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ΘΕΜΑ: Παράταση της ένταξης με δυνατότητα έκπτωσης 20% δηλώσεων που υπάγονται στο
νόμο Ν.4495/2017 και της υποχρέωσης ανάρτησης των σχεδίων και δικαιολογητικών
του Ν.4178/2013.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), γίνεται
καθημερινά δέκτης πλήθους ερωτημάτων και αποριών συναδέλφων μηχανικών -δημοσίων
υπαλλήλων

και

ελευθέρων

επαγγελματιών-

που

αφορούν

στην

εφαρμογή

νόμων,

διευκρινιστικών εγκυκλίων κ.λ.π. και μάρτυρας της αγωνίας τους, να ερμηνεύσουν και
εμπρόθεσμα να φέρουν σε πέρας τις υποθέσεις που αναλαμβάνουν.
Στο πλαίσιο του ρόλου του σε σχέση με τα μέλη του και την Πολιτεία, έχει επανειλημμένα
αποστείλει ερωτήματα, ζητώντας διευκρινιστικές εγκυκλίους, πολλές από τις οποίες έχουν
εκδοθεί, με βασικά όμως ζητήματα, ακόμη να ζητούν απαντήσεις.
Στο παραπάνω πνεύμα και αναγνωρίζοντας σε κάθε περίπτωση την προσπάθεια που
καταβάλλεται από το υπουργείο –θέτοντας καταληκτικές ημερομηνίες- για τη διευθέτηση ενός
τόσο δύσκολου, όσο και ευαίσθητου συνάμα, θέματος όπως είναι τα αυθαίρετα, εισηγούμαστε
τα εξής:

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE
Section of Central Macedonia
M. Alexandrou 49, 54643 Thessaloniki
Tel. 0032310 883100-9
Fax 0032310 883110

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 Παράταση, μέχρι το τέλος του έτους της έκπτωσης 20% στις δηλώσεις που υπάγονται στο
νόμο Ν.4495/2017.
 Παράταση,

6

μηνών,

σχετικά

με

την υποχρέωση

ανάρτησης

των

σχεδίων

και

δικαιολογητικών του Ν.4178/2013.
Οι ανωτέρω παρατάσεις κρίνονται ως αναγκαίες καθώς αρκετά από τα ζητήματα, που έχουν
τεθεί αρμοδίως προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για την αντιμετώπιση σειράς προβλημάτων
που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νόμου, δεν ακόμη έχουν απαντηθεί.
Επιπλέον, οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν.4495/17 βάσει του Αρθρ.34 του Ν.4546/16-6-18,
αλλά και η καθυστερημένη, σε σχέση με την έναρξη εφαρμογής του νόμου, Υπουργική Απόφαση
19409-1507/11-5-18 περί στατικής επάρκειας, επέφεραν καθυστερήσεις στην επεξεργασία των
δηλώσεων, γεγονός που κατά τη γνώμη μας καθιστά αναγκαίες τις προαναφερόμενες ζητούμενες
παρατάσεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με τιμή
Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο Πρόεδρος

Πάρις Μπίλλιας

Κοινοποίηση:
Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα.
Τηλ: 213 1515 451, 213 1515 452
fax: 210 6436560
gramchora@prv.ypeka.gr
Γενική Δ/νση Πολεοδομίας
Αμαλιάδος 17, 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515728
g.ganasoulis@prv.ypeka.gr
Γενική Δ/νση χωρικού σχεδιασμού
Πανόρμου 2, 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6469813
n.manalis@prv.ypeka.gr
ΤΕΕ, Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
Εσωτερική διανομή: ΤΕΕ Φ (Χρον.αρχείο, ΤΕΘ)
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