκε τον κεντρικό σταθµό

παρακολούθησης
της ασφαλούς λει-
τουργίας της κυ-
κλοφορίας στην Ε-
γνατία, όπου βρίσκεται εγκατεστηµένο πλήρες η-
λεκτρονικό σύστηµα µε κάµερες, υπολογιστές,
αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης και µηχανισµό ά-
µεσης πρόσβασης συνεργείων σε τυχόν πρόβλη-
µα. 

«Πρόκειται για ένα µοντέρνο έργο που σχε-
διάστηκε από ελληνικά µελετητικά γραφεία και
εκτελείται από ελληνικές κατασκευαστικές εται-
ρείες µε εγχώριο τεχνικό δυναµικό» δήλωσε ο

Ντ. ∆ιαµάντος, συµπληρώνοντας: «Όπως διαπι-
στώθηκε και πέρυσι σε αντίστοιχη επίσκεψη στα
Ολυµπιακά έργα, το τεχνικό δυναµικό της χώρας
έχει αποκτήσει σηµαντική τεχνογνωσία. Κι αυτό
το πλεονέκτηµα δεν πρέπει να µείνει αναξιοποίη-
το αλλά να αποδοθεί σε νέα, µεγάλα έργα που
χρειάζεται η περιφέρεια, όπως η “Ε65”, αλλά και
έξω από τα σύνορα, σε έργα υποδοµής που προ-
γραµµατίζουν οι εγγύς αναπτυσσόµενες χώρες». 

Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζοµένων
Το Τµήµα της Ηπείρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος και ο
Σύλλογος Τεχνικών και Υγειονοµικών Επιθεωρητών Εργασίας Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συνδιοργάνωσαν  στο Συνεδριακό
Κέντρο του Ξενοδοχείου «Du Lac» Ηµερίδα  µε θέµα: «Ασφάλεια και Υγεία των
Εργαζοµένων στις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, οικοδοµικά και τεχνικά έργα». 

Επίσκεψη στα έργα της Εγνατίας
Εντυπωσιακά τεχνικά έργα που κατασκευά-
στηκαν ή κατασκευάζονται στην Εγνατία Οδό
επισκέφθηκαν µηχανικοί της Λάρισας στο
πλαίσιο επίσκεψης,  που οργάνωσε το ΤΕΕ -
Τµήµα Κ&∆ Θεσσαλίας. 

Συγκρότηση Ο.Ε.

Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφαση 337 της

37ης συνεδρίασης στις 18-10-2005 αποφάσισε

τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα «∆ιορ-

γάνωση  ηµερίδων  Τεχνολογίας  Σκυροδέµατος

και  Χαλύβων  στους  Νοµούς  Γρεβενών,  Καστο-

ριάς  και  Φλώρινας».  Η Ο.Ε. αποτελείται από τους: 

1. Γραµµατικού Τάνια, Π.Μ. , 2. Μήρτσιο ∆ηµήτριο,

Π.Μ. , 3. Νταγκούµα Κωνσταντίνο, Π.Μ. 

Το έργο της Ο.Ε. θα παραδοθεί µέχρι τις 15-12-

2005. 
Εξάλλου, η ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφαση

338 της 37ης συνεδρίασης στις 18-10-2005 απο-
φάσισε τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα
«Θέσεις  ΤΕΕ/Τ∆Μ  για  τις  αναπτυξιακές  δυνατό-
τητες  και  προοπτικές  του  Ν.  Φλώρινας».  Η Ο.Ε. α-
ποτελείται από τους: 

1. Τέγα Μιχάλη, Η.Μ. , 2. Ιωάννου Χρήστο, Μ.Μ. , 3.
Θεοδοσίου ∆ηµήτρη, Π.Μ. , 4. Καράντζα Λάζαρο,
Χ.Μ. , 5. Γραµµατικού Τάνια, Π.Μ. 
Το έργο της Ο.Ε. θα παραδοθεί µέχρι τις 30-11-

2005. 
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