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Θέμα : Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4495/2017

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η προθεσμία υπαγωγής στο Ν.4495/2017, που αφορά στη ρύθμιση των αυθαιρέτων, με μειωμένο 
πρόστιμο 20%, λήγει στις 30/09/2020, όπως επίσης και όλες οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων που 
εντάσσονται στην Κατηγορία 5 του εν λόγω Νόμου.

Ήδη, 20 ημέρες σχεδόν πριν τη λήξη της προθεσμίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ, που 
υποστηρίζει τις δηλώσεις υπαγωγής στο Ν.4495/2017 υπολειτουργεί τις ώρες αιχμής, με 
αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι, Διπλωματούχοι Μηχανικοί, που εκ του νόμου αναλαμβάνουν την 
ευθύνη της ορθής διεκπεραίωσης των δηλώσεων, να αναγκάζονται να εργάζονται μεταμεσονύκτιες 
ώρες, προκειμένου να μπορούν απρόσκοπτα να επεξεργάζονται τις δηλώσεις των πελατών τους. 
Αυτό βεβαίως καθιστά την εργασία τους μη παραγωγική, αλλά και με ενδεχόμενο πραγματοποίησης 
σωρείας λαθών, αφού τις ώρες αυτές δεν υπάρχει η απαιτούμενη διαύγεια πνεύματος ώστε να 
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των επιστημονικών μελετών που πρέπει να εκπονήσουν.

Επίσης, με την προσμονή της έναρξης του νέου Προγράμματος «εξοικονομώ – αυτονομώ», στο 
οποίο η νομιμότητα του κτιρίου παρέμβασης θα είναι κύρια απαίτηση για την ένταξη στο 
Πρόγραμμα, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων στις 
ιδιοκτησίες τους, προκειμένου να αποκτήσουν ετοιμότητα για πιθανή αίτησή τους στο Πρόγραμμα 
που θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2020.

Ο χρόνος όπως καταλαβαίνετε, ώστε να επεξεργαστούν οι συνάδελφοι τόσο τις παλιές αιτήσεις , 
που λόγω και της αναστολής της δραστηριότητάς τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του covid-
19 δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει, αλλά και τις νέες που τους αναθέτουν οι πελάτες τους, είναι 
εξαιρετικά περιορισμένος.
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Εκτίμησή μας είναι ότι η παράταση μέχρι το τέλος του έτους 2020 κρίνεται επιβεβλημένη.

Κατανοούμε τη λογική του νομοθέτη για τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης και την 
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά πρότασή μας είναι το Υπουργείο να εξετάσει τη δυνατότητα 
ρυθμίσεων των αυθαιρέτων, χωρίς περιορισμό ως προς την ημερομηνία υπαγωγής των αιτήσεων, 
ώστε να ανακουφιστούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που είναι υπεύθυνοι για τις δηλώσεις 
υπαγωγής, από το άγχος των συνεχών προθεσμιών και από τον εξαναγκασμό σε διαρκή εργασία σε 
παράλογες ώρες.

Παρακαλούμε να επιληφθείτε του θέματος της παράτασης του Ν.4495/2017.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Κιάνας Μεν. Στέργιος
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