
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Ερωτηματολόγιο για θέματα που απασχολούν 

τον Διπλωματούχο Μηχανικό 

Ν.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

Μετακινηθείτε 
στις διαφάνειες 

με τα βελάκια του 
πληκτρολογίου



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά κατά το διάστημα 15/6/22 έως 15/9/22 από 144 
διπλωματούχους μηχανικούς που δραστηριοποιούνται κυρίως στο Ν.Ηλείας και την Δυτική Ελλάδα.
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ν.Ε.Ηλείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτ.Ελλάδος
http://teeilias.gr . Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν διπλωματούχοι μηχανικοί δώδεκα (12) ειδικοτήτων
με τα ποσοστά που εμφανίζονται στο παρακάτω γράφημα.
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http://teeilias.gr


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν μέλη του ΤΕΕ εργαζόμενα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα,ως επι το πλείστον αυταπασχολούμενοι αλλα και μελετητές-κατασκευαστές 
δημοσίων έργων,μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι , άνεργοι και εργαζόμενοι στο 
εξωτερικό.
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Στην κορυφή η  πολύπλοκη πολεοδομική νομοθεσία και ο  αθέμιτος ανταγωνισμός
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Στην κορυφή η υποστελέχωση των υπηρεσιών .Ακολουθεί η πολύπλοκη πολεοδομική νομοθεσία και η παρεμβατικότητα των αιρετών.
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Στην κορυφή το κόστος των υλικών-καυσίμων. Ακολουθεί το πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο και οι υπερβολικές εκπτώσεις.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-adeies  
Γενικώς θετική άποψη εκφράζουν για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών η 
πλειοψηφία των ιδιωτών ενώ οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα τηρούν ουδέτερη στάση.. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του ΝΟΚ (Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν.4067/12) 
Μόνον το  21% των ιδιωτών εκφράζει θετική γνώμη ενώ το σύνολο των εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα εχει 
αρνητική ή ουδέτερη άποψη. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του νόμου των αυθαιρέτων Ν.4495/17 και των προγενέστερων 
αυτού 
Ερωτήθηκαν μόνον οι ιδιώτες μηχανικοί που κάνουν εφαρμογή του νόμου.Μόνον το  11% εκφράζει θετική άποψη με το 52% 
να εκφράζει αρνητική έως πολύ αρνητική γνώμη. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
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ΑΠΟΨΗ ως προς τον προβλεπόμενο δειγματοληπτικό έλεγχο δηλωσεων αυθαιρέτων 
Ερωτήθηκαν μόνον οι ιδιώτες μηχανικοί που κάνουν εφαρμογή του νόμου.Το 46,2% είναι αντίθετο προς την σημερινή προβλεπόμενη νομοθετικα 
διαδικασία ελέγχου και προτείνει την απλοποίηση του ελέγχου με τον περιορισμό του στα βασικά στοιχεία αποτύπωσης ενώ τον έλεγχο να 
πράττουν μόνον οι έχοντες εμπειρία σε ρύθμιση αυθαιρέτων (με ικανό αριθμό περαιωμένων δηλώσεων αυθαιρέτων).

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
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Ερώτημα: Πρέπει να ακολουθείται κατά κανόνα η διαδικασία Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών τουλαχιστον σε 
επιπεδο ιδέων σε Mελέτες Αναπλάσεων;
H συντριπτική πλειοψηφία τόσο ιδιωτών όσο και εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα είναι υπέρ της πιστής εφαρμογής του νόμου για την διεξαγωγή αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών σε Μελέτες Αναπλάσεων.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
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Ερώτημα: Είστε σύμφωνοι με την εφαρμογή του Μητρώου Επιβλεπόντων Ελεγκτών Δημοσίων Έργων 

Το σύνολο των ιδιωτών Μελετητών-Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων είναι υπέρ της εφαρμογής του Μητρώου ενώ στους 
εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα οι απόψεις είναι μοιρασμένες.

ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
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Ερώτημα: Θα συμφωνούσατε σε ένα πιθανό εγχείρημα σύνταξης ενός ενδεικτικού οδηγού από το ΤΕΕ με 
προτεινόμενο πίνακα αμοιβών ανά εργασία μηχανικού (π.χ. με ποσοστά έκπτωσης επί των "νομίμων" 
αμοιβων)

Το 70% των ερωτηθέντων εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα είναι σύμφωνοι με ένα ενδεχόμενο εγχείρημα σύνταξης ενός 
οδηγού ενδεικτικών αμοιβών από το ΤΕΕ ως ένα μέτρο περιορισμού των υπερβολικών εκπτώσεων και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
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Ερώτημα: Είστε ευχαριστημένος/η οικονομικά από την εργασία σας;
Δυσαρεστημένοι από τις οικονομικές απολαβές τους το 42% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Μοιρασμένες οι 
απαντήσεις για τους μηχανικούς του δημοσίου τομέα. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Καθόλου      Πολύ

Καθόλου 
ευχαριστημένος

Πολύ 
ευχαριστημένος
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
Δεκέμβριος 2022

Ν.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

http://teeilias.gr
https://www.facebook.com/tee.ilias/ 
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