
 

 

Αμηόηηκνη πξνζθεθιεκέλνη, θίινη θαη ζπλάδειθνη, 

Σαο θαισζνξίδσ ζηνλ ρώξν ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο, ραηξεηίδνληαο ηελ έλαξμε 

απηήο ηεο εθδήισζεο πνπ ζπλδηνξγαλώλνπκε κε ηνλ Ειιεληθό Οξγαληζκό Τππνπνίεζεο, γηα έλα 

ζέκα ην νπνίν από θνηλνύ ζεσξνύκε θξίζηκν ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο 

ζηελ Ειιάδα. 

Τν ΤΕΕ, σο ν επίζεκνο ηερληθόο ζύκβνπινο ηεο Ειιεληθήο Πνιηηείαο, έρεη αλαπηύμεη πιήζνο 

δξάζεσλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ Κξαηηθώλ δνκώλ γηα δηαδηθαζίεο ζύληαμεο 

Τερληθώλ Καλόλσλ. 

Τα ζέκαηα απηά παξαθνινπζνύλ αλειιηπώο ην Τκήκα Τππνπνίεζεο θαη, ε Εηδηθή Επηζηεκνληθή 

Επηηξνπή Υπνδνκώλ Πνηόηεηαο ηνπ ΤΕΕ ε νπνία έρεη γίλεη ιήπηεο πνιιώλ εξσηεκάησλ ηα νπνία 

αθνξνύζαλ δηαδηθαζηηθά αδηέμνδα ζηελ Ειιεληθή Τερληθή Ννκνζεζία . 

Απηό νθείιεηαη ηόζν ζε  ιαλζαζκέλεο  αλαθνξέο ησλ Πξνηύπσλ ζηα θείκελα λνκνζεζίαο όζν  

αθόκε θαη ζηε κε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθνύ δηαιόγνπ ζην πιαίζην ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο άξζεο ησλ νπνηνλδήπνηε εκπνδίσλ γηα ηελ ειεύζεξε δηαθίλεζε 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ εληόο απηήο. 

Τα κέιε ηνπ ΤΕΕ - νη Έιιελεο κεραληθνί - είλαη εθείλνη πνπ ζε πξώην ιόγν θαινύληαη λα 

εθαξκόζνπλ ηελ Ειιεληθή Τερληθή Ννκνζεζία. Τα Πξόηππα απνηεινύλ εξγαιεία ησλ Ειιήλσλ 

κεραληθώλ, είηε σο βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ή, ζηηο πην θξίζηκεο πεξηπηώζεηο, απνηεινύλ ηε 

δηαηύπσζε ππνρξεσηηθώλ ηερληθώλ ιύζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο. 

Ο ζρνιηαζκόο παξαδεηγκάησλ κε νξζήο δηαηύπσζεο ησλ αλαθνξώλ ζε Πξόηππα ή Πξνδηαγξαθέο 

ή ηεο δηαηύπσζεο ησλ ίδησλ ησλ ηερληθώλ θεηκέλσλ εληόο ησλ λνκνζεηεκάησλ δελ έρεη 

θηινζνθηθό ή πνιηηηθό ραξαθηήξα γηα ην ΤΕΕ θαη ηα κέιε ηνπ.  

Οη Έιιελεο κεραληθνί, αλεμάξηεηα από ην πνην ήηαλ ην ζθεπηηθό ηνπ λνκνζέηε, εηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηό δελ έρεη δηαηππσζεί ξεηά ζηε λνκνζεζία, θαινύληαη λα εθαξκόζνπλ 

ηερληθνύο θαλόλεο ζύκθσλα κε ηε γλώζε ηνπο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε.  

Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαινύληαη λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, επηρεηξήζεηο ή ηδηώηεο, 

αληηκεησπίδνληαο άκεζα ηνλ θίλδπλν ε ηειηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο λα θαηαιήμεη ζε δηθαζηηθή 

δηακάρε, όπνπ ηελ ηειηθή απόθαζε ιακβάλνπλ ιεηηνπξγνί ρξεζηκνπνηώληαο ηα λνκηθά θείκελα 

ζηελ αθξηβή κνξθή ζηελ νπνία έρνπλ δηαηππσζεί, αθόκε θαη αλ απηή παξνπζηάδεηαη κε 

ιαλζαζκέλν ηξόπν. 

Τν ελδερόκελν ηα κέιε καο λα βξεζνύλ, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ζε δπζκελή ζέζε θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπο δελ απνηειεί κόλν πξνζσπηθό ηνπο, επαγγεικαηηθό πξόβιεκα. Απνηειεί 

κηα ζεκαληηθή ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε ρώξα. 

Ο ζεζκόο ηεο εθαξκνγήο ηεο επίζεκεο δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ λνκνζεζίαο 

ζύκθσλα κε ηελ Επξσπατθή Οδεγία 1535/2015, απνηειεί ηελ αζθαιέζηεξε δηαδξνκή γηα ηελ 

απνθπγή απηήο ηεο απεηιήο. Ο Οδεγόο 30 ησλ  Επξσπατθώλ Οξγαληζκώλ Τππνπνίεζεο αιιά θαη 

άιια ζρεηηθά πνλήκαηα ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε ζην κέιινλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο 

ζύληαμεο θεηκέλσλ Τερληθήο Ννκνζεζίαο. 



Σελίδα 2 από 2 

 

Τν ΤΕΕ θιείλεη θέηνο 83 ρξόληα ζπλεηζθνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο Τππνπνίεζεο θαζώο  είλαη ν 

πξώηνο θνξέαο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ Τππνπνίεζε ζηελ Ειιάδα. 

Επειπηζηνύκε ην Μλεκόλην Σπλεξγαζίαο  πνπ έρεη ππνγξάςεη ην ΤΕΕ κε ηνλ ΕΛΟΤ λα ζπκβάιεη 

ζηελ θαηεύζπλζε ηεο «Οξζήο Τερληθήο Ννκνζέηεζεο». Οη Τερληθέο Επηηξνπέο ηνπ ΕΛΟΤ κε ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ζηειερώλ ηνπ ΤΕΕ ζπκβάιινπλ ζε απηό θαη ζεσξνύκε πσο είλαη αλαγθαίν ε 

δξαζηεξηόηεηα απηή λα απνθηήζεη πην ελεξγό ξόιν ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λνκνζεηηθνύ έξγνπ.  

Κιείλσ ηνλ ραηξεηηζκό κνπ κε ηελ επρή νη εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο λα είλαη επηηπρείο θαη λα καο 

νδεγήζνπλ ζε δηάινγν ν νπνίνο λα απνηειέζεη αθεηεξία γηα ηελ ζεκειίσζε επίζεκσλ 

δηαδηθαζηώλ «Ορθής νομοθέτησης με αναυορά σε Πρότσπα», ζηηο νπνίεο ην ΤΕΕ πξώην από 

όινπο ζα πξνζθέξεη. 


