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Η οµάδα σε Α΄ φάση θα διερευνήσει τη σκοπι-
µότητα, τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα δη-
µιουργίας γηπέδων γκολφ στην Ανατολική Κρήτη,
θα εξετάσει τις συνολικές απαιτήσεις ενός γηπέ-
δου γκολφ σε φυσικούς πόρους, τις επιπτώσεις
του σε οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και
πολιτιστικό επίπεδο για την περιφέρεια (δεδοµέ-
νου ότι αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις, πάντα
συνοδεύονται από µεγάλης κλίµακας επενδύσεις
σε τουριστικές υποδοµές), θα συγκεντρώσει στοι-
χεία για τις θετικές ή τις αρνητικές επιπτώσεις α-
πό αντίστοιχες επενδύσεις τοπικά, σε άλλες πε-
ριοχές της Ελλάδας ή και από άλλες χώρες, και,
τέλος, θα εξετάσει τις δυνατότητες αποκατάστα-
σης του χώρου των εγκαταστάσεων σε περίπτω-

ση αστοχίας των επενδύσεων κλπ. 

Ç∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφαση 359 της
39ης συνεδρίασης την 1-11-2005 αποφάσισε

τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα: «∆ια-
µόρφωση  θέσεων  ΤΕΕ/Τ∆Μ  για  την  τροποποίηση
της  ΤΟΤΕΕ  24727/83  για  την  κατανοµή  των  δαπα-
νών  κεντρικής  θέρµανσης».  
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους: 1.  Καληµέρη Χαρί-

ση, Η.Μ. , 2.  Κούρτογλου Σάββα, Η.Μ. , 3.  Παύλου
Νικόλαο, Μ.Μ. 
Το έργο της Ο.Ε. θα παραδοθεί µέχρι τις 30-11-

2005. 

ÔÅÅ - ÔÌ. ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÂÏÑÅÉÏÁÍÁÔÏËÉÊÏY ÁÉÃÁÉÏY  
ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÂÁÓÙ ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÏÕ

Ó το χαιρετισµό του στις δύο ηµερίδες ο πρό-
εδρος της ∆.Ε. του Περιφερειακού Τµήµατος

Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ  ∆ηµήτρης
Μάντζαρης  αναφέρθηκε στη σηµασία της ηµερί-
δας λέγοντας ότι: «Πρόκειται για ένα θέµα για
το οποίο τα µέλη µας και όλοι οι εµπλεκόµενοι
στον χώρο της κατασκευής θα πρέπει να ενηµε-
ρώνονται συνεχώς,  καθώς η τεχνολογία του
σκυροδέµατος και των χαλύβων αφορά πρωτί-
στως το σκελετό των κατασκευών και άρα την α-

σφάλεια και την ποιό-
τητα των κατασκευών.
Είναι επίσης ιδιαίτερα
επίκαιρο γιατί η περιο-
χή µας είναι ιδιαίτερα
σεισµογενής και παρα-
θαλάσσια γι’ αυτό και
οι πολίτες θα πρέπει
να επιδιώκουν ώστε οι
κατασκευές τους να α-
κολουθούν όλα τα αυ-
στηρά πρότυπα που έ-
χουν θεσπιστεί µε τη
σχετική νοµοθεσία». 
Τη σηµασία της ποι-

οτικής κατασκευής επι-
σήµανε ο  Θόδωρος  Βουδικλάρης  µε αφορµή και
τον πρόσφατο σεισµό στη περιοχή µας. «Οι ιδιο-
κτήτες και ο τεχνικός κόσµος -είπε- πρέπει να
“χωνέψουν” ότι φτηνή κατασκευή είναι αυτή που
γίνεται µια φορά και σωστά και δεν έχει ανάγκη
από µελλοντικές επιδιορθώσεις, ανακατασκευές
κλπ. Το επισηµαίνω -πρόσθεσε- γιατί πολύ συχνά
αυτός που παραγγέλνει σκυρόδεµα ενδιαφέρεται
να πάρει το φθηνότερο, αυτό που νοµίζει ότι εί-
ναι εκείνη τη στιγµή φθηνότερο».  Σε ό,τι αφορά

τις αναπαλαιώσεις των παραδοσιακών κτιρίων
είπε ότι αυτό «το πρόβληµα είναι πιο σύνθετο,
γιατί εκεί δεν φθάνει µόνο η τεχνολογία του
σκυροδέµατος, καθώς απαιτείται από τους τεχνι-
κούς ακόµα µεγαλύτερη εξειδίκευση». Για τους
µηχανικούς, τέλος, τόνισε ότι «είναι πολύ ουσια-
στικός ο ρόλος τους στην ποιότητα της κατα-
σκευής -γι’ αυτό και πρόσθεσε- ότι θα πρέπει να
είναι ενήµεροι και στην επιστήµη τους, τη θεωρία
και στην τεχνολογία η οποία συνεχώς εξελίσσε-
ται». 
Ο  Νίκος  Μαρσέλλος  από την πλευρά του α-

ναφέρθηκε στο νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για το
σκυρόδεµα το οποίο θα είναι έτοιµο σε δύο το
πολύ χρόνια. Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει αυ-
τό, οι νέες κατασκευές στη Μυτιλήνη και τη Χίο
θα γίνονται µε µια ή και δύο κατηγορίες µπετόν
καλύτερες από τις προηγούµενες. «Μπορεί το
κόστος κατασκευής να είναι ακριβότερο αλλά µε
αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται στις κατασκευές
διάρκεια ζωής 100 χρόνων και όχι των 50 που εί-
ναι σήµερα» είπε χαρακτηριστικά. Απευθυνόµε-
νος προς τους ιδιοκτήτες, τους προέτρεψε να ζη-
τούν από τους κατασκευαστές και από τους πο-
λιτικούς µηχανικούς που έχουν σχέση µε την κα-
τασκευή µιας οικοδοµής τα πιστοποιητικά ποιό-
τητας και αντοχής του σκυροδέµατος. 
Οµιλητές στην εκδήλωση ήταν επίσης επιστή-

µονες - στελέχη εταιρειών παραγωγής ετοίµου
σκυροδέµατος, που αναφέρθηκαν σε ειδικά θέµα-
τα που αφορούν το σκυρόδεµα σε παραθαλάσ-
σιες περιοχές. 
Χορηγοί της εκδήλωσης στη Μυτιλήνη ήταν οι

εταιρείες παραγωγής σκυροδέµατος «Star
Βeton»  και  «Lafarge  Βeton»  και στη Χίο οι εται-
ρίες «Σκυροδέµατα  ΕΠΕ»,  «Ασφαλτική  ΑΕ»,
«Domylco  -  Κardiolakas»  και  «Σούπερ  Μπετόν
ΑΕ»  και  «Degussa  c.c.  Ελλάς  ΑΕ».  

Τεχνολογία σκυροδέµατος και χαλύβων
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν  στη Μυτιλήνη και τη Χίο, οι
ηµερίδες που διοργάνωσε το ΤΕΕ - Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου
µε τίτλο: «Τεχνολογία σκυροδέµατος και χαλύβων» µε κύριους
οµιλητές µεταξύ των άλλων τον  Θόδωρο Βουδικλάρη, τ. πρόεδρο
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και µέλος της
επιτροπής του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και Χαλύβων
και τον  Νίκο Μαρσέλλο,  µέλος της Επιτροπής του YΠΕΧΩ∆Ε και του
ΕΛΟΤ για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο στο σκυρόδεµα. 

Οµάδες  Εργασίας

Ç∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης
προχώρησε στη σύσταση Ο.Ε. µε θέµα: «∆η-

µιουργία  Γηπέδων  Γκόλφ:  Τα  υπέρ  και  τα  κατά.
Αν  ναι,  µε  ποιους  όρους  και  προϋποθέσεις,  πόσα
και  σε  ποιες  θέσεις;».  
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους: Αλέξη Αθανάσιο

και Ξυδιανό Χρυσοβαλάντη, Μηχανικούς Χωροτα-
ξίας - Πολεοδοµίας και Περιφ. Ανάπτυξης, Ρου-
κουνάκη Εµµαν., Μηχανικό Περιβάλλοντος και Χα-
µαλάκη Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό. 

ÔÅÅ - ÔÌ. ÁÍÁÔ. ÊÑÇÔÇÓ 
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ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÊÁÉ ÄYÔÉÊÇÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ

¹ ταν η πρώτη φορά που περιφερειάρχης,
ως ο καθ’ ύλην αρµόδιος εκπρόσωπος

της κυβέρνησης, συµµετείχε στο ανώτατο όρ-
γανο του τοπικού Τµήµατος του ΤΕΕ, γεγονός
που, όπως είπε ο Πρόεδρος του Τµήµατος
Κωνσταντίνος  ∆ιαµάντος, έχει σηµειολογική
σηµασία. Η Κάρλα, ο Αχελώος, ο αυτοκινητό-
δροµος Ε 65, το τµήµα Μαλιακός - Κλειδί που
περιλαµβάνει το έργο των Τεµπών, τα διανο-

µαρχιακά οδικά δίκτυα και η ανάπτυξη του σι-
δηροδροµικού δικτύου προς τη ∆υτική Θεσσα-
λία περιλαµβάνονταν στην ατζέντα της συνε-
δρίασης, που συντόνισε η πρόεδρος της Αντι-
προσωπείας Πιπίτσα  Φιλίππου  Τσιώνα.  
Ο Φ. Γκούπας στην οµιλία του προς τα µέλη

της Αντιπροσωπείας ενηµέρωσε περιληπτικά
για την πορεία των µεγάλων έργων που προ-
χωρούν στην περιφέρεια. 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ -
Τµήµατος Κ. και ∆. Θεσσαλίας Ντ. ∆ιαµάντος
στην οµιλία του µετέφερε το κλίµα ανησυχίας
που έχει διαµορφωθεί στο ΤΕΕ, το οποίο βρί-
σκεται σε εγρήγορση και παρακολουθεί εκ
του σύνεγγυς τις εξελίξεις στα έργα µετά τις
καθυστερήσεις στα τεύχη δηµοπράτησης του
Ε - 65, τις ενστάσεις των εταιρειών που έχουν
µπλοκάρει το έργο στα Τέµπη, την κινητικότη-
τα που παρατηρείται στην Κάρλα µε αφορµή
τη διαχείριση των νερών και την εµπλοκή του
έργου του Αχελώου στο Συµβούλιο της Επι-
κρατείας. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ έθεσε επίσης
υπόψη του περιφερειάρχη και διάφορα επαγ-
γελµατικά θέµατα, όπως είναι η έλλειψη µελε-
τών στην περιφέρεια, η µη πληρωµή των τοπι-
κών µελετητών και εργολάβων από έργα που
έχουν ήδη εκτελεστεί, γεγονός που δηµιουρ-
γεί µεγάλες δυσκολίες στη λειτουργία των µι-
κροµεσαίων γραφείων, ενώ, τέλος, επανέλαβε
τις θέσεις του Τεχνικού Επιµελητηρίου για το
νοµοσχέδιο που αφορά στα ιδιωτικά έργα. 

Προχωρούν τα µεγάλα έργα 
στη Θεσσαλία

Τη διαβεβαίωση ότι όλα τα µεγάλα έργα στη Θεσσαλία προχωρούν
κανονικά και θα ολοκληρωθούν µέσα στα χρονοδιαγράµµατα, έδωσε
ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Φώτης Γκούπας,  ο οποίος
συµµετείχε στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -
Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας µε θέµα την πορεία των
µεγάλων έργων στην περιφέρεια. 

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 

Ó κοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση
για το συγκεκριµένο µέτρο του ΕΠΑΝ το ο-

ποίο,  πέρα από τα σηµαντικά κίνητρα που παρέ-
χει για την ενίσχυση ιδιωτικών ενεργειακών ε-
πενδύσεων,  αποτελεί το κατεξοχήν µέτρο που
προϋποθέτει συµµετοχή µηχανικού. Οι δυνατότη-
τες που προκύπτουν θα παρουσιαστούν σε 3 δια-
φορετικές ενότητες µε αντίστοιχες εισηγήσεις. 
Εισηγήσεις: 
1. Καθεστώς και όροι της δηµόσιας ενίσχυσης

ενεργειακών επενδύσεων µέσω των πόρων που
διατίθενται για τον σκοπό αυτό από το Μέτρο 6.5
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστι-

κότητα (ΕΠΑΝ) του YΠΑΝ στο πλαίσιο του Γ΄ Κοι-
νοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). 

2. ∆υνατότητες και εφαρµογές στον τοµέα
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

3. ∆υνατότητες και εφαρµογές εξοικονόµησης
ενέργειας. 
Σηµειώνεται ότι το Μέτρο 6.5 «Προώθηση συ-

στηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο ενεργειακό
σύστηµα της χώρας - Εξοικονόµηση Ενέργειας»

υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 6: Ασφά-
λεια ενεργειακού εφοδιασµού και προώθηση της
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. 
Αφορά στην προώθηση των συστηµάτων Ανα-

νεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Συµπαραγω-
γής Ηλεκτρισµού -Θερµότητας (ΣΗΘ) και Εξοικο-
νόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) µέσω παροχής οικονο-
µικών κινήτρων για µεµονωµένες ιδιωτικές ενερ-
γειακές επενδύσεις σε συστήµατα συµπαραγω-
γής, ΑΠΕ, και εξοικονόµησης ενέργειας και ενί-
σχυσης επενδύσεων στο ηλεκτρικό σύστηµα / δί-
κτυο για τη σύνδεση έργων ηλεκτροπαραγωγής
που θα χρηµατοδοτηθούν από Μέτρα του ΕΠΑΝ. 
Η χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 6.5

διέπεται από το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης Ν.
323/01 - Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για ε-
πενδύσεις σε εξοικονόµηση ενέργειας, συµπαρα-
γωγή και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που ε-
γκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
11.12.2001 (c(2001)3968fin) και τροποποιήθηκε στις
18.11.2004. 

Ενεργειακές επενδύσεις 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, µε πρόταση της Μ.Ε. Ενέργειας, οργανώνει ενηµερωτική
ηµερίδα, το Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου, ώρα 10.30 π.µ., στο περίπτερο 6 της
∆ΕΘ, µε θέµα: «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα - Μέτρο
6.5  - Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο ενεργειακό
σύστηµα της χώρας - Εξοικονόµηση Ενέργειας». 

Θεσσαλονίκη,  3  ∆εκεµβρίου  2005  
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Ó το έγγραφο, αφού τονίζεται ότι  το Τµήµα
θεωρεί απαραίτητο να υπάρξει ένα Θεσµι-

κό Πλαίσιο παραγωγής ιδιωτικών έργων, σηµει-
ώνεται ότι το προτεινόµενο σχέδιο Νόµου είναι
ένα ακόµη αποσπασµατικό νοµοθέτηµα και δε
διασφαλίζει τη «σωστή δόµηση» συνολικά. Με
ποινές, απαγορεύσεις και περιορισµούς στη δό-
µηση δεν λύνονται οι γραφειοκρατικές δυσλει-
τουργικές καθυστερήσεις, δεν περιορίζεται η αυ-
θαίρετη δόµηση και ούτε προστατεύεται το πε-
ριβάλλον. 
Όµως, η ∆.Ε. συµφωνεί απολύτως µε την αρ-

χή του πλήρους ελέγχου όλων των υποβαλλό-
µενων µελετών και στοιχείων για την έκδοση
της οικοδοµικής άδειας και των οικοδοµικών ερ-
γασιών. 
Η όποια νοµοθετική µεταρρύθµιση πρέπει να

επιλύει µε δραστικό τρόπο το ζήτηµα των αρµο-
διοτήτων των διαφόρων τεχνικών επαγγελµά-
των και κλάδων. Πρέπει να θεσµοθετηθεί και το
Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ-
ΚΙΕ) και να θεσπιστούν Κανόνες Πιστοποίησης
Ποιότητας Κατασκευαστών. 
Η Πολιτεία πρέπει να αντιµετωπίζει τους µη-

χανικούς ως επιστήµονες υπεύθυνους για την
παραγωγή τεχνικού έργου, οι οποίοι να έχουν
σαφείς αρµοδιότητες και ευθύνες µε άµεση κα-
τάργηση του απαράδεκτου άρθρου 286 του Π.Κ.
που ποινικοποιεί εσαεί το επάγγελµα του µηχα-
νικού. 
Θεωρούµε την παρουσία υπεύθυνου εργοτα-

ξίου υποχρεωτική σε όλες τις κατασκευές. 
Η καθιέρωση του πράσινου κουτιού σε κάθε

κατασκευή όπου θα αναγράφονται όλες οι τεχνι-
κές µεταβολές που υπογράφει υποχρεωτικά ο
µηχανικός. 
Ο σαφής καθορισµός αρµοδιοτήτων και ευθυ-

νών (αστικές- ποινικές-επαγγελµατικές) των δι-
πλωµατούχων µηχανικών-κατασκευαστών, ιδιο-
κτητών. 
Ο σαφής καθορισµός του ρόλου των επιβλε-

πόντων µηχανικών και ο διαχωρισµός από αυ-
τόν του υπεύθυνου εργοταξίου. 
Σαφής και ο καθορισµός των ευθυνών των

κατασκευαστών. 
Η αµοιβή του µηχανικού να ορίζεται µε βάση

τον πραγµατικό προϋπολογισµό του έργου. Η α-
ναπροσαρµογή των αµοιβών των µηχανικών να
γίνεται σε αξιοπρεπή επίπεδα µε ελάχιστη αµοι-
βή ανά µηχανικό µε βάση την πραγµατική αξία
του επιµέρους έργου. 
Πρέπει να υπάρχει αµοιβή και για υπηρεσίες

και µελέτες που γίνονται από τον µηχανικό και
σήµερα δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Αµοι-
βής, για παράδειγµα το ΣΑY-ΦΑY, η σύνταξη πίνα-
κα οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, παράσταση
σε σύνταξη κάθε συµβολαιογραφικής πράξης. 

Οικοδοµικές    άδειες

Ακολουθούν οι παρατηρήσεις κατά άρθρο επί
του νοµοσχεδίου, στις οποίες  σηµειώνονται µε-
ταξύ άλλων τα εξής:
Άρθρο 2 παράγραφος 2η: Σχετικά µε την Ε-

ΠΑΕ: Προτείνεται να καταργηθεί το εδάφιο αυτό
από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
΄Αρθρο 3 παράγραφος 2γ-δ-ε: Yποβολή λοι-

πών µελετών: Οι µελέτες υδραυλικών εγκατα-
στάσεων, αποχετεύσεων, καθώς και οι µελέτες
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ενερ-
γητικής πυροπροστασίας και φυσικού αερίου,
πρέπει να είναι υποχρεωτικές. 
Άρθρο 4 παράγραφος 4: Έλεγχος φακέλου

µελέτης: ∆εν  απαιτείται εκ νέου έλεγχος του

τοπογραφικού διαγράµµατος εφόσον έχει ελεγ-
χθεί αρχικά. Θα πρέπει να ρυθµιστεί το πώς θα
ελεγχθούν οι ήδη υπάρχουσες αιτήσεις. 
Άρθρο 5 παράγραφος 3: Σχετικά µε αναθεώ-

ρηση οικοδοµικής άδειας: Είναι απαραίτητο να
αναστέλλεται η ευθύνη του µηχανικού για το
διάστηµα που δεν εκτελούνται εργασίες. 
Παράγραφος 5: Να διευκρινιστεί και να συ-

µπληρωθεί το άρθρο αυτό όσον αφορά την ανα-
θεώρηση της οικοδοµικής άδειας. 
Άρθρο 6 παράγραφος 2: Σχετικά µε έλεγχο

οικοδοµικών αδειών και κατασκευής: Προτείνε-
ται η αυτοψία  να γίνεται πριν τη φάση της σκυ-
ροδέτησης της θεµελίωσης του κτιρίου, από
τους πιστοποιηµένους φορείς. 
Άρθρο 7 παράγραφος 1: Τελική θεώρηση οικο-

δοµικής άδειας: Η αυτοψία να πραγµατοποιείται
από ανεξάρτητους πιστοποιηµένους φορείς ε-
λέγχου κατασκευών. 
Στην παράγραφο 2 να απαλειφθεί η δήλωση

του επιβλέποντος µηχανικού,  αφού είναι προ-
σωρινή η ηλεκτροδότηση για ένα χρόνο και µε-
τά ακολουθεί υποχρεωτικά έλεγχος. 
Άρθρο 8 παράγραφος 1α: Ποινικές - ∆ιοικητι-

κές κυρώσεις: Να συµπληρωθεί στην περίπτωση
ανέγερσης κτιρίου κατά το σύστηµα της αντιπα-
ροχής,  υπεύθυνοι για την εφαρµογή των διατά-
ξεων του Νόµου να είναι οι κατασκευαστές,  που
πρέπει να είναι στο Μητρώο Κατασκευαστών Ι-
διωτικών ́Εργων (ΜΗΚΙΕ) 
Άρθρο 8 παράγραφος 3: Είναι απαράδεκτο α-

κόµη και σε αυτή την περίπτωση η ποινή φυλάκι-
σης να µην µετατρέπεται σε χρηµατική και να
µην αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης α-
κόµη και να ασκηθεί έφεση κατ΄αυτής. Αποτελεί
κηλίδα κακού προηγούµενου µέσα στο ποινικό
δίκαιο να µην δίδεται αναστολή,  σε αντίθεση µε
άλλα βαρύτερα και πολύ πιο σοβαρά αδικήµατα. 

Πολεοδοµικές  ρυθµίσεις  

Άρθρο 9: Παράγραφος 1 και 2: Τροποποιήσεις
του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού: Προτείνε-
ται να ισχύει η υπάρχουσα νοµοθεσία όσον α-
φορά τους κλειστούς υπέργειους χώρους και να
αυξηθούν τα µέτρα αστυνόµευσης και η επιβολή
προστίµων σε περίπτωση αλλαγής χρήσης. 
Παράγραφος 3:  Η διάταξη των ηµιυπαίθριων

χώρων δεν θα πρέπει να παραµείνει ως έχει. 
΄Αρθρο 19 παράγραφος 2: ́Εναρξη ισχύος: Οι

διατάξεις των άρθρων 6 και 7 να αρχίσουν να ι-
σχύουν την 1/1/2007 για τις οικοδοµικές άδειες
που εκδίδονται µε το νέο νοµοσχέδιο.

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ

Νοµοσχέδιο για 
τις οικοδοµικές άδειες
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆.Ε.

Τις θέσεις και τις προτάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ -
Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας,  στις οποίες καταγράφονται οι
αρχές που πρέπει να διέπουν ένα Θεσµικό Πλαίσιο έκδοσης
οικοδοµικών αδειών και παραγωγής ιδιωτικών έργων, καθώς
επίσης τις συγκεκριµένες παρατηρήσεις στο Νοµοσχέδιο «Έκδοση
Οικοδοµικών Αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών,
τροποποίηση των διατάξεων περί Κτηµατολογίου και άλλες
διατάξεις» µε έγγραφό του γνωστοποίησε ο Πρόεδρος του
Τµήµατος Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.


