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©ΕΜΑ- Αρμοδιότητες Πολ. Υπομηχανικών οτΙς οίκοδομικάς
εργασίες.

μας γίνονται ερωτήματα μιτά Λτό άμφιοίητησεις γύρο <!πό τ ΐς αρμό-
των Πολιτικών Υπομηχανικών στις -οίκο-δομιχίς εργασίες πού τχ£ρι.γρώ-

ίηό τις -ι:βαγρ. 3 και 4 τοΟ άρβρου μόνου τοΟ β. Δ. 769/1972,

"Ομοια έρωτΐματ:! γίνονται και για τις αρμοδιότητες των Τεχνολόγων Πολι-
ηκώ'Λ ΛΊη/,αννκων ΚΑΤΕΕ (ειδικότητος Δομικών Έργων) τιού κατά νόμο είναι
Αντί.στοιχες με τ<<; άρμοδιάτητίς «τΐς οίκοΛομικίς ίργαοίες των Πολιτικών Ύπομη-
χανι *ων. . *

Τέλος οί ΐδι/.·ς άμψιοίητήοΐις δημίο^ργοόνται καί για τους 'Αγρον.
ι^<ΐ ?:.·>_ ,στ'ις Οίχοοομικκ ίον

643̂ )>ί, Ε,γκ <^Λ8. 61502/1967 του τίτι Προΐστάμεν&υ Πολιοδομίίχς Άέηνών καί
ίγκ,.άριβ, πρωτ. Ε.20?23/24.7.77 ΔΛ^ΐ^ί Ε3/α τέως Ύπηρ. Οικισμού).

αφορμή «Ις η
μΐροος των

και ενδεχομένως
'ποΟ ΐς-αρμοζουν τΙςιταρ ιρμηνεϊες ν:»ο ώττό μΐροος των κρατιΐώνΊ&ττηρέσ.ΰν 'ποΟ ΐς-αρμοζουν τΙς ΐ^χε

ιικίς διατάζεις -ηοΰ-βέία-,α καίσιο τους ^διας»£ρ6μενους τεχνικο-^ς δίνεται κκ
ρίί»ς άπω τη_ν ο.ατΟίΐωση τ>0 κί^ιίνοο των σχετικών δ«ατάζεον καΐ ώπό το γεγο
νόν, 6'τι το 3Λ. 759/1972 τβν πβσκ,ιοσμενο οτΐς τότ& ουνβκες τίνολογο·;

_
το 3Λ. 759/1972 ήτβν πρβσκρ,ιοσμενο οτΐς τ

α, -προ-ίίΐΐίομενοι ί\ ΐ,φβμοζάμίνοι τοτ« τρόποι
ί, σν«χετ;?μός της τεχνι\ής έκΐταιδεύαίως διαφορών βαθμίδων,

λ4ΐ-;νομο6ΐτι.)α.ςστίς ορολογίας, ι.χ. Γ.Ο.Κ.

Για να αντιμετωπίζονται μ!
ίϊί το'

γεγο-
ογο·;ά

σχετικοί

Ιοιο τρό^ο τα
τοο Πολ.

τίί ν'κ'άτσ ••περίτιτοϋη !

ί' Π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς ·κ τ ι ρ Ι » ν !· "" Ό
ο!»<οο<:-μικών κΐτ«3κίυ5ν για ίΙκί£ς. κβΐοοτηματα <ϊ γραφιά
δί ιτικάς. Μέσ< στην ευρύτερη ίννοια του δρον «^ατκστημοττα

κσΐ οίκοδομήικπα προοριζόν^νο γνά άτ»9ηκες.

προορισμός των
είναι ί.ν-

ότ,-ΰντίρρητα κ^-
σι»ύ·

2. Π σ ι . ί τ η τ α ο χ υ ρ ό θ έ μ α τ ο ς : Γιο: τα οπλισμένο σχ '̂,ιόίιεμα
όρ.ζΐΛαι δτι τι,ρϊται να ίΐναι χττ7Υ°ρί3<; β 160.

γι»3
Ό πέρϊορ*φος οώτος στην κατηγορία του σκυροδέματος εΐναι φανερό δτι ί-
ίνύψη ταΐν τότί (1970—72) ουνίηκών χοπά τίς όποϊβς κυριαρχοΟσε. ή άνά-

· των ίργων ίνώ ώντίδεια σήμερα ϊχειτον οτόν

ή >ρήση τέτοιου ο «4.̂ 4· ατοί ^αί στν(ν
ίχί( κάνιι. «τΐομηχανικός (σώμ^-ωνα βέβαια χ ατά τα λοιπά

ζομίνα στον υπομηχανικό ϋρια) .

Τ-Λ-Ο τη
τα

3.' *Υ η ό γ ι ι ο : ΛΊ4 το ως άνω 769/72 Δ/γμα ορίζεται 2τι:

ή Οπάρχον ύ-ι6γίΐον ί>ίν προσμετρείται είς τον
έο' ΰσον ιό δακίοον τοΟ ύ-ηΐρ αυτό όοό .̂ς.̂  ϋν ύ

του περιβύΑλο^ιος ίδάβους -Λλέον τοΟ ίνός (Ι)

«Τοχόν
των οροφών,
της

δμας μετά την Ισχύ τοΟ νέου ΓΟΚ με τον οποίο Εχουν
οθε/ια Ιοόγεια. τα ϋ·;>η, δ όγκος, 6 ώρνίμός 6ρό·>«ν κ.λττ, των κτιρίων,
(ποϊ &έν προομε^άταί στον αριθμό τον οροφον) Οά πρέπει να ΰ^ωρείται ί.ί-ι.(.ο

ΤΕΧΓϋΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΛΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Μίτώ τ^ν σελ. 1068&(1Ί))
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·η^ύ καθορίζεται κατά περΐττωοη συστήματος δομήσϊΐΐς από τΙς σχετικές 6ιατά·
ξί ΐςτ=ΟΓΟΚ (αρθρ. 15. 31,32).

4. Β ο η θ η τ ι κ ο ί < 5 ο ο ι : Οι βοηθητικοί χώρο» υπεράνω του με·
ν!^του Οψοος του κτιρίου (οχην ταράτσα) 6π«σδήΐϊθτ* δεν αποτελούν ΰροοο καΐ
ΐίϊν ττοοομίτρ-όνται οτόν £0«£μ6 των δύο ώρ09"ν· Ως ίροψοι αναντίρρητο: νοούν·

οί πίριλίΐμδάνοντίς τ*υς χώρους κυρίας χρήο<«ς τοΟ κτιρίου οΟμφονα με τις
' διατάί,ίΐς Γ.Ο.Κ.

3. Π ρ ό δ λ ί ψ η τ ρ ί τ ο ο ο ρ ά φ ο υ : "Οτιως -προκύττει 4ηο
*ΐς άναφορ-ίί των όρμοδιον ύττηρεοιών και τις διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων
τεχνικών τέ> 3ίμίΐ της κσχσ την παρ. 4 του άρθρου μόνου τ&Ο Δ/Τος
Ιίνός ίττϊ ιύ,ίτοι (τρίτ&ϋ) ορχίςου είνοι το τΐιό ίπιμάχο θέμα.

Για τ6 βίμα αΟττό σας γνωρίζουμε τα

α)1 'Α,τό τη διάτα£;η της τταρανρ, 4 με Αναφορά στην τιαρ. 3α τοό ος άνω
άρθρου τοό Δ/τος, αλλά και άπω τα Πρακτικά του £υμ£οολιου ποΟ μνημονεύονται

· Δ/τος, τρ*·*(>ίΐτει οαοος ό'τι:

«) Μιί Γήν παροτνΡ· 3β &:ιτρέΐΐ£ται οτοΟς ΠολιτικοΟς 'Ϋτιομηχβνικεύς ή
μη μχλίτΰν {.'Α^χιτί-κτονιχά · Στστνκά) ως χ. αϊ ή ίττίίλ£ι(η οίχρης

κων κστσσ-*υόν μέχρι &ύο (2) το ττολΟ όρίχ^ν, χωρίς τιρόίί-ίψη μίλλοντιχων 6-
ρόοων χαί υπό τΙς ειδικώτιρες προΟττοθ^σΐις και -πιριοριομούς πού
από την ττκ^χίγρ. αντή.

β) /Ίέτήν παράγραφο 4 καθορίζεται δτι <ττήν περίπτωση που στην -παρβ-
πάνω μΐλίίίη προ4λ£ττετ κι -χροσσήνη ί-Λς επί τιλίον (δηλαΛ-Α τρίτου) ορόφου,. τότε
στους Ύπ<^ηχανι.κοΟς ίτιαέπί-ται μ6νο ή ώ;ϊ(ΐτε «τονική μΐλίτη. κ«ΐ ίττίί^ψη, ύ-
π6 την ·κρ-ώ>ηόθεση 8έ4'3ΜΕ δτι οι οτατικ.οί υ-ίολογισμοϊ ε'χΐο /"συνταχθεί καΐ Οτιο-
γραφιΐ ότίιΛ Πολιτικό Ληχονικά.

γ) *'>«ό τα άν«τί:·ρ« ττρόκντττίΐ ίκΐοης δτι αν στην μελέτη υπάρχοντος διω-
ρόοοο τίρ>.ίΐΧ.έπίται πρ€«α5!ίι>ίη_τ3ίτοίί όοο^ου και τα ,οτι^Αά £)τουν ΗΕλ£Τρ.Οίί_ά^_
τω Πολιτνκί Μη·̂ 3ΓιΊκό ΊΟΈ καί στ^ν κιριτίτωαη αύπή οί Υπομηχανικοί έχοι^ν τα

* " " · - · - · ·

6. Τίίϊος β&; έτιΐι(ϊτ;ί«ίνουμ£ δτι αυτό το τεχνικά δννανικό
απόφοιτοι ίΛΤΕΕ) εΐναχ ώ ί̂λιμο νώτή χώρα να χρησιμοποιείται μίαχ στα πλαί-
σια βέβαια πού καβορίζβ» οί κίονες ΐιστάξεις. Έτσι. βά πρίττει να αποο£ύ-ι
γονται να μπαίνουν αν7·;θϊϊΐς ρήτρες οτΐς δ»ακηρί<ϊΐς, οτίς συγγραφίς ύποχρ«ώ-'

κ,λη.
Εν Αθήναις τη 26 Φεβρουαρίου 1982


