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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013
Μετά την τελευταία παράταση ενός µηνός στο Ν.4178/13 (έως 8 Ιουνίου
2017) και τις συνεχείς ενηµερώσεις από τα Μ.Μ.Ε. για αλλαγές, προσθήκες και
τροποποιήσεις σε ουσιώδη τµήµατα του νέου νόµου, η διοικούσα επιτροπή
του τµήµατος ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου, ζητά:
-

Παράταση τουλάχιστον τριών µηνών, για την οµαλή µετάβαση από το
Ν.4178/13 στο νέο νόµο.

-

Να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση για ένα µήνα το ενηµερωµένο κείµενο
του νέου σχεδίου νόµου, ώστε να µπορέσουν οι φορείς να έχουν
εικόνα του νέου νόµου όπως αυτός διαµορφώθηκε και να
προχωρήσουν σε ανάλυση αυτού.

Οι λόγοι που ζητείται η παραπάνω παράταση είναι:
-

Η διοργάνωση ηµερίδων και εκδηλώσεων πανελλαδικά, µε συµµετοχή
υπαλλήλων και εκπροσώπων του Υπουργείου, οι οποίοι διαµόρφωσαν
το νόµο, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους κατά τόπους φορείς να
αναδείξουν εντός συγκεκριµένων χρονικών ορίων, τα τοπικά
προβλήµατα, τις ιδιαιτερότητες και τα τεχνικής φύσεως θέµατα που
πιθανόν να ανακύψουν µε την εφαρµογή του νέου νόµου.

-

Η παρουσίαση του νέου συστήµατος του ΤΕΕ που θα «φιλοξενήσει»
το νέο νόµο, στα µέλη του.

-

Η ψήφιση του νέου νόµου, χωρίς τις παραπάνω κινήσεις και χωρίς εκ
νέου διαβούλευση, µε λήξη του Ν.4178/13 στις 8 Ιουνίου 2017, θα
οδηγήσει σε πολλές στρεβλώσεις, άνευ λόγου καθυστερήσεις και

ουσιαστικά θα δώσει τη «χαριστική βολή» στην αγορά και στην
οικονοµία της χώρας, µε εµπλοκή µεταβιβάσεων ακινήτων, εµπλοκή
έκδοσης αδειών δόµησης, εµπλοκή του νέου προγράµµατος
«Εξοικονοµώ Κατ' Οίκον» το οποίο φαίνεται ότι θα προκηρυχθεί το
επόµενο διάστηµα.
-

∆εν υπάρχει αυτή τη στιγµή κάποιο χρονική πίεση/προθεσµία ή άλλος
λόγος που να µας οδηγεί στην επιλογή σπασµωδικών κινήσεων.

Για τους παραπάνω λόγους ζητείται η κατανόηση των αρµόδιων
υπουργείων της πραγµατικής κατάστασης και η παράταση τριών µηνών
του Ν.4178/13.

Για το ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου
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