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Προς
κ. Ιωάννη Τσιρώνη
Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Κύριε Υπουργέ,
Στη δύσκολη για όλους µας περίοδο την οποία διανύουµε, µε τα γνωστά µεγάλα
προβλήµατα για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αλλά και ειδικότερα για τον κλάδο
των µηχανικών, είµαστε βέβαιοι ότι θα συµφωνείτε και εσείς πως είναι σηµαντικό το
κράτος να κάνει ότι µπορεί για να διευκολύνει τουλάχιστον σε πρακτικό επίπεδο όλους
όσους προσπαθούν καθηµερινά να κάνουν τη δουλειά τους.
Σας στέλνουµε, λοιπόν, τις παρατηρήσεις µας σχετικά µε ορισµένα σοβαρά χρονίζοντα
προβλήµατα στη λειτουργία και στην εφαρµογή του Ν.4178/2013 για την αντιµετώπιση
της αυθαίρετης δόµησης και αναµένουµε το συντοµότερο δυνατό τις απαντήσεις σας και
τις ενέργειές σας.
1) Με τη λήξη της πρώτης προθεσµίας του Ν.4178/2013 για την αυθαίρετη δόµηση, το
Φεβρουάριο του 2015, σταµάτησε και η λειτουργία του helpdesk, που αποτελούσε τη
µόνη πρακτική βοήθεια για τους µηχανικούς.
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε ποιος είναι ο σχεδιασµός σας για την
επαναλειτουργία του.
2) Σύµφωνα µε το άρθρο7,παρ.2 του Ν.4178/2013, µε µέριµνα του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
έπρεπε ήδη να έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ
αεροφωτογραφίες για όλη την Επικράτεια, αναφορικά µε την καταληκτική
ηµεροµηνία του νόµου, δηλαδή την 28/7/2011.
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για την ηµεροµηνία ανάρτησης τους, ώστε να
διευκολυνθεί σηµαντικά η εργασία των συναδέλφων.
3) Στην Εγκύκλιο 3, 1/10/2013 στο σηµείο Β.1., αναφέρεται ότι µε
υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία τυχόν
επιστροφής προστίµων, όταν το πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον νέο νόµο
( Ν.4178/2013 ) είναι µικρότερο του ποσού που έχει καταβληθεί για την ολοκληρωµένη
πράξη υπαγωγής. Η σχετική υπουργική απόφαση όµως δεν έχει εκδοθεί ακόµα.

Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τον χρόνο έκδοσής της.
4) Στο ΦΕΚ2440 Τεύχος Β, 15/9/2014, περιγράφεται η διαδικασία συµψηφισµού των
ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθµιση και τη στατική επάρκεια
κτιρίων προ του έτους 2003, µε τα ποσά του ειδικού προστίµου που προβλέπονται από
τον Ν.4178/2013. Όµως, η σχετική διαδικασία δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόµα.
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τον χρόνο ενεργοποίησης της εντολής
συµψηφισµού, στο πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ Ν.4178/2013.
5) Σύµφωνα µε το έγγραφο του Υπουργείου Τουρισµού µε α.π.2373
-27/1/2015, προκειµένου να χορηγηθεί Ειδικό Σήµα Λειτουργίας σε κύριο
ξενοδοχειακό κατάλυµα και ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα,
απαιτούνται αντίγραφα αρχιτεκτονικής µελέτης που συνοδεύουν την άδεια οικοδοµής ή
την άδεια δόµησης. Έχει παρατηρηθεί ότι στην Αθήνα τα γραφεία του ΕΟΤ δεν
δέχονται τα σχέδια που έχουν κατατεθεί στο πληροφορικό σύστηµα του Ν.4178/2013
για τα παραπάνω καταλύµατα ή δωµάτια, βάσει των οποίων έχουν ενταχθεί στον
Ν.4178/2013 για να ρυθµίσουν τις αυθαίρετες κατασκευές τους, και έτσι δεν τους
χορηγούν το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, µε το αιτιολογικό ότι στο παραπάνω έγγραφο
αναφέρει µόνο την αρχιτεκτονική µελέτη που συνοδεύει την οικοδοµική άδεια, χωρίς να
αναφέρει ρητά οποιαδήποτε άλλη περίπτωση σχεδίων.
Παρακαλούµε όπως αποσαφηνίσετε το παραπάνω θέµα.
6) Τέλος, θα διευκόλυνε σε µεγάλο βαθµό την εργασία των συναδέλφων που
ασχολούνται µε τα αυθαίρετα, η σύνταξη ενηµερωτικού τεύχους, το οποίο θα
περιλάµβανε τις διευκρινήσεις - απαντήσεις ανά άρθρο του Ν. 4178/2013 στα
ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί κατά καιρούς. Έως σήµερα, οι συγκεκριµένες
απαντήσεις κυκλοφορούν χωρίς αναφορά στο συγκεκριµένο άρθρο το οποίο επεξηγούν
και το πλήθος τους είναι τόσο µεγάλο που καθιστά πρακτικά αδύνατη τη µελέτη τους.
Παρακαλούµε, λοιπόν, να προχωρήσει το Υπουργείο στη σύνταξη του σχετικού
ενηµερωτικού τεύχους, ώστε να αξιοποιηθεί και η εργασία που έχει γίνει για τις
επιµέρους απαντήσεις.
Με εκτίµηση,
Ο Πρόεδρος
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