
Σ ε δώδεκα σηµεία επικεντρώνονται οι πα-
ρατηρήσεις του ΤΕΕ αναφορικά µε το

σχέδιο νόµου για την έκδοση οικοδοµικών α-
δειών και τον έλεγχο των ανεγειροµένων οι-
κοδοµών, που στάλθηκαν στον υπουργό ΠΕ-
ΧΩ∆Ε Γιώργο  Σουφλιά.
Οι σκέψεις, θέσεις και προτάσεις που κατα-

γράφονται στο έγγραφο του Προέδρου του
ΤΕΕ Γιάννη  Αλαβάνου - και συνοδεύουν τις
κατ’ άρθρο ειδικότερες παρατηρήσεις-τροπο-
ποιήσεις των διατάξεων του νοµοσχεδίου -
είναι καρπός ενδελεχούς µελέτης µιας ευρεί-
ας οµάδας επιστηµόνων, που τα τελευταία
χρόνια, µέσα από το ΤΕΕ, µελετά συστηµατικά
το όλο θέµα της οικοδόµησης και των οικο-
δοµικών αδειών στη χώρα µας. 
Άλλωστε, είναι ευρύτερα γνωστό ότι µε

αλλεπάλληλες παρεµβάσεις του ΤΕΕ προς
την τέως και νυν πολιτική ηγεσία του ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε, είχε υποδειχθεί τα τελευταία χρόνια η
αλλαγή του τρόπου έκδοσης των οικοδοµι-
κών αδειών, του ελέγχου της δόµησης, αλλά
και η οργάνωση των αντίστοιχων δηµόσιων
υπηρεσιών. Υπ’ αυτή την άποψη, ευλόγως,
µπορεί να θεωρηθεί ότι πρόκειται για το
πλέον µελετηµένο θέµα από την πλευρά του
Τεχνικού Συµβούλου της Πολιτείας.
Τα δώδεκα σηµεία των παρατηρήσεων του

ΤΕΕ στο τελευταίο σχέδιο νόµου, έχουν ως
εξής:

Ορθή  η  ακύρωση  διατάξεων

του  Ν.3212/03

Ο βασικός λόγος για τον οποίο το ΤΕΕ εί-
χε ζητήσει την κατάργηση του Ν.3212/03 ήταν,
ότι δεν µπορεί το κράτος να απεκδυθεί της
συνταγµατικής υποχρέωσής του για την προ-
στασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλ-
λοντος. Η, µερική έστω, κατάργηση άρθρων
του  είναι θετική για τους λόγους που αναφέ-
ρονται στην εισηγητική έκθεση του νέου  νο-
µοσχεδίου ( Α. Γενικά, Β. Ειδικότερα). Αλλά και
γιατί µε το συγκεκριµένο νόµο ο µηχανικός,
σε µια αγορά πολύ ανταγωνιστική, θα βρι-
σκόταν πλήρως απροστάτευτος  εµπρός στο
δίληµµα να τηρήσει τις προδιαγραφές και
τους κανονισµούς και να µην έχει εργασία ή
να υποκύψει στις πιέσεις του πελάτη του. Κα-
τά το ΤΕΕ ο νόµος αποδοµούσε ό,τι θετικό
στο σύστηµα της οικιστικής δόµησης οφειλό-
ταν στη συµβολή της επιστηµονικής γνώσης,
της ικανότητας και του ταλέντου χιλιάδων ε-
παγγελµατιών και δηµιουργούσε ένα νέο σύ-
στηµα που περιθωριοποιούσε πλήρως τους
µηχανικούς.  

Αναγκαίες  χρονικές

δεσµεύσεις  για  ενέργειες  πέραν  

του  σχεδίου  νόµου

Το  νοµοσχέδιο για τις οικοδοµικές άδειες
ασχολείται µε µέρος του συνολικού προβλή-
µατος που αφορά τον πολεοδοµικό σχεδια-
σµό, τη δηµόσια  και  την ιδιωτική δόµηση. 
Ειδικότερα για την τελευταία, το γεγονός

ότι: 
µια από τις θετικότερες προβλέψεις του

ΓΟΚ (παρ.8, άρθρο 22, νόµος 1577/85, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ.5, άρθρου 19 του
Ν.2831/2000) παρέµεινε ανενεργός

1
, η συστη-

µατική προσπάθεια του ΥΠΕΧΩ∆Ε το 2003
για την καθιέρωση µητρώου κατασκευαστών
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Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ

Τα 12 σηµεία
ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ 

1.  8.α) Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται
µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω-
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθορίζονται και
εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, οι υποχρεώσεις
και οι ευθύνες των παραγόντων οι οποίοι συµ-
µετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην παραγω-
γή των ιδιωτικών οικοδοµικών έργων και εγκα-
ταστάσεων.
β) Ειδικότερα καθορίζονται και εξειδικεύονται οι
αρµοδιότητες, οι υποχρεώσεις, ευθύνες κ.ά.
- του κυρίου του έργου
- του µελετητή µηχανικού κατά τοµέα εργα-
σιών
- του επιβλέποντος µηχανικού κατά τοµέα ερ-
γασιών
- του γενικού εργολάβου του έργου
- του κατ’ είδος εργασίας υπεργολάβου, τεχνι-
κού και τεχνίτη

- των παραγωγών δοµικών υλών, υλικών και
ειδών
- των προµηθευτών δοµικών υλών, υλικών και
ειδών
- των κατά περίπτωση αρµόδιων δηµοσίων
υπηρεσιών και των στελεχών τους.
γ) Με τα ίδια προεδρικά διατάγµατα ορίζονται
κατά περίπτωση τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις
και οι διαδικασίες βάσει των οποίων οι εργολά-
βοι, υπεργολάβοι, παραγωγοί και προµηθευτές
εντάσσονται στο αντίστοιχο µητρώο διά του
οποίου πιστοποιείται η πληρότητα, ποιότητα και
αξιοπιστία των παρεχόµενων υπηρεσιών, υλών,
υλικών και ειδών. ∆ιά του ίδιου προεδρικού δια-
τάγµατος ορίζονται τα όργανα και οι διαδικα-
σίες σύνταξης των µητρώων εργολάβων, υπερ-
γολάβων, παραγωγών και προµηθευτών.
Με όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζεται ο
τρόπος επιµερισµού των ευθυνών των παραπά-
νω προσώπων, το είδος των κυρώσεων και τα
κριτήρια και τα όργανα επιβολής αυτών.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων προσδιορίζο-
νται τα έργα στα οποία ορίζεται απαραιτήτως
«Τεχνικός Υπεύθυνος Εργοταξίου», µε κριτήρια
το µέγεθος, το κόστος και τις τεχνικές ιδιαιτε-

ρότητές τους.
ε) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται
τα έργα για τα οποία τηρείται απαραιτήτως
«Βιβλίο Εξέλιξης Εργασιών». Η ίδια απόφαση
καθορίζει τις λεπτοµέρειες για τη σύνταξη και
τήρηση του Βιβλίου.



ιδιωτικών έργων, πρόταση που το ΤΕΕ προ-
βάλλει από το 1978, δεν ολοκληρώθηκε

2
, οι

προτάσεις του ΙΟΚ για τον εξορθολογισµό
του θεσµού των ιδιωτικών έργων που κατατέ-

θηκαν αρχές του 2003, µετά από δύο χρόνια
µελέτης, δεν έτυχαν παραπέρα επεξεργα-
σίας, οι προτάσεις για τη συντήρηση των κτι-
ρίων, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των υ-
λικών έχουν αρχίσει και αποκτούν ολοκλη-
ρωµένη µορφή αποδεικνύει: 
το πόσο δύσκολο είναι το εγχείρηµα µιας

ταυτόχρονης, συνολικής, νοµοθετικής ρύθµι-
σης το πόσο ουτοπικό είναι να πιστεύει κά-
ποιος ότι µε επιµέρους νοµοσχέδια θα επι-
λυθούν συνολικά τα προβλήµατα αλλά και το
πόσο υπάρχουν επεξεργασµένες σε βάθος
προτάσεις, ώστε αν υπάρχει η πολιτική βού-
ληση να υπάρξει και η δέσµευση για προώ-
θηση των συνολικών πλαισίων σε διάστηµα
έως δύο χρόνων. Το ΤΕΕ δεσµεύεται πάντως,
µέσα στο 2006 να καταθέσει πλήρεις προτά-
σεις.

Σηµεία  που  εντάσσονται  στη

λογική  αλλά  δεν  περιλαµβάνονται  στις

διατάξεις  του  νοµοσχεδίου

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι προθέσεις
που αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση,
δεν καλύπτονται από τις προτεινόµενες δια-
τάξεις. Αναφερόµαστε στην ουσιαστική, επιτε-
λική λειτουργία του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Αναφερόµα-
στε στην κωδικοποίηση νοµοθεσίας, νοµολο-
γίας και ερµηνευτικών εγκυκλίων, στην ύπαρ-
ξη µιας πηγής απάντησης σε ερµηνευτικά
προβλήµατα, στην υποχρεωτική ενιαία εφαρ-
µογή των νόµων από όλες τις πολεοδοµίες.
Αναφερόµαστε στην εγκατάσταση του

πράσινου κουτιού στις παλαιές και νέες οικο-
δοµές, στη ρύθµιση του περιεχοµένου του. Α-
ναφερόµαστε στην κατάργηση υπηρεσιών
που εκδίδουν οικοδοµικές άδειες

3
, 
4 
χωρίς να

είναι κρατικές ή να ελέγχονται από το κρά-
τος.
Αναφερόµαστε στο µη προσδιορισµό συ-

γκεκριµένων δεσµεύσεων για υπηρεσίες, πέ-
ραν των πολεοδοµιών, που εµπλέκονται στη
διαδικασία  έκδοσης των οικοδοµικών αδει-
ών.

Σηµείο  3ο  
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2. Το ΤΕΕ είχε διαφοροποιηθεί από την πρόταση
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως π.χ. ως προς την έλλειψη
πιστοποίησης των εµπλεκοµένων παραγόντων
στο ιδιωτικό έργο.

3. Προτείνεται η κατάργηση της δεύτερης πρότα-
σης της παρ.2 του άρθρου 1.

4. Ειδικότερα για τη ναοδοµία, παρατηρούµε και τα
εξής:
Με το εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 9 επιβεβαι-
ώνονται και επεκτείνονται οι πολεοδοµικές αρ-
µοδιότητες της Εκκλησίας της Ελλάδας. Ειδικό-
τερα:
- Εν πρώτοις, εν όσω µε την διάταξη του άρ-
θρου 47 παρ. 2 του ν. 590/1977, η αρµοδιότητα
της Εκκλησίας της Ελλάδας αφορούσε µόνον
την ανέγερση και επισκευή µητροπολιτικών µε-
γάρων, Ιερών Μονών και ναών και των κτισµά-
των τους, η προτεινόµενη διάταξη επεκτείνει
κατά πολύ τις πολεοδοµικές αρµοδιότητές της.
Πράγµατι, µε τη  νέα ρύθµιση αναθέτει στην Εκ-
κλησία της Ελλάδας τη χορήγηση αδειών για
την ανέγερση, προσθήκη, διαρρύθµιση, επισκευή,

συντήρηση, εκτέλεση κάθε οικοδοµικής εργα-
σίας,  την κατεδάφιση, ακόµη δε και τη διαµόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου όλων των
ανωτέρω κτισµάτων. Οι πολεοδοµικές υπηρε-
σίες διατηρούν µόνον την αρµοδιότητα ελέγ-
χου των όρων δόµησης και των χρήσεων γης.
Ασαφές καταλείπεται αν οι αρµοδιότητες άλ-
λων κρατικών υπηρεσιών, όπως ΣΧΟΠ, ΕΠΑΕ,
Κεντρικά Συµβούλια Μνηµείων κ.λπ., διατηρού-
νται και ασκούνται έστω παράλληλα. Ενόψει
του άρθρου 24 παρ. 2 Σ.,  είναι εξαιρετικά αµφί-
βολης συνταγµατικότητας η διατήρηση και επέ-
κταση των πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων της
Εκκλησίας της Ελλάδας, καθόσον αυτές δεν τε-
λούν υπό κρατικό έλεγχο και εποπτεία και δεν
έχουν δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
-∆εν  γίνεται διάκριση αν η διάταξη αφορά την
ανέγερση ναών κλπ. της ανατολικής ορθόδοξης
εκκλησίας ή και άλλων δογµάτων. Αν αφορά και
ναούς άλλων δογµάτων, τότε η διάταξη φαίνε-
ται να επεκτείνει το αναχρονιστικό καθεστώς
του ισχύοντος ακόµη και σήµερα νόµου της 4ης
Αυγούστου 1936 που εµπλέκει τον επιχώριο ορ-
θόδοξο µητροπολίτη στην ανέγερση ναών κάθε
δόγµατος. Υπενθυµίζεται ότι η χώρα µας έχει
κατ’ επανάληψη καταδικασθεί από το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου για την
εφαρµογή του τελευταίου αυτού νόµου. 
-Περαιτέρω, η ίδια διάταξη, οδηγεί σε καταστρα-
τήγηση των πάγιων ρυθµίσεων για την έκδοση
οικοδοµικών αδειών, πέραν των άλλων, και για
το λόγο ότι επιτρέπει στις εκκλησιαστικές υπη-
ρεσίες να χορηγούν άδεια για αλλαγή της χρή-
σης. Και τούτο υπό µόνη την προϋπόθεση ότι η
χρήση επιτρέπεται από τους όρους δόµησης
µιας περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, µπορεί η να-
οδοµία να επιτρέπει την αλλαγή της  χρήσης
π.χ. ναού σε κατοικία, να χορηγεί µε άλλα άδει-
ες για τις οποίες αρµόδιες είναι οι κρατικές
πολεοδοµικές υπηρεσίες. 
-Τέλος, οι κρατικές πολεοδοµικές υπηρεσίες
δεν διατηρούν καµία από τις ελεγκτικές και κα-
τασταλτικές αρµοδιότητες που επιβάλλει το άρ-
θρο 24 Σ., αφού όλες αυτές (θεώρηση αδειών
για σύνδεση µε δίκτυα, διακοπή οικοδοµικών
εργασιών, ανάκληση οικοδοµικών αδειών) ανατί-
θενται στις υπηρεσίες της ναοδοµίας. Υπενθυµί-
ζεται ότι το ανωτέρω καθεστώς είναι εντελώς
εξαιρετικό, αφού το κράτος δεν έχει απεκδυθεί
της αρµοδιότητάς του να εποπτεύει ακόµη και
τους ΟΤΑ της χώρας, όταν οι τελευταίοι ασκούν
πολεοδοµικές αρµοδιότητες.
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Θετική  η  πρόβλεψη  

για  την  επάρκεια  των  πολεοδοµικών

υπηρεσιών

Με την επιφύλαξη µιας µακράς εµπειρίας,
σύµφωνα µε την οποία θετικότατες διατάξεις
νόµων δεν υλοποιούνται, θεωρούµε σωστή
την πρόβλεψη του νοµοσχεδίου για τη διάρ-
θρωση και επάρκεια των πολεοδοµικών γρα-
φείων (άρθρο 11). Η διάρθρωση, η επάρκεια, η
αξιολόγηση, όπως διεθνώς είναι αποδεκτό,
δεν αφορά µόνο υπηρεσίες, αλλά και τα στε-
λέχη τους, που υπόκεινται σε κανόνες ιεράρ-
χησης και πιστοποίησης γνώσεων και προσό-
ντων

5
. Η µελέτη που είναι σε εξέλιξη τώρα

στο ΤΕΕ, σε συνεργασία µε την ΚΕ∆ΚΕ και
την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, για την επάρκεια, αξιολόγηση,
επιµόρφωση των δηµόσιων τεχνικών υπηρε-
σιών και των στελεχών τους, θέλουµε να πι-
στεύουµε ότι θα συµβάλει στην ταχύτερη υ-
λοποίηση των σχετικών προβλέψεων.

Με τη σχετική δαπάνη δεν µπορεί παρά να
βαρύνεται ο δηµόσιος προϋπολογισµός. Είναι
θέµα κυβερνητικής πολιτικής πώς και από
πού θα προκύψουν οι σχετικοί πόροι. Είναι
θέµα κυβερνητικής πολιτικής το πόσο και
πώς θα επιβαρύνονται οι πολίτες, σε µια λο-
γική δίκαιης φορολογικής µεταχείρισης, µε
στόχο τη συνολική άνοδο του βιοτικού επιπέ-
δου. Πάντως, µια καλή µελέτη, µια σωστή επί-
βλεψη, ορθοί έλεγχοι, µια καλά οργανωµένη
πολεοδοµική µονάδα είναι σίγουρο ότι θα α-
ποφέρουν σηµαντική οικονοµία, πολλαπλά-
σια των πιθανών σχετικών επιβαρύνσεων, και
ακόµα σηµαντικότερη ασφάλεια και ποιότητα
στον ιδιοκτήτη µιας ανεγειρόµενης οικοδο-
µής. 

Το  πραγµατικό  δίληµµα:  το

κράτος  θα  υπερασπίζεται  

τη  νοµοθεσία  του  ή  διά  της  αυθαιρεσίας  θα

προσφέρει  στους  πολίτες  ό,τι  το  ίδιο

αδυνατεί

Το φαινόµενο της γενικευµένης, πανελλα-
δικής αυθαιρεσίας - παρανοµίας στηρίζεται
στην κρατική ανοχή, εάν όχι επιλογή. Το κρά-
τος δεν µπόρεσε να διαχειριστεί τη συγκέ-
ντρωση µεγάλων τµηµάτων πληθυσµού στις

πόλεις και τις συνέπειες που είχε το γεγο-
νός σε όλη τη χώρα. Αδυνατώντας να συνει-
σφέρει στη δηµιουργία όρων και προϋποθέ-
σεων

6
ώστε οι πολίτες να έχουν ένα επιθυ-

µητό ατοµικό επίπεδο διαβίωσης, δηµιουργεί
τις συνθήκες και ανέχεται (τιµωρώντας επι-
λεκτικά - επιδεικτικά µόνο) τις καταπατήσεις
νοµοθετικών ρυθµίσεων που στόχο έχουν τη
γενική αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης.
Τις περισσότερες φορές πίσω από τη νο-

µοθέτηση διαρκώς και αυστηρότερων προ-
στίµων και ποινών κρύβεται η εικονικότητα
των προθέσεων, ή η αδυναµία ρύθµισης της
πραγµατικής κατάστασης. Τόσο αυστηρών
που όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν θα τύχουν ε-
φαρµογής. Ή στον προσδιορισµό ασφυκτικών
προθεσµιών. Τόσο ασφυκτικών που αγνοού-
νται ανώδυνα.
Η µετατόπιση των ευθυνών σε άλλη διοι-

κητική αρχή επίσης δεν αντιµετωπίζει το
πρόβληµα. Για παράδειγµα, κάποιοι ΟΤΑ θα
κυνηγήσουν τα αυθαίρετα, κάποιοι - λιγότε-
ροι - θα αξιοποιήσουν τις σχετικές διατάξεις
σε καθαρά πελατειακή βάση, οι περισσότεροι
θα αδιαφορήσουν

7
.

Το  επόµενο  δίληµµα:

περιορισµοί  στην  ελευθερία  

της  αρχιτεκτονικής  έκφρασης  

ή    αυστηροί  έλεγχοι

∆εν µπορούµε να εισάγουµε διατάξεις που
ισχύουν σε άλλες χώρες, γιατί δεν έχουµε
τις αντίστοιχες υποδοµές και νοοτροπίες.
Πολλές από τις λύσεις που προτείνονται τώ-
ρα, γνωρίζουµε ότι είναι ενδιάµεσες επιλο-
γές, αναγκαίες για επόµενα πιο τολµηρά βή-
µατα. Αλλά δεν θα πρέπει ως κοινωνία να α-
ποδεχθούµε τον περιορισµό διατάξεων που
από όλους αναγνωρίζεται η θετική τους διά-
σταση, γιατί αυτές γίνονται αντικείµενο εκµε-
τάλλευσης µε την καταπάτησή τους. Μπορού-
µε να τις ελέγξουµε.

8

Σηµείο  6ο  

Σηµείο  5ο  

Σηµείο  4ο  

5. Κατά συνέπεια η διατύπωση της παρ.1 του άρ-
θρου 4, στο τέλος της πρώτης παραγράφου
πρέπει να είναι:  «Οι µελέτες που υποβάλλονται
κατά τα άρθρα 2 και 3 ελέγχονται από αρµοδί-
ους προς τούτο µηχανικούς που ορίζονται από
τον Προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας».

6. Π.χ. όπου η προσφερόµενη «πολεοδοµηµένη»
γη για κατοικία είναι επαρκής, δεν υπάρχουν
προβλήµατα αυθαιρέτων, και φαινόµενα διαφθο-
ράς. 

7. Θεωρούµε κατά συνέπεια άνευ ουσιαστικού αντι-
κρίσµατος τη διάταξη της τελευταίας πρότασης
της παρ.4 του άρθρου 9.

8. Κατανοούµε τη λογική των εδαφίων 2 και 3 του
άρθρου 9, αλλά δεν µπορούµε να προσχωρή-
σουµε σε αυτήν.
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θέ
µα Η απάντηση  στα  διλήµµατα:

αποτελεσµατικοί  έλεγχοι

Ποια είναι αναµφισβήτητα η αχίλλειος
πτέρνα όλων των σχετικών νόµων που έχουν
ψηφισθεί από τη Βουλή; Η έλλειψη ορθών, α-
µερόληπτων, αποτελεσµατικών ελέγχων. Η
µέχρι τώρα αναποτελεσµατικότητά τους δεν
πρέπει να µας οδηγεί σε λανθασµένες επιλο-
γές.
Από τις θετικότερες διατάξεις του νοµο-

σχεδίου είναι αυτές που αναφέρονται στους
ελέγχους. 
Όσον αφορά τις µελέτες, το νοµοσχέδιο

δείχνει να αντιµετωπίζει τους ελέγχους µε ε-
πάρκεια. Επιµέρους παρατηρήσεις κατατίθε-
νται στη συνέχεια.
∆εν συµβαίνει το ίδιο µε τους ελέγχους

των κατασκευών. 
Πρώτον πρέπει να προβλεφθούν έλεγχοι

και µετά τη σύνδεση των οικοδοµών µε τα δί-
κτυα κοινής ωφέλειας, δεδοµένου ότι µια
σειρά παραβάσεων, συνήθως οι σηµαντικότε-
ρες, ακολουθούν χρονικά αυτό το σηµείο.

9

∆εύτερον, τόσον αυτοί οι έλεγχοι, όσον και
οι προβλεπόµενες αυτοψίες

10
µέχρι την τελι-

κή θεώρηση της άδειας, και ιδίως η τελευ-
ταία, πρέπει να γίνονται έγκαιρα (µέσα σε συ-
γκεκριµένη χρονική προθεσµία) και µε τυχαι-
ότητα, που διασφαλίζεται εάν ένας τουλάχι-
στον εκ των ελεγκτών γίνεται γνωστός λίγες
ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση του ελέγ-
χου, µε αδιάβλητη επιλογή του µέσα από ένα
ευρύ σώµα πιθανών υποψηφίων. Αυτό, το πα-
νελλαδικής εµβέλειας σώµα προτείνεται να
προσδιορίζεται και να πιστοποιείται µε επιµέ-
λεια ενός ανεξάρτητου φορέα, που θα µπο-
ρούσε να είναι το ΤΕΕ. Η τελική αυτοψία του
εδαφίου 1 του άρθρου 7 προτείνεται να πραγ-
µατοποιείται από έναν υπάλληλο της πολεο-
δοµίας και ένα µηχανικό υποδεικνυόµενο α-
πό το ΤΕΕ µε την παραπάνω διαδικασία, ο ο-
ποίος και θα υπέχει ευθύνες δηµοσίου υπαλ-
λήλου, παρουσία του επιβλέποντος µηχανι-
κού. Οι αυτοψίες θα πραγµατοποιούνται µε
τη συµπλήρωση τυποποιηµένων εντύπων,
στα οποία θα καταγράφονται τα σηµεία ελέγ-
χου.  

Με υπουργική απόφαση θα προσδιορίζο-
νται οι λεπτοµέρειες που αφορούν την εφαρ-
µογή της παραπάνω πρότασης, όπως και οι
αµοιβές των ελεγκτών, από πόρους που προ-
βλέπονται στο νοµοσχέδιο.

Οι  ποινικές  -  διοικητικές

κυρώσεις  είναι  έωλες  εάν  

δεν  προσδιορισθεί  

ένα  ολοκληρωµένο  πλαίσιο  κανόνων,

ρόλων,  ευθυνών,  ποινών

Η σηµασία του οικιστικού περιβάλλοντος
για το δηµόσιο συµφέρον, η διασφάλιση ποι-
ότητας, οικονοµίας, ασφάλειας στη διαµόρ-
φωσή του, επιβάλλουν - στα πλαίσια ισονο-
µίας - τη νοµοθέτηση των πλέον αυστηρών
ποινών για όλους όσοι αυθαιρετούν, παρανο-
µούν,  παραβιάζουν την επαγγελµατική δεο-
ντολογία ή τους επιστηµονικούς κανόνες, ή
ωθούν σε παραβίασή τους. 
Οι ποινές πρέπει να είναι αντίστοιχες των

ευθυνών. Οι ευθύνες να προσδιορίζονται για
όλους, σύµφωνα µε το ρόλο τους στη µελέτη,
επίβλεψη, κατασκευή, έλεγχο και παραλαβή
της οικοδοµής. 
Ρόλος που πρέπει να είναι σαφής, να προ-

κύπτει από τους κανόνες που διέπουν τις συ-
γκεκριµένες εργασίες, και να ασκείται υπό
προϋποθέσεις εύλογης αµοιβής.
Σήµερα υπάρχουν ελάχιστα κανονιστικά

κείµενα, συνοπτικά και γενικόλογα, που περι-
γράφουν τις υποχρεώσεις των µηχανικών
στα ιδιωτικά έργα. ∆εν προκύπτουν από αυτά
οι υποχρεώσεις, η απαιτούµενη οργάνωση
και το κόστος των αντίστοιχων δραστηριοτή-
των, ούτε όµως συνειδητοποιούνται οι ευθύ-
νες και τα δικαιώµατα. 
Σήµερα ισχύει ένα πολλαπλό, και ταυτό-

χρονα αθροιστικό, σύστηµα επιβολής ποινών,
κύρια σε βάρος των µηχανικών

11
. Σε προφανή

πρωτοτυπία για τα ελληνικά, αλλά και τα πα-
γκόσµια, νοµικά δεδοµένα, ο χρόνος παρα-
γραφής των σχετικών αδικηµάτων δεν συ-
ναρτάται µε το χρόνο διάπραξής τους. Οι ρό-

Σηµείο  8ο  

Σηµείο  7ο  

11. ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΟΙΝΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ισχύουσες διατάξεις
• ν. 3275/1955 «περί απαγορεύσεως επεκτά-
σεως σχεδίων ρυµοτοµίας εις το Λεκανοπέ-
διον Αθηνών και περί όρων δοµήσεως εν αυ-
τώ» (άρθρο 4)
• ν. 651/1977 «περί καταργήσεως του ν. δ/τος
349/1974, τροποποιήσεως των περί αυθαιρέ-
των οικοδοµικών κατασκευών διατάξεων και
ρυθµίσεως συναφών θεµάτων» (άρθρο 2)
• ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδοµικών
σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές
ρυθµίσεις» (άρθρο 17 παρ. 8, 9), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε το ν. 3212/2003 «Άδεια δόµησης,

πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων» (άρθρο 5
παρ. 4, 24) και το ν. 3242/2004 «Ρυθµίσεις για
την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνη-
σης, τη διοικητική λειτουργία και του Ο.Τ.Α.»
(άρθρο 24 παρ. 2)
• ν. 2242/1994 «Πολεοδόµηση περιοχών δεύ-
τερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου,
προστασία φυσικού και δοµηµένου περιβάλλο-
ντος και άλλες διατάξεις» (άρθρο 3) 
• ν. 1418/1984 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων» (άρθρα 6 και 21 παρ. 3)
• π.δ. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έρ-
γων» (άρθρο 28)
• β.δ. 24-7/25-8-1920 «περί κωδικοποιήσεως
των νόµων περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν
των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων
εργατών ή υπαλλήλων»
• π.δ. 778/1980 «περί των µέτρων ασφαλείας
κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών»
(άρθρο 22)
• π.δ. 1073/1981 «περί µέτρων ασφαλείας κατά
την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικο-
δοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότη-
τος Πολιτικού Μηχανικού» (άρθρο 117)
• ν. 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρη-
σης µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (άρθρο 9)
• ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των ερ-
γαζοµένων» (άρθρο 7)
• π.δ. 225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα
υπόγεια τεχνικά έργα» (άρθρο 1)
• ν. 2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας,
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης
Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόµε-
νων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες
διατάξεις» (άρθρο 25)
• π.δ. 338/2001 «Προστασία της υγείας και
της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την
εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χη-
µικούς παράγοντες» (άρθρο 15 παρ. 2)
• π.δ. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστα-
σίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς
την οδηγία του Συµβουλίου 89/565/ΕΟΚ» (άρ-
θρο 12)
• π.δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (άρθρο
16)

9. Είναι αυτονόητη η ανάγκη ύπαρξης του πράσι-
νου κουτιού.

10. Ειδικότερα η αυτοψία που προβλέπεται στο
εδάφιο 2 του άρθρου 6 προτείνεται να πραγµα-
τοποιείται µετά την αποπεράτωση του φέρο-
ντος οργανισµού και της εξωτερικής τοιχοποι-
ίας.
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θέ
µα λοι δεν είναι προσδιορισµένοι, κατά συνέπεια

το σύστηµα καταµερισµού ποινών καθεαυτό
είναι µετέωρο

12
. Η έννοια της επιστηµονικής

οµάδας, νοµοθετικά τουλάχιστον, δεν ανα-
γνωρίζεται. Οι αµοιβές µελετών είναι, κατά
παράβαση των αποφάσεων του ΣτΕ, ουσια-

στικά καθηλωµένες από το 1989, και αυτό α-
πό µόνο του προκαλεί τη διαφορετική αντι-
µετώπιση των οικοδοµών του δηµόσιου µε
τον ιδιωτικό τοµέα. Οι αµοιβές για την επί-
βλεψη είναι απελπιστικά χαµηλές.
Το ΤΕΕ έχει ολοκληρώσει την πρότασή του

για τις αµοιβές. Υπερασπίζεται την ύπαρξη ε-
νός προϋπολογισµού, του αναλυτικού, του
µόνου που προσδιορίζεται από πραγµατικά
δεδοµένα

13
. Έχει δεσµευθεί ότι θα ολοκληρώ-

σει την πρότασή του για τις ευθύνες και τις
ποινές όλων των παραγόντων στον ίδιο χρό-

Άρθρο  1
παρ.  1,  εδ.  2
Η οικοδοµική άδεια για την ανέγερση νέας

οικοδοµής, προσθήκης σε υφιστάµενη οικο-
δοµή ή τροποποίησης  υφιστάµενης  οικοδο-
µής  (όπου απαιτείται από τις κείµενες διατά-
ξεις) αφορά και περιλαµβάνει όλες τις εργα-
σίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο και λει-
τουργικό καθώς  και  αυτές  που  περιλαµβά-
νουν  στον  περιβάλλοντα  χώρο  και  τις  υπο-
δοµές  (όπου  απαιτείται)  όπως την κατασκευή
περιτοιχίσεων, ή περιφράξεων, βόθρων, υπό-
γειων δεξαµενών νερού, εκσκαφών και επι-
χώσεων, καθώς  και  συναφών  κτιριακών  ε-
γκαταστάσεων  (όπως  θέρµανσης,  κλιµατι-
σµού,  φωτισµού,  ύδρευσης  και  αποχέτευσης).
παρ.  2,  εδ.  2
Απαλείφεται

Άρθρο  2
παρ.  1
Για τη χορήγηση ... αίτηση του  ιδιοκτήτη

παρ.  2,  εδ.  β
β)  ∆ιάγραµµα  κάλυψης,  συµπεριλαµβα-

νοµένων  όλων  των  εγκαταστάσεων  και  του
εξοπλισµού  που  συµµετέχουν  στην  κάλυψη.
παρ.  2,  εδ.  η
Απαλείφεται
παρ.  3
... επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη  µε  κοινο-

ποίηση  στο  µελετητή  Μηχανικό.
παρ.  3  και  4
∆ιαγράφονται τα περί πειθαρχικών παρα-

πτωµάτων των υπαλλήλων

Άρθρο    3
παρ.  2,  εδ.  δ
Μελέτες ηλεκτροµηχανολογικών ...
παρ.  2,  εδ.  θ
Να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για αναλυ-

τικό  προϋπολογισµό.
παρ.  2,  εδ.  ιβ
Να παραµείνει µόνο: Έγκριση της ΕΠΑΕ,

και να διαγραφεί όλη η υπόλοιπη φράση.

παρ.  3
Ζητείται να προβλεφθεί  χρονικό όριο

(π.χ. τριών (3) µηνών) από την έγκριση της
αρχιτεκτονικής µελέτης για την υποβολή
των εγκρίσεων των άλλων φορέων, όπου
αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση που δεν α-
παντήσουν (οι άλλοι φορείς) στο διάστηµα
του τριµήνου, αυτός ο χρόνος να παρατεί-
νεται για διάστηµα (π.χ. εννέα (9) επιπλέον
µηνών) από την έγκριση της αρχιτεκτονικής
µελέτης.
παρ.  6  (νέα)
Με  ΚΥΑ  του  Υπουργού  ΠΕΧΩ∆Ε  και  του

καθ’  ύλην  αρµόδιου  Υπουργού  καθορίζονται
ειδικά  κτίρια  που  αποτελούν  µεγάλα  επεν-
δυτικά  προγράµµατα  ΝΠ∆∆,  για  τα  οποία  η
αποκλειστική  προθεσµία  των  3  µηνών  για
την  υποβολή  του  φακέλου  και  των  δικαιο-
λογητικών  της  παρ.  2  του  άρθρου  αυτού  ο-
ρίζεται  σε  6  µήνες,  η  δε  εφαρµογή  της  παρ.
5  του  άρθρου  αυτού  έχει  ως  προϋπόθεση
την  υποβολή  του  φακέλου  και  δικαιολογητι-
κών  του  άρθρου  2.

Άρθρο    4
παρ.  1,
... Οι µελέτες που υποβάλλονται κατά τα

άρθρα 2 και 3  ελέγχονται από αρµοδίους
προς τούτο διπλωµατούχους µηχανικούς

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’      Στη συνέχεια παρατίθενται οι παρατηρήσεις-προτάσεις των κατ’
άρθρο τροποποιήσεων που πρότεινε το ΤΕΕ. Όπου οι λέξεις είναι
µε bold, υποδηλώνουν τις προσθήκες ή αλλαγές που προτείνονται.
Το κείµενο που ακολουθεί, µοιραία θα πρέπει να διαβαστεί σε
αντιπαραβολή µε το πλήρες κείµενο του σχεδίου νόµου, το οποίο
δηµοσιεύθηκε στο τεύχος …. του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και
µπορεί, επίσης, να βρει κάθε ενδιαφερόµενος στο site του ΤΕΕ
(www.tee.gr).

• π.δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε
συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»
(άρθρα 9 και 14 παρ. 2)
• ν.δ. 1024/1971 «Περί διηρηµένης ιδιοκτησίας
επί οικοδοµηµάτων ανεγειροµένων επί ενιαί-
ου οικοπέδου» (άρθρο 4)
• ν. 216/1943 «Περί οργανώσεως της Υπηρε-
σίας Αναστηλώσεως των αρχαίων και ιστορι-
κών Μνηµείων του Κράτους» (άρθρο 14)
• ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώ-
ρας (άρθρο 71), όπως αντικαταστάθηκε µε τον

ν. 2145/1993 «Ρύθµιση θεµάτων εκτελέσεως
ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισµού
των διαδικασιών απονοµής δικαιοσύνης και
άλλων θεµάτων» (άρθρο 46)
• ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφο-
ρούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες,
εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατά-
ξεις» (άρθρο 11)

12. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τις πολλα-
πλές διατάξεις που προβλέπουν αντίστοιχες
ποινές (µέρος των οποίων παρατίθεται στη
συνέχεια) και το ότι η υπερτιµώρηση δεν λει-
τουργεί αποτρεπτικά για τη διάπραξη αδική-
µατος, θέτει έντονα ερωτηµατικά για την ανα-

γκαιότητα προβλέψεων του άρθρου 8. Το ΤΕΕ
έχει διατυπώσει τη σκέψη ότι αυτού του εί-
δους οι διατάξεις λειτουργούν εν τέλει απο-
τρεπτικά για όσους θέλουν να ασκήσουν το
επάγγελµά τους σύννοµα. Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να υπάρξει επίσηµη αναγνώριση
ότι αφορούν προσωρινές ρυθµίσεις, µέχρι την
συνολική αντιµετώπιση του προβλήµατος.

13. Αµοιβές, φόροι, κρατήσεις θα πρέπει να προσ-
διορίζονται από αυτόν, επαναπροσδιοριζοµέ-
νων των σχετικών συντελεστών που έχουν
προσδιορισθεί στη βάση άλλων προϋπολογι-
σµών. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει και για τη
διάταξη της παρ.6 του άρθρου 11.



17ÔÅÅ 2369 (28/11/05)

θέ
µανο µε την ολοκλήρωση των  προτάσεων του

σηµείου 2.
Κατά συνέπεια δεν ζητείται η επίλυση των

αναφερόµενων θεµάτων στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Θα πρέπει όµως οι προβλέψεις
γι’ αυτά να µην αποκλείουν ή να µην προσ-
διορίζουν δυσµενώς µελλοντικές ρυθµίσεις.
Από την άλλη, νοµοθετικές ρυθµίσεις που ι-
σχύουν, αφορούν τον προσδιορισµό και τρό-
πο ελέγχου των αµοιβών και έχουν εν µέρει
αδρανοποιηθεί, πρέπει άµεσα να ενεργοποι-
ηθούν.

Μέτρα  και  κίνητρα  για  τους

υπαλλήλους  των  πολεοδοµικών  υπηρεσιών

Υπάρχει διαδικασία και νοµοθεσία µε βάση
την οποία ελέγχεται η σωστή εκπλήρωση
των καθηκόντων των υπαλλήλων σε όλες
τις υπηρεσίες του κράτους. Η συνεχής επί-

κληση των διατάξεων περί πειθαρχικού ε-
λέγχου των υπαλλήλων στο νοµοσχέδιο
φαίνεται να παραβλέπει τις δύσκολες συνθή-
κες υπό τις οποίες εργάζονται σήµερα στις
πολεοδοµικές υπηρεσίες, κάτι που ευθέως
οµολογείται στο άρθρο 11 και στην εισηγητι-
κή έκθεση.
Αντίθετα, στο νοµοσχέδιο θα πρέπει να

ενσωµατωθούν διατάξεις που αποτελούν κί-
νητρο για τους δηµοσίους υπαλλήλους κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ειδικό-
τερα για τους µηχανικούς, που καταθέτουν
στο δηµόσιο την άδεια άσκησης του επαγ-
γέλµατός τους, επωµιζόµενοι ταυτόχρονα ό-
λες τις ποινικές ευθύνες.

14
Σηµείο  9ο  

που ορίζονται από τον προϊστάµενο ...
παρ.  1,  εδ.  α-αα
προστίθεται: Ελέγχεται  επίσης  ως  προς

την  τήρηση  των  προδιαγραφών  του  Εθνικού
Κτηµατολογίου.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα  πρέ-
πει  να  είναι  εξαρτηµένο  από  το  κρατικό  τρι-
γωνοµετρικό  δίκτυο.  Στη  δήλωση  του
Ν.651/77  θα  δηλώνεται  αν  το  ακίνητο  είναι  ε-
ντός  ή  εκτός  περιοχής  που  έχει  ενταχθεί
στο  Εθνικό  Κτηµατολόγιο.
παρ.  1,  εδ.  α-ββ  και  επόµενα
Να ληφθούν υπόψη και τα εξής:
Στον έλεγχο των σχεδίων της Αρχιτεκτο-

νικής Μελέτης ειδικότερα ελέγχεται: 
-Η ταύτιση των εξωτερικών διαστάσεων

των περιγραµµάτων των κλειστών χώρων
του κτιρίου, των ηµιυπαθρίων χώρων και
των εξωστών και του συνολικού ύψους των
τοµών µε αυτά του διαγράµµατος κάλυψης. 

-Η τήρηση των άρθρων 6, 7, 13, 15, 19, 20, 21,
22, 23 και 29 του ισχύοντος κτιριοδοµικού
κανονισµού.
Στην αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία υ-

ποβάλλονται προ της χορηγήσεως της αδεί-
ας για έλεγχο και έγκριση ενεργητικής πυ-
ροπροστασίας µόνον ειδικά κτίρια καθώς
και περιπτώσεις αποκλίσεων από τις διατά-
ξεις πυροπροστασίας.
Έλεγχος αµοιβών µελέτης - επίβλεψης.

Εισφορές υπέρ τρίτων. 
α) Ο προϋπολογισµός

του έργου και οι αµοιβές
των µηχανικών, µελετητών

και επιβλεπόντων προσδιορίζονται από το
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σύµ-
φωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και κατα-
τίθενται στην εξουσιοδοτηµένη σχετικώς
τράπεζα.
Η αρµόδια για τη χορήγηση άδειας δόµη-

σης Πολεοδοµική Υπηρεσία εξετάζει το πα-
ραστατικό που εκδίδει η τράπεζα µόνο ως
προς την ταυτότητα των στοιχείων του µη-
χανικού, του εργοδότη και του έργου.
β) Οι πάσης φύσεως αµοιβές, φόροι και

εισφορές υπέρ τρίτων ελέγχονται από ε-
ντεταλµένο υπάλληλο της Πολεοδοµικής Υ-
πηρεσίας ο οποίος µε βάση τα εµβαδά που
έχουν ήδη σηµειωθεί κατά τον έλεγχο της
αρχιτεκτονικής µελέτης από τον ελεγκτή
µηχανικό στο ειδικό έντυπο προϋπολογι-
σµού ή την αναλυτική προµέτρηση των ερ-
γασιών, ελέγχει τον προϋπολογισµό του
έργου και την ταύτιση των επιφανειών µε
αυτές που περιέχονται στο έντυπο του ΤΕΕ,
καθώς και τις οικονοµικές επιβαρύνσεις υ-
πέρ τρίτων. 
Η πληρωµή των πάσης φύσεως οικονοµι-

κών υποχρεώσεων, µελετητών και ιδιοκτη-
τών γίνεται µε αντίστοιχα έντυπα χωρίς την
προηγούµενη θεώρησή τους από την Υπη-
ρεσία και ελέγχεται από τον εντεταλµένο

κατά τα παραπάνω υπάλληλο. 

παρ.  1,  εδ.  α-εε  (νέο)

εε)  Έλεγχο  συµβατότητας  της  Αρχιτεκτο-

νικής  Μελέτης  µε  τις  Μελέτες  Εγκαταστά-

σεων.  

παρ.  1,  εδ.  β-εε (νέο)

εε)  Έλεγχο  συµβατότητας  της  Στατικής

Μελέτης  µε  τις  Μελέτες  Εγκαταστάσεων.

παρ.  4,  εδ.  3

... του οικείου Νοµάρχη ή  ∆ηµάρχου  ...

Άρθρο   5

παρ.  3,  εδ.  α

Εφόσον µέχρι τη λήξη ισχύος της έχει πε-

ρατωθεί ο φέρων οργανισµός και  η  εξωτερι-

κή  τοιχοποιία.

παρ.  5

Να προστεθεί ότι µε Υπουργική Απόφαση

θα προσδιορισθεί το εύρος διακύµανσης

των µικρών αποκλίσεων.

Άρθρο    6

παρ.  2

...  µετά  την  ολοκλήρωση  του  φέροντος

οργανισµού  και  των  τοίχων  πληρώσεως  και

µέσα  σε  προθεσµία  ενός  µηνός  από  την  υ-

ποβολή  σχετικής  αίτησης  του  ενδιαφεροµέ-

νου.  Κατά την αυτοψία ελέγχονται επίσης

και τα µέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.

     ΑΡΘΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

14. Στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή τέτοια κίνητρα
είναι π.χ. η σταθεροποίηση του επιδόµατος 7‰
(σε 550 ευρώ το µήνα), η αύξηση των αποδο-
χών, η διεύρυνση της νοµικής κάλυψης.
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µα Ασφάλιση

Η ασφάλιση των µελετών, επιβλέψεων, κα-
τασκευής ιδιωτικών έργων είναι εξαιρετικά πο-
λύπλοκο ζήτηµα. Πρέπει να γίνουν αναλογιστι-
κές µελέτες. Πρέπει να προσδιορισθούν οι ευ-
θύνες όλων των συντελεστών της κατασκευής
ενός έργου, καθώς και ο χρόνος ευθύνης ενός
εκάστου

15
. 

Θα µπορούσε να µελετηθεί η υποχρεωτική
ασφάλιση, από το ΤΣΜΕ∆Ε, όλων των εµπλε-
κοµένων Μηχανικών για την αστική ευθύνη
τους, κυρίως από ατυχήµατα και ζηµίες τρίτων,
ιδιαίτερα µάλιστα  κατά την άσκηση της επί-
βλεψης. 

Εξοικονόµηση  ενέργειας

Η εξοικονόµηση ενέργειας πρέπει να γί-
νει συνείδηση σε όλα τα επίπεδα. Στο σ/ν
πρέπει να υπάρξουν προβλέψεις για την
τροποποίηση των άρθρων 7,11,16 και 17 του
ΓΟΚ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από
την αντίστοιχη κοινοτική οδηγία της Ευρω-
παϊκής  Ένωσης.

Χώροι  στάθµευσης

Για τους κλειστούς χώρους στάθµευσης η
επικρατέστερη άποψη είναι να µην προσµε-
τρώνται στο Συντελεστή ∆όµησης, όπως ι-
σχύει και σήµερα. Η άποψη στηρίζεται στην
αδυναµία δηµιουργίας τέτοιων χώρων,   κυ-
ρίως την ολοκληρωτική πλέον κατάργηση

της δυνατότητας  εξαγοράς τους και τη µε-

γάλη δυσκολία εξασφάλισής τους στο ηπει-

ρωτικό τµήµα της Αττικής (µετά την ισχύ

του Π. ∆/γµατος 111 / 2004 ), ιδιαίτερα µάλι-

στα στα µικρού µεγέθους οικόπεδα. Θα

πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα παροχής

κινήτρων για τη δηµιουργία ή εξαγορά θέ-

σεων στάθµευσης. Εκφράζεται προβληµατι-

σµός για την υπέρογκη αύξηση του κατα-

σκευαστικού κόστους σε περιοχές µε ακα-

τάλληλο υπέδαφος. Για τους υπόγειους χώ-

ρους στάθµευσης ζητείται να µελετηθεί το

θέµα της κατασκευής µηχανικών θέσεων

στάθµευσης.                              

Γενικά το θέµα χρήζει συνολικής µελέ-

της.

Σηµείο  12ο  

Σηµείο  11ο  Σηµείο  10ο  

Άρθρο    7
παρ.  1,  εδ.  γ
... πραγµατοποιείται αυτοψία εντός ενός

µηνός από την υποβολή της σχετικής αίτη-
σης από υπάλληλο µηχανικό ΠΕ ή ΤΕ της
αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας και  µη-
χανικό  οριζόµενο  από  ειδικό  κατάλογο
που  τηρείται  στο  ΤΕΕ.  Στην  αυτοψία  καλεί-
ται  να  συµµετέχει  και  ο  επιβλέπων  µηχα-
νικός.  Το  ΤΕΕ  καταρτίζει  µητρώο  Μηχανι-
κών  για  τον  παραπάνω  έλεγχο.  Με  υπουρ-
γική  απόφαση  θα  προσδιορίζονται  οι  σχε-
τικές  λεπτοµέρειες,  που  θα  περιλαµβά-
νουν  τον  τρόπο  διενέργειας  των  αυτοψιών
και  την  αµοιβή  των  ελεγκτών.
παρ.2
Απαλείφεται.
παρ.  3  (νέα)
Θεσπίζεται  η  διαδικασία  του  ∆ιαρκούς

Ελέγχου  των  οικοδοµών  από  αρµοδίους
τεχνικούς  υπαλλήλους  των  Πολεοδοµικών
Υπηρεσιών  ή  µηχανικούς  που  είναι  εγγε-
γραµµένοι  στο  µητρώο  της  παρ.  1.  Με  Π∆
µε  πρόταση  του  Υπουργού  ΠΕΧΩ∆Ε  ρυθµί-
ζονται  οι  λεπτοµέρειες  εφαρµογής  του  θε-
σµού.  Το  Π.∆.  εκδίδεται  µέσα  σε  6  µήνες  α-
πό  την  ισχύ  του  νόµου  αυτού.

Άρθρο    8
παρ.  1,  εδ.  β
∆ιαγράφεται από «εφόσον παραβιά-

ζουν τις ισχύουσες διατάξεις, ή οι εκπο-
νούµενες µελέτες ……… διαγράµµατος κά-

λυψης».
παρ.  1,  εδ.  γ
….ή δεν εφαρµόζονται οι µελέτες που έ-

χουν εγκριθεί ως  προς  τα  στοιχεία  δηµοσί-
ου  συµφέροντος  και  συγκεκριµένες  απαιτή-
σεις  του  κτιριοδοµικού  κανονισµού».
παρ.  1,  εδ.  γ
Να διαγραφεί  το «γραπτές» στις οδηγίες

αν δεν διευκρινιστεί η σχέση αυτών των ο-
δηγιών ως προς το υπό θεσµοθέτηση ηµε-
ρολόγιο του έργου.
παρ.  3  
Να διαγραφεί η τελευταία φράση από « η

ποινή φυλάκισης ….κατ’ αυτής».

Άρθρο    9
παρ.2,  3,  5
Απαλείφονται

16
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παρ.4,  τελευταίο  εδάφιο
Απαλείφεται.

Άρθρο    10
Να προστεθεί: «Το Π.∆. να εκδίδεται µετά

από γνώµη του ΤΕΕ».

Άρθρο    12
παρ.  ζ
Προστίθεται στο τέλος: «όπως  και  κάθε

αντίστοιχου  προγράµµατος  ηλεκτρονικού  υ-
πολογιστή  για  άλλες  κατηγορίες  µελετών
που  αποκτά  µαζική  εφαρµογή».
παρ.  θ  (νέα)
Ορίζονται  οι  αµοιβές  για  όσες  εκ  των  µε-

λετών  δεν  προβλέπει  σχετικά  η  κείµενη  νο-
µοθεσία.

Άρθρο    18
Κάθε σχετική προγενέστερη διάταξη κα-

ταργείται
17
. 

Να επανέλθει σε ισχύ το άρθρο 4 του
Β.∆.15-12-1923 / 21-1-1924 (µητρώο επιβλεπό-
ντων), που κατήργησε η παρ. 12 του άρθρου
23 του Ν. 3212 / 2003 και να υποβάλλονται
στις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες υπεύθυνες
δηλώσεις των µελετητών µηχανικών για την
επαγγελµατική τους κατάσταση και το δικαί-
ωµά τους για τη σύνταξη των ανάλογων µε
την ειδικότητά τους µελετών.

17. Π.χ. τα άρθρα 5 και 6 και η παρ.2 του άρ-
θρου 12του ν.3212/2003 

16. Με τη ρύθµιση για την κατάργηση της υπο-
χρέωσης έκδοσης οικοδοµικής άδειας για την
κατασκευή πυλώνων δικτύων µεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας, ασκείται µε εξαιρετικά συ-
νοπτικό τρόπο και χωρίς καµία εγγύηση η επι-
βαλλόµενη από το άρθρο 24 παρ. 2 Σ. κρατική
ρυθµιστική αρµοδιότητα και ο αντίστοιχος
έλεγχος. Είµαστε αντίθετοι σε τέτοιου είδους
διατάξεις, όπως και σε διατάξεις που καταλύ-
ουν την ενιαία αντιµετώπιση οµοειδών κατα-
στάσεων. Με αυτό το πνεύµα θα πρέπει να συ-
νταχθεί η υπουργική απόφαση που αναφέρεται
στην παρ.β του άρθρου 12. 

15. Το Π.∆. που προβλέπεται στο άρθρο 10 να εκδί-
δεται µετά από γνώµη του ΤΕΕ.


