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Πληροφορίες  : Μελενικιώτου Μαρία Προς: Βουλευτές Δυτικής Μακεδονίας:
1. Κωνσταντινίδη Ευστάθιο
2. Βρυζίδου Παρασκευή
3. Παπαδόπουλο Μιχαήλ
4. Αμανατίδη Γεώργιο
5. Βέττα Καλλιόπη
6. Πάτση Ανδρέα
7. Τζηκαλάγια Ζήση
8. Τελιγιορίδου Ολυμπία
9. Αντωνιάδη Ιωάννη
10. Πέρκα Θεοπίστη

Τηλέφωνο       : 24610-28030

Θέμα : Παρέμβαση για παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4495/2017

Αξιότιμοι κ. Βουλευτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

Όπως θα γνωρίζετε, την Τετάρτη 30/09/2020, λήγει η προθεσμία υπαγωγής στον Ν.4495/2017, που 
αφορά στη ρύθμιση των αυθαιρέτων με μειωμένο πρόστιμο 20%, όπως επίσης και όλες οι ρυθμίσεις 
αυθαιρέτων που εντάσσονται στην Κατηγορία 5 του εν λόγω νόμου.

Με τη συνημμένη επιστολή, με αριθμό πρωτοκόλλου 860/15-09-2020, ζητήσαμε ως ΤΕΕ/ΤΔΜ από 
τον Υπουργό ΥΠΕΝ, κο Χατζηδάκη, παράταση στην ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, για όλους 
τους λόγους που αναλύονται στο περιεχόμενό της.

Έκτοτε και όσο πλησιάζουμε στην 30η Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ, στην οποία 
γίνονται από τα μέλη μας οι δηλώσεις, λόγω της υπερφόρτωσης, είναι διαρκώς πεσμένη, με 
αποτέλεσμα ολόκληρος ο τεχνικός κόσμος να βρίσκεται σε απόγνωση και σε εκνευρισμό και οι 
πολίτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα αυθαίρετά τους, σε αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι με τις 
περιουσίες τους.

Η κατάσταση πλέον είναι τραγική και πρέπει άμεσα η κυβέρνηση και ο Υπουργός, κος Χατζηδάκης, 
να παρέμβει και να δώσει λύση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.
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Άποψή μας είναι ότι η εφαρμογή για τις ρυθμίσεις των αυθαιρέτων πρέπει να λειτουργεί χωρίς 
καταληκτικές ημερομηνίες υπαγωγής, ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης, οπότε επιθυμεί και έχει την 
οικονομική ευχέρεια, να τακτοποιεί το αυθαίρετό του, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και τις 
δυνατότητες του νόμου.

Απευθυνόμαστε σήμερα σε σας, για να ζητήσουμε τη συνδρομή και την παρέμβασή σας στο 
αρμόδιο Υπουργείο, για την παράταση της 30ης Σεπτεμβρίου του Ν. 4495/2017, προκειμένου να 
ανακουφιστούν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, Διπλωματούχοι Μηχανικοί και να μπορέσουν 
απρόσκοπτα και χωρίς κολλήματα να επιτελέσουν το επιστημονικό τους έργο. 

Ζητάμε να στηρίξετε τον κλάδο των μηχανικών και να αφουγκραστείτε την αγωνία μας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

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

Κιάνας Μεν. Στέργιος
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