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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Το ΤΕΕ συμμετέχει στο κοινό μέτωπο απέναντι στις πολιτικές του μνημονίου και καλεί τους 

διπλωματούχους μηχανικούς να συμπαραταχθούν με τους άλλους εργαζόμενους στον δη-

μόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που προχωρούν αύριο Τετάρτη σε 24ωρη πανεργατική πανελ-

λαδική απεργία με τη στήριξη των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η 

πανελλαδική κινητοποίηση αποτελεί αντίδραση του κόσμου της επιστήμης και της εργασίας 

στις συνεχιζόμενες αδιέξοδες μνημονιακές πολιτικές.

Το ΤΕΕ συµµετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία 
Ôá ðñïâëÞìáôá ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, ðñéí 

êáé ìåôÜ ôï îÝóðáóìá ôçò êñßóçò, óå óçìáíôéêü 

âáèìü áðïññÝïõí áðü ôç ãåíéêüôåñç óôÜóç 

ôùí ôñáðåæþí. Ôï Ý÷ïõìå õðïãñáììßóåé ðïëëÝò 

öïñÝò, åßíáé, Üëëùóôå, êïéíüò ôüðïò ìåôáîý ôùí 

ÅëëÞíùí. Ôï åðéâåâáéþíåé ôþñá êáé ç Bank of 

International Settlements ìå ôçí ÝêèåóÞ ôçò ãéá 

84 ôñÜðåæåò ðáãêïóìßùò, ðïõ ðáñÝäùóå óôçí 

ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá, óôçí ïðïßá ãßíåôáé 

áíáöïñÜ  óôïí ôñüðï äéá÷åßñéóçò ôùí áõîçìÝíùí 

êåöáëáéáêþí áðáéôÞóåùí. ÅéäéêÜ ãéá ôçí ÅëëÜäá, 

åðéóçìáßíåé, ïé ðñïóðÜèåéåò ðïõ óôï÷åýïõí 

óôçí áíáäéÜôáîç ôùí éóïëïãéóìþí êáé óôçí 

áýîçóç ñåõóôüôçôáò ôùí ôñáðåæþí äçìéïõñãïýí 

ðåñéóóüôåñá ðñïâëÞìáôá áðü áõôÜ ðïõ ëýíïõí. 


Óôçí ÅëëÜäá ïé ôñÜðåæåò õðü ôçí ðßåóç ôçò 

êõâÝñíçóçò êáé ôçò ôñüéêáò åóôßáóáí êõñßùò óå 

ðñáêôéêÝò êáé óôñáôçãéêÝò ìå ìåãÜëï áñíçôéêü 

áíôßêôõðï óôçí ïéêïíïìßá, áíáöÝñåôáé. Ôá 

åõñÞìáôá óêéáãñáöïýí ôçí áðïõóßá ðïëéôéêÞò 

âïýëçóçò ãéá ôç óôÞñéîç ôçò ïéêïíïìéêÞò 

äñáóôçñéüôçôáò, åíþ äéáìïñöþíïõí Ýíá ôïðßï 

âßáéçò ðñïóáñìïãÞò ìå áðñüâëåðôåò óõíÝðåéåò 

ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáé ôçí êïéíùíßá. 

ÐáñÜëëçëá ç åöáñìïãÞ ôùí êáíüíùí ôçò 

Âáóéëåßáò ÉÉÉ ãéá ôç ñåõóôüôçôá åðéäåßíùóå ôçí 

êáôÜóôáóç, êáèþò óõíÝðåóå ìå ôçí ðñïóðÜèåéá 

"êÜèáñóçò" ôùí éóïëïãéóìþí, ç ïðïßá, ìÜëéóôá, 

èá äéáñêÝóåé åðß ìáêñü. Ç êñßóç ñåõóôüôçôáò 

ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü ôïí äñáóôéêü ðåñéïñéóìü 

ôùí ÷ïñçãÞóåùí êáé ôçí áýîçóç ôïõ êüóôïò 

÷ñÞìáôïò, ðñïêÜëåóáí áëõóéäùôÝò áíôéäñÜóåéò 

êáé ïäÞãçóáí óå öáýëï êýêëï åðéóöáëåéþí, 

äçìéïõñãþíôáò óôéò ßäéåò ðñüóèåôåò 

êåöáëáéáêÝò áíÜãêåò.

Ìéá ïéêïíïìßá ÷ùñßò ôñÜðåæåò, üðùò óõìâáßíåé 

ìå ôçí åëëçíéêÞ, ó’ áõôÞ ôç öÜóç, åßíáé åê ôùí 

ðñáãìÜôùí áäýíáôï íá ðáñïõóéÜóåé óôïé÷åßá 

áíÜêáìøçò.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ  
ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΣΑ & ΕΕ∆Π

Προτάσεις διεξόδου από  
το φαύλο κύκλο των αυθαιρέτων 

Πέντε βασικές προτάσεις, για να βγει 

η χώρα από το φαύλο κύκλο του δια-

χρονικού φαινομένου της αυθαίρετης 

δόμησης, διατύπωσε ο πρόεδρος του 

ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης,  με παρέμβα-

ση του στην εκδήλωση που οργά-

νωσαν χθες το βράδυ από κοινού 

ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 

(ΔΣΑ)  και η Ελληνική Εταιρία δικαίου 

του Περιβάλλοντος (ΕΕΔΠ), με 

συντονιστή τον Κων/νο Μενουδάκο 

επίτιμο Πρόεδρο του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Ειδικότερα ο Χρήστος 

Σπίρτζης πρότεινε:

1. Ένα νέο εθνικό σχέδιο παραγω-

γικής ανασυγκρότησης της χώρας, 

που θα προκρίνει έναν ισόρροπο 

χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδια-

σμό, καλύπτοντας νέες ανάγκες και 

προοπτικές για την περιφέρεια.

2. Απλοποίση της νομοθεσίας και 

των διαδικασιών υλοποίησης του 

πολεοδομικού και χωροταξικού σχε-

διασμού, με τους ανάλογους πόρους 

μελετών και εφαρμογών σε σύντομο 

χρόνο, αναχαιτίζοντας φαινόμενα 

αυθαίρετης δόμησης και κερδοσκοπί-

ας της γης.

3. Δημιουργία αξιόπιστων ελεγκτι-

κών μηχανισμών της αυθαίρετης 

δόμησης, καταγγέλλοντας στο σημείο 

αυτό ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΥΠΕΚΑ για τον έλεγχο των αυθαιρέ-

των συρρικνώνονται, αποτελεσματικά 

μέτρα με ελεγκτικό και αναπτυξιακό 

χαρακτήρα όπως η ηλεκτρονική 

ταυτότητα του κτιρίου, που έχει 

προτείνει το ΤΕΕ δεν προωθούνται 

και μένουν στο συρτάρι εδώ και τρία 

χρόνια, ενώ προγράμματα καταγρα-

φής και ελέγχου του δομημένου 

περιβάλλοντος, όπως το πρόγραμμα 

των αεροφωτογραφίσεων του ΟΚΧΕ 

εγκαταλείπονται.   

4. Επικαιροποίηση των προβλέψεων 

του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, ώστε 

οι προσεγγίσεις να μην εξαντλούνται 

μόνον στο δομημένο περιβάλλον 

αλλά να λαμβάνουν υπόψη τους 

την έννοια της αειφορίας και των 

φυσικών πόρων,  της διαχείρισης 

των υδάτων και της ενεργειακής 

κατανάλωσης.

5. Να οικοδομηθεί από την αρχή, με 

την υπεύθυνη στάση της πολιτείας, 

την ουσιαστική συμβολή των επιστη-

μονικών φορέων και της κοινωνίας 

των πολιτών ένας νέος κώδικας 

αξιών, που θα έχει στο επίκεντρο του 

την προστασία και τον σεβασμό των 

θεσμών, του κράτους Δικαίου και της 

ίδιας της Δημοκρατίας.  

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4   èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7 - 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Ο πρόεδρος του 

ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης 

είπε ότι το θέµα 

των αυθαιρέτων 

αντιµετωπίζεται µε 

αποσπασµατικές, 

πελατειακές και 

κυρίως εισπρα-

κτικές ρυθµίσεις, 

επισηµαίνοντας 

µεγάλες ευθύνες 

της πολιτικής ηγε-

σίας του ΥΕΚΑ

ρία Ο πρόεδρος του 

ΤΕΕ Χρ Σπίρτζης



H Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγµάτων (ΕΕΜΦ) 

διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγµάτων και 

Ταµιευτήρων στις 7 και 8 Νοεµβρίου του 2013 στην Αθήνα 

(Αίγλη Ζαππείου).

Τα φράγµατα και οι ταµιευτήρες είναι πολύπλοκα έργα µε 

πολλές συνιστώσες που δηµιουργούν αυξηµένες απαιτήσεις 

κατά το σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη λειτουργία τους. Ο 

σεβασµός στο περιβάλλον, η ολοκληρωµένη διαχείριση των 

υδατικών πόρων, η χρήση νέων τεχνολογιών, η µακροχρόνια 

συµπεριφορά και ασφάλεια, η ευθύνη του κυρίου του έργου 

ή του διαχειριστή για την ασφαλή λειτουργία των έργων, 

είναι θέµατα στα οποία θα επικεντρωθούν οι εργασίες του 

συνεδρίου.

Θεµατολογία

-ΦΡΑΓΜΑΤΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

υδατικών πόρων

χρονες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις

γής ενέργειας

-ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣ-
ΚΕΥΗΣ

τεχνικές

θεµελίωσης

-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ασφάλειας φραγµάτων

διαρροές κτλ)

ες αποκατάστασης

-ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ταµιευτήρων

υλοποίηση

αποκατάσταση περιβάλλοντος

κατασκευών

-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

9
Νοεµβρίου

2013

ΑΘΗΝΑ

φορικής και Εµβιοµηχανικής

ΧΑΝΙΑ

Ελληνικό Παράρτηµα της 
ASHRAE

Με την υποστήριξη του Ιν

το ΕΜΠ, τα Πανεπιστήµια 
Ιωαννίνων και Πατρών, το 

10-13
Νοεµβρίου

2013

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

13
Νοεµβρίου

2013

  Συνέδριο µε θέµα: «Εθνική Στρατηγική 

για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και 

Σηµειώνεται ότι το συνέδριο θα πραγµα

τοποιηθεί στο πλαίσιο της συµµετοχής της 

Οργάνωσης στο πολυθεµατικό συνέδριο 

συνδυάσει την επιχειρηµατικότητα µε το 

όραµα της κοινωνικής βελτίωσης κινητο

ποιώντας φορείς, µη κυβερνητικές οργανώ

σεις, επιχειρήσεις και άλλες παραγωγικές 

δυνάµεις.

Συνέδριο για τις ΑΠΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγµάτων και Ταµιευτήρων



3

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

Τεχνικοί και νοµικοί αντιµέτωποι µε τις πολιτικές  
για  την αυθαίρετη δόµηση 

Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες µέχρι τώρα δεν έχουν πείσει ότι επιτυγχάνουν να µπει κόκκινη 
γραµµή στο θέµα των αυθαιρέτων, ένα θέµα πράγµατι δύσκολο στη διαχείριση του, είπε ο πρώην 

Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Μενουδάκος.

Η µεγάλη καθυστέρηση προώθησης του χωροταξικού και πο-

λεοδοµικού σχεδιασµού, η πολιτική επιλογή των αλλεπάλληλων 

κύκλων νοµιµοποιήσεων για εισπρακτικούς σκοπούς, η έλλειψη 

ελεγκτικών µηχανισµών, σε συνδυασµό µε τη συρρίκνωση των 

αρµόδιων υπηρεσιών που επιδιώκεται αυτή την περίοδο, όπως, 

επίσης, η διαρκής προσπάθεια της πολιτικής εξουσίας, µε 

ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, αντί να ενσωµατώσει να προ-

σπαθεί να παρακάµψει την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, επισηµάνθηκαν ως βασικές αιτίες από τεχνικούς 

και νοµικούς, για την διαιώνιση του φαινοµένου της αυθαίρετης 

δόµησης. Τη σύµπτωση των απόψεων νοµικών και τεχνικών 

στις βασικές προσεγγίσεις τους για τις αιτίες δηµιουργίας και 

διαρκούς εξάπλωσης του φαινοµένου της αυθαίρετης δόµησης 

επισήµανε ο Κων/νος Μενουδάκος, επίτιµος Πρόεδρος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος συντόνισε την εκδήλωση 

µε θέµα «η πολιτική των αυθαιρέτων στην Ελλάδα», που ορ-

γάνωσαν από κοινού χθες βράδυ ο ∆ΣΑ και η ΕΕ∆Π, παρουσία 

πολυπληθούς ακροατηρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ΣΑ 

στην Αθήνα. Ο κ. Μενουδάκος µίλησε για τα νοµοθετήµατα, που 

αφορούν στα θέµατα των αυθαιρέτων, σηµειώνοντας ότι παρα-

τηρείται το γεγονός νόµοι, να προετοιµάζουν τον επόµενο κύκλο 

νοµιµοποιήσεων, ενώ έχουν προηγηθεί αποφάσεις του ΣτΕ, που 

καταρρίπτουν ως αντισυνταγµατικές προηγούµενες αντίστοιχες 

νοµοθετικές πρωτοβουλίες. 

Ο ίδιος είπε ότι έχει θεµελιωθεί νοµολογία του ΣτΕ, όπως 

φάνηκε κι από την απόφαση της Ολοµέλειας του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου µε την οποία κρίθηκε αντισυνταγµατικός ο νόµος 

4014/2011, ότι όλοι οι νόµοι που ακολούθησαν τον 1337/1983, 

δεν έχουν πείσει ως προς το βασικό τους επιχείρηµα ότι θα 

µπει κόκκινη γραµµή και θα σταµατήσει οριστικά το φαινόµενο 

των αυθαιρέτων. 

Παραδέχθηκε, ωστόσο ότι το θέµα των αυθαιρέτων είναι δύσκο-

λο στη διαχείριση του, καθώς έχει και πολύ µεγάλη κοινωνική 

διάσταση.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, αφού µίλησε για 

ευθύνες του υπουργείου ΠΕΚΑ, που αγνοεί τις θέσεις και τις 

προτάσεις του ΤΕΕ, και βάζει στο συρτάρι διαρθρωτικά, ανα-

πτυξιακά, ελεγκτικά και ανταποδοτικά για τους πολίτες µέτρα, 

όπως την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, αναφερόµε-

νος τόσο στο νόµο 4014/2011 του Γ. Παπακωσταντίνου, που 

κρίθηκε αντισυνταγµατικός από το ΣτΕ, όσο και στο νέο νόµο 

4178/2013 του Στ. Καλαφάτη έκανε λόγο για «πρόχειρα νοµο-

θετήµατα, που δίνουν προτεραιότητα στη είσπραξη προστί-

µων, περιέχουν φωτογραφικές ρυθµίσεις, ενώ απουσιάζουν 

τόσο ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός, όσο και 

οι ελεγκτικοί µηχανισµοί της αυθαίρετης δόµησης». Με αυτά 

τα δεδοµένα είπε ο κ. Σπίρτζης «η κοινή λογική οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι και ο νέος νόµος του κ Καλαφάτη κινείται σε 

προδιαγεγραµµένη πορεία, να κριθεί αντισυνταγµατικός από 

το ΣτΕ». 

Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΤΕΕ επισήµανε ότι οι αρµόδιοι 

του ΥΠΕΚΑ, τηρώντας αρνητική στάση έναντι του φορέα των 

διπλωµατούχων µηχανικών, κατά την συζήτηση του νόµου 

4178/2013 στη Βουλή, για ακόµη µία φορά, δεν έκανε δεκτή 

ούτε µία από τις προτάσεις του ΤΕΕ, ούτε καν την αυτονόητη 

πρόταση αυτόµατης µεταφοράς των ρυθµίσεων για όσους εί-

χαν ενταχθεί στον προηγούµενο νόµο, ώστε να µην υπάρχουν 

τριβές και προβλήµατα για τους µηχανικούς και τους πολίτες. 

Παράλληλα ο Χρ. Σπίρτζης επισήµανε σειρά από µεγάλες 

εκκρεµότητες που διατηρεί το ΥΠΕΚΑ στην εφαρµογή του θε-

σµικού πλαισίου για την αυθαίρετη δόµηση, όπως οι δυσµε-

νέστερες ρυθµίσεις για το περιβάλλον, το περιβαλλοντικό ισο-

ζύγιο και την ασφάλεια των πολιτών, κατά την εφαρµογή του 

νέου νόµου. Ειδικότερα για την ηλεκτρονική ταυτότητα του 

κτιρίου, που θεσµοθετήθηκε µε πρωτοβουλία του ΤΕΕ µε το 

νόµο 3843/2010, ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε ότι ενώ κατατέθηκε 

ολοκληρωµένη πρόταση του ΤΕΕ από το 2011 για την έκδοση 

του σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος, η πολιτική ηγεσία του 

ΥΠΕΚΑ ακόµη κρατά το θέµα σε εκκρεµότητα. Πρόσθεσε ότι 

δεν έχουν ακόµη εκδοθεί 30 κανονιστικές πράξεις του νόµου 

4178/2013, συνεχίζοντας την ταλαιπωρία και τη σύγχυση των 

ενδιαφεροµένων. 

Το ΥΠΕΚΑ δεν ορίζει ποιες είναι οι τρείς υπηρεσίες δόµησης 

για να αρχίσει η εφαρµογή του νέου ηλεκτρονικού συστή-

µατος για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, που έχει έτοιµο 

το ΤΕΕ. Ελαστικοποιού νται οι προσπάθειες για αναχαίτιση 

της αυθαίρετης δόµησης, µε µέτρα όπως η κατάργηση του 

εξαρτηµένου τοπογραφικού στα εκτός σχεδίου µη άρτια και 

µη οικοδοµήσιµα οικόπεδα κ.α. Ο Χρ. Σπίρτζης είπε ακόµη 

ότι ενώ ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σ. Καλαφάτης και το 

επιτελείο του δεν έχουν φροντίσει να τηρήσουν τις συµβατι-

κές δεσµεύσεις του ΥΠΕΚΑ προς το ΤΕΕ για την λειτουργία 

του ηλεκτρονικού συστήµατος δηλώσεων των αυθαιρέτων, 

εµφανίζονται δήθεν ότι ενδιαφέρονται να ενηµερώσουν τους 

µηχανικούς για το νέο νόµο, οργανώνοντας εκδηλώσεις ανά 

την Ελλάδα, ο οποίες όπως είπε εξυπηρετούν µικροπαραταξι-

ακές σκοπιµότητες, ενόψει των εκλογών στο ΤΕΕ.

ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΕΕ

«Σε αντισυνταγµατική πορεία και ο νέος νόµος του ΥΠΕΚΑ»
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΣΑ

«Πολιτική εκµετάλλευση των αυθαιρέτων»
Ο πρόεδρος του ∆ΣΑ, Γιάννης Αδαµόπουλος, απευθύνοντας σύ-

ντοµο χαιρετισµό στην εκδήλωση τόνισε ότι το θέµα των αυθαι-

ρέτων πράγµατι αγγίζει ευρύτατες µάζες πολιτών και ότι συχνά 

γίνεται αντικείµενο πολιτικής εκµετάλλευσης.

Ι. ΚΟΥΦΑΚΗ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ∆Π

«Στόχος η κάλυψη του δηµοσιονοµικού  
ελλείµµατος»
Η Ιωάννα Κουφάκη πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας ∆ικαίου

του Περιβάλλοντος, χαιρετίζοντας την εκδήλωση τόνισε ότι

κυρίαρχος σκοπός των νοµοθετηµάτων νοµιµοποίησης των

αυθαιρέτων, είναι η κάλυψη του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος

και πρόσθεσε πως για καθαρά εισπρακτικούς λόγους,

ο νοµοθέτης αγνοεί για ακόµη µια φορά τις αρχές του κράτους

δικαίου, τους σεβασµού της προστασίας της αξίας του ανθρώπου

και την αρχή της ισότητας.

Με την έκδοση νόµων που αντιβαίνουν στις αποφάσεις του ΣτΕ,

πρόσθεσε η κ. Κουφάκη, παραβιάζεται µια άλλη σηµαντική αρχή,

αυτή της διάκρισης των λειτουργιών, που είναι το θεµέλιο του

δηµοκρατικού πολιτεύµατος.

∆. ΜΕΛΙΣΣΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ

«∆οκιµάζεται η αξιοπιστία της πολιτείας»
Ο ∆ηµήτρης Μέλισσας, καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-

τεχνείου, είπε ότι η νοµοθεσία των αυθαιρέτων δοκιµάζει την 

πολιτική αξιοπιστία των πολιτικών και των κυβερνήσεων, ενώ 

παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για το θεσµικό πλαίσιο από το 

1830 µέχρι το 2013, που κατατείνει σε διαρκείς επιχειρήσεις 

νοµιµοποίησης αυθαιρέτων, µε κοινά χαρακτηριστικά όλων των 

νοµοθετηµάτων την αντιµετώπιση του φαινοµένου, µέσω του 

προσδιορισµού των ποσών των προστίµων και των προθεσµι-

ών νοµιµοποίησης, τις συνέπειες για όσους δεν σπεύσουν να 

νοµιµοποιήσουν τα κτίσµατά τους και τις κατηγορίες αυθαιρέτων 

που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ρυθµίσεις νοµιµοποίησης. 

Ο κ Μέλισσας είπε ότι η αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης 

απαιτεί δυσάρεστες πολιτικές αποφάσεις για τους παραβάτες, 

τεκµηρίωσε την άποψη ότι η νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων µέσω 

προστίµων είναι αντιοικονοµική για την πολιτεία και πρότεινε 

εξορθολογισµό των προστίµων ώστε να είναι αποτρεπτικά, αλλά 

και ταυτοχρόνως εφαρµόσιµα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣτΕ

Ανοίγει θέµα Συνταγµατικής αναθεώρησης
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου Σύµβουλος Επικρατείας αφού 

συνεχάρη τους διοργανωτές για την γενναιότητα τους να ασχολη-

θούν µε το θέµα των αυθαιρέτων το οποίο χαρακτήρισε «χαµένη 

υπόθεση για τους νοµικούς και το κράτος δικαίου», ανέφερε ότι 

η ιστορία των αυθαιρέτων είναι τόσο παλιά, όσο και το ελληνικό 

κράτος. Η ίδια αναφέρθηκε στις βασικές πτυχές της νοµολογίας 

του ΣτΕ για το θέµα των αυθαιρέτων, λέγοντας ότι µετά το 1983 

δεν κρίθηκαν ανεκτοί οι νόµοι νοµιµοποίησης, σχολιάζοντας 

χαρακτηριστικά ότι η εισηγητική έκθεση του νόµου 4014/2011, 

που κρίθηκε αντισυνταγµατικός, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως 

οµολογία αποτυχίας του κράτους δικαίου και παράλληλα ως 

ρεαλιστική αιτιολογική έκθεση για ένα φαινόµενο µε µεγάλη 

κοινωνική διάταση και πολλές παράλληλες πραγµατικότητες. Η 

κ Σακελλαροπούλου, µε αφορµή ερωτήµατα και παρεµβάσεις 

τεχνικών και νοµικών από το ακροατήριο της εκδήλωσης, άνοιξε 

θέµα Συνταγµατικής αναθεώρησης για το θέµα των αυθαιρέτων, 

λέγοντας χαρακτηριστικά πως η αίσθηση της είναι ότι αν δεν 

σταθεί το νέο νοµοθετικό πλαίσιο στη βάσανο του δικαστηρίου η 

Συνταγµατική αναθεώρηση είναι στο µυαλό πολλών.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ

Μηνύµατα ατιµωρησίας
Ο Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, ∆ρ Νοµικής, ∆ικηγόρος, πρότεινε 

να δοθεί λύση για τα αυθαίρετα, µε νοµοθετικές παρεµβάσεις, οι 

οποίες θα ακολουθούν επ΄ ακριβώς τη νοµολογία του ΣτΕ, ενώ 

επισήµανε ότι µια από τις βασικές αιτίες για την συντήρηση του 

φαινοµένου είναι η αδυναµία της πολιτείας να ολοκληρώσει τον 

πολεοδοµικό σχεδιασµό. Ο ίδιος επισήµανε ότι η πολιτεία µε τις 

διαρκείς επιχειρήσεις νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων δίνει τα 

ανάλογα µηνύµατα στους πολίτες, δηλαδή ότι υπάρχει ατιµωρησία 

και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι κανείς δεν έπαθε 

τίποτα αυθαιρετώντας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα ανέφερε, 

το χτίσιµο ολόκληρου του παράκτιου µετώπου του νοµού Κορινθί-

ας επί χούντας.
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Ακόµη και τον ήλιο !
Περίτρανη απόδειξη ο δήµαρχος και οι κάτοικοι της µικρής 

νορβηγικής πόλης Rjukan, στο βάθος της στενής κοιλάδας Vestfjord 

Valley, στην περιοχή Telemark, νοτιο-δυτικά του Όσλο. Επί έναν αιώνα 

ονειρεύονταν να δουν µέσα στο χειµώνα λίγο ήλιο στην πλατεία τους, 

αφού κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον εξαιτίας των πολύ υψηλών κορυφών 

που βρίσκονται ολόγυρά τους και φτάνουν ως τα 2.000 µέτρα

Τελικά, την περασµένη εβδοµάδα το όνειρο έγινε πραγµατικότητα. 

Ξόδεψαν κάπου 850.000 δολάρια και τοποθέτησαν τρεις υψηλής 

τεχνολογία καθρέφτες, µε ανακλαστική επιφάνεια 50 τετραγωνικών 

µέτρων, ψηλά στο βουνό Gaustatoppen, φέρνοντας στο κέντρο της 

πόλης τους έως και 600 τετραγωνικά µέτρα ήλιου !

Έτσι, θα πάψουν στο εξής να είναι σκοτεινοί οι µήνες από τον 

Σεπτέµβριο ως τον Μάρτιο. Οι καθρέφτες, συνδεδεµένοι µε 

υπολογιστή και χάρη σε ένα πρόγραµµα ρύθµισης, έχουν τη 

δυνατότητα να µετατοπίζεται ανά 10 δευτερόλεπτα και να µην χάνουν 

από τα «µάτια» τους τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ηµέρας, κι έτσι να 

φωτίζουν την πλατεία της πόλης διαρκώς.

Μια ιστορία σαν παραµύθι

Η πόλη Rjukan, ιδρύθηκε περίπου πριν ένα αιώνα ως πόλη της 

εταιρείας Norsk Hydro, η οποία έκτισε ένα εργοστάσιο λιπασµάτων 

για να αξιοποιήσει την υδροηλεκτρική ενέργεια από το γειτονικό 

καταρράκτη Rjukanfossen, ύψους 104 µέτρων. Επειδή οι περισσότεροι 

µήνες του χρόνου ήταν σκοτεινοί, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου 

έψαχνε ένα τρόπο για να «λούσει µε φως» τους εργάτες του και 

να τους κάνει να εργαστούν πιο αποδοτικά κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα. Τότε ήταν που η τοπική εφηµερίδα δηµοσίευσε την πρόταση 

του λογιστή Oskar Kittelsen να χρησιµοποιηθεί ένας καθρέφτη 

που θα αντανακλά το φως του ήλιου στην πόλη. Ο ιδιοκτήτης 

του εργοστασίου συµφώνησε µε την ιδέα, αλλά οι τεχνολογικοί 

περιορισµοί δεν επέτρεψαν αυτή να γίνει πραγµατικότητα. Έτσι, καθώς 

ανακαλύφθηκαν τα τελεφερίκ, προτίµησε να τοποθετήσει ένα από τα 

πρώτα της Βόρειας Ευρώπης στην πόλη τους (το 1928), ώστε να δώσει 

στους κάτοικους του Rjukan την ευκαιρία να ανεβαίνουν στην κορυφή 

του βουνού και να λιάζονται !

Η παλιά ιδέα του καθρέφτη αναβίωσε το 2005 από τον τοπικό 

καλλιτέχνη Martin Andersen, ο οποίος ξεκίνησε σε αναζήτηση 

χορηγιών, απευθυνόµενος πρώτα στην εταιρεία Norsk Hydro, η 

οποία κάποτε ενδιαφερόταν για το έργο και απέδειξε και σήµερα 

ενδιαφερόταν. Η εταιρεία κατασκευής ηλιακών συστηµάτων Tower, 

ανέλαβε να κατασκευάσει τα τεράστια κάτοπτρα, αλλά και να τα 

εγκαταστήσει στην απόκρηµνη πλαγιά, µε τη βοήθεια ελικοπτέρων. 

Μάλιστα, για να επιτευχθεί η εγκατάσταση, όπως αποκαλύπτει ο CEO 

της εταιρείας Joachim Maass, χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές που θα 

εφαρµόζονταν πριν από έναν αιώνα, τρίποδες από ξύλο κ.α. 

Οι κάτοικοι υποδέχθηκαν τις ευεργετικές ακτίνες του ήλιου µέσω 

καθρέφτη την περασµένη εβδοµάδα, µε ένα µοναδικό γλέντι κι 

ηλιοθεραπεία στην πλατεία. Τώρα περιµένουν να βελτιωθεί η βιταµίνη 

D στον οργανισµό τους, αλλά και να αυξηθεί ο τουρισµός, αφού πολλοί 

θα θέλουν να δουν τον ήλιο να λάµπει εν µέσω του χειµώνα στην 

πλατεία τους !

Και µια λεπτοµέρεια: η περιοχή έγινε διάσηµη το 1965 χάρη στην 

ταινία «Οι ήρωες του Telemark», η οποία αναφερόταν σε σαµποτάζ 

που είχε γίνει στην περιοχή κατά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Έκρηξη στα ληξιπρόθεσµα χρέη, που έφτασαν 

συνολικά τα 39,4 δισ. ευρώ- ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ 500.000 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- Ανείσπρακτοι φόροι και τέλη ύψους 17,3 

ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ- ΣΤΟ 1,2 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΟ- Κρίσιµη συνάντηση σήµερα των ελεγκτών µε τον υπουργό 

 ΕΠΤΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΙΟΒΕ: ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ 
343.692 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ- Παρ’ όλα αυτά τα 

ΤΟ ΙΚΑ ΧΑΝΕΙ 
1 ∆ΙΣ. ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ- Από χιλιάδες επιχειρήσεις που τις 

ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ TAXIS ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Η YORK CAPITAL ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ 100 ΕΚΑΤ. ΣΤΗ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ- Ευκαιρίες 

 ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΖΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΡΟΪΚΑ ΜΕ «ΟΠΛΟ» ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΕΣΟ∆Α- Το κενό µπορεί 

 ΥΠΕΡΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έχει τον υψηλότερο βαθµό 

συγκέντρωσης στην Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Άγνωστο παραµένει πότε θα ολοκληρωθούν οι 

συζητήσεις- «ΜΑΧΗ» ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Σε κλίµα αντιπαράθεσης 

Καθοριστική αναµένεται η γνωµοδότηση της τρόικας- ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΕΞΠΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟΥΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ- Σενάρια στο 

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ 
ΙΚΑ ΣΕ 200.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ
ο αριθµός- ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α∆ΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΟΥΣ
γεγονότα- Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΟΚΥΨΕΙ ΣΤΗ ΒΙΑ- Λαϊκή εντολή 

Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΑ ΕΣΟ∆Α- 

Ανέκαµψαν τον Οκτώβριο- Ο κ. Σαµαράς αποκλείει τη λήψη οριζόντιων 

ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΛΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΝΕΟ 
ΣΧΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΟ ΤΕΣΤ «ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΑΝΟΙΧΤΑ»- Αυξηµένη 300% η επισκεψιµότητα στα µαγαζιά και έως 100% 

ο τζίρος σε σχέση µε πέρυσι.

ΤΑ ΝΕΑ: Τελεσίγραφο: «πληρώστε ή ρυθµίστε τα χρέη σας»- ΜΠΛΟΚΟ 
ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΕ 200.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Πλήρωναν τις εισφορές µόνο 

στα χαρτιά- Το ΙΚΑ δεν θα τους δίνει φορολογική ενηµερότητα για όσο 

 «ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ» ΤΡΟΪΚΑ: ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Κυβέρνηση: έχει έτοιµο σχέδιο 

για νέες περικοπές- ΞΑΝΑΒΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Σχεδιάζουν 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΑΣ- 
ΕΛΒΟ 800-1.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ: 24ΩΡΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ 
ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΥΡΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Θα µπαίνει στους τραπεζικούς λογαριασµούς 

χωρίς άδεια- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Σ∆ΟΕ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: 
ΜΕΣΩ ∆ΗΜΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΟΪΚΑ: ΤΕΡΜΑ ΟΙ 
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΜΟΝΟ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ. 
Α∆Ε∆Υ: ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 150.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η κατανοµή των θέσεων ανά δήµο και 

φορέα- ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 27.948 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
πρόκειται να ληφθούν νέα µέτρα»- «∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΟΚΥΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ»- Συµφωνία µε τρόικα για συγχώνευση ΕΑΣ- 

ΕΛΒΟ- Οι 1.000 απολυµένοι θα µετρήσουν στις φετινές αποχωρήσεις 

µε τον πατέρα του Φύσσα»- Η ΕΛ.ΑΣ. ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ 
∆ΟΛΟΦΟΝΟΥ.

ΕΘΝΟΣ: ΟΙ 28.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 5ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- Η 

προκήρυξη για ανέργους πτυχιούχους και αποφοίτους λυκείου σε 

 ΕΡΡΙΦΘΗ Ο ΚΥΒΟΣ ΓΙΑ 
800- 1.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΑΣ, ΕΛΒΟ ΚΑΙ ΛΑΡΚΟ  Α. ΣΑΜΑΡΑΣ: 
ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
δολοφονίας- ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ Η ΚΑΜΕΡΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Την ώρα που τα Ελληνόπουλα ξεροσταλιάζουν σε 

ουρές για «εξάµηνα προγράµµατα» των 490 ευρώ- ∆ΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ 6,5 ∆ΙΣ.- 7,9 ∆ΙΣ. ΣΤΟ ΠΑΡΕ- ∆ΩΣΕ 
(ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ).

ΕΣΤΙΑ: Σήµερα εκτάκτως περισσότερη ενυπόγραφη αρθρογραφία- 

ΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΕΧΟΥΜΕ ΚΡΙΣΗ!- ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΚΡΑ- 
ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.

Η ΑΥΓΗ: Για την κυβέρνηση Σαµαρά- Βενιζέλου- «ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ» 
ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ- «Θα τα βρούµε» µε την τρόικα, δήλωσε 

αργά το βράδυ ο Αντ. Σαµαράς προαναγγέλλοντας νέα, πέρα των 

«προαπαιτούµενων», σκληρά µέτρα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΥΡΙΟ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ- ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΑΜΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Κι άλλο «σηµείο» στον ουρανό;- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕ 
ΤΟΝ… ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ!
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ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 343.692 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-18 | 05 /11/2013

Αδυνατούν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε χθες το 

υπουργείο Οικονοµικών.

Σε διάστηµα ενός µήνα και συγκεκριµένα από τις 31 Αυγούστου έως 

30 Σεπτεµβρίου 2013 επιπλέον 343.692 επιχειρήσεις δεν κατάφεραν 

να πληρώσουν τους φόρους τους. Συγκεκριµένα οι επιχειρήσεις µε 

ληξιπρόθεσµα χρέη προς την εφορία ανέρχονταν στα τέλη Αυγούστου 

στις 182.785 για να εκτοξευθούν στα τέλη Σεπτεµβρίου στις 526.477. 

Σύµφωνα µε ανώτατο παράγοντα του υπουργείου Οικονοµικών, οι 

περισσότερες εκ των 343.692 επιχειρήσεων δεν κατόρθωσαν να 

πληρώσουν τους φόρους και εντάχθηκαν στις ρυθµίσεις οι οποίες 

προβλέπουν την καταβολή των οφειλών τους σε 12 δόσεις.

ανέρχεται στα 39,3 δισ. ευρώ και έχουν ρυθµισθεί µόλις 647,69 εκατ. 

ευρώ.

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα παρατηρείται η ακριβώς αντίθετη 

στα 2,8 εκατ. στα τέλη Σεπτεµβρίου οι οφειλέτες µειώθηκαν στους 2,59 

εκατ. Συνολικά τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν 22,6 δισ. και το ποσό 

που έχουν ρυθµίσει ανέρχεται στα 875,18 εκατ. ευρώ.

Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές 

ύψους 61,9 δισ. εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ έχει ρυθµισθεί.

Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών για τους 

ληξιπρόθεσµους οφειλέτες προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

πρόσωπα.

ευρώ.

Ανώτατος παράγοντας του υπουργείου Οικονοµικών αναφέρει στην 

«Κ» ότι έχει βελτιωθεί η εισπραξιµότητα των ληξιπρόθεσµων οφειλών 

κάτι που αναγνωρίζουν τόσο η τεχνική βοήθεια όσο και n τρόικα. 

Συγκεκριµένα, οι συνολικές εισπράξεις του εννεαµήνου του 2013 

ανήλθαν σε 2,132 δισ. ευρώ αυξηµένες κατά 35% (ή σε απόλυτα ποσά 

κατά 553 εκατ. ευρώ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ως άνω εισπράξεις 

εννεαµήνου του τρέχοντος έτους είναι περίπου ίσες µε τις συνολικές 

εισπράξεις ολόκληρου του έτους 2011.

Στο µεταξύ τα έσοδα τον µήνα Σεπτέµβριο αυξήθηκαν κατά 37,2% σε 

σχέση µε τον στόχο που είχε τεθεί για το διάστηµα αυτό.

Θεοχάρη «η εν λόγω επιτυχία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

υψηλή εισπραξιµότητα εσόδων από άµεσους και έµµεσους φόρους 

παρελθόντων οικονοµικών ετών».

Το έλλειµµα του 2012 θα µπορούσε να έχει εξανεµισθεί εάν οι 

φορολογούµενοι ανταποκρίνονταν στις δικαστικές αποφάσεις και 

πλήρωναν τα επιδικασθέντα ποσά.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποιήθηκαν (για το εννεάµηνο 

του έτους) χθες από το υπουργείο Οικονοµικών, από τις τελεσίδικες 

αποφάσεις των δικαστηρίων για φορολογικές υποθέσεις θα έπρεπε να 

είχαν εισπραχθεί 16,48 δισ. (συνολικά το επιδικασθέν ποσό ανέρχεται 

στα 17,3 δισ., ωστόσο έχουν καταβληθεί 888 εκατ. ευρώ). Ποσό το 

οποίο θα κάλυπτε σχεδόν εξ ολοκλήρου το περυσινό έλλειµµα της 

γενικής κυβέρνησης που διαµορφώθηκε στα 17,4 δισ. ευρώ.

Όπως φαίνεται, οι φορολογούµενοι, παρά τις δικαστικές αποφάσεις, 

δεν πληρώνουν τους φόρους και τα πρόστιµα που τους έχουν 

καταλογισθεί. Το ποσό των 16,48 δισ. ευρώ αφορά φορολογικά 

πρόστιµα που έχουν επιβληθεί από τον ελεγκτικό µηχανισµό και τα 

οποία αµφισβητήθηκαν από τους ελεγχθέντες και κατέληξαν στις 

αίθουσες των δικαστηρίων.

Ευθύνη για τις καθυστερήσεις φέρει και ο φοροεισπρακτικός 

µηχανισµός, συνεπεία της καθυστέρησης αναδιάρθρωσής του αλλά 

και της απουσίας ηλεκτρονικών εφαρµογών, µε αποτέλεσµα να έχουν 

εισπραχθεί µόλις 888 εκατ. ευρώ ή το 5% του συνόλου. Βέβαια, στα 

16,48 δισ. ευρώ συµπεριλαµβάνεται και το πρόστιµο ύψους 4,8 δισ. 

από την οποία δεν έχει εισπραχθεί ούτε το 10% της προβεβαίωσης κατά 

την άσκηση της προσφυγής.

Τα ανωτέρω στοιχεία δηµοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ 

του υπουργείου Οικονοµικών για τα επιδικασθέντα ποσά φορολογικών 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών, οι εκκρεµείς 

φορολογικές υποθέσεις ανέρχονται σε 111.151. Από τις εκκρεµείς 

υποθέσεις: 

ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 18 | 05 /11/2013

ΠΑΡΑΛΥΕΙ η χώρα αύριο λόγω της 24ωρης πανεργατικής απεργίας των 

λήψης νέων µέτρων αντιδρούν, µεταξύ άλλων, οι δάσκαλοι και οι 

καθηγητές, οι γιατροί και οι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία, οι µηχανικοί 

εµπορικού ναυτικού και η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η Οµοσπονδία Ασφαλιστικών 

Συλλόγων Ελλάδος. Συγκέντρωση διαµαρτυρίας έχει προγραµµατίσει η 

ΓΣΕΕ για τις 11.00 στο Πεδίον του Αρεως. Το Εθνικό Θέατρο ακυρώνει 

τις προγραµµατισµένες για αύριο συγκεντρώσεις λόγω της απεργίας 

προαστιακό ξεκινούν σήµερα, λόγω της στάσης εργασίας (09.00-12.00). 

Αύριο, ο ΟΣΕ και ο Προαστιακός πραγµατοποιούν 24ωρη απεργία, ενώ 

τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ κινούνται από τις 9 το πρωί έως τις 9 το 

βράδυ. Κανονικά θα λειτουργούν το µετρό, το τραµ και ο ηλεκτρικός. 

θα µείνουν τα πλοία , ενώ στάση εργασίας από τις 12.00 έως τις 16.00 

το µεσηµέρι πραγµατοποιούν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Ερρίφθη ο κύβος για 800 - 1.000 απολύσεις σε ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ

Ο κύβος... ερρίφθη για τις αµυντικές βιοµηχανίες και τη ΛΑΡΚΟ.

Κυβέρνηση και τρόικα έχουν έλθει σε καταρχήν συµφωνία για 

δραστική συρρίκνωση ΕΑΣ και ΕΛΒΟ µε τη λειτουργία µόνο ενός 
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εργοστασίου και για τις δύο εταιρείες που θα προµηθεύει αποκλειστικά 

τον ελληνικό στρατό αλλά και το µοντέλο ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟ .

Ο όρος που έχει τεθεί από την ελληνική πλευρά είναι οι αποχωρήσεις 

εργαζοµένων κι από τις τρεις εταιρείες -υπολογίζονται µεταξύ 800 και 

1.000- να συνυπολογιστούν στις 4.000 απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων 

που πρέπει να γίνουν µέχρι το τέλος του έτους.

Μέχρι πρότινος n τρόικα δεν το αποδεχόταν µε το σκεπτικό ότι 

απολύσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό την 

«οµπρέλα» του Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων δεν µπορούν να 

προσµετρηθούν στις απολύσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

Όµως, σύµφωνα µε πληροφορίες, έκανε πίσω στην απαίτησή της 

και η συµφωνία αναµένεται να επικυρωθεί µε την επανέναρξη των 

διαπραγµατεύσεων οικονοµικού επιτελείου - τρόικας σήµερα στην 

Αθήνα.

Ο νέος γύρος επαφών µε τους κ. Τόµσεν, Μαζούχ και Μορς ξεκινά 

στις 12 το µεσηµέρι στο υπουργείο Οικονοµικών σε σύσκεψη µε τον 

Γιάννη Στουρνάρα και τους συνεργάτες του. Στη συνέχεια και για τις 4 

το απόγευµα έχει προγραµµατιστεί ραντεβού µε τον υπουργό Εργασίας 

Μεταρρύθµισης Κυριάκο Μητσοτάκη το µεσηµέρι της Παρασκευής. 

Κι αν για το «λουκέτο» στις αµυντικές βιοµηχανίες οι δύο πλευρές 

συµφώνησαν -αποτελεί προαπαιτούµενο για την εκταµίευση της δόσης 

του 1 δισ. ευρώ-, τις χωρίζει «χάσµα» όσον αφορά στο δηµοσιονοµικό 

κενό του 2014.

προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου υπογράµµιζαν πως η 

τρόικα υπολογίζει το δηµοσιονοµικό κενό στα 2,9 δισ. ευρώ τη στιγµή 

που η κυβέρνηση το προσδιορίζει στα 500 εκατ. ευρώ στη χειρότερη 

περίπτωση.

Μάλιστα η Αθήνα επέµενε για τις υπερβολικές απαιτήσεις της 

τρόικας ακόµη και µετά την τοποθέτηση του εκπροσώπου Τύπου 

του αντιπροέδρου της Κοµισιόν Ολι Ρεν πως «δεν αναγνωρίζει 

δηµοσιονοµικό κενό ύψους 2,9 δισ. ευρώ».

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση αναµένει µία εξαιρετικά δύσκολη 

διαπραγµάτευση και χθες αργά το βράδυ ο πρωθυπουργός Αντώνης 

Σαµαράς χάραξε την τελική διαπραγµατευτική γραµµή σε σύσκεψη στο 

Μέγαρο Μαξίµου µε τον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα και 

Όπως έχει τονιστεί κατ' επανάληψη, στόχος είναι να αποφευχθούν 

µέτρα οριζόντιου χαρακτήρα.

Στα µέτωπα της διαπραγµάτευσης η τρόικα, αν και αποδέχεται τα µέτρα 

τα οποία έχουν συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό 

που έχει παρουσιάσει το υπουργείο Εργασίας, έχει ξεκαθαρίσει πως 

δεν αποδίδουν 500 εκατ. ευρώ ετησίως και πιέζει για περικοπές 

κύριων συντάξεων σε «ευγενή» ταµεία. Επίσης ζητά συγχωνεύσεις 

Όσον αφορά τον φόρο στα ακίνητα, θα περιµένει και τη διαβούλευση 

εντός της κυβερνήσεως. Κι αυτό καθώς το υπουργείο αναµένει 

βελτιωτικές προτάσεις από τους βουλευτές της συµπολίτευσης 

µέχρι το τέλος της εβδοµάδας. Στο πλαίσιο αυτό αύριο το απόγευµα 

αντιπροσωπεία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί τον υπουργό 

Οικονοµικών για να συζητήσουν τα «αδύναµα» σηµεία του Ενιαίου 

Φόρου.

Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, η 

Κοµισιόν παρουσιάζεται µε σκληρή γραµµή στις θέσεις της αλλά 

παράλληλα διαµηνύει ότι έχει τη διάθεση για την, υπό όρους, εξεύρεση 

συµβιβαστικής λύσης. Πρόθεση των ελεγκτών είναι οι συζητήσεις να 

ολοκληρωθούν σύντοµα και χωρίς «δράµατα» όπως τις προηγούµενες 

φορές, όπως ανέφερε χθες παράγοντας της Κοµισιόν.

Ωστόσο, κρίσιµα τεστ για την Αθήνα θεωρούνται το τακτικό Eurogroup 

αντικείµενο την έγκριση των σχεδίων προϋπολογισµού του επόµενου 

έτους. «Ενδεχόµενη απόρριψη του ελληνικού σχεδίου θα φορτίσει εκ 

νέου το κλίµα, κάτι το οποίο δεν αντέχει η Ελλάδα σε αυτή τη φάση», 

λένε στις Βρυξέλλες.

ΣΤΕ: ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 30 | 05 /11/2013

Συζητήθηκε χθες ενώπιον της ολοµέλειας του Συµβουλίου της 

Επικρατείας το επίµαχο θέµα των αιτήσεων των Πανεπιστηµίων 

Αθηνών, που ζητούν να ανασταλεί και στη συνέχεια να ακυρωθεί 

ως «αντισυνταγµατική και παράνοµη» η απόφαση των υπουργών 

1.349 οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και οι εργαζόµενοι τέθηκαν σε 

διαθεσιµότητα.

Η απόφαση της ολοµέλειας του ΣτΕ αναµένεται εντός των ηµερών. 

Κατά τη χθεσινή τετράωρη συζήτηση, που έγινε µε την παρουσία οκτώ 

πρυτάνεων από διάφορα Πανεπιστήµια της χώρας, κεκλεισµένων 

των θυρών, οι νοµικοί σύµβουλοι των Πανεπιστηµίων Σπύρος 

Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος Γώγος, Αντώνης Βγόντζας και Αντώνης 

Αργυρός επεσήµαναν ότι η κατάργηση των 1.349 οργανικών θέσεων 

θα προκαλέσει αδυναµία λειτουργίας των Πανεπιστηµίων, ενώ είναι 

αδύνατη η διαφύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων τους και των 

υπηρεσιών τους.

Σηµειώθηκε, µάλιστα, ότι εν όψει του εορτασµού της επετείου της 

κέντρο της πρωτεύουσας δεν θα υπάρχει προσωπικό να τα φυλάξουν.

Επίσης, ότι η έλλειψη προσωπικού θα προκαλέσει αδυναµία 

λειτουργίας των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων, ενώ λόγω της 

έλλειψης προσωπικού υπάρχει φόβος να χαθούν τεράστια ποσά από τη 

µη εκτέλεση των προγραµµάτων ΕΣ ΠΑ και του Ερασµος.

Ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Γιάννης 

Μηλόπουλος ανέφερε ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια και µεγάλο 

κόστος για να αποκατασταθεί η βλάβη που θα προκληθεί.

Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας, ο αντιπρόεδρος του 

σύµβουλος Μεταξία Ανδροβίτσα επεσήµαναν ότι η αποµάκρυνση των 

1.349 διοικητικών υπαλλήλων είναι µνηµονιακή υποχρέωση και δεν 

µπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό.

Όσον αφορά στη φύλαξη των Πανεπιστηµίων, ανέφεραν στους 

πρυτάνεις ότι θα πρέπει να στραφούν στην ιδιωτική φύλαξη.

Ο πρόεδρος του ΣτΕ Σωτήρης Ρίζος έδωσε 48ωρη προθεσµία, 

προκειµένου να καταθέσουν και οι δύο πλευρές υποµνήµατα. 


