
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ  
   
ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
 
Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με την επωνυμία “Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας  Θερμικών 
Κλιματιστικών Έργων και Καυσίμων Αερίων ”, ως νομίμως εκπροσωπείται, με έδρα τον Ταύρο Ν. 
Αττικής, οδός Σαλαμινίας 9. 
 
ΠΡΟΣ  
1) Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως νομίμως εκπροσωπείται, με έδρα την Αθήνα. 
 
2) Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως 
νομίμως εκπροσωπείται, με έδρα την Αθήνα. 
 
3) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,  όπως νομίμως 
εκπροσωπείται, με έδρα την Αθήνα. 
 
4) Προς το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “Οργανισμός Απασχολήσεως Ελευθέρων Επαγγελματιών”, 
όπως νομίμως εκπροσωπείται, με έδρα την Αθήνα 
                                            ------------------------------------------ 
 
Με αφορμή το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  υπ αριθμόν 112 /17-10-2013  το οποίο δημοσιεύθηκε με 
αρ. φύλλου ΦΕΚ 197 και αφορά τον καθορισμό ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών 
προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής 
υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από 
φυσικά πρόσωπα ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ 
 
Σε συνδυασμό με το προαναφερόμενο ΦΕΚ και το εμπεριεχόμενο σε αυτό Προεδρικό Διάταγμα 
εξεδόθη την 11-1-2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 33 καθορισμός  των 
παραβόλων για την έκδοση αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων    
 
Ειδικότερα στο ΑΡΘΡΟ 1 του ανωτέρω που αφορά των κλάδο των υδραυλικών ορίζονται στις 
παραγράφους 3 και 4  αυτολεξεί τα εξής που αφορούν τις άδειες που έχουν καθυστερήσει να 
θεωρηθούν  
 
παρ.3 Για τη θεώρηση των ανωτέρω αδειών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8παρ.3 του Π.Δ 
112/2012 καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο 100 ευρώ, ενώ το προαναφερθέν 
παράβολο ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος ή ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΟ σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης υπερβαίνει 
το ένα έτος αλλά είναι μικρότερη των 5 ετών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθ.8 του Π.Δ 112/2012 . 
και 
παρ.4 Για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ 
38/1991 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ.1 του Π.Δ 
112/2012 καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο 10 ευρώ ,για την αντιστοίχιση των ως 
άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.9παρ.3 του Π.Δ 112/2012 καταβάλλεται το 
2πλάσιο ή 4πλάσιο του παραβόλου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου κατά τις διακρίσεις 
της προηγουμένης παραγράφου. 
 
Ο καθορισμός αυτός των παραβόλων ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ τις άδειες που έχουν λήξει  είναι 
υπέρμετρος και αντισυνταγματικός. 
   



Ως επαγγελματίες υδραυλικοί ήδη έχουμε λάβει νομότυπα τις άδειες εξασκήσεως του επαγγέλματός 
μας καταβάλλοντας και τα αντίστοιχα παράβολα. 
Το αν κάποιος δε θεώρησε την άδεια και μάλιστα πριν τη διέλευση του έτους από την προηγούμενη 
θεώρηση είναι ένα μέτρο που δεν του αφαιρεί επί της ουσίας την ιδιότητα του υδραυλικού. 
Για να χρηστεί ένας επαγγελματίας με την κάθε  ιδιότητα που έχει σχέση με την προσφορά 
εργασίας του δηλαδή υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός κ.λπ. και σαφώς υφίστανται 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. 
Η πολλαπλή θεώρηση της άδειας δεν αλλάζει την ιδιότητα αυτή και το μόνο σκοπό που εξυπηρετεί 
είναι να λειτουργεί ως έμμεσος φόρος. 
 
Επιπλέον όμως  το να υποχρεούται ένας επαγγελματίας υδραυλικός να καταβάλλει το ΔΙΠΛΑΣΙΟ 
του παραβόλου δηλαδή 200 ευρώ όταν δε θεώρησε την άδεια εντός έτους ή 400 !!! ευρώ δηλαδή το 
ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΟ ως αναφέρεται στις παραπάνω  διατάξεις ξεπερνά τα όρια της συνταγματικότητας 
και αντιβαίνει στα συναλλακτικά ήθη . 
Οι διατάξεις μάλιστα αυτές έρχονται προς εφαρμογή σε μία εποχή όπου το επάγγελμα του 
υδραυλικού υφίσταται από 5ετίας τουλάχιστον τις συνέπειες της εν γένει οικονομικής κρίσης η 
οποία πρωτίστως επηρέασε το χώρο της οικοδομής και των συναφών επαγγελμάτων στα οποία 
ανήκει και το δικό μας. 
Δεν είναι δυνατόν για την έκδοση άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 5παρ.2 του Π.Δ 112/2012 να καταβάλλεται το ποσό των 31 ευρώ και για την έκδοση αδείας 
εργοδηγού υδραυλικού το παράβολο των 31 ευρώ και η κλίμακα στη θεώρηση αδειών να 
εκτοξεύεται στα 100 -200 και 400 ευρώ. 
 
Το μέτρο θα εξαντλήσει οικονομικά τον κλάδο και είναι επιτακτική η ανάγκη να αλλάξει και να 
αναπροσαρμοστεί η κλίμακα αυτή σε πιο δίκαια και εφικτά ποσά σε πλήρη αντιστοιχία και 
εναρμόνιση με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες. 
Άλλωστε το μέτρο αντίκειται και στις εν γένει διαμορφωθείσες κοινωνικές συνθήκες αφού το μέτρο 
θεώρησης αδειών έρχεται σε σύγκρουση με έτερα αντίστοιχα μέτρα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μη ύπαρξη διπλώματος οδήγησης  για την οδήγηση αυτοκινήτων 
επαγγελματικών και μη όπου η μη πληρωμή του προστίμου δε σημαίνει αυτόματα και απαγόρευση 
οδήγησης του οχήματος αλλά δίδεται η ευχέρεια και δυνατότητα να αντιτάξει ο “παραβάτης” 
ισχυρισμούς και ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων χωρίς την άμεση καταβολή του προστίμου.  
Από τη νομολογία μάλιστα πλείστες είναι οι δικαστικές αποφάσεις όπου ο παραβάτης -
κατηγορούμενος αθωώνεται αν έστω και εκ των υστέρων εκδώσει το ανάλογο  δίπλωμα . 
Κι ενώ η περίπτωση αυτή από το Νόμο αντιμετωπίζεται με διαβαθμίσεις και όχι με άμεση 
καταβολή χρηματικού ποσού-προστίμου δεδομένου ότι πρόκειται και για ευθύνη που έχει σχέση με 
σωματικές βλάβες και ακόμα ακόμα με ανθρώπινη ζωή, στην περίπτωση καταβολής των 
παραβόλων που αφορούν τους υδραυλικούς δεν υφίσταται ούτε διαβάθμιση ούτε δυνατότητα -πριν 
την καταβολή του παραβόλου σε προσφυγή στις αρμόδιες υπηρεσίες με την αναστολή της 
καταβολής του παραβόλου. 
 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΤIΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ       5            ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ το οποίο 
προστατεύει την ελεύθερη και με ασφάλεια Δικαίου άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
των φυσικών προσώπων. Η προστατευόμενη αυτή ασφάλεια από τον ύψιστο Νόμο του Κράτους   
το ΣΥΝΤΑΓΜΑ όχι μόνο παρεμποδίζεται αλλά καταστρατηγείται αφού δεν εισάγεται καν κάποιο 
μεταβατικό στάδιο προσαρμογής ή μια αναλογικότητα με αντίστοιχη κλίμακα με τελικό στόχο τον 
αποκλεισμό των φυσικών προσώπων -επαγγελματιών υδραυλικών από τη συμμετοχή τους στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή. Τούτο μάλιστα γίνεται αφού προηγουμένως η ίδια η Πολιτεία τους 
ενέταξε στον κλάδο των επαγγελματιών -υδραυλικών πληρώντας τις προϋποθέσεις που τους έθετε 
για την εξάσκηση του επαγγέλματος αυτού. 
Επιπλέον τίθεται προς έγγραφη διευκρίνιση από Υμάς το ερώτημα εάν και εφόσον οι συνάδελφοι-



υδραυλικοί  κλείσουν τα επαγγελματικά τους  Βιβλία στην Εφορία λόγω πρόσκαιρης αδυναμίας 
τους να εξασκήσουν το επάγγελμα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ή εξαιτίας το ότι επιθυμούν να 
εργασθούν ως μισθωτοί συνάμα  υποχρεούνται να καταθέτουν και τις άδειές τους. 
Το ερώτημα αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί διότι το να αποκλείεται ένας επαγγελματίας από την 
εξάσκηση του επαγγέλματός του  -επάγγελμα που απέκτησε πληρώντας όρους και προϋποθέσεις 
και εξάσκησε βιοποριστικά -αντιβαίνει σε κάθε όρο νομιμότητας και περιθωριοποιεί επαγγελματίες 
με ενεργή επαγγελματική δράση οι οποίοι λόγω των συγκυριών βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να 
σταματούν φορολογικά ως επιτηδευματίες. Η φορολογική παύση όμως επουδενί σημαίνει και 
ανάκληση αδείας την οποία δύναται να επαναλειτουργήσει ο υδραυλικός  όπως και να τη 
χρησιμοποιήσει ως έμμισθος εργαζόμενος. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί  εγγράφως από τον ΟΑΕΕ ότι ΣΕ άλλη  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ως προαναφέρθηκε ήτοι λόγω ανεργίας ή σε περίπτωση έμμισθης απασχόλησης – εκτός βεβαίως  
της  συνταξιοδότησης- ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΑΣ.  
  
Επειδή τα ανωτέρω επιτάσσουν όπως καταργηθούν οι προαναφερόμενες διατάξεις. 
Επειδή για όσους συναδέλφους έχουν καταβάλλει τα παράβολα που προαναφέρθησαν θα πρέπει να 
τους επιστραφούν αναλόγως με ειδικά προβλεπόμενη διάταξη. 
Επειδή για το ερώτημα που αφορά το κλείσιμο των επαγγελματικών μας Βιβλίων στην Εφορία 
συνεπάγεται και την κατάθεση των επαγγελματικών αδειών μας πρέπει να διευκρινιστεί και να 
απαντηθεί εγγράφως από Υμάς. 
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και ερείδεται σε κατοχυρωμένα Συνταγματικά κι 
επαγγελματικά δικαιώματα. 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Συν τη ρητή επιφυλάξει παντός νομίμου δικαιώματός μας  
 
ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΜΑΣ αντιτασσόμαστε στις κείμενες ως άνω 
διατάξεις και αιτούμεθα όπως αυτές εντός 10ημέρου από την επομένη της κοινοποιήσεως της 
παρούσης   καταργηθούν άλλως τροποποιηθούν ορίζοντας  ένα συμβολικό ποσό ως ίσχυε στις 
πρότερες διατάξεις  προκειμένου να εναρμονίζονται με τις υπάρχουσες οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες και να μην αντιβαίνουν στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ.  
Σε διαφορετική περίπτωση θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια σε νομικό και συνδικαλιστικό 
επίπεδο  διότι η εφαρμογή τους  θα προκαλέσει ανήκεστο βλάβη στην εξάσκηση του επαγγέλματός 
μας η οποία επιβάλλεται να είναι εναρμονισμένη με τις υπάρχουσες οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες και να ασκείται απρόσκοπτα όπως ορίζει  το Σύνταγμα. 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στο ερώτημα που 
περιλαμβάνεται στην παρούσα  εξώδικο δήλωσή μας δηλαδή  
 
 εάν το κλείσιμο των επαγγελματικών μας βιβλίων λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών 
συνεπάγεται και κατάθεση των επαγγελματικών αδειών μας ως υδραυλικών αποκλείοντάς μας έτσι  
από το επάγγελμα και την ιδιότητα για την οποία είμαστε συνεπείς απέναντι στις προϋποθέσεις που 
η Πολιτεία είχε ορίσει, ιδιότητα  η οποία δε δύναται να αφαιρεθεί εξαιτίας των συγκυριών με 
αποτέλεσμα να αποκλειστούν επαγγελματίες από την άσκηση του επαγγέλματός τους είτε ως 
έμμισθοι είτε ως άμισθοι. 
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς αυτούς που 
απευθύνεται προς γνώσιν τους και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφων αυτή ολόκληρον στην 
έκθεση επιδόσεώς του.  
                                                                                                                            ΤΑΥΡΟΣ 4-11-2013 
                                                     
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Αθανάσιος Στρουμπούλης                                                                                    Νικόλαος Γρίβας 


