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Αθήνα 13.12.2013 

Θέμα  

Άμεση απόσυρση άρθρου 39 για την επαναφορά της υποχρέωσης διαπίστευσης των 

ΚΤΕΟ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε την έντονη δυσαρέσκεια και 

αγανάκτηση του κλάδου και των μελών των σωματείων ημών τα οποία αριθμούν 

περισσότερες από 130 επιχειρήσεις ΙΚΤΕΟ από τις 156 που λειτουργούν στη χώρα, σε 

σχέση με το ως άνω άρθρο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο και 

προσυπογράφει και ο πρώτος Υμών. 

Με το ως άνω άρθρο, σκανδαλωδώς περιεχόμενο σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου 

Οικονομικών,  επιχειρείται εν κρυπτώ και εν αγνοία των άμεσα ενδιαφερομένων και 

θιγομένων επιχειρήσεων μας,  η επαναφορά της υποχρέωσης διαπίστευσης Ιδιωτικών και 

Δημοσίων ΚΤΕΟ αντί της ισχύουσας και ορισθείσης με τον ν.4070/12 υποχρέωσης 
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πιστοποίησης τους η οποία και αποτελούσε την υλοποίηση του πάγιου αιτήματος του 

κλάδου μας από το έτος 2003! 

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε ή που σκοπίμως Σας έχουν αποκρύψει - εν σχέση με την 

υπ’οψιν προτεινόμενη ρύθμιση, που καθιστά ακόμη πιο σκανδαλώδη την κατάθεση της 

είναι ότι:. 

1. Τα σωματεία μας, που εκπροσωπούν το 92% των λειτουργούντων Ιδιωτικών ΚΤΕΟ στη 

χώρα ουδέποτε ενημερώθηκαν για την τιθεμένη διάταξη, ασφαλώς ουδέποτε συμφώνησαν 

με το περιεχόμενο της, όπως ΑΝΑΛΗΘΩΣ αναφέρεται στην έκθεση συνεπειών της 

ρύθμισης που συνοδεύει αυτή, ενώ απροφασίστως ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΚΑΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ. 

2.Όλα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του υπ’οψιν άρθρου 39 τα οποία δήθεν 

αιτιολογούν την αντικατάσταση της πιστοποίησης από διαπίστευση, (έλεγχος τεχνικής 

επάρκειας φορέα, ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης κτλ), προβλέπονται ήδη από τις 

ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με τον τεχνικό 

έλεγχο και τις προϋποθέσεις που τα ΚΤΕΟ οφείλουν να πληρούν προ της λειτουργίας 

τους. Ελέγχονται δε ήδη τόσον από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Σας όσο και από τους 

Επιθεωρητές – ελεγκτές αυτού. Δεν υφίσταται λοιπόν κενό το οποίο δήθεν έρχεται σήμερα 

να καλύψει η διαπίστευση 

3.Αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση δήθεν (8) οκτώ μόλις ευρωπαϊκά ή υπό ένταξη 

στην Ε.Ε κράτη (στα οποία ανακριβώς περιέχονται η Γαλλία και η Γερμανία) , τα οποία 

διατηρούν την υποχρέωση διαπίστευσης  για τους ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με 

τον τεχνικό έλεγχο, ενώ αγνοείται επιδεικτικά η κοινή ευρωπαϊκή πρακτική του συνόλου 

των υπολοίπων 20 κρατών μελών (Γερμανία, Γαλλία Ιταλία κ.α) που είτε για τον σκοπό αυτό 

υποχρεώνουν σε πιστοποίηση, είτε σε τίποτε από τα δυο. 

4.Παραβλέπετε την τεράστια οικονομική διαφορά και το σκανδαλωδώς υψηλότερο κόστος 

που η διαπίστευση, έναντι της πιστοποίησης, συνεπάγεται για τους αποδέκτες αυτής και δη 

τα ΚΤΕΟ. (5.000€-8000€ ετησιως η διαπίστευση, 600€-900€ η πιστοποίηση) 

5.Παραβλέπετε το γεγονός ότι μετά τον ν. 4070/2012 και την αλλαγή από διαπίστευση σε 

πιστοποίηση των ΚΤΕΟ, περισσότερα από 130 ιδιωτικά ΚΤΕΟ αιτήθηκαν και έλαβαν 

πιστοποίηση με τριετή διάρκεια την οποία ήδη κάποια έχουν ανανεώσει, ενώ τώρα 

καλούνται, εκ νέου να αιτηθούν διαπίστευση (με αρχικό κόστος διαπίστευσης 8.000€-

12.000€!) χωρίς να έχουν προβεί στην απόσβεση έστω του κόστους αυτού.  
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6.Το ίδιο ισχύει και για περισσότερες από 20 εταιρείες πιστοποιήσεων, διαπιστευμένων 

από το ΕΣΥΔ που προκειμένου να δυνηθούν να πιστοποιήσουν τα ΚΤΕΟ (υπό το καθεστώς 

του ν. 4070/2012) αιτήθηκαν καταβάλλοντας υψηλότατα κόστη την επέκταση της 

Διαπίστευσης τους στο ΕΣΥΔ, και προσέλαβαν πρόσθετο προσωπικό ώστε να μπορούν αν 

προβούν στις πιστοποιήσεις αυτές. Τώρα θα πρέπει να γράψουν ζημίες και να το 

απολύσουν προκειμένου την συγκεκριμένη υπηρεσία της διαπίστευσης των ΚΤΕΟ να την 

παρέχει σε καθεστώς μονοπωλίου το ΕΣΥΔ. 

Όλα αυτά γιατί κύριοι Υπουργοί σε μια χειμαζόμενη οικονομία όπως την δική μας;. 

Ποιος θα επενδύσει σε αυτήν την χώρα κύριοι Υπουργοί όταν ανά 15 μήνες αλλάζετε τις 

προϋποθέσεις της λειτουργίας περισσότερων από 150 επιχειρήσεων ιδιωτικών ΚΤΕΟ; Κάθε 

δε τέτοια αλλαγή συνεπάγεται ένα ανελαστικό ετήσιο κόστος από 5.000€ έως 8.000€; Ιδίως 

όταν όπως φημολογείται αυτές οι αλλαγές γίνονται προκειμένου να χρηματοδοτήσετε με 

τα ποσά αυτά το ΕΣΥΔ Α.Ε ! που στελεχώνεται από αμέσως ή εμμέσως υπαλλήλους του 

Υπουργείου Σας και του Υπουργείου Ανάπτυξης!. 

Κύριε Υπουργοί,  ζητούμε να αποσύρετε άμεσα το προκλητικό και σκανδαλώδες αυτό 

άρθρο και να επιτρέψετε στον κλάδο μας να δραστηριοποιηθεί σε ένα καθεστώς 

ασφάλειας δικαίου και χρηστής διοίκησης την οποία οφείλετε να εξασφαλίζετε. 

Τέλος θεωρούμε αδιανόητο, στην υπ’οψιν ρύθμιση που περιέχεται στο άρθρο 39 του 

ως άνω σχεδίου νόμου, να υποχρεώνετε το σύνολο των ΚΤΕΟ ιδιωτικών και δημοσίων 

(δηλαδή περισσότερων από 200 επιχειρήσεων) να διαπιστευτούν εντος 6 μηνών, χρόνος 

που σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί προς τούτο και να καταβάλλουν για την αιτία αυτή 

η καθεμία από αυτές από 6.000€ έως 15.000€ για την περιττή και προσχηματική 

διαπίστευση τους, προκειμένου να αμειφθούν οι «αξιολογητές» του ΕΣΥΔ με 900€ έως 

1100€ την ημέρα!  Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας. 

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. 

Με εκτίμηση 
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