Σύνοψη διαμεσολάβησης και ανταπόκριση της Διοίκησης (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε.) στο
από 13/12/2000 Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Τέλη Χρήσεως
Μηχανημάτων Έργων».
Με αναφορές τους προς τον Συνήγορο του Πολίτη μεγάλος αριθμός πολιτών ζήτησε τη
συνδρομή της Αρχής ως προς το θέμα της διαγραφής μηχανημάτων έργων που δεν ανήκαν
πλέον στην κυριότητά τους καθώς και της επιβολής των συναφών τελών χρήσεως.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξάντλησε το ζήτημα της νομιμότητας της επιβολής τελών
χρήσεως μηχανημάτων έργων με το από 13-12-2000 πόρισμά του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το εν
λόγω Υπουργείο, μετά από την υπ’ αριθμ. 388/2002 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους απέρριψε τις θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα να μην απομένει άλλη λύση στους πολίτες που φέρονταν να είναι ιδιοκτήτες
ανύπαρκτων μηχανημάτων έργων πλην της προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια. Για το
λόγο αυτό η Αρχή σε κάθε καινούργια αναφορά που λάμβανε προκειμένου να συνδράμει τους
ενδιαφερόμενους τους απέστελλε αντίγραφο του σχετικού πορίσματός της καθώς και της
πρώτης απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που ακύρωνε ατομικές
ειδοποιήσεις Δ.Ο.Υ. για οφειλόμενα τέλη. Καθ’ όλη δε την περίοδο 2003-2006 η Αρχή
συνέχισε να θέτει το πρόβλημα υπόψη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με κάθε δυνατή ευκαιρία
ευελπιστώντας σε διευθέτησή του.
Τελικώς, το ΥΠΕΧΩΔΕ προέβη προσφάτως (Αύγουστο 2006) σε νομοθετική ρύθμιση
του θέματος υιοθετώντας τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Ειδικότερα, με το
Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α’ 162/2-8-2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό
Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»,
και συγκεκριμένα με το άρθρο 6, «Μηχανήματα Έργων» παρ.6, παρέχεται η δυνατότητα σε
όσους πολίτες εμφανίζονται ως κάτοχοι μηχανημάτων έργων των οποίων την κατοχή
στερήθηκαν πριν την 1-1-1993 να τα διαγράψουν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2007. Στη εν λόγω
παράγραφο περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη διαγραφή των
μηχανημάτων.
Κατόπιν επικοινωνίας με την ΓΓΔΕ / Γεν Δνση Τεχνικής Υποστήριξης & Λοιπών
Έργων, η Αρχή πληροφορήθηκε ότι αναμένεται να αποσταλεί άμεσα σχετική ενημερωτική
εγκύκλιος στις συναρμόδιες υπηρεσίες (δηλ. στις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των
Νομαρχιών) την οποία θα ακολουθήσει η έκδοση της απαιτούμενης απόφασης του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που θα ορίζει τα μέλη της προβλεπόμενης αρμόδιας για την διαγραφή τριμελούς
Επιτροπής, τα κρίσιμα δικαιολογητικά και γενικότερα τις λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας
διαγραφής των μηχανημάτων έργων. Όπως διευκρινίστηκε, θετική απόφαση της Επιτροπής
περί της διαγραφής ενός μηχανήματος συνεπάγεται τη διαγραφή εκκρεμούς οφειλής και -κατά
περίπτωση- επιστροφή τυχόν καταβληθέντων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ενημέρωσε εγγράφως όλους τους προσφεύγοντες (60) για τις
ανωτέρω εξελίξεις.

