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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΣΕΕ/ΣΚΜ: Κομβικήρ ζημαζίαρ ηο αναμενόμενο Ν/ για ηα Σοπικά Πολεοδομικά σέδια 

 

Τελ ηθαλνπνίεζή ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ γηα ηε ζηελή ζπλεξγαζία πνπ επηδηώθεη κε ηνπο ζεζκηθνύο 

ηερληθνύο ζπκβνύινπο ηεο πνιηηείαο, εμέθξαζε ν  ππόεδπορ ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ κ. Γιώπγορ 

Σζακούμηρ ζηνλ Γεν. Γπαμμαηέα Υωποηαξικού σεδιαζμού και Αζηικού Πεπιβάλλονηορ 

κ. Εςθύμιο Μπακογιάννη ζηε δηάξθεηα ηειεδηάζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Τξίηε 28 

Ινπιίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή κειώλ ηεο Μόληκεο Επηηξνπήο Φσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ 

Τκήκαηνο θαη κε αληηθείκελν ην ππό δηακόξθσζε λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηα Τνπηθά Πνιενδνκηθά 

Σρέδηα, πνπ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό. 

 

Σην πιαίζην ηεο ηειεδηάζθεςεο ζπδεηήζεθε ζεηξά δηεπθξηληζηηθώλ εξσηεκάησλ πνπ είρε 

εηνηκάζεη ε Μ.Ε. Φσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ, ζε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 1ε Ινπιίνπ, ζηα γξαθεία ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ θαη επί ηξηώλ αμόλσλ: α) ην ζέκα 

ησλ πξνθεξύμεσλ ησλ ζρεηηθώλ κειεηώλ, β) ηνπ λένπ ζεζκνύ ησλ αμηνινγεηώλ-ζπκβνύισλ επί 

ηνπ ΤΠΣ  θαη γ)  ηνπ επηθείκελνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηα ΤΠΣ. 

 

Ο κ. Μπακογιάννηρ ελεκέξσζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ θαη ηα κέιε ηεο Μ.Ε. όηη ην 

Ννκνζρέδην ζα ηεζεί ζε δηαβνύιεπζε εληόο δεθαεκέξνπ κε ζηόρν ε πξώηε νκάδα 200 κειεηώλ 

λα πξνθεξπρζνύλ σο ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ, κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ 

Υπνπξγείνπ λα είλαη ζεκαληηθά εληζρπκέλε ε βαξύηεηα ησλ ηερληθώλ θξηηεξίσλ έλαληη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ ππνςεθίσλ κειεηεηώλ. 

 

Επξεία ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηα 

πξόζσπα πνπ ζα θιεζνύλ λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπ Αμηνινγεηή – Σπκβνύινπ, πνπ ζύκθσλα 

κε ηνλ κ. Μπακογιάννη ζα απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθό θξίθν κεηαμύ κειεηεηή, Δήκνπ θαη 

Υπνπξγείνπ. Κνηλή εθηίκεζε είλαη πσο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξόιν πξέπεη λα ηεζνύλ θξηηήξηα 

πςειήο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο θαη εγλσζκέλνπ θύξνπο κε δπλαηόηεηα παξέκβαζεο ζε όινπο 

ηνπο εκπιεθόκελνπο, αιιά θαη ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ κειεηεηή. 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ, θ. Σζακούμηρ, δεζκεύηεθε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ κε 

πξνηάζεηο θαη γηα ηα ζέκαηα ησλ πξνθεξύμεσλ θαη γηα ην λέν θαζεζηώο ζπκβνύισλ γηα ηα λέα 

ΤΠΣ θαη όηη ζα ζπκκεηέρεη κε ηεθκεξησκέλεο απόςεηο ζηελ επηθείκελε δηαβνύιεπζε επί ηνπ λένπ 

λνκνζρεδίνπ. 

 

 

 

                                                               Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ καηασωπούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οπγάνωζη Τπηπεζιών/Γπαθείο Σύπος 

http://www.tkm.tee.gr/

