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Αρ. Πρωτ.: 94                                                                                              Αθήνα, 23/7/2014 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΠΡΟΣ  
Τον υφυπουργό  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Οδυσσέα 
Κωνσταντινόπουλο 

 

Θέμα: Αντιμετώπιση προβλημάτων από την εφαρμογή του 
ΠΔ/112/2012  

 

Κύριε υφυπουργέ, 

Στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης του κλάδου μας, σας καταθέτουμε 
υπόμνημα με τα αιτήματά μας, και τα οποία συνίστανται στην αποκατάσταση του 
δικαίου και της συνταγματικότητας σε νομοθετήματα που μας αφορούν. 

Συγκεκριμένα:  

1. Αιτούμαστε  την τροποποίηση της ΚΥΑ 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11-1-2013 (ΦΕΚ 33 Β’) με 
την οποία επιβάλλονται εξοντωτικά παράβολα/πρόστιμα στους συναδέλφους μας 
για την αντιστοίχιση - αντικατάσταση των αθεώρητων αδειών άσκησης 
επαγγέλματός τους με τις νέες άδειες του ΠΔ 112/2012 (ΦΕΚ 197 Α’/17-10-2012). 

Ο καθορισμός παραβόλων (100, 200 και 400 ευρώ), και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, 
σε άδειες που έχουν εκδοθεί με διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς (ΠΔ 38/91, 
48/95 και 55/2000) είναι υπέρμετρος και αντισυνταγματικός .  

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις ανάκλησης και επανάκτησης, με εξετάσεις, 
των υφιστάμενων επαγγελματικών αδειών των μελών μας, λόγω μη θεώρησής τους 
για πάνω από 5 έτη.  

Κύριε υφυπουργέ, 

Ως επαγγελματίες υδραυλικοί ήδη έχουμε λάβει νομότυπα τις άδειες εξασκήσεως 
του επαγγέλματός μας καταβάλλοντας και τα αντίστοιχα παράβολα. 
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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 διπλάσιο του παραβόλου, δηλαδή 200 ευρώ, όταν δε θεώρησε την άδεια εντός 
έτους ή 400 !!! ευρώ, δηλαδή το τετραπλάσιο, 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 τετραετίας 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 5 παρ. 2 του ΠΔ 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. 

Αναφορικά με τις ανακλήσεις των υφιστάμενων επαγγελματικών αδειών των μελών 
μας λόγω μη θεώρησής τους για πάνω από 5 έτη, σημειώνουμε ότι το προϋπάρχον 
νομικό καθεστώς δεν προέβλεπε διάταξη για κατάργηση - ανάκληση των αδειών 
που έχουν λήξει. Ως εκ τούτου, έπρεπε να υπάρχει μεταβατική περίοδος 
τουλάχιστον ενός έτους, ούτως ώστε η αντιστοίχιση - αντικατάσταση των 
υφιστάμενων αδειών να λαμβάνει χώρα  με τις διατάξεις των παλαιών 
διαταγμάτων. Διότι διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι τα μέλη μας να 
αποκλείονται αιφνίδια λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας χωρίς  μεταβατικό στάδιο  
προσαρμογής από το σύνολο της επαγγελματικής τους και βιοποριστικής 
δραστηριότητας τις οποίες, ευλόγως και νομίμως προσδοκούσαν να ασκήσουν.  

Επειδή τα ανωτέρω μέτρα εξαντλούν οικονομικά τα μέλη μας, κάτι το οποίο έχουμε 
κάνει γνωστό στο υπουργείο με εξώδικη διαμαρτυρία (Α.Π. 186/11-11-2013), 

Ζητάμε την ύπαρξη μεταβατικής περιόδου για την αντιστοίχιση – αντικατάσταση 
των υφιστάμενων αδειών άσκησης επαγγέλματος με βάση τις διατάξεις των 
παλαιών διαταγμάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη 
επιστροφής προστίμων που έχουν καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

Επιπροσθέτως, ζητάμε την αλλαγή και αναπροσαρμογή της κλίμακας  των 
παραβόλων στο προϋπάρχον νομικό πλαίσιο. 



3 
 

2. Αιτούμαστε την έκδοση ερμηνευτικών κατά περίπτωση εγκυκλίων προς τις 
Διευθύνσεις Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής προκειμένου να 
σταματήσει η κατά το δοκούν ερμηνεία του ΠΔ 112 από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με 
δυσμενείς επιπτώσεις στα μέλη μας.  
 
Ειδικότερα: 

Λόγω λανθασμένης ερμηνείας της νομοθεσίας, ορισμένες Διευθύνσεις Ανάπτυξης 
θεωρούν αυτόνομη την άδεια 3ης ειδικότητας 1ης κατηγορίας (καύσιμα αέρια) του 
ΠΔ 38/91 και εφαρμόζουν τις διατάξεις του ΠΔ 112 και της ΚΥΑ 
457/25/Φ.Γ.9.6.4/11-1-2013 (ΦΕΚ 33 Β’) για την αντιστοίχιση και αντικατάστασή 
της. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούν ακόμη και σε ανάκλησή της εάν η καθυστέρηση 
για τη θεώρησή της έχει ξεπεράσει τα 5 έτη, ενώ στις περιπτώσεις καθυστέρησης 
μέχρι 4 έτη ζητούν -εκτός των παραβόλων- την  προσκόμιση τιμολογίων 
παρελθόντων ετών, αποκλειστικά σε έργα φυσικού αερίου. Η αδυναμία 
προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών συνεπάγεται τον υποβιβασμό της 
άδειας των ενδιαφερόμενων υδραυλικών.  

Κατά το ΠΔ 48/1995, άρθρο 3.7, οριζόταν ότι οι κάτοχοι άδειας Τεχνίτη Υδραυλικού 
Β τάξης της 1ης ειδικότητας ή άδειας Εγκαταστάτη Υδραυλικού Α τάξης της πρώτης 
ειδικότητας ή άδειας Εγκαταστάτη  Υδραυλικού Β τάξης της 1ης ειδικότητας, 
μπορούν να επεκτείνουν την άδειά τους και μόνον για την πρώτη κατηγορία   
(καύσιμα αέρια) της 3ης ειδικότητας του άρθρου 1.1.3 μετά από αίτησή τους και 
αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, εφόσον, 
επιπροσθέτως, προσκομίσουν εναλλακτικά(…).  

Συμπερασματικά, πασιφανώς προκύπτει ότι η άδεια αυτή αποτελεί παρεπόμενη - 
συμπληρωματική και εξαρτώμενη άδεια επέκτασης επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων. Επομένως είναι καταχρηστικό να ερμηνεύεται από την εκάστοτε 
Διεύθυνση ως ανεξάρτητη – αυτόνομη άδεια και να υπόκειται σε χρονικούς 
περιορισμούς, πρόστιμα έως μάλιστα και ανακλήσεις.  

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε την έκδοση  ερμηνευτικής εγκυκλίου - οδηγίας η οποία 
θα προσδιορίζει σαφώς την άδεια αυτή ως ενιαία με την κύρια άδεια. 

3. Αιτούμαστε, τέλος, νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αδικίας σε 
σχέση με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αποφοίτων σχολών που 
απέκτησαν το πτυχίο τους πριν από την έκδοση του ΠΔ 112. Διευθύνσεις της 
Περιφέρειας απορρίπτουν προϋπηρεσία με ένσημα δύο και τριών ετών, εξαιτίας  
αδικαιολόγητης αναφοράς  στο διάταγμα.   

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 παρ. 2β του ΠΔ 112 αναφέρεται ότι: «Την άδεια του 
αρχιτεχνίτη υδραυλικού, δύναται επίσης να αποκτήσουν, σύμφωνα με την ανωτέρω 
διαδικασία, όσοι κατά την έκδοση του παρόντος διατάγματος, ασκούν τις 
αναφερόμενες στο άρθρο 3 δραστηριότητες, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη 
από το ΠΔ 38/1991 εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμουδραϋλικών 
εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων 
καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές 
εργασίες». Με τον τρόπο αυτό καθίσταται  πλέον άδικη μεταχείριση για τους 
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αποφοίτους σχολών  που μπορεί να είχαν προϋπηρεσία, δηλαδή να ασκούσαν το 
επάγγελμα προ της έκδοσης και όχι κατά την έκδοση του Προεδρικού διατάγματος. 
Η πρότασή μας είναι  να συμπληρωθεί η διάταξη με νέα νομοθετική ρύθμιση, 
προσθέτοντας στο κείμενο τη λέξη ασκούσαν. Δηλαδή, «Την άδεια του 
αρχιτεχνίτη υδραυλικού, δύναται επίσης να αποκτήσουν, σύμφωνα με την 
ανωτέρω διαδικασία, όσοι κατά την έκδοση του παρόντος διατάγματος, 
ασκούσαν ή  ασκούν τις αναφερόμενες…». 

Σας ευχαριστούμε 

 

 

 

Για το ΔΣ  

 

     Ο πρόεδρος                                                                            Ο γενικός γραμματέας 

 

 

Αθανάσιος Στρουμπούλης                                                                      Νικόλαος Γρίβας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


