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Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ  
στην 8η συνεδρίαση 11 Ιουλίου 2011 

 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει να τεθούν οι ακόλουθες προτεραιότητες 
στα θέματα που θέτει η εισήγηση της Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων: 

Α. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την νομική επεξεργασία των 
παρακάτω θεμάτων: 

i. Νομοθεσία σχετικά με τον Φ.Π.Α. της οικοδομικής δραστηριότητας 
Να συνταχθεί, και να προωθηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, πρόταση 
τροποποίησης των διατάξεων της νομοθεσίας, σύμφωνα με τις προτάσεις της 
Επιτροπής (διόρθωση του νόμου ώστε να συμψηφίζεται ο Φ.Π.Α. εισροών –
εκροών σε κάθε χρονική στιγμή υποβολής δήλωσης, μεταφορά του Φ.Π.Α. σε 
όλη τη δραστηριότητα της επιχείρησης). 

 ii. Ι.Κ.Α. 
Να συνταχθεί, και να προωθηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, πρόταση για έκδοση 
ερμηνευτικής εγκυκλίου, που να δίνει οδηγίες προς όλα τα Υποκαταστήματα 
του Ι.Κ.Α. σχετικά με την αναγνώριση ενσήμων (για συγκεκριμένες εργασίες, 
που θα προσδιορίζονται), μετά την ημερομηνία περαίωσης των οικοδομικών 
εργασιών, όπως αυτή αναγράφεται στο στέλεχος της οικοδομικής άδειας. 

Η στελέχωση της Ομάδας Εργασίας θα περιλαμβάνει απαραιτήτως και νομικό. 
Προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της Ομάδας Εργασίας: Τέλος 
Οκτωβρίου 2011. 

Β. Χρηματοδοτήσεις νέων μηχανικών 

Η Δ.Ε. να ζητήσει από το Δ.Σ. της Τράπεζας Αττικής να υλοποιήσει Πρόγραμμα 
χρηματοδότησης για τη στήριξη νέων μηχανικών (εξασφάλιση αρχικής 
ρευστότητας γραφείου, έξοδα διοικητικής υποστήριξης, αγορά εξοπλισμού, 
οργάνωση γραφείου κ.λ.π.), με εγγύηση του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Γ. Μητρώο Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων 

Να γίνουν ενέργειες για την προώθηση και θεσμοθέτηση του Μητρώου 
Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων. 

Να ανατεθεί σε Ομάδα Εργασίας η καταγραφή και ο προγραμματισμός των 
απαραίτητων ενεργειών, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Δ. Παρατηρητήριο τιμών δομικών υλικών 

Να ανατεθεί σε Ομάδα Εργασίας η διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και η 
διαμόρφωση πρότασης για την ίδρυση παρατηρητηρίου τιμών δομικών υλικών, 
με στόχο τον έλεγχο του κόστους και της διαμόρφωσης των τιμών της αγοράς 
και την ενημέρωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε περιπτώσεις που 
εντοπίζονται προβληματικές καταστάσεις. 

Προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της Ομάδας Εργασίας: Τέλος 
Οκτωβρίου 2011. 

Ε. Νομοσχέδιο για την έκδοση των οικοδομικών αδειών 
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Να ανατεθεί σε Ομάδα Εργασίας ο σχολιασμός, επί της αρχής και κατ’ άρθρο, 
του νομοσχεδίου για την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Η Ομάδα πρέπει να 
ολοκληρώσει το έργο της τάχιστα, ώστε το ΤΕΕ/ΤΚΜ να είναι σε ετοιμότητα και 
να διαθέτει συγκεκριμένες προτάσεις όταν αρχίσει η σχετική διαβούλευση. 

 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 

Θεσσαλονίκη 20.7.2011 


