
Δελτίο Τύπου   TEE  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

20 Οκτωβρίου 2015 
 
 
«nomopedia…Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο 
νομοθεσίας για μηχανικούς 
 
Την έναρξη της λειτουργίας ενός νέου ψηφιακού εργαλείου για μηχανικούς 
ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος τους ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Πρόκειται για 
το «nomopedia…Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο 
νομοθεσίας για μηχανικούς. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
συγκέντρωσε σε ένα σημείο και παρέχει στα μέλη του μέσα από το portal του 
ΤΕΕ την αναγκαία και χρήσιμη νομική πληροφορία που χρειάζονται οι 
μηχανικοί στην καθημερινότητά τους. 
 
Σχετικά με το νέο εργαλείο, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 
δήλωσε: 
«Συγκεντρώσαμε και παρέχουμε στους μηχανικούς ένα ψηφιακό αποθετήριο 
νομοθεσίας για να διευκολύνουμε τη δουλειά τους. Παρέχουμε 
συγκεντρωμένη σε ένα σημείο όλη την απαραίτητη στην καθημερινότητα του 
μηχανικού νομοθεσία, προκειμένου να εξοικονομούν χρόνο στην αναζήτηση. 
Αλλά δεν σταματάμε σε αυτό. Θα ενημερώνουμε σε τακτική, καθημερινή βάση 
το αρχείο ώστε να υπάρχει κάπου συγκεντρωμένη και επικαιροποιημένη η 
νομοθεσία που αφορά όλη τη δραστηριότητα των μηχανικών. Επιπλέον, μέσα 
από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις των μηχανικών που προκύπτουν από 
τις υπηρεσίες νομικής, φοροτεχνικής και επαγγελματικής υποστήριξης που 
παρέχουμε στους μηχανικούς ως Επιμελητήριο για θέματα νομοθεσίας, θα 
εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο με όσα πραγματικά ενδιαφέρουν και 
απασχολούν τους μηχανικούς στην εργασία τους και δεν μπορούν να βρουν 
αλλού. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει». 
 
Στο  «nomopedia…Μηχανικού Εγχειρίδιο», το νέο ψηφιακό αποθετήριο 
νομοθεσίας για μηχανικούς, έχουν καταχωρηθεί όλα τα απαραίτητα αρχεία 
κάτω από τρεις κατηγορίες: 

• Νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις),  
• Εγκύκλιοι και  
• Συχνές ερωτήσεις 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προχώρησε στη συγκέντρωση αυτής της 
πληροφορίας και θα ενημερώνει τη βάση δεδομένων σε τακτική βάση, 
εισάγοντας τα κείμενα τυχόν νέας νομοθεσίας και νέες εγκυκλίους. Επιπλέον, 
σε συνέργεια με τις νέες υπηρεσίες νομικής, φοροτεχνικής και επαγγελματικής 
υποστήριξης των μηχανικών που ξεκίνησαν πρόσφατα, θα κωδικοποιούνται 
και θα καταχωρούνται στην κατηγορία «Συχνές ερωτήσεις» όσα γενικότερου 
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ενδιαφέροντος θέματα αντιμετωπίζουν στην εργασία τους και θέτουν στο 
Επιμελητήριο οι μηχανικοί. 
 
Οι βασικές ενότητες που καλύπτει το «nomopedia…Μηχανικού 
Εγχειρίδιο», το νέο ψηφιακό αποθετήριο νομοθεσίας για μηχανικούς του ΤΕΕ 
είναι: 

• Επαγγελματικά Δικαιώματα,  
• Δημόσια Έργα: 

o Μελέτες,  
o Κατασκευές,  
o Κανονισμοί,  
o Προδιαγραφές,  
o Τιμολόγια) 

• Ιδιωτικά Έργα:  
o Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Μεταποιητικών 

Δραστηριοτήτων,  
o Αυθαίρετα,  
o Έκδοση Οικοδομικών Αδειών - Ψηφιακή Ταυτότητα Κτιρίων, 
o Εξοικονόμηση Ενέργειας,  
o Ευρωκώδικες – Κανονισμοί,  
o Νέος Οικοδομικός Κανονισμός,  
o Πολεοδομία – Χωροταξία,  
o Πραγματογνωμοσύνες,  

• Επιχειρηματικότητα - Χρηματοδοτικά Εργαλεία,  
• Αμοιβές – Εργασιακά,  
• Φορολογία,  
• Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία,  
• Ασφαλιστικό,  
• Περιβάλλον,  
• Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες 

 
Το «nomopedia…Μηχανικού Εγχειρίδιο», το νέο ψηφιακό αποθετήριο 
νομοθεσίας για μηχανικούς οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ μπορούν να το βρουν 
εδώ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/nomopedia 
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