
Οι φορολογούµενοι που προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαιρέτου  

ή ηµιυπαίθριου χώρου στη διάρκεια του 2012 οφείλουν να δηλώσουν  

τις όποιες µεταβολές της ακίνητης περιουσίας στις φετινές φορολογικές  

δηλώσεις που θα υποβάλλουν.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ðñéí áðü ëßãï êáéñü, üôáí ðÝèáíå ç ÌÜñãêáñåô 

ÈÜôóåñ, åß÷á óêåöôåß ðùò ç éäÝá "äåí õðÜñ÷åé 

åíáëëáêôéêÞ ëýóç", èÜöôçêå ìáæß ôçò. Êáé Ýôóé 

Ýðñåðå. ¼ìùò áíáêÜëõøá ðùò ç éäÝá áõôÞ æåé êáé 

âáóéëåýåé óôçí ÁèÞíá. ÅðáíáëáìâÜíåôáé îáíÜ êáé 

îáíÜ áðü ôá ìÝóá åíçìÝñùóçò ðïõ åëÝã÷ïíôáé áðü 

ôï êáôåóôçìÝíï.

Áõôüò öáßíåôáé ðùò åßíáé ï ôñüðïò ðïõ 

áíôéëáìâÜíïíôáé êáé ðïëëïß äçìïóéïãñÜöïé ôï 

åðÜããåëìá ôïõò. ËÝíå óôïí êüóìï ðùò äåí Ý÷åé 

Üëëç åðéëïãÞ, ðáñÜ íá áðïäå÷èåß ôéò ðïëéôéêÝò 

ëéôüôçôáò êáé ôùí éäéùôéêïðïéÞóåùí, ðùò ôåëéêÜ 

ç åðéëïãÞ ôïõ åëëçíéêïý ëáïý ðåñéïñßæåôáé óôï 

"Ëéôüôçôá Þ ÂéâëéêÞ ÁðïêÜëõøç".

Áõôü åßíáé ðïëý åðéêßíäõíï, åðåéäÞ üôáí ï êüóìïò 

íéþèåé áíÞìðïñïò ïäçãåßôáé óôá Üêñá. Íïìßæù 

ðùò ïé äçìïóéïãñÜöïé ðïõ óêïñðïýí áõôÜ ôá 

ìçíýìáôá, áõôÜ ôá øÝìáôá ðåñß áäõíáìßáò êáé ðåñß 

ðáíôåëïýò Ýëëåéøçò åíáëëáêôéêþí, Ý÷ïõí ìåñßäéï 

åõèýíçò ãéá ôçí áíÜäåéîç åðéêßíäõíùí éäåþí, 

áêüìç êáé ãéá ôçí áýîçóç ôùí åðéèÝóåùí åíáíôßïí 

ìåôáíáóôþí.

Áðü  ôçí ôçëåüñáóç, ôéò åöçìåñßäåò êáé ôïõò 

ðïëéôéêïýò,  ïé ðïëßôåò ðáßñíïõí êáèçìåñéíÜ ôï 

ìÞíõìá "åßóôå áðïëýôùò áíÞìðïñïé íá åðçñåÜóåôå 

ôçí ìïßñá óáò". ¼ìùò, üôáí ï êüóìïò íéþèåé ðùò 

äåí Ý÷åé êáíÝíáí Ýëåã÷ï ðÜíù óôçí æùÞ ôïõ, 

èá âñåé Ýóôù êáé Ýíá ìéêñü ðåäßï óôï ïðïßï èá 

íéþèåé Ýíá êÜðïéï áßóèçìá åîïõóßáò Þ ìÜëëïí ìéá 

øåõäáßóèçóç åîïõóßáò áðÝíáíôé óå êÜðïéïí áêüìç 

ðéï áäýíáìï. Ïðüôå üëá áõôÜ óõíäÝïíôáé. Áõôü 

óçìáßíåé ðùò ÷ñåéáæüìáóôå ìéá åðáíÜóôáóç óôá 

media, ÷ñåéáæüìáóôå MME ðïõ íá åßíáé õðüëïãá 

óôïí êüóìï êáé éêáíÜ íá áíïßãïõí ðåäßá ãéá åëðßäá 

êáé ðñïïðôéêÞ, íá åíèáññýíïõí ôï äéÜëïãï, ôç 

óêÝøç êáé ôéò éäÝåò. Óôçí ÅëëÜäá áõôÞ ôçí ðåñßïäï 

ôá media áðïêëåßïõí ôïí ïõóéáóôéêü äéÜëïãï.

* ÊáíáäÞ óõããñáöÝáò êáé äçìïóéïãñÜöïò

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ  

ΟΚΧΕ, ΙΓΜΕ, ΟΡΣΑ & ΟΡΣΘ

Καταργούν φορείς προστασίας  
του περιβάλλοντος και  

του δηµόσιου συµφέροντος

Η κατάργηση ή μέσω συγχωνεύσεων και άλ-

λων μεθοδεύσεων  υποβάθμιση της λειτουρ-

γίας νευραλγικών οργανισμών του δημοσίου, 

όπως του Οργανισμού Κτηματολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), του Ιν-

στιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευ-

νών (ΙΓΜΕ) και των Οργανισμών Ρυθμιστικού 

Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) και Θεσσαλονίκης 

(ΟΡΣΘ),  που έχουν επιτελικό ρόλο στον ανα-

πτυξιακό σχεδιασμό, την μελέτη και την έρευ-

να για την βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την προ-

στασία του περιβάλλοντος και του δημοσίου 

συμφέροντος αναδείχθηκε στο επίκεντρο της  

συζήτησης στρογγυλού τραπεζιού, με θέμα  

«Το Περιβάλλον σε κρίση», που έγινε χθες το 

βράδυ, ολοκληρώνοντας ένα κύκλο εκδηλώ-

σεων για τα θέματα δικαίου Περιβάλλοντος,  

Χωροταξίας και  Πολεοδομίας, που ξεκίνησε 

στις 15 Μαΐου, με διοργανωτή το ΤΕΕ.  Ο  Κω-

σταντίνος Μενουδάκος πρόεδρος του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας, τιμώμενο πρόσωπο 

και συντονιστής της χθεσινής εκδήλωσης 

επισήμανε ότι «τη δεκαετία του 1980 είχαμε 

επιδοθεί να ιδρύουμε φορείς και να κρατικο-

ποιούμε επιχειρήσεις, ενώ τώρα έχουμε φτά-

σει στο άλλο άκρο, να καταργούμε φορείς που 

χρειάζονται για την αναπτυξιακή προσπάθεια 

και να ιδιωτικοποιούμε τομείς και επιχειρήσεις 

που δεν θα έπρεπε να ιδιωτικοποιούνται». Το 

θέμα ανέδειξε με παρέμβαση του ο πρόεδρος 

του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, τονίζοντας ότι η χώρα 

χρειάζεται επιτέλους μακροπρόθεσμο σχεδι-

ασμό, καθαρούς κανόνες και καθαρούς νό-

μους». Επισήμανε ιδιαίτερα ότι η κατάργηση 

του ΟΚΧΕ συνδέεται με σκοπιμότητες, που 

θέλουν να συνεχίζεται η σημερινή ευκαιρια-

κή αντιμετώπιση της δημόσιας περιουσίας και 

εξυπηρετεί την λειτουργία του κτηματολογίου 

από ιδιώτη, χωρίς δημόσιο έλεγχο.  Στη λογική 

της υποβάθμισης του σχεδιασμού και τη διαιώ-

νιση από την πλευρά των κυβερνήσεων θολού 

τοπίου για να εξυπηρετούνται επιλεκτικά συμ-

φέροντα, πελατειακοί και εισπρακτικοί σκοποί 

ενέταξε ο πρόεδρος του ΤΕΕ και την επιχει-

ρούμενη κατάργηση του ΙΓΜΕ, των ΟΡΣΑ και 

ΟΡΣΘ και πλήθος άλλων φορέων.   

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

Ôçò ÍÁÏÌÉ ÊËÁÚÍ*

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ 3 και 4
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

µε θέµα: «το Περιβάλλον σε κρίση 

και ο ρόλος του Συµβουλίου της Επικρατείας» 

ΚΑΒΑΛΑ

Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας 

ΤΕΕ, ∆ικηγορικός Σύλλογος 

Καβάλας 

12
Ιουνίου
2013

12
Ιουνίου
2013

«Προσβασιµότητα των ∆ηµόσιων 

Χώρων»  

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΕ,  ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ , Ελληνικό 

Τµήµα της UIA

To διεθνές συνέδριο µε τίτλο: "Changing cities: Spatial, morphological, formal & socio-

economic dimensions", θα πραγµατοποιηθεί στη Σκιάθο από τις 18 ως τις 21 Ιουνίου 2013, 

από το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πα-

νεπιστηµίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος - Τµήµα Μα-

γνησίας, το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Κεντρικής Ελλάδος και άλλους φορείς. Το συνέδριο 

φιλοδοξεί να αποτελέσει γόνιµο forum ανταλλαγής ιδεών για τις ‘πόλεις που αλλάζουν’ στο 

διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον -  αναφορικά µε όλα τα γνωστικά πεδία. Επιχειρεί να 

προσελκύσει αρχιτέκτονες, πολεοδόµους-χωροτάκτες, αρχιτέκτονες τοπίου, γεωπόνους, 

γεωγράφους, τοπογράφους, πολιτικούς µηχανικούς, οικονοµολόγους, κοινωνιολόγους και 

δηµογράφους του αστικού χώρου. Πληροφορίες: Τηλ: 24210-74452-55, φαξ: 24210-74380, 

e-mail: g-prd@prd.uth.gr και umlab@uth.gr, ιστοσελίδα: www.changingcities.prd.uth.gr

"Αγροτική 

οικονοµία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη"

ΠΑΤΡΑ

Ελληνικό τµήµα Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας Περιφερειακής 

Επιστήµης (ERSA-GR) 

14-15
Ιουνίου
2013

ΑΘΗΝΑ
Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, ο ΣΑ∆ΑΣ-

ΠΕΑ και το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, συνδιοργανώνουν –σήµερα, 

στις 18.00- εκδήλωση µε θέµα: "Υπάρχουν προοπτικές 

στην άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού; Η πε-

ρίπτωση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών". Η εσπερίδα 

θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος).

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μη-

χανολόγων Ηλεκτρολόγων διοργανώνει σήµερα -στο 

ξενοδοχείο Τιτάνια- εκδήλωση µε θέµα: «Εργαλεία 

του Τεχνικού Ασφαλείας στο σύγχρονο εργασιακό 

χώρο».

ΒΟΛΟΣ
Τo Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµί-

ου Θεσσαλίας, σε συνεργασία µε το ΤΕΕ Μαγνησίας, 

διοργανώνει σήµερα στις 7.30 µ.µ. (στο αµφιθέατρο 

του ΤΕΕ Μαγνησίας), εκδήλωση µε θέµα: «Ψηλά και 

πολύ ψηλά κτήρια: Eπιτελεστικότητα της κατασκευής 

και του κελύφους της (Tall and super-tall buildings: 

Structure and skin performance).

 ∆ιεθνές συνέδριο ενόργανης χηµικής ανάλυσης 

Το 8ο διεθνές επιστηµονικό συνέδριο Instrumental 

Methods of Analysis-Modern Trends and Applications 

(IMA 2013) συνδιοργανώνεται από το Τµήµα Χηµικών 

Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης και τη Σχολή Χηµικών Μηχανικών  του 

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και θα πραγµατο-

ποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, 15-19 Σεπτεµβρίου  2013 

στο ξενοδοχείο PORTO-PALACE.

Θεµατολογία

-

εξελίξεις στη συλλογή, προετοιµασία και αποθήκευση 

-

ποσοτήτων και ειδοταυτοποίησης (speciation analysis)

Χηµειοµετρία, Έλεγχος ∆ιεργασιών µε Αναλυτικές 

Στο πλαίσιο της επιστηµονικής εκδήλωσης θα λειτουρ-

γήσει  έκθεση σύγχρονου αναλυτικού εξοπλισµού. 

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, εκτός των 

ανακοινώσεων και των βασικών εισηγήσεων από 

διακεκριµένους Έλληνες και ξένους επιστήµονες, εκ-

πρόσωποι εταιρειών θα έχουν την δυνατότητα να ανα-

κοινώσουν τις τάσεις και εξελίξεις στους τοµείς που 

αντιπροσωπεύουν και εντάσσονται στην θεµατολογία 

του συνεδρίου. Πληροφορίες: email: ima2013@auth.

gr, τηλ:2310-998032,2310-996194, 210-7723094,210-

7724022, ιστοσελίδα:   http://ima2013.web.auth.gr 

Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας
Η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τµήµα-

τος Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ θα πραγµατοποιηθεί  

στις 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 19.30, στην αίθουσα συ-

νεδριάσεων του Τµήµατος (Πρεβελάκη και Γρεβενών, 

Ηράκλειο),  µε τα παρακάτω θέµατα: - Ανακοινώσεις 

Προεδρείου. - Ενηµέρωση δραστηριότητας  ∆.Ε. - 

Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε.

- Ανάπτυξη & Περιβάλλον (εισηγητής Κ. Μπριλάκις).

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρί-

αση θα επαναληφθεί την 19η Ιουνίου 2013 και ώρα 

19.30, στον ίδιο χώρο και µε τα ίδια θέµατα.



Αναγκαία η επιστηµονική συνεργασία νοµικών και τεχνικών
Για την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος 

Την ιδιαίτερη σηµασία της πρωτοβουλίας του ΤΕΕ, να οργανώσει κύκλο εκδηλώσε-

ων  για τα θέµατα δικαίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδοµίας  υπογράµµι-

σε  ο πρόεδρος του ΣτΕ Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ανοίγοντας τις εργασίες της χθε-

σινής εκδήλωσης στρογγυλού τραπεζιού, στην οποία  ήταν τιµώµενο πρόσωπο και 

συντονιστής, µε θέµα «το περιβάλλον σε κρίση», Ο πρόεδρος του Ανώτατου Ακυρω-

τικού ∆ικαστηρίου τόνισε ότι η  συνεργασία τεχνικών και νοµικών, που ήταν σχεδόν 

αδιανόητη πριν µερικά χρόνια, είναι πλέον κατανοητό ότι είναι απολύτως  αναγκαία, 

ώστε  να υπάρχει κοινή γλώσσα αλληλοκατανόησης στα θέµατα της πολεοδοµίας, 

της χωροταξίας και του περιβάλλοντος. Επίσης είπε  ότι οι τεχνικοί χρειάζονται τους 

νοµικούς για να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κανόνες που δεσµεύουν τη δηµιουργική 

τους φαντασία στο χώρο, και οι νοµικοί έχουν ανάγκη τους  τεχνικούς για να τους 

διαφωτίζουν ως προς τους τεχνικούς όρους και τις εφαρµογές, που είναι πλέον ρα-

γδαία εξελισσόµενες και δύσκολες στην κατανόηση. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης µίλησε για την ανάγκη σταθερής και γόνιµης διεπιστηµονικής συνεργασίας 

για την αντιµετώπιση των ανοιχτών θεµάτων αλλά και των νέων αναπτυξιακών προ-

κλήσεων, ενώ αναφέρθηκε µε θερµά λόγια στην προσωπικότητα του κ Μεναδούκου, 

που όπως είπε έχει διδάξει αξίες και κανόνες  µε το θεσµικό, επιστηµονικό ρόλο 

και τη στάση ζωής του ειδικά στα θέµατα της προστασίας του περιβάλλοντος, για 

τα οποία τόνισε ο κ Σπίρτζης ότι οι µηχανικοί έχουν δεδοµένη και ιδιαίτερη ευαι-

σθησία. Ειδικότερα στη χθεσινή συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού, που έγινε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στην Αθήνα κυριάρχησε και το θέµα της προστασίας 

του περιβάλλοντος και της αυθαίρετης δόµησης. Ο κ Μενουδάκος ερµηνεύοντας την 

τοποθέτηση του προέδρου ΤΕΕ διερωτήθηκε «αν η πολιτεία έχει βάλει βαθιά µες 

την καρδιά της την ανάγκη να σταµατήσει το φαινόµενο των αυθαιρέτων» για να του 

απαντήσει ο κ Σπίρτζης ότι «η µέχρι τώρα στάση της πολιτείας δείχνει ότι επιδιώκει 

τη διαιώνιση του προβλήµατος και την πελατειακή και εισπρακτική του αξιοποίηση», 

καθώς επίσης ότι «το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν φαίνεται να επιτελεί το ρόλο του 

αλλά έχει µετατραπεί σε υποδιεύθυνση του υπουργείου Οικονοµικών»!
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«Είναι µύθος ότι το ΣτΕ αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη», τόνισε ο πρόεδρος του 

ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης στην χθεσινή εκδήλωση,  αναφέροντας ότι ευθύνονται οι κυβερ-

νήσεις, που δροµολογούν έργα και προγράµµατα είτε νοµοθετούν εκτός κοινής λο-

γικής και εκτός των πλαισίων του Συντάγµατος, µε αποτέλεσµα να εκδίδονται αλλε-

πάλληλες ακυρωτικές αποφάσεις. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ αφού τόνισε ότι υπάρχουν 

µερικές βασικές προϋποθέσεις όπως ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός, η προστασία 

και αποκατάσταση της οποίας περιβαλλοντικής µεταβολής ιδίως µε τη χρήση νέων 

τεχνολογιών, η κατοχύρωση του δηµοσίου συµφέροντος και των κοινωνικών αντι-

σταθµισµάτων και η κοινωνική αποδοχή κάθε έργου και προγράµµατος, τόνισε 

ότι ακριβώς αυτές οι προϋποθέσεις παραβιάζονται από τις κυβερνήσεις. Αυτή η 

διαχρονικά καθιερωµένη και συνεχιζόµενη πρακτική είπε ότι αποτελεί συνειδητή 

πολιτική επιλογή, της εκτελεστικής και νοµοθετικής εξουσίας, για να εξυπηρετούν 

οργανωµένα συµφέροντα και πελατειακές λογικές. Αν η πολιτεία τηρούσε τις πε-

ριβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, τότε δεν θα είχε ρόλο 

το ΣτΕ να ακυρώνει αποφάσεις για έργα και µελέτες. Ειδικότερα ο πρόεδρος του 

ΤΕΕ σηµείωσε ότι ενώ είναι κατανοητό και αποδεκτό πως δεν υπάρχει ανάπτυξη 

χωρίς επιπτώσεις δεν τηρούνται ούτε είναι σαφώς καθορισµένοι οι κανόνες του 

λεγόµενου περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Χαρακτηριστικά για το θέµα των αυθαιρέ-

των τόνισε ότι δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, 

που είχαν τεθεί στους νόµους για τους ηµιυπαίθριους και τα αυθαίρετα, όπως η 

ταυτότητα κτιρίου, η αξιοποίηση για δραστηριότητες υπέρ του περιβάλλοντος των 

πόρων του πράσινου ταµείου. Μάλιστα  έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγµα το 

γεγονός ότι εµποδίστηκε η συνεργασία ΤΕΕ και ΟΚΧΕ για την παρακολούθηση µε 

αεροφωτογραφίσεις της αυθαίρετης δόµησης, καθώς µε παρέµβαση του ΥΠΕΚΑ 

ακυρώθηκε σχετικό τεχνικό δελτίο για την προµήθεια του συστήµατος των αερο-

φωτογραφίσεων, που είχε δροµολογηθεί  µε κοινοτικό πρόγραµµα. Παράλληλα ο 

κ Σπίρτζης αναφέρθηκε και στις λογικές υπερπροστασίας του περιβάλλοντος κά-

νοντας λόγο για το «επάγγελµα του προστάτη του περιβάλλοντος», το οποίο κατά 

κανόνα εξυπηρετεί συµφέροντα, ενώ βασίζεται στην άγνοια, τον λαϊκισµό και την 

παραπληροφόρηση των πολιτών.  

Ολοκληρωµένο σχεδιασµό, µε καθαρούς νόµους και κανόνες
Ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης 

Η οικονοµική κρίση δεν πρέπει να µετατραπεί σε περιβαλλοντική κρίση
Τόνισε ο πρόεδρος του ΣτΕ Κων/νος Μενουδάκος

 «Υπερπροστατεύοντας το περιβάλλον χάνουµε την αξία της πραγµατικής προστασίας 

του περιβάλλοντος»,  είπε ο  Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, Κωνσταντί-

νος Μενουδάκος αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγµα υπερβολής την οριο-

θέτηση των περιοχών Natura 2000, συµφωνώντας σε αυτό το σηµείο µε τον πρόεδρο 

του ΤΕΕ ότι «αυτή η οριοθέτηση µάλλον έγινε µε διαβήτη στο χάρτη». Το µέγα ζητού-

µενο είναι να τηρούνται οι αρχές της αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης τόνιζε 

ο κ Μενουδάκος αναφέροντας ότι δεν µπορεί να υποστηριχθεί η ακραία οικολογική 

θέση  ότι το περιβάλλον αποτελεί αυταξία και κάθε στοιχείο της φύσης ότι είναι αυτο-

τελώς προστατευόµενο. Απαιτείται ανθρωποκεντρική προσέγγιση µε κανόνες βιώσι-

µης ανάπτυξης, που να στηρίζονται στην περιβαλλοντική προστασία, την οικονοµική 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.  Το όριο της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, που 

µπορεί να αποδεχθεί η πολιτεία, διότι ο σχεδιασµός και η εφαρµογή δεν είναι ευθύνη 

των δικαστηρίων τόνισε ο κ. Μενουδάκος είναι µέχρι του σηµείου που δεν θα δηµι-

ουργούνται µη αναστρέψιµες επιπτώσεις στο περιβάλλον.  Η οικονοµική κρίση δεν 

πρέπει να µετατραπεί σε περιβαλλοντική κρίση πρόσθεσε, διότι µπορούµε να ελπί-

ζουµε σε µία οικονοµική ανάκαµψη όχι όµως να αντιµετωπίσουµε ανεπανόρθωτες 

βλάβες που θα κληρονοµήσουν οι επόµενες γενιές. Ο πρόεδρος του ΣτΕ είπε ακόµη 

ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 µέχρι πρόσφατα ενσωµατώνοντας την κοι-

νοτική νοµοθεσία στο εσωτερικό δίκαιο φτάσαµε στο σηµείο η Ελλάδα να έχει µια από 

τις καλύτερες νοµοθεσίες και ένα από τα χειρότερα περιβάλλοντα. Τώρα διαπίστωσε 

ο κ. Μενουδάκος, εν µέσω της κρίσης αυτή η θεσµική θωράκιση του περιβάλλοντος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακόπτεται και στην Ελλάδα ανατρέπεται.
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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η πρωτοβουλία του ΤΕΕ για κοινό µέ-

τωπο των επιστηµονικών και παραγωγικών φορέων της χώρας.  Εκδόθη-

κε χθες Κοινό ∆ελτίο Τύπου ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ∆ΣΑ, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ-

ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΕΕ. Ανακοινώθηκε επίσηµα το ∆ιασυ-

ντονιστικό όργανο που θα συνεδριάζει ανά 15νθήµερο  και θα αποφασίζει 

κοινές αντιδράσεις στη “µνηµονιακή” λαίλαπα  συνέπτυξαν οι επιστηµονικοί 

και συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας. Βασικός σκοπός του διασυντονιστι-

κού οργάνου, στην παρούσα φάση, θα είναι η αλληλεγγύη των φορέων της 

κοινωνίας, της εργασίας και της επιστήµης, η σύγκλιση και ανάδειξη θεµά-

των που άπτονται ενός κοινωνικού κράτους, ενός κράτους δικαίου, ενόψει, 

µάλιστα, της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ, το πρώτο εξάµηνο του 2014. Ως 

πλαίσιο ορίστηκε η θεσµική και κινηµατική κοινή δράση των φορέων που 

θα συνεργαστούν, ο κύκλος των οποίων θα διευρυνθεί τις αµέσως επόµενες 

ηµέρες.

Τα δέκα σηµεία που έτυχαν της οµόφωνης αποδοχής των εκπροσώπων των 

επιστηµονικών και συνδικαλιστικών φορέων είναι:

1. Ίδρυση και λειτουργία διασυντονιστικού οργάνου των υγειών παραγω-

γικών δυνάµεων, το οποίο θα συνεδριάζει κάθε πρώτη και τρίτη ∆ευτέρα 

του µήνα, θα συζητά τις εισηγήσεις, θα αποφασίζει και θα συντονίζει τις 

κινητοποιήσεις ή άλλες ενέργειες. Στο διασυντονιστικό θα συµµετέχουν οι 

πρόεδροι των φορέων ή εκπρόσωποί τους. Τον συντονισµό θα αναλαµβάνει 

εκ περιτροπής και ένας από τους φορείς που θα µετέχουν στο όργανο.

2. Ανάδειξη, ως µείζονος προβλήµατος,  της απαξίας της κοινωνίας, της 

δηµοκρατίας, του συνδικαλισµού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που στο-

χοποιήθηκαν συστηµατικά και βάση σχεδίου,  τα τελευταία χρόνια από τις 

κυβερνήσεις. Η αλληλεγγύη και συντονισµένη δράση των φορέων θα απο-

τελεί στο εξής πάγια πρακτική.

3. Ενηµέρωση των οµολόγων φορέων στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει 

η χώρα µετά από τρία χρόνια εφαρµογής των “µνηµονίων” και κοινές συ-

ναντήσεις για ενηµέρωση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, βουλευτών και 

πολιτικών κοµµάτων.

4. Κατάρτιση “Μαύρης Βίβλου” της ελληνικής κοινωνίας, στην οποία θα 

συµπεριληφθούν οι διατάξεις που θα πρέπει άµεσα να καταργηθούν και 

αποτελούν κοινό αίτηµα των φορέων.

5. ∆ιεκδίκηση της ανακεφαλαιοποίησης του ασφαλιστικού συστήµατος, 

που έχει καταρρεύσει, από τις συνεχιζόµενες κλοπές των αποθεµατικών 

του, της µείωσης των συντάξεων και των παροχών του και τις αυξήσεις των 

ασφαλιστικών εισφορών.

6. Σύνταξη σχεδίου επανα-οικοδόµησης της παραγωγικής δοµής και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης.

7. Ύψωση εµποδίων στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, ιδίως αυτής 

που αφορά κοινωνικά και δηµόσια αγαθά και στρατηγικούς τοµείς παρα-

γωγής της χώρας.

8. Κατάθεση συγκεκριµένων προτάσεων για τις πραγµατικές διαρθρωτικές 

αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα, στην κατεύθυνση της αειφορίας, της δη-

µοκρατίας, του κράτους δικαίου, της προστασίας του δηµόσιου συµφέρο-

ντος και της κοινωνικής συνοχής.

9. Ανάδειξη του ρόλου εκείνων των φορέων, εταιρειών ή και προσώπων, 

που συνεχίζουν να προσβάλλουν την ελληνική δηµοκρατία και τους πολίτες 

της, εξαιτίας της συνεργασίας τους µε την “τρόικα” και διασφάλιση της δη-

µοσιότητας των αποφάσεων, απόψεων και δράσεων του διασυντονιστικού 

οργάνου, ώστε να αποτραπούν φαινόµενα διαστρέβλωσης των θέσεων των 

φορέων.  

10. Λήψη πρωτοβουλιών, ώστε η «σύγκλιση» και θέµατα του κοινωνικού 

κράτους να ενταχθούν στη διάταξη της ελληνικής Προεδρίας του 2014.

Στις αµέσως επόµενες συνεδριάσεις του οργάνου, θα εξειδικευτούν αυτά τα 

δέκα σηµεία, ενώ για κάθε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, θα συγκρο-

τηθεί ειδική οµάδα εργασίας, έργο της οποίας θα είναι η τεκµηρίωση και 

εισήγηση δράσεων και αντιδράσεων.

Κοινό µέτωπο των επιστηµονικών και παραγωγικών φορέων
Αποφάσεις για δραστηριότητες και αντιδράσεις στη “µνηµονιακή” λαίλαπα

Γ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ

Μύθος ότι η προστασία του περιβάλλοντος  
εµποδίζει την ανάπτυξη 
Ο ολοκληρωµένος και µακροπρόθεσµος σχεδιασµός, όπως επίσης η περιβαλ-

λοντική προστασία βάλλονται από την κυρίαρχη πολιτική και επικοινωνιακή 

διαχείριση αυτής της περιόδου ως επιλογές που ευνοούν τη γραφειοκρατία 

και την αναποτελεσµατικότητα και εµποδίζουν την ανάπτυξη. Ο Γιάννης Πολύ-

ζος καθηγητής ΕΜΠ στην τοποθέτηση του υπογράµµισε ότι η προστασία του 

περιβάλλοντος εµποδίζει την ανάπτυξη είναι ένας µεγάλος µύθος που εξυπη-

ρετεί σκοπιµότητες και πρέπει να καταπέσει. Ο κ Πολύζος αναφέρθηκε στις 

κυρίαρχες επιλογές που επικρατούν για το µοντέλο ανάπτυξης ιδίως του λε-

κανοπεδίου Αττικής τονίζοντας την άποψη του ότι πρέπει µε κίνητρα κατοικίας 

και επαγγελµατικής ενασχόλησης όπως επίσης ενεργειακής βελτίωσης των 

κτιρίων,  να σταµατήσει η διαρκής διάχυση της πόλης και να ανασυγκροτηθούν 

οι περιοχές του κέντρου, µε εκτεταµένες αναπλάσεις. Ο ίδιος είπε ότι εκτός 

από την επέκταση των αυτοκινητοδρόµων υπάρχει η προτεραιότητα της ολο-

κλήρωσης των σιδηροδροµικών έργων και των µέσων σταθερής τροχιάς για 

την πόλη.  Ζήτησε κανόνες για την ανάπτυξη των µεγάλων εµπορικών κέντρων 

και τη συγκρότηση χρήσεων. Αναφέρθηκε επίσης στην πολυφωνία που υπάρ-

χει για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων κρουαζιέρας στην Αττική, µε κίνδυνο 

τελικά να µην γίνει τίποτα και να χαθούν κοινοτικοί πόροι, ενώ ο ΟΡΣΑ είχε 

προτείνει την ανάπτυξη του λιµανιού Πειραιά και την αναβάθµιση του λιµένα 

Λαυρίου.          

Γ. ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η νοµολογία να µην µετατρέπεται σε εργαλείο 
αντιαναπτυξιακής πολιτικής
Με δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα του Χρυσορυχείου Χαλκιδικής και την 

υλοποίηση έργων ΑΠΕ σε αναδασωτέες εκτάσεις η Γ. Σιούτη, καθηγήτρια Πα-

νεπιστηµίου Αθηνών, αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικές αποφάσεις του Συµ-

βουλίου της Επικρατείας και τις εξελίξεις της σχετικής νοµολογίας, τονίζοντας 

ότι η εξέλιξη της νοµολογίας είναι στην σωστή κατεύθυνση όταν εξυπηρετεί 

τη βιώσιµη ανάπτυξη µε περιβαλλοντικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς κα-

νόνες. Η ίδια ανάφερε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η απόλυτη προστασία 

οδηγεί σε µεγαλύτερη ζηµιά, αναφέροντας ως παράδειγµα εµπρησµούς για 

να κηρύσσονται εκτάσεις διαρκώς αναδασωτέες για να µην µπορεί να υλο-

ποιηθεί κάποιο έργο. Η κ Σιούτη αναφέρθηκε ειδικότερα σε βασικούς άξονες 

που πρέπει να διέπουν τις αναπτυξιακές επενδύσεις σε συνδυασµό µε την 

περιβαλλοντική προστασία. Χαρακτηριστικά ανάµεσα σε άλλα τόνισε τον ρόλο 

της διοίκησης ενός κράτους ως θεµατοφύλακα της βιώσιµης ανάπτυξης, ενώ 

υπογράµµισε ότι «η διαρκής περιβαλλοντική υποβάθµιση οδηγεί και σε υπο-

βάθµιση της οικονοµικής ανάπτυξης». 

Η ίδια είπε ότι ο δικαστικός έλεγχος πρέπει να έχει όρια, ώστε να µην υπει-

σέρχεται το ακυρωτικό δικαστήριο σε όρια νοµοθέτη ή σε ρόλο διοικητή. Η 

ίδια είπε ακόµη ότι δεν θα πρέπει η νοµολογία να µετατρέπεται σε εργαλείο 

αντιαναπτυξιακής πολιτικής.    
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Τα παιδιά είναι καλλιτέχνες, είναι κριτικοί τέχνης, µπορούν να είναι πολύ καλοί σχεδιαστές 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Μπορούν να είναι και πολύ σπουδαίοι φωτογράφοι.

Αυτό υποστήριξε πριν ένα χρόνο το περιοδικό Timbuktu, ένα ηλεκτρονικό περιοδικό ειδικά 

φτιαγµένο για iPad και για να το αποδείξει οργάνωσε έναν διεθνή διαγωνισµό φωτογραφίας, µε 

αφορµή την περσινή Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος και µε θέµα “Αγαπώ τη φύση - φοβάµαι 

τη ρύπανση”.

Η επιβεβαίωση ήρθε µε τη συµµετοχή εκατοντάδων παιδιών, που έστειλαν τις φωτογραφίες 

τους στον διαγωνισµό. Εκατό απ’ αυτές, παρουσιάστηκαν ως οι καλύτερες σε µια έκθεση 

που οργανώθηκε στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν τον περασµένο Νοέµβριο. Πέντε απ’ αυτές 

απέσπασαν τα βραβεία, κι αυτές παρουσιάζουµε, µε χρονική υστέρηση, ασφαλώς, στον απόηχο 

της εφετινής Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος.
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Η πρώτη απόπειρα εµπορικής εκµετάλλευσης της 

τεχνολογίας των drone (των αυτόνοµων πτητικών µη-

χανών) συνδέθηκε µε µια ...πίτσα πεπερόνι. Την ∆ευ-

τέρα, ένα κατάστηµα franchise της πίτσας Domino, 

στη Μεγάλη Βρετανία, ανέβασε στο διαδίκτυο ένα 

video που καταγράφει την παράδοση πίτσας από ένα 

"DomiCopter". Εκπρόσωπος της "T and Biscuits”, της 

εταιρείας που εκπροσωπεί τις πίτσες Domino’s στη 

Βρετανία, δήλωσε ότι συνεργάστηκαν µε την εταιρεία 

ψηφιακών µέσων AeroSight, προκειµένου να εφαρ-

µόσουν την ιδέα στην καθηµερινή ζωή.

Μόνο που αυτό δεν θα πρέπει να περιµένει κανείς ότι 

θα συµβεί σύντοµα. Μια αντίστοιχη ιδέα µε την ονο-

µασία TacoCopter (παράδοση κατ’ οίκο taco), πριν ένα 

χρόνο, συνάντησε την άρνηση των υπηρεσιών αερο-

πλοΐας, καθώς η Οµοσπονδιακή ∆ιοίκηση Αεροπορίας 

στις ΗΠΑ απαγορεύει να χρησιµοποιηθούν τα Drone’s 

(τα µη επανδρωµένα αεροσκάφη) να χρησιµοποιη-

θούν για εµπορικούς σκοπούς. Το ίδιο πρέπει να θεω-

ρείται βέβαιο ότι θα συµβεί και στη Μεγάλη Βρετανία.

Πάντως, η ανταπόκριση του κόσµου ήταν εντυπωσι-

ακή. Με χιλιάδες mails ζητούν να πληροφορηθούν 

πότε θα είναι δυνατόν να παραλαµβάνουν τις πίτσες µε 

DomiCopter. “Υποµονή” ήταν η απάντηση της εταιρεί-

ας, ενώ από την µητρική εταιρεία γινόταν γνωστό ότι 

δεν έχουν σκοπό να προχωρήσουν σ’ αυτή την ιδέα.

Στη Βρετανία, ωστόσο, θα επιµείνουν, καθώς υποστη-

ρίζουν ότι στη νοµοθεσία των καινοτοµίων, µπορεί να 

χωρέσει και µια ρύθµιση για καινοτόµυς τρόπους πα-

ράδοσης πίτσας.

Ειδικοί δήλωσαν ότι µπορεί η συγκεκριµένη απόπει-

ρα να είναι “το πιο ηλίθιο παράδειγµα” χρήσης των 

drone’s, πλην, όµως, η αναµενόµενη “έκρηξη” στον 

τοµέα αυτών των πτήσεων είναι βέβαιο ότι θα συνα-

ντήσει πολλά νοµικά, αλλά και ηθικά ζητήµατα.

DELIVERY DRONE

SOS - πρώτο βραβείο, Anastasya Vorobko, 
Ρωσία, ετών 8

In The Wind - βραβείο κοινού, 
Sophie Vela, Γαλλία, ετών 14

Πρωϊνό στο Situ Gunning - τρίτο βραβείο Michael Theodric, Ινδονησία, ετών 10

Fields of Green - τρίτο βραβείο (σ.σ. δόθηκαν δυο), Bianca Stan, Ρουµανία, 
14 ετών

Έξοδος Κινδύνου 
- δεύτερο βραβείο, 
Juan Carlos 
Canales, Ισπανία, 
ετών 14
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ΚΕΡ∆ΟΣ: Οι προτάσεις του υπουργείου Οικονοµικών για την 

αντικατάσταση του ΕΕΤΗ∆Ε- ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΙΝΗΤΟ- Ο 

«ενιαίος φόρος» δεν θα είναι και τόσο… ενιαίος!- Με 33 κριτήρια θα 

δασµούς- ΕΥΡΩ-ΣΙΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ! 
Μια µεγάλη άµεση ξένη επένδυση για πρώτη φορά στον τοµέα υγείας- 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΜΕ 100 ΕΚΑΤ. ΣΤΗ EUROMEDICA
Τουρκολιάς: ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Η πρόταση του υπουργείου Οικονοµικών για τον 

ενιαίο φόρο- ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΕΚΠΛΗΞΗ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

«∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ 
ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΣΠΙΤΙΑ» ΑΙΧΜΗ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΓΙΑ 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
τώρα τις δεσµεύσεις του σχεδίου διάσωσης, τονίζει η επικεφαλής του 

∆ΝΤ- «Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟ 2014»- 

Χαµηλώνει ο πήχυς για την απασχόληση- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΡΩΝ 170 
ΕΚΑΤ. ΓΙΑ 50.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 2014- Από 1,9 έως 32 ευρώ/τ.µ. στα εντός σχεδίου- Από 1 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ROSCO 
ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΡΩΣΟΙ 170 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 50.000 ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 3 ∆ΙΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥ ΤΧΣ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Η 
∆ΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Προτείνει Ενιαίο Μηχανισµό Εκκαθάρισης 

υπό την εποπτεία της ΕΚΤ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Υποτιµήθηκαν οι επιπτώσεις που θα είχαν 

τα µέτρα λιτότητας- ∆ΝΤ: ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Το Ταµείο παρέβη τους κανόνες του για το χρέος» 

ΣΕΤΕ: ΑΥΞΗΜΕΝΗ 18% Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΜΑΪΟ
Υπ. Εργασίας: Υστέρηση 15% έναντι πρόβλεψης πλεονάσµατος- 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Υπ. Οικονοµικών: Χωρίς αφορολόγητο και µε επιβάρυνση για όλους 

η πρόταση προς τη διακοµµατική- ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ 
ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Τώρα το ∆ΝΤ οµολογεί για την Ελλάδα- ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΘΟΣ ΜΕ 
ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ Ο «ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ» ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΥ 
ΒΡΑΖΕΙ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΕΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ 

ΚΑΝΕΝΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΣΤΟΝ 
ΝΕΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ 15 ∆ΙΣ. 
ΕΥΡΩ ΑΝΗΛΘΑΝ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ- ΠΑΣΟΚ και 

∆ΗΜΑΡ: Άρση πλειστηριασµών έως και το 2015.

ΕΘΝΟΣ: Κέρδη και ζηµιές για τους ιδιοκτήτες- αναλυτικά 

παραδείγµατα- Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟ 2014- 
Φορολόγηση από το πρώτο τετραγωνικό- Με 33 κριτήρια θα καθορίζεται 

 ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟ 
«ΚΟΥΡΕΜΑ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αλλαγή πλεύσης από το υπ. Οικονοµικών 

για τα ακίνητα- ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΧΩΡΑΦΙΑ 
ΒΕΡΤΙΓΚΟ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΓΚΑΛΟΠ- Σύσκεψη 

πολιτικών αρχηγών την επόµενη εβδοµάδα ετοιµάζει ο Σαµαράς για 

 ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, 
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ TWITTER- Ορχάν Παµούκ: «Αυταρχικός ο Ερντογάν, 

ελπίδα οι διαδηλώσεις. 

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Τρόικα: Η συνταγή ήταν 

λάθος, αλλά την εφαρµόσαµε- ∆ΝΤ ΚΑΡΦΩΝΕΙ Ε.Ε.- ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΑΞΙΜΟΥ
αδιέξοδο- ΚΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΝ
µαζικές διαδηλώσεις- «ΟΙ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω!».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η κυβέρνηση άλλη µια φορά ξέχασε τις 

δεσµεύσεις της- ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ 
ΤΡΟΪΚΑΣ: ΑΠΟΛΥΣΤΕ 2.000 ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ «Η 
ΕΛΛΑ∆Α ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ».

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Φόρος ανά τετραγωνικό στα σπίτια και ανά 

στρέµµα στα χωράφια- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Ο «τσάρος» 

Στουρνάρας και το επιτελείο του αφού απέτυχαν στη φοροδιαφυγή 

Προανακριτική για τη λίστα Λαγκάρντ- ΤΟΝ «ΠΡΟ∆ΩΣΕ Η ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ» ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- Λάδι στη φωτιά έριξε ο 

Ηλίας Πλασκοβίτης.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Νέα πρόταση- βόµβα από το υπουργείο 

Οικονοµικών χωρίς αφορολόγητο- ΑΚΙΝΗΤΑ: ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟ 
ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΝΤ: ΣΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΜΕ.

ΕΣΤΙΑ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΣΜΟ- Εξαγγέλλει τώρα ποµπωδώς ο 

ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΑΥΓΗ: Μη βιώσιµο το χρέος- Υποτιµήθηκε η σκληρή λιτότητα- 
ΤΟ ∆ΝΤ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ- Κατόπιν εορτής το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο, σε «άκρως εµπιστευτικό» έγγραφο, αναγνωρίζει ότι 

η σκληρή λιτότητα έπνιξε την Ελλάδα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι Πανέλληνες του Μυστρά έχουν αναλάβει 

τη φύλαξή του- ΠΑΙ∆ΙΑ ΙΝΤΙΓΚΟ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ∆ΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!!!
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ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΘΟΣ ΜΕ  ΤΗ  ΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-9 | 6/06/2013

Αυστηρή αυτοκριτική για τον χειρισµό της ελληνικής 

κρίσης ασκεί το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο σε «αυστηρά 

εµπιστευτικό» εσωτερικό έγγραφο του αποδίδοντας 

ταυτόχρονα ευθύνες και στην Κοµισιόν και στις ευρωπαϊκές 

προβλέψεις για ανάπτυξη ήταν υπερβολικά αισιόδοξες, 

n αναδιάρθρωση του χρέους έπρεπε να είχε γίνει πολύ 

νωρίτερα ενώ υποτιµήθηκε σηµαντικά n ζηµιά στην ελληνική 

οικονοµία από τη σκληρή λιτότητα που την βύθισε σε 

µεγάλη ύφεση. Με το έγγραφο αυτό το ∆ΝΤ οµολογεί ότι 

εφαρµόστηκε λάθος συνταγή για την ελληνική οικονοµία, 

κάτι το οποίο παραδέχθηκε ουσιαστικά ο εκπρόσωπος του 

Ταµείου στην τρόικα Πολ Τόµσεν στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης 

που πραγµατοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ. Ο Τόµσεν 

παραδέχτηκε πως n τρόικα υποτίµησε τις επιπτώσεις 

της λιτότητας στην ανάπτυξη και υπολόγισε λάθος τους 

δηµοσιονοµικούς πολλαπλασιαστές στην οικονοµία. 

Αναγνώρισε ακόµη ότι n συζήτηση για την αναδιάρθρωση του 

ελληνικού χρέους άνοιξε µε καθυστέρηση και πως γενικότερα 

οι εκτιµήσεις της τρόικας για τα µακροοικονοµικά µεγέθη 

δεν αποδείχθηκαν σωστές. Σύµφωνα µε το εµπιστευτικό 

αυτό έγγραφο του ∆ΝΤ, το οποίο επικαλείται n ανταποκρίτρια 

της «Wall Street Journal» στις Βρυξέλλες Ματίνα Στεβή 

αλλά και ο ανταποκριτής των «Financial Times» στη βελγική 

πρωτεύουσα Πίτερ Σπίγκελ, n απόφαση για κούρεµα των 

ελληνικών οµολόγων έπρεπε να είχε παρθεί πολύ νωρίτερα, 

όταν φαινόταν ότι το ελληνικό πρόγραµµα είχε βγει εκτός 

τροχιάς. Στο ίδιο έγγραφο αποκαλύπτονται επίσης µεγάλες 

διαφωνίες στους κόλπους της τρόικας για τον τρόπο χειρισµού 

της κρίσης, ενώ το ∆ΝΤ υποστηρίζει ότι τα ίδια τα στελέχη 

του και οι χώρες - µέλη της EE θα έπρεπε να είχαν καταλάβει 

νωρίτερα ότι οι προβλέψεις για την πορεία της οικονοµίας 

ήταν λανθασµένες. Επίσης αναφέρεται ότι οι ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις δεν χαλάρωσαν από νωρίς τους στόχους του 

προγράµµατος επειδή µετά το πρώτο πακέτο στήριξης δεν 

ήθελαν να δώσουν άλλα χρήµατα. Ευθύνες στη διαχείριση 

της κρίσης αποδίδει εξάλλου το Ταµείο και στις ελληνικές 

κυβερνήσεις οι οποίες, όπως αναφέρει, δεν φρόντισαν να 

βοηθήσουν τον ιδιωτικό τοµέα και δεν µοίρασαν δίκαια το 

βάρος της προσαρµογής στους πολίτες. Σύµφωνα µε το 

έγγραφο του ∆ΝΤ που επικαλείται n «Wall Street Journal», 

το πακέτο βοήθειας που χορηγήθηκε το 2010 στη χώρα µας 

δεν είχε σχεδιαστεί τόσο για να βοηθηθεί n Ελλάδα όσο για 

να σωθεί n ευρωζώνη από ένα πιθανό ντόµινο. Αυτό πάντως 

δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στην επίσηµη, µη εµπιστευτική, 

∆ΝΤ. To Ταµείο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην καθυστέρηση 

να αποφασιστεί το κούρεµα του ελληνικού χρέους, το οποίο 

έγινε πολύ αργότερα αφότου διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν 

βιώσιµο - τον Μάιο του 2012. Αυτό το αποδίδει εν µέρει σε 

πολιτικές πιέσεις που άσκησαν ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες 

των οποίων οι τράπεζες είχαν στα χαρτοφυλάκιά τους τεράστια 

ποσά σε ελληνικά κρατικά οµόλογα και θα υφίσταντο µεγάλες 

ζηµιές.

ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ/ |  Σελίδα 3 | 6/06/2013

Χωρίς αφορολόγητο όριο για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων 

ή αγροτεµαχίων, αλλά και µε τη φορολόγηση ακόµη και 

των κατ' επάγγελµα αγροτών, προωθείται από το υπουργείο 

Οικονοµικών το σχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων 

που θα εφαρµοστεί από το 2014 και θα επιβάλλεται, όπως 

πρώτη είχε αποκαλύψει n «N», από το πρώτο τετραγωνικό 

µέτρο ή στρέµµα. Ουσιαστικά το καθεστώς του νέου φόρου 

επανεξετάζεται από µηδενική πλέον βάση, στα πρότυπα 

του «χαρατσιού» που εισπράττεται µέσω της ∆ΕΗ, καθώς, 

όπως ανέφερε χθες κορυφαίο στέλεχος του οικονοµικού 

επιτελείου στη «N», «ο λογαριασµός δεν βγαίνει, µε τις 

προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τα άλλα κόµµατα δεν 

είναι εφικτός ο στόχος για την είσπραξη 3,1 δισεκατοµµύρια 

ευρώ το επόµενο έτος και ως εκ τούτου είναι µαθηµατικά 

βέβαιο αυτό δεν πρόκειται να περάσει από την τρόικα»! 

Τα στελέχη µάλιστα του υπουργείου υποστηρίζουν ότι 

ούτως ή άλλως όπως είχαν διατυπωθεί οι προτάσεις 

ήταν υπεραισιόδοξος ο στόχος για την είσπραξη 800 

εκατοµµύρια ευρώ από τα αγροτεµάχια, αλλά και περίπου 

500 εκατοµµύρια ευρώ από τις επιχειρήσεις για τα ακίνητα 

που έχουν στην κυριότητα τους, ενώ δεν κρύβουν ότι και n 

είσπραξη ποσού ύψους περίπου 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ 

από τα αστικά ακίνητα ήταν στον «αέρα». To ίδιο µοντέλο 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε το νέο σύστηµα που προτείνεται, 

ανάλογο του ΕΕΤΗ∆Ε εξασφαλίζεται, όπως ανέφερε κατά τη 

διάρκεια της σύσκεψης ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης 

Στουρνάρας στα µέλη της επιτροπής, n εισπρακτική απόδοση 

του νέου φόρου. «Στο τέλος δεν θα πληρώνει κανείς το 

τέλος, αν αρχίσουν οι εξαιρέσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά 

κορυφαίος παράγοντας που µετείχε στη σύσκεψη, ο οποίος 

ωστόσο διευκρίνισε ότι όλες οι πλευρές συµφωνούν όπως 

υπάρξει ειδική µεταχείριση-φορολόγηση των ευπαθών 

οµάδων του πληθυσµού, όπως ανάπηροι, άνεργοι κ.ά. Για 

το λόγο αυτό άλλωστε και κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της 

διακοµµατικής επιτροπής, n οποία πραγµατοποιήθηκε υπό 

τον υπουργό Οικονοµικών, Γιάννη Στουρνάρα, και στην οποία 

συµµετείχαν ο υφυπουργός Οικονοµικών, Γ. Μαυραγάνης, 

ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, X. Θεοχάρης, οι 

εκπρόσωποι της Ν∆, A. Βεσυρόπουλος και Κ. Παναγόπουλος, 

∆. Χατζησωκράτης και Σ. Παπαθανασίου από τη ∆ΗΜΑΡ, 

αλλά και Φιλ. Σαχινίδης, Ανδρέας Μακρυπίδης και Πάρις 

Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, n πολιτική ηγεσία του 

το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι αρµόδιες υπηρεσίες του 

υπουργείου και το οποίο παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους 

των κοµµάτων, προκειµένου να το µελετήσουν και να 

τοποθετηθούν στην επόµενη συνεδρίαση της διακοµµατικής 

επιτροπής ώστε να «κλειδώσει» το νέο σύστηµα φορολόγησης 
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των ακινήτων, αφού και n τρόικα δεν θα περιµένει, προβλέπει, 

µεταξύ άλλων, τα εξής: 

- Αστικά Ακίνητα: n νέα εξίσωση για τα κτίσµατα και τα 

εντός σχεδίου οικόπεδα προβλέπει την επιβολή φόρου 1 

ευρώ/τ.µ., ο οποίος όµως θα αυξάνεται κατά ένα ή δύο ή 

τρία ευρώ ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των ακινήτων: 

όπως παλαιότητα, όροφος, τιµή ζώνης, εµπορική αξία, οδό 

και οικοδοµικό τετράγωνο. Όσον αφορά τα οικόπεδα n 

φορολόγησή τους θα είναι ακόµη υψηλότερη, αφού ιδιαίτερη 

σηµασία θα έχει εάν το οικόπεδο βρίσκεται σε νησιωτική, 

ή γενικότερα τουριστική περιοχή, είναι παραθαλάσσιο, 

συνορεύει µε εθνικές οδούς κ.λπ. ∆εν αποκλείεται µάλιστα, 

εάν ο τελικός λογαριασµός δεν βγει, τότε για τα εν λόγω 

οικόπεδα ο φόρος να ξεκινά από τα 20 ευρώ φθάνοντας σε 

εξαιρετικές περιπτώσεως τα 30 ή 50 ευρώ το στρέµµα, όπως 

άλλωστε και να είναι υψηλότερος για τα ακίνητα των οποίων n 

αντικειµενική αξία υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. 

- Αγροτεµάχια: ευρώ ανά στρέµµα προβλέπει ο µαθηµατικός 

τύπος, χωρίς αφορολόγητο όριο και χωρίς την εξαίρεση των 

αγροτικών εκτάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο ΕΦΑ θα διαφοροποιείται 

ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έκτασης, αφού 

αναµένεται να λαµβάνονται υπόψη περίπου 33 κριτήρια για 

τον υπολογισµό του νέου φόρου, όπως εάν οι εκτάσεις είναι 

καλλιεργήσιµες ή µη, αρδευόµενες ή µη, παραθαλάσσιες 

ή µη, κοντά σε εθνική ή επαρχιακή οδό, µονοετούς ή 

πολυετούς καλλιέργειας, ή βρίσκονται σε πεδινή, ορεινή ή 

ηµιορεινή ζώνη. Η µη θέσπιση, πάντως, αφορολογήτου ορίου, 

σύµφωνα µε τους εκπροσώπους των κοµµάτων, αναµένεται 

να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων γιατί αφενός πιστοποιεί 

για µια ακόµη φορά ότι τις αδυναµίες του φοροεισπρακτικού 

µηχανισµού και την ανικανότητα του υπουργείου να διευρύνει 

µε δίκαιο τρόπο τη φορολογική βάση, αφού και πάλι θα την 

«πληρώσουν» και οι ιδιοκτήτες ενός µικρού ακινήτου που 

βρίσκεται στις λεγόµενες «φθηνές» περιοχές, δεδοµένου ότι ο 

νέος φόρος θα επιβάλλεται από το πρώτο τετραγωνικό µέτρο. 

ΣΤΑ ΥΨΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, «ΜΑΥΡΗ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 6/06/2013

Στο 24% του ΑΕΠ ή στα 46,4 δισ. ευρώ ανήλθε n 

παραοικονοµία το 2012 στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας 

πόσο πολύ θα βοηθήσει n καταπολέµηση της  «σκιώδους» 

οικονοµίας στη βελτίωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών 

της χώρας και ενδεχοµένου στη λήψη ηπιότερων µέτρων. 

Ταυτόχρονα, το 37,3% των εργαζοµένων στην Ελλάδα ήταν 

ανασφάλιστοι το 2008, ενώ n χώρα κατέχει την αρνητική 

πρωτιά µε το µεγαλύτερο ποσοστό παράνοµων µεταναστών 

εργαζόµενων σε ολόκληρο των κόσµο (4,4%). Από τα στοιχεία 

που περιλαµβάνονται στην έκθεση του Institute of Economic 

Affairs (ΙΕΑ, Ινστιτούτο Οικονοµικών Θεµάτων), προκύπτει 

ότι στην Ελλάδα n παραοικονοµία κινείται διαχρονικά 

µεταξύ του 22,6% του ΑΕΠ της (1989-1990) και του 29% του 

ΑΕΠ (1997-1998). Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι µειώνεται. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2001 n «σκιώδης» οικονοµία 

ήταν στο 28,2% του ΑΕΠ της χώρας ή σε απόλυτους αριθµούς 

στα 41,2 δισ. ευρώ. To 2012, µπορεί να υποχώρησε στο 24% 

του ΑΕΠ, αλλά δεδοµένης της αύξησης του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το µέγεθος της παραοικονοµίας 

υπολογιζόταν σε 46,4 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε το ΙΕΑ, το 

διάστηµα 1999-2007 n παραοικονοµία στην Ελλάδα ήταν κατά 

µέσο όρο στο 27,5% του ΑΕΠ. Στην κορυφή της λίστας των 

162 χωρών που εξετάζει n έρευνα, βρίσκεται n Γεωργία µε 

παραοικονοµία που στο παραπάνω διάστηµα έφθασε κατά 

µέσο όρο στο 65,8% του ΑΕΠ. Όµως, n Ελλάδα βρίσκεται στην 

κορυφή της λίστας µε το µεγαλύτερο ποσοστό παράνοµων 

µεταναστών εργαζοµένων. To ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 

4,4%, ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ µε 3,2% και n Ιταλία µε 2%. 

Επίσης, σε πολύ υψηλά επίπεδα βρίσκεται και n ανασφάλιστη 

εργασία στην Ελλάδα µε το 37,3% των εργαζοµένων να 

µην έχουν ασφάλιση. Μάλιστα, n ΙΕΑ επισηµαίνει στην 

έκθεσή της ότι n ευρωπαϊκή κρίση ανέδειξε όλα αυτά τα 

προβλήµατα σε χώρες όπως n Ελλάδα, n Ισπανία και n Ιταλία 

και ιδίως τα ζητήµατα που άπτονται του φοροεισπρακτικού 

και φοροελεγκτικού µηχανισµού των χωρών. Γενικότερα, 

στους λόγους που αποδίδει n ΙΕΑ την παραοικονοµία 

περιλαµβάνονται:

 1. To ύψος των φορολογικών συντελεστών και των 

ασφαλιστικών εισφορών. 

2. Η φορολογική «ηθική». ∆ηλαδή, n φορολογική συνείδηση 

της εκάστοτε κοινωνίας. 

3. Η ποιότητα των κρατικών θεσµών και αρχών. Επί της 

oυσίας, το πόσο διεφθαρµένος είναι ο κρατικός µηχανισµός 

κάθε χώρας. 

4. Η νοµοθεσία που ρυθµίζει την αγορά εργασίας των χωρών.

 5. Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών από το ∆ηµόσιο 

και κυρίως το πώς γίνονται οι διάφορες πληρωµές. Εάν 

γίνονται µε µετρητά ή µέσω τραπεζών κ.λπ.

 To Ινστιτούτο θεωρεί ότι οι δύο πρώτοι παράγοντες από 

τους προαναφερθέντες, έχει παρατηρηθεί εµπειρικά 

ότι επηρεάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό το µέγεθος της 

παραοικονοµίας, από ό,τι οι προηγούµενοι. Πόνως, το ΙΕΑ 

σηµειώνει ότι το ύψος της παραοικονοµίας σε µία χώρα 

δεν είναι απαραίτητο να επηρεάζει άµεσα και το επίπεδο 

διαβίωσης των πολιτών της χώρας αυτής. «Είτε είναι 

δηλωµένο, είτε όχι, συνεχίζει να αυξάνει το εισόδηµα των 

ανθρώπων», αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της και 

σηµειώνει ότι συνήθως τα χρήµατα που δηµιουργούνται στην 

παραοικονοµία, περνούν αµέσως στην επίσηµη οικονοµία. 

Παράλληλα, το ΙΕΑ σηµειώνει ότι ένας από τους λόγους που 

αυξάνεται n παραοικονοµία είναι οι υψηλοί φορολογικοί 

συντελεστές, καθώς οδηγούν στην αποφυγή της καταβολής 

τους µε άµεση αρνητική συνέπεια και στα έσοδα του 

∆ηµοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, σηµειώνει ότι ένας από τους 

τρόπους αντιµετώπισης της «σκιώδους» οικονοµίας είναι και 

n µείωση των φόρων και των εισφορών, αν και παραδέχεται 

ότι από µόνες τους δεν µπορούν αυτές οι πρωτοβουλίες να 

λύσουν τα προβλήµατα της παραοικονοµίας.


