
 

Α.Π. 2215                                                                                                                                         Αθήνα 7.6.2017 

 

Προς  

ΔΕ ΤΕΕ, Γραφείο Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ 

Κοινοποίηση 

ΔΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 

Ανοιχτά ζητήματα εφαρμογής του νόμου 

ακόμα και μια μέρα πριν την λήξη της προθεσμίας για τα αυθαίρετα. 

Η εφαρμογή των τελευταίων δυσνόητων και πρόδηλα εισπρακτικών νόμων για τα 

αυθαίρετα (Ν. 4014/11, 4178/13), έχει γίνει αφόρητο βάσανο  για χιλιάδες συναδέλφους. 

Αφού διαπιστώθηκε η αντισυνταγματικότητα του ν.4014/11, οι μηχανικοί κληθήκαμε να 

καλύψουμε  με δικά μας έξοδα και κακοπληρωμένο ή πιο συχνά απλήρωτο κόπο την 

ανεπάρκεια και τα λάθη της Πολιτείας, για να μεταφερθούν οι αρχικές δηλώσεις στον νέο 

νόμο: ένα νόμο που χρειάστηκε τέσσερις εγκυκλίους και 982 διευκρινιστικές 

ερωταπαντήσεις για να ερμηνευθεί, με το ΤΕΕ και το Υπουργείο να μην είναι σε θέση να 

απαντήσουν υπεύθυνα σε χιλιάδες ερωτήματα  των συναδέλφων. 

Οι συνάδελφοι πραγματικά δεν είχαν, δεν έχουν και δεν προβλέπεται να έχουν πού να 

απευθύνουν τα ερωτήματά τους για την εφαρμογή του νόμου. Με  τις υφιστάμενες 

κατευθύνσεις για ιδιωτική πολεοδόμηση και υπηρεσίες, οι υπηρεσίες δόμησης  έχουν 

μείνει εκτός της υπόθεσης των τακτοποιήσεων αυθαιρέτων, σε μια συνειδητή προσπάθεια 

περαιτέρω υποβάθμισής τους, παρά το έμπειρο στελεχικό δυναμικό τους, από το οποίο 

έχει αφαιρεθεί η αρμοδιότητα να προσφέρει  αυτήν την ουσιαστική και υπεύθυνη αρωγή 

σε συναδέλφους ιδιώτες μηχανικούς , προσφέροντας υπηρεσία προς το δημόσιο 

συμφέρον. 

Αντί για αυτό, αντιμετωπίζουμε παροιμιώδη αδυναμία είτε αδιαφορία και υποτίμησή μας 

από πλευράς ΤΕΕ και Υπουργείου. Ακόμα και σήμερα, 7/6/2017 και ώρα 13:00μ.μ, μια μέρα 

πριν τη λήξη του νόμου και εν αναμονή της πέμπτης κατά σειρά παράτασής του, 

παραμένουμε στο σκοτάδι για ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες μηχανικούς, των οποίων 

απειλείται η επαγγελματική και επιστημονική αξιοπρέπεια. 

Επειδή προφανώς θα δοθεί παράταση τελικά, αφού δεν έχει κατατεθεί ακόμα ο νέος νόμος 

και επειδή μια σειρά από ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, μαζί με την επίσημη ανακοίνωση 

της παράτασης του νόμου  ζητάμε τη διευκρίνιση των εξής ζητημάτων: 



- Ποιά οφείλει να είναι η κατάσταση των δηλώσεων  του ν.4178/13 προκειμένου να 

ολοκληρωθεί με τον υφιστάμενο νόμο, χωρίς να χρειαστεί η νέα μεταφορά τους στο νέο 

νόμο; 

- Πώς θα αντιμετωπίζονται δηλώσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν (με οριστική υπαγωγή ή και 

με ανάρτηση σχεδίων) πριν την τελευταία ανάρτηση των διευκρινιστικών ερωταπαντήσεων 

και των εγκυκλίων του παρόντα νόμου; Πώς θα αντιμετωπίζονται οι μηχανικοί που 

συνέταξαν τις δηλώσεις αυτές; 

- Από ποιούς και με ποιά κριτήρια θα γίνει τυχόν έλεγχος των δηλώσεων αυτών αλλά και 

των δηλώσεων που μεταφέρθηκαν από τον ν.4014/10; 

 

 

 


