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ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΥ για ηην Τποποποίηζη ηηρ παπ. 16 ηος 

άπθπος 49 ηος ν.4030/2011 «Νέορ ηπόπορ έκδοζηρ αδειών δόμηζηρ, ελέγσος 

καηαζκεςών και λοιπέρ διαηάξειρ (Α΄ 249)»: 

«Άλλη μια θαςμαζηή ενέπγεια «ζεβαζμού» ηος Κοινοβοςλίος και ηηρ Δημοκπαηίαρ από 

ηην Κςβέπνηζη και  

Άλλη μια «θιλική» ενέπγεια ηος ΥΠΕΚΑ, ενάνηια ζηο Σύνηαγμα, ζηοςρ Μησανικούρ, ζηο 

ΤΕΕ, ζηη διαθάνεια, ζηην καηαπολέμηζη ηηρ αςθαίπεηηρ δόμηζηρ και ηηρ 

παπαβαηικήρ ζςμπεπιθοπάρ.» 

 

Όηη νη κεραληθνί θαη ην ΣΕΕ έρνπλ ζηνρνπνηεζεί από ηελ Κπβέξλεζε, ηνπο εληνιείο ηεο θαη ηα 

ελεξγνύκελα ηεο, είλαη πιένλ απνδεδεηγκέλν.  Όπσο θαη νη ζπλερηδόκελεο «θηιηθέο» 

ελέξγεηεο, όπσο ε αύμεζε ησλ εηζθνξώλ, ε επαλαθνξά γηα ηελ  έληαμε ζηνλ ΕΟΠΤΤ, ε 

θινπή ησλ απνζεκαηηθώλ, ε θπβεξλεηηθή αδηαιιαμία, ε άξλεζε αθόκε θαη ηππηθνύ δηαιόγνπ, 

νη θαηαγγειίεο ζε Οηθνλνκηθνύο Εηζαγγειείο γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη ε παξέκβαζή ηνπο θαη 

ηόζα άιια. 

Σν ΤΠΕΚΑ, ηεξώληαο ηελ ζθιεξή γξακκή ηεο Κπβέξλεζεο από ηηο πξώηεο εκέξεο ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ, ιεηηνύξγεζε όρη σο ην αξκόδην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αιιά σο κεραληζκόο πινπνίεζεο ελόο παξαθξαηηθνύ απεξγνζπαζηηθνύ 

κεραληζκνύ.  Έηζη εηζεγήζεθε, ελώ ην Κνηλνβνύιην ιεηηνπξγεί, ηε «δεκνθξαηηθή» ζπλήζεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, απηή ηεο έθδνζεο πξάμεο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ώζηε λα 

επηηξέςεη ηηο ρεηξόγξαθεο βεβαηώζεηο ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ, γηα ηελ νινθιήξσζε 

ησλ κεηαβηβάζεσλ αθηλήησλ, ρσξίο ππεξβάζεηο θαη πνιενδνκηθέο απζαηξεζίεο θαη ρσξίο 

επζύλε. 

Αθόκε θαη αλ μεπεξάζνπκε ην ζέκα ηεο πξνζβνιήο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

κε ηελ έθδνζε πξάμεο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ξσηάκε ην ΤΠΕΚΑ: Δελ έρεηε θαλέλα 

κεραληθό λα ξσηήζεηε γηα ηηο εγθιεκαηηθέο παξαιείςεηο, ζε ζρέζε κε ηελ εγθπξόηεηα ησλ 

ζπκβνιαίσλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζε απηήλ ηε βεβαίσζε θαη ηηο κεηαγξαθέο πνπ ζα γίλνπλ; 

Ρσηάκε ην εθπιεθηηθήο αλεπζπλόηεηαο ΤΠΕΚΑ:  

o πνηνο ζα ειέγρεη αλ ν ππνγξάθσλ κεραληθόο, είλαη κεραληθόο, είλαη ππαξθηόο, είλαη 

δσληαλόο, είλαη ν αξκόδηνο κεραληθόο γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο;  

o Πνηνο ζα ειέγμεη, αθνύ δελ έρεη πξνβιεθζεί ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε νύηε από ηνπο 

πκβνιαηνγξάθνπο θαη ηνπο πιιόγνπο ηνπο, πνηεο είλαη νη βεβαηώζεηο πνπ 

θαηαηέζεθαλ, ώζηε λα κπνξνύλ λα ειέγμνπλ έζησ θαη εθ ησλ πζηέξσλ ηε γλεζηόηεηα 

θαη ηελ αιήζεηα ηνπο;   
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o Πώο ζα ειέρζε ε εθ ησλ πζηέξσλ ππνρξέσζε ηνπ κεραληθνύ λα θαηαζέζεη εληόο 

δηκήλνπ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηηο βεβαηώζεηο γηα ηα πκβόιαηα, αθνύ ηα 

Τπνζεθνθπιαθεία δελ έρνπλ κεηαηξαπεί (σο θιεηζηό επάγγεικα) ζε νξηζηηθά 

Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία θαη νη πκβνιαηνγξάθνη δελ έρνπλ θαη δελ ζέινπλ λα έρνπλ 

ειεθηξνληθό ζύζηεκα, όπσο απηό πνπ έθαλε ην ΣΕΕ; 

Δελ θαηαιαβαίλνπκε, αθνύ ηόζνη Πξόεδξνη Επηζηεκνληθώλ πιιόγσλ μεκεξνβξαδηάδνληαη 

ζην Γξαθείν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο, θαλείο δελ 

ηνπο ζπκβνύιεςε γηα ηα θελά θαη ηηο ειιείςεηο; 

Σα θελά απηά δελ βιάπηνπλ ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηνλ πνιίηε αλεπαλόξζσηα; 

Δελ ζέηνπλ ζέκα εγθπξόηεηαο ζηηο δηθαηνπξαμίεο θαη ζην πεξηβαιινληηθό ηζνδύγην σο επηηαγή 

ηνπ πληάγκαηνο, γηα ηε ζπλέρηζε  ηεο ξύζκηζεο ησλ απζαηξέησλ; 

Καλούμε ηα Μέλη μαρ να μην ζςμμεηάζσοςν ζηην κςβεπνηηική αθλιόηηηα ηηρ ππάξηρ 

νομοθεηικού πεπιεσομένος. 

Καινύκε ηνλ πκβνιαηνγξαθηθό ύιινγν λα ηνπνζεηεζεί ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα. 

Καινύκε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΕΚΑ θαη ηνπο 

άηππνπο ζπκβνύινπο ηνπ, Πξνέδξνπο ησλ πιιόγσλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ (ΠΜΕ θαη 

ΑΔΑ) λα ηνπνζεηεζνύλ. 

Καλούμε ηοςρ πολίηερ να μην πποσωπήζοςν ζε δικαιοππαξίερ, για να μην βπεθούν 

ππο εκπλήξεων, λόγω πιθανήρ αμθιζβήηηζηρ εγκςπόηηηαρ ηων βεβαιώζεων. 

Καινύκε ηέινο ηελ Κπβέξλεζε θαη ην ΤΠΕΚΑ λα ζνβαξεπηεί θαη λα ζπδεηήζεη κε ην ΣΕΕ γηα 

ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηα αζθαιηζηηθά ζέκαηα, γηα ηελ άδηθε, αλάιγεηε θαη 

αληηαλαπηπμηαθή πνιηηηθή πνπ ζπλερίδεη λα αζθεί θαη γηα ηελ αζιηόηεηα ηεο δσήο πνπ καο 

θαηαδηθάδεη.     

 

 
 

Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΕΕ 
 


