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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôï ïéêïíïìéêü åðéôåëåßï ôçò êõâÝñíçóçò – êáé 

ü÷é ìüíï – ìå ôçí ðïëéôéêÞ ðïõ áóêåß, Üëëïôå 

åðéêáëïýìåíç ôéò «ìíçìïíéáêÝò» äåóìåýóåéò 

êé Üëëïôå ü÷é, âÜæåé öñáãìü óôçí áíÜêáøç ôçò 


Ôï ÔÅÅ ôï ôïíßæåé åäþ êáé ÷ñüíéá, áëëÜ óÞìåñá 

ôï åðéâåâáéþíïõí êáé ïé ôñáðåæéêïß ïéêïíïìé-

êïß áíáëõôÝò, åðéêáëïýìåíïé ôçí åîïíôùôéêÞ 

öïñïëüãçóç ôùí áêéíÞôùí, «ç ïðïßá, åê ôùí 

ðñáãìÜôùí óõíåðÜãåôáé ôçí ðëÞñç äéáêïðÞ 

ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò áãïñÜò áêéíÞôùí», üðùò 

áíáöÝñïõí, áëëÜ êáé ôçí äéáñêÞ óõññßêíùóç 

ôïõ ÐÄÅ, êÜôù êáé áðü ôá åðßðåäá ôïõ ðñïûðï-

ëïãéóìïý. 

Ïé åðéðôþóåéò óôï ÁÅÐ åßíáé ôñáãéêÝò, óç-

ìåéþíïõí (âëÝðå óçìåñéíÝò áíáöïñÝò óôï 

ïéêïíïìéêü äåëôßï ôçò Alpha Bank), êáèþò 

«ðïëëïß óçìáíôéêïß ðáñáãùãéêïß êëÜäïé ôçò 

÷þñáò êáé, åðßóçò, óçìáíôéêÝò åðáããåëìáôéêÝò 

ôÜîåéò, Ý÷ïõí êáèçëùèåß óå õðÝñìåôñá ÷áìçëÜ 

åðßðåäá ðáñáãùãÞò êáé åã÷þñéïõ êýêëïõ 

åñãáóéþí» üðùò ôïíßæïõí.

Óå êÜèå ðåñßðôùóç, ç ÷þñá èá ìðïñïýóå íá 

ïäçãçèåß óôçí áíÜêáìøç, áí Ýãêáéñá êáé áðï-

ôåëåóìáôéêÜ åß÷áí áñèåß «áíáßôéåò äõóëåéôïõñ-

ãßåò êáé êáèõóôåñÞóåéò óôçí Üóêçóç ôçò ïéêï-

íïìéêÞò ðïëéôéêÞò» åðéóçìáßíïõí ïé áíáëõôÝò. 

ÁíôéèÝôùò, üðùò ðñïêýðôåé, ïé êõâåñíçôéêÝò 

åðéëïãÝò áðåéëïýí áêüìç êáé ìå ðëÞñç áðá-

îßùóç ôïí ïéêéóôéêü ðëïýôï ôçò ÷þñáò, ç áîßá 

ôïõ ïðïßïõ – êáé õðü ôéò óçìåñéíÝò ôñáãéêÝò 

óõíèÞêåò ðïõ áðïññÝïõí áðü ôïí ÷åéñéóìü 

ôçò êñßóçò – õðïëïãßæåôáé óå 650 äéó. åõñþ, 

ðåñéïõóßá ðïõ èá ìðïñïýóå íá ïäçãÞóåé óå 

åôÞóéåò åðåíäýóåéò ôçò ôÜîçò ôùí 8 äéó. åõñþ, 

ìüíï áðü áíáêáéíßóåéò, åêóõã÷ñïíéóìü êáé 


Äõóôõ÷þò, üìùò, ç çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ 

Ïéêïíïìéêþí ðåñß Üëëá ôõñâÜæåé...

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.  

ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ  

ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η οικονοµική πολιτική  
διαλύει τη χώρα

Αναλυτικά στις 

σελ. 3, 4 και 5 

Να καταψηφίσουν στο σύνολο του 

το σχέδιο νόµου  του υπουργείου 

Οικονοµικών για τον Ενιαίο Φόρο 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ως συνέ-

χεια µιας αδιέξοδης, ισοπεδωτι-

κής και άδικης οικονοµικής πο-

λιτικής, που ασκείται τα τελευταία 

χρόνια από την κυβέρνηση του κ 

Σαµαρά, µε κεντρικό πρωταγωνι-

στή τον υπουργό Οικονοµικών Γ. 

Στουρνάρα  κάλεσε χθες ο πρόε-

δρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 

τους βουλευτές όλων των κοµµά-

των. Από το βήµα της Επιτροπής 

Οικονοµικών Υποθέσεων  της Βου-

λής, ο πρόεδρος του ΤΕΕ ζήτησε 

από τους βουλευτές στη θέση των 

αποσπασµατικών λογιστικού τύ-

που νοµοθετηµάτων, όπως το νέο 

νοµοσχέδιο που προωθεί η κυβέρ-

νηση,  να επιβάλλουν επιτέλους  

µια εθνική συµφωνία, στην βάση 

ενός ολοκληρωµένου σχεδίου δι-

εξόδου από την κρίση, για την  πα-

ραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-

ρας. Ταυτοχρόνως ο Χρ. Σπίρτζης 

άσκησε κατά µέτωπο επίθεση, κα-

ταγγέλλοντας την κυβέρνηση και 

τον κ Στουρνάρα ότι έχουν στοχο-

ποιήσει όσο ποτέ άλλοτε καµία κυ-

βέρνηση τους µηχανικούς, επειδή 

ως επιστήµονες και επαγγελµατίες 

υπηρετούν την πρόοδο, τη διαφά-

νεια και την ανάπτυξη, ενώ η δική 

τους πολιτική όχι από ανεπάρκεια 

αλλά µε σταθερή µεθόδευση εξυ-

πηρετεί τη διάλυση της οικονοµί-

ας και του παραγωγικού ιστού και 

την εκποίηση της χώρας.    Ο Χρ. 

Σπίρτζης στον διάλογο που είχε 

µε τον κ Στουρνάρα, αφού επισή-

µανε ότι αγνοεί συστηµατικά τους 

επιστηµονικούς, επαγγελµατικούς 

κοινωνικούς και παραγωγικούς 

φορείς της χώρας, υπέδειξε στον 

υπουργό  «ας ακούσει τουλάχι-

στον αυτούς που υπηρετεί µε την 

πολιτική του: Τις Τράπεζες». Και 

τον παρέπεµψε στη νέα µελέτη της 

Alpha Bank, που επιβεβαιώνοντας 

τις θέσεις του ΤΕΕ αναφέρει χα-

ρακτηριστικά ότι «Η εξοντωτική 

φορολογία στα ακίνητα αποτελεί 

εµπόδιο στην ανάκαµψη της οικο-

νοµίας».

Ο Χρ. Σπίρ-

τζης  κατέθεσε 

στα πρακτικά  

της Βουλής τα 

σχέδια Π∆, που 

έχει καταρτίσει 

το ΤΕΕ από το 

2011-12 και 

µένουν στα 

συρτάρια των 

υπουργείων 

Οικονοµικών και 

ΠΕΚΑ (µελέτη 

έργων µε έναν 

πραγµατικό 

προϋπολογισµό, 

ταυτότητα κτιρί-

ου, µητρώο κα-

τασκευαστών), 

τονίζοντας ότι η 

εφαρµογή τους 

θα αντιµετώπιζε 

την εισφορο-

διαφυγή και 

φοροδιαφυγή 

και θα επιδρού-

σε θετικά στην 

αγορά ακινήτων.

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 5  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα: «Οικο-

νοµική Κρίση, Ενεργειακό Ισοζύγιο και 

Υγεία:

Οι Επιπτώσεις της Kαύσης Βιοµάζας 

και Ξύλου» διοργανώνει σήµερα (18:00 

- 20:00) το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της 

Ελλάδος, στο Κεντρικό Αµφιθέατρο του 

∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, 

στη Θεσσαλονίκη.

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας διοργανώ-

νει την Τρίτη 17 ∆εκεµβρίου 2013, ηµερίδα 

µε θέµα: «∆ιάλογος µε τους φορείς για τη 

διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων». 

Η επιστηµονική εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί 

στην  Αθήνα (ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ), µε ώρα 

έναρξης: 12:30 και ελεύθερη είσοδο.

Oι εργασίες θα ξεκινήσουν µε προσφώνηση του 

Προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη και προβλέπε-

ται να συνεχιστούν µε χαιρετισµό του Υπουργού 

Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, του Υπουργού 

ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, του Προέδρου της EΝΠΕ 

Ιωάννη Σγουρού και του Προέδρου της ΚΕ∆Ε  

Κώστα Ασκούνη. Οι εργασίες της 1ης ενότητας 

θα ολοκληρωθούν µε συνοπτική παρουσίαση 

των θέσεων της Θεµατικής Οµάδας του ΤΕΕ 

από τον Κων/νο Αραβώση,  Συντονιστή ΟΕ.

Η εκδήλωση θα συνεχιστεί µε τις συζητήσεις 

τριών Στρογγυλών Τραπεζιών και ειδικότερα:

1o  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:

-

ση Στερεών Αποβλήτων και η εφαρµογή του»  

Θέσεις της Θεµατικής Οµάδας του ΤΕΕ, από την 

Χρ. Θεοχάρη, µέλος της Οµάδας.

Συντονιστής: K. Aραβώσης

Συµµετέχοντες: Αδαµάντιος Σκορδίλης, Γενικός 

∆/ντής του ΕΟΑΝ,  Ιωάννης Μαχαίρας, Προϊ-

στάµενος του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ,  Ανδρέας Ανδρεόπου-

λος, Πρόεδρος της ΕΕ∆ΣΑ, Φίλιππος Κυρκί-

τσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας  

Ανακύκλωσης .          

2ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:

-

τουργικού, διαφανούς πλαισίου αρµοδιοτήτων 

της ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»

Θέσεις της Θεµατικής Οµάδας του ΤΕΕ από τον 

Θ. Ζαρµπούτη, µέλος της Οµάδας.

Συντονιστής: Γ. Ηλιόπουλος

Συµµετέχοντες: ∆. Καλογερόπουλος, ΥΠΕΣ –

Συντονιστής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, Χρήστος 

∆ρακόπουλος, Πρόεδρος του ΠΑΣΕΠΠΕ 

Ανδρέας Λουκάτος, Επιστηµονικός Συνεργάτης 

του ΣΕΒΙΑΝ, Θεόδωρος Κάρδαρης, Πρόεδρος 

του ∆ικτύου ΦΟ∆ΣΑ, Ιωάννης Αγαπητίδης, 

Πρόεδρος του ΕΟΑΝ, Χρ. Τεντόµας, µέλος της 

ΕΕ του Ε∆ΣΝΑ.

3ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»

Θέσεις της Θεµατικής Οµάδας του ΤΕΕ, από τον 

Χ. Τσοµπανίδη, µέλος της Οµάδας

Συντονιστής: Ν. Γουλής

Συµµετέχοντες: Χρυσούλα Κούρτελη, Προϊστα-

µένη του ΕΥΣΠΕ∆/ΥΠΕΚΑ, Άρης Γκορόγιας, 

Β΄Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΕΠΠΕ, Γιάννης Μπού-

κης, Εκπρόσωπος του ΣΕΒΙΑΝ, Χαράλαµπος 

Τσοκανής, Συντονιστής του ∆ικτύου ΦΟ∆ΣΑ.

4ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:

-

νίας και των πολιτών 

στην υλοποίηση έργων 

και  στόχων ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων» 

Θέσεις της Θεµατικής Οµάδας του ΤΕΕ, από την 

Μ. Λοϊζίδου, µέλος της Οµάδας και Πρόεδρος 

ΣΕ Περιβάλλοντος ΕΜΠ 

Συντονίστρια: ∆. Ευαγγελακοπούλου

Συµµετέχοντες: Ευστράτιος Καλογήρου, Πρόε-

-

στηµονικό Στέλεχος Επιτροπής Περιβάλλοντος 

ΚΕ∆Ε, ∆ηµήτρης Μπαϊρακτάρης, Επιστηµονικός 

Σύµβουλος ΚΕ∆Ε, ∆ηµήτρης Κανακόπουλος, 

Πρόεδρος του ΣΕΚ, Μαργαρίτα Καραβασίλη, 

Πρόεδρος CISD .  

Θα ακολουθήσουν τα συµπεράσµατα και το 

κλείσιµο των εργασιών της ηµερίδας.

Πληροφορίες: ∆ιεύθυνση Επιστηµονικής και 

Αναπτυξιακής ∆ραστηριότητας - Τµήµα Επι-

στηµονικού και Αναπτυξιακού Έργου (e-mail: 

 

Ηµερίδα ΤΕΕ: «∆ιάλογος µε τους φορείς για τη διαχείριση  
των αστικών στερεών αποβλήτων»                        
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«Στρατηγικές Περιφερειακής Αναπτυξι-

ακής Εξειδίκευσης -Συνέχεια στον Σχεδιασµό κ' Συνέπεια 

στον Προγραµµατισµό και την Υλοποίηση: Ανάλυση κ' 

Συµπεράσµατα από την Θράκη». ΑΘΗΝΑ

«Αναβάθµιση του θεσµού υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία»

 ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 

Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδας

Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας 

Ελλάδος (Σ.Τ.Α.Ε.) 
20 
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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



-«Ποτέ άλλοτε δεν έχει στοχοποιηθεί ο κλάδος των διπλωµατούχων µηχα-

νικών τόσο πολύ και τόσο επιθετικά και συστηµατικά όσο από τη σηµερι-

νή κυβέρνηση του κ. Σαµαρά  και ιδιαίτερα τον υπουργό Οικονοµικών Γ. 

Στουρνάρα» κατήγγειλε χθες ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης από το βήµα 

της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής. Ταυτοχρόνως ο ίδιος 

κατήγγειλε ως ισοπεδωτική, αδιέξοδη και άδικη την ασκούµενη οικονοµική 

πολιτική, καλώντας τους βουλευτές όλων των κοµµάτων να καταψηφίσουν 

στο σύνολο του το σχέδιο νόµου  του υπουργείου Οικονοµικών για τον Ενι-

αίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ειδικότερα ο Χρ. Σπίρτζης αφού επισή-

µανε ότι έχει πλέον καταργηθεί ακόµη και η προσχηµατική διαβούλευση 

επί των νοµοσχεδίων της κυβέρνησης, αναφέροντας ότι ό ίδιος, όπως και 

οι άλλοι εκπρόσωποι φορέων κλήθηκε να πάρει µέρος, λίγες ώρες πριν 

την έναρξη της συζήτησης στην Επιτροπή, επισήµανε ότι το εξεταζόµενο 

νοµοσχέδιο είναι άλλο ένα αποσπασµατικό λογιστικού τύπου νοµοσχέδιο, 

που αγνοεί την οικονοµία, την κοινωνία, τους επιστηµονικούς κα παρα-

γωγικούς κλάδους και υπηρετεί αποκλειστικά και µόνον εισπρακτικούς 

σκοπούς.  Ο Χρ. Σπίρτζης κάλεσε τους βουλευτές όλων των κοµµάτων να 

προχωρήσουν σε µια διακοµµατική συµφωνία, δηµιουργώντας όχι µό-

νον το περιεχόµενο αλλά και το περιβάλλον ασφάλειας που χρειάζεται η 

ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων. Η νέα συµφωνία για την φορολόγηση των 

ακινήτων πρέπει να στηριχθεί σε αρχές που θα δίνουν απάντηση σε σει-

ρά στρεβλώσεων που έχουν δηµιουργηθεί, όπως πχ αν θα φορολογείται η 

απόκτηση ακινήτου ή η κατοχή του, το εισόδηµα που αποδίδει το ακίνητο 

ή η ιδιοκτησία, θα φορολογείται το ακίνητο ανεξάρτητα από τη χρήση του 

η αν είναι πρώτη η πολλοστή κατοικία είτε επαγγελµατική στέγη κοκ. Η 

ανασφάλεια και οι στρεβλώσεις στραγγαλίζουν την επιχειρηµατικότητα και 

την εξωθούν εκτός συνόρων, είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, παρουσιάζοντας τα 

αρνητικά δεδοµένα της σηµερινής πολιτικής, όπως: Η υψηλή φορολόγηση 

στην αγορά ακινήτου. Η υψηλή φορολόγηση στην ιδιοκτησία ακινήτου, µε 

αναρίθµητα τέλη και φόρους και το έκτακτο χαράτσι που µονιµοποιείται. 

Με επιβολή διαρκώς νέων φόρων όπως µε το προωθούµενο νοµοσχέδιο. 

Υφαρπαγή της ακίνητης περιουσίας για χρέη και ασφαλιστικές εισφορές, 

όπως τώρα δροµολογείται εις βάρος των µηχανικών που µαστίζονται από 

την κρίση µέσω ΚΕΑΟ, για οφειλές στο ΕΤΑΑ, παρά τη αντικειµενική αδυ-

ναµία να ανταποκριθούν στις εξωπραγµατικές χρεώσεις. Υπερφορολόγηση 

των επαγγελµατιών του κατασκευαστικού τοµέα, οι οποίοι απειλούνται µε 

προσωποκράτηση και φυλάκιση επειδή έχτισαν αλλά αποδεδειγµένα δεν 

πούλησαν διαµερίσµατα λόγω κρίσης. Ο Χρ. Σπίρτζης κατήγγειλε ακόµη 

ότι ξεπερνάει κάθε όριο η ασκούµενη οικονοµική πολιτική που ετοιµάζει 

χωρίς καν εισαγγελική και δικαστική συνδροµή εφόδους  της Εφορίας στα 

σπίτια, λέγοντας στον κ Στουρνάρα, ότι είναι άλλη µια στοχοποίηση, µεταξύ 

άλλων κλάδων των µηχανικών, που κατά χιλιάδες έχουν βάλει λουκέτο στα 

γραφεία τους, µεταφέροντας την επαγγελµατική έδρα στο σπίτι τους. Ο πρό-

εδρος του ΤΕΕ κατήγγειλε επίσης ότι «οι λεγόµενες αντικειµενικές αξίες 

των ακινήτων είναι ο ορισµός της παραπλάνησης και του υποκειµενισµού», 

παραµένουν υψηλές για να εξυπηρετήσουν το πέρασµα της ιδιωτικής πε-

ριουσίας στα Τράπεζες και κοράκια της αγοράς, που εξυπηρετεί η πολιτική 

του υπουργείου Οικονοµικών και ζήτησε από τον κ Στουρνάρα να δώσει 

εξηγήσεις στη Βουλή αν οι αντικειµενικές τιµές του υπουργείου Οικονοµι-

κών ισχύουν στην πώληση της δηµόσιας περιουσίας µέσω ΤΑΙΠΕ∆, όπως 

χαρακτηριστικά στην περίπτωση του Αστέρα Βουλιαγµένης.   

Ο Χρ. Σπίρτζης επισήµανε στον υπουργό, πως έχουν αποτύχει παταγωδώς 

όλες οι πολιτικές αλλά και επιστηµονικές προβλέψεις του για την οικονο-

µία,  µε αιχµή τις µελέτες του ΙΟΒΕ από την περίοδο που ήταν πρόεδρος του 

Ινστιτούτου, και τον κάλεσε να εξηγήσει, που είναι η αύξηση κατά 10% του 

ΑΕΠ, που προέβλεπε από την πολιτική που εφάρµοσε µε το υποτιθέµενο 

άνοιγα των επαγγελµάτων. Παράλληλα ο πρόεδρος του ΤΕΕ  παρουσίασε 

σειρά προτάσεων του ΤΕΕ, καταθέτοντας στα πρακτικά  της Βουλής τα σχε-

τικά σχέδια Π∆, που έχει καταθέσει το ΤΕΕ από το 2011-12 και µένουν στα 

συρτάρια των υπουργείων Οικονοµικών και ΠΕΚΑ (µελέτη έργων µε έναν 

πραγµατικό προϋπολογισµό, ταυτότητα κτιρίου, µητρώο κατασκευαστών), 

ενώ η εφαρµογή τους θα αντιµετώπιζε την εισφοροδιαφυγή και φοροδια-

φυγή και θα επιδρούσε θετικά στην αγορά ακινήτων.  Ο πρόεδρος του ΤΕΕ 

παρέπεµψε επίσης τον κ Στουρνάρα στο τελευταίο εβδοµαδιαίο Οικονοµικό 

∆ελτίο της Alpha Bank, οι συντάκτες του οποίου, επιβεβαιώνοντας τις θέ-

σεις του ΤΕΕ σε ότι αφορά την οικοδοµική δραστηριότητα και γενικότερα τις 

κατασκευές αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «σε κάθε περίπτωση, η πορεία 

προς την ανάκαµψη της οικονοµίας θα µπορούσε να επιταχυνθεί ακόµη πε-

ρισσότερο εάν αντιµετωπίζονταν έγκαιρα και αποτελεσµατικά µια σειρά από 

αναίτιες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην άσκηση της οικονοµικής 

πολιτικής».

Ο ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατά µέτωπο επίθεση του προέδρου ΤΕΕ στην  
οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης 
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-«Καταθέσαµε πρόταση σχεδίου Π∆ για την ταυτότη-
τα του κτιρίου, που είναι συνδεδεµένη µε την ύπαρ-
ξη περιουσιολογίου  και την καταγραφή αξιών ενοι-
κίασης και πώλησης ακινήτων για την αντιµετώπιση 
και της φοροδιαφυγής αλλά µένει στο συρτάρι του 
ΥΠΕΚΑ»

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 
κατήγγειλε στη Βουλή:

-«Το Π∆ που πρότεινε το ΤΕΕ κατά 
εφαρµογή του νόµου 3919/11 µένει στο 
συρτάρι του κ Στουρνάρα, ενώ καθιερώ-
νοντας ένα πραγµατικό προϋπολογισµό 
έργου µηδενίζει την φοροδιαφυγή» 
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Καταπέλτης για την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης σε ότι 

αφορά την οικοδοµική δραστηριότητα, είναι το τελευταίο Οικονο-

µικό ∆ελτίο της Alpha Bank, το οποίο – επί της ουσίας – ταυτί-

ζεται µε τις θέσεις που διατυπώνει συνεχώς το ΤΕΕ τα τελευταία 

χρόνια, χωρίς, δυστυχώς, να εισακούγεται από την ηγεσία του 

υπουργείου Οικονοµικών.

«Η εµµονή της Κυβέρνησης να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα εξο-

ντωτικής φορολογίας των ακινήτων, η οποία, εκ των πραγµάτων 

συνεπάγεται την πλήρη διακοπή της λειτουργίας της αγοράς 

ακινήτων, έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην συνολική 

ανάκαµψη της οικονοµίας», υπογραµµίζουν οι συντάκτες του 

εβδοµαδιαίου οικονοµικού δελτίου της τράπεζας, επισηµαίνοντας 

πως εξαιτίας της ασκούµενης πολιτικής µόνο ως προς τα ακίνη-

τα, σηµειώθηκε περαιτέρω µείωση του ΑΕΠ κατά 1,4 ποσοστιαίες 

µονάδες!

Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, υπογραµµίζεται:

Η επιβολή της τετραπλής φορολογίας στην κατοχή ακινήτων το 

2013 και, επιπλέον, η εφαρµογή της πολύ υψηλής φορολογίας µε-

ταβίβασης ακινήτων σε υπέρµετρα υψηλές αντικειµενικές αξίες, 

επιτάχυνε στο 3ο τρίµηνο του 2013 την κατακόρυφη πτώση των 

επενδύσεων σε κατοικίες κατά -39,6%, µε συνέπεια τον περιο-

ρισµό τους περίπου στα 4 δισ. ευρώ για ολόκληρο το 2013, που 

σηµαίνει στο 2,4 του ΑΕΠ, έναντι 3,5% το 2012 (5,9 δισ. ευρώ) και 

12,4% το 2007 (26,1 δισ. ευρώ) ! 

Έτσι, για το 2013, οι επενδύσεις σε οικοδοµές θα περιοριστούν 

συνολικά σε επίπεδα χαµηλότερα του 0,6% της αξίας του συνόλου 

των οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα που, ακόµη και στα κατά-

βαθα της κρίσης που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα, εκτιµάται ότι 

υπερβαίνει τα  650 δισ. ευρώ. 

Όπως επισηµαίνεται από τους συντάκτες του οικονοµικού δελτίου 

της Alpha Bank, «σε κάθε περίπτωση, η πορεία προς την ανάκαµ-

ψη της οικονοµίας θα µπορούσε να επιταχυνθεί ακόµη περισσό-

τερο εάν αντιµετωπίζονταν έγκαιρα και αποτελεσµατικά µια σειρά 

από αναίτιες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην άσκηση της 

οικονοµικής πολιτικής», εν προκειµένω µε την ταχύτερη προώθη-

ση των προγραµµάτων ανακαίνισης, εκσυγχρονισµού και αντικα-

τάστασης των υφιστάµενων ακινήτων, γεγονός που θα είχε πολλα-

πλασιαστικά οφέλη στο σύνολο της οικονοµίας.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ακόµη κι αν θεωρήσει κανείς πως 

η περίοδος ζωής κάθε οικιστικού ακινήτου υπερβαίνει τα 100 έτη, 

µόνο για αντικατάσταση ή/και ανακαίνιση του συνόλου των ακι-

νήτων της χώρας απαιτούνται ετήσιες επενδύσεις άνω των 8 δισ. 

ευρώ, δηλαδή ποσό διπλάσιο απ’ τα 4 δισ. ευρώ που θα διαµορ-

φωθούν το 2013. 

«Σηµειώνεται ότι η συνολική επίπτωση στην πτώση του ΑΕΠ και 

στην αύξηση της ανεργίας από την πλήρη διακοπή της λειτουργί-

ας της αγοράς ακινήτων το 2013 είναι ασφαλώς πολύ µεγαλύτε-

ρη από τις -1,4 ποσοστιαίες µονάδες. Εάν ληφθούν υπόψη και οι 

έµµεσες επιδράσεις, τότε η επίπτωση πιθανότατα υπερβαίνει τις 

2,5 ποσοστιαίες µοναδες. Πολλοί σηµαντικοί παραγωγικοί κλάδοι 

της χώρας (µη µεταλλικά ορυκτά, έπιπλα, ηλεκτρολογικός εξο-

πλισµός, κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, κ.ά.) και επίσης ση-

µαντικές επαγγελµατικές τάξεις, έχουν καθηλωθεί σε υπέρµετρα 

χαµηλά επίπεδα παραγωγής και εγχώριου κύκλου εργασιών λόγω 

του ανεξέλεγκτου καταποντισµού της οικονοµικής δραστηριότη-

τας στην αγορά ακινήτων» τονίζεται.

Μάλιστα, όπως φανερώνουν τα στοιχεία έως και τον Σεπτέµβριο, 

ο καταποντισµός της οικοδοµικής δραστηριότητας συνεχίζεται, 

µε συνέπεια ό όγκος των νέων οικοδοµών (σε κυβικά µέτρα), µε 

βάση τις εκδοθείσες νέες άδειες οικοδοµών, να µειωθεί περαιτέ-

ρω κατά -37,1% σε ετήσια βάση και να διαµορφωθεί στις 738,2 χιλ. 

m3, έναντι 7.068 χιλ. m3 τον Σεπτέµβριο του 2005 !

Είναι ενδεικτικό ότι στο 7µηνο 2013 (τελευταία διαθέσιµα στοιχεία 

ΕΛΣΤΑΤ), ολοκληρώθηκαν µόλις 7.009 κατοικίες σε όλη τη χώρα, 

έναντι 12.622 το 7µηνο 2012 και 66.162 το 7µηνο 2007 !

Αυτά και µόνο τα στοιχεία αναδεικνύουν την τεράστια σηµασία 

που είχε ο εξορθολογισµός της φορολογίας επί των ακινήτων από 

το 2014, υπογραµµίζουν οι συντάκτες του οικονοµικού δελτίου. 

Στην κατεύθυνση αυτή το σχέδιο νόµου για τη φορολογία ακι-

νήτων µε σηµαντικά διευρυµένη φορολογική βάση (ο ΕΦΙΑ), σε 

συνδυασµό µε τη σηµαντική µείωση του συντελεστή του φόρου 

επί των συναλλαγών ακινήτων σε επίπεδα κάτω του 3%, έτσι ώστε 

να εξουδετερώνεται η απαγορευτική επίπτωση στις συναλλαγές 

ακινήτων από την µη προσαρµογή των αντικειµενικών αξιών των 

ακινήτων, θα µπορούσε να επιδράσει σε σηµαντική αύξηση των 

συναλλαγών και αύξηση των επενδύσεων σε ακίνητα σε επίπεδα 

άνω των 7 δισ. ευρώ από το 2015. Ωστόσο, µε τον ΕΦΙΑ+ΦΑΠ που 

κατατέθηκε (και συζητείται) στη Βουλή, επιβάλλεται και πάλι δι-

πλός φόρος στα ακίνητα και στην περιουσία σε ακίνητα που υπερ-

βαίνει σε αντικειµενική αξία τα 300.000 ευρώ, γεγονός που διατη-

ρεί το σοβαρό εµπόδιο στην επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων, 

παρά την αναµενόµενη µείωση του φορολογικού συντελεστή στις 

συναλλαγές ακινήτων που είναι προς την σωστή κατεύθυνση, ση-

µειώνουν οι συντάκτες του οικονοµικού δελτίου της Alpha Bank.

Στο 10% έναντι του 2005 ο όγκος της  
οικοδοµικής δραστηριότητας το 2013 !

Το 7µηνο του 2013 ολοκληρώθηκαν µόλις 
7.009 κατοικίες σε όλη τη χώρα, έναντι 
66.162 το 7µηνο 2007 !

Κατά 1,4% µειώθηκε το ΑΕΠ εξαιτίας της 
4πλής φορολογίας των ακινήτων το 2013 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η εξοντωτική φορολογία στα ακίνητα 
εµπόδιο στην ανάκαµψη της οικονοµίας
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Την πλήρη αντίθεσή τους µε τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, 

αλλά και µε τη γενικότερη οικονοµική πολιτική που ασκεί ο υπουρ-

γός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρα, διατύπωσαν οι εκπρόσωποι 

των φορέων που κλήθηκαν χτες στην Επιτροπή Οικονοµικών της 

Βουλής. 

Συνοπτικά οι απόψεις των φορέων: 

ΠΟΜΙ∆Α

Αλλαγές, έστω και τώρα, ζήτησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµο-

σπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, καταγγέλλοντας 

ότι ο ΕΝΦΙΑ δεν είναι Ενιαίος Φόρος, αλλά είναι «δύο φόροι στη 

συσκευασία του ενός» εκ των οποίων µάλιστα ο δεύτερος είναι µε 

φορολογικούς συντελεστές, που δεν θα µπορεί να πληρωθεί από 

µεγάλη µάζα των φορολογουµένων. Κεντρικό αίτηµα της ΠΟΜΙ∆Α 

αναδεικνύεται η ευνοϊκή µεταχείριση για όσους έχουν αντικειµενι-

κή αδυναµία να πληρώσουν τον φόρο, η µείωση φόρου σε ποσοστό 

50% για τα ξενοίκιαστα ακίνητα και η δυνατότητα να δώσει ο ιδιο-

κτήτης στο ∆ηµόσιο ακίνητο αν δεν µπορεί να πληρώσει τον φόρο 

του.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

«Είναι πρωτάκουστο ότι το υποζύγιο των ακινήτων συµβάλλει σε 

ποσοστό άνω του 40% στα έσοδα που προβλέπει ο προϋπολογι-

σµός», ανέφερε ο Γιώργος Χριστόπουλος εκπρόσωπος της Πανελ-

λήνιας Οµοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών. 

Προέβλεψε, επίσης, ότι θα δηµιουργηθούν κοινωνικά δράµατα 

µε τη διάταξη που επιτρέπει στους εφοριακούς να εφορµούν στα 

σπίτια που έχουν δηλωθεί ως επαγγελµατική στέγη των ελευθέρων 

επαγγελµατιών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδας ∆ηµή-

της Καψιµάλης υπογράµµισε ότι ο κλάδος της κατασκευής βρίσκε-

ται στη χειρότερη περίοδο των τελευταίων 50 ετών, διότι µετά τη 

χρυσοφόρο διετία 2004-2005 µε τους πρωτοφανείς τζίρους και τα 

κέρδη, οι Έλληνες κατασκευαστές, όσα κέρδισαν, τα τοποθέτησαν 

στην αγορά οικοπέδων για να χτίσουν κτίρια που σήµερα παραµέ-

νουν αδιάθετα και αναξιοποίητα. Ζήτησε ως εκ τούτου να υπάρξει 

µεταχείριση για τα οικόπεδα αυτά αντίστοιχη µε εκείνη για τα βιο-

µηχανικά οικόπεδα.

ΠΟΕ-∆ΟΥ

Την εκτίµηση ότι µε τον ΕΝΦΙΑ θα κληθούν περισσότεροι να πλη-

ρώσουν περισσότερα, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΟΕ-∆ΟΥ Χα-

ράλαµπος Νικολακόπουλος, ο οποίος είπε ότι «δεν είναι δίκαιος 

φόρος». Ανέφερε ακόµη ότι αν είχε προχωρήσει ο έλεγχος των εµ-

βασµάτων, ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ και των off shore, τότε 

δεν θα χρειαζόταν να υπερφορολογηθεί ο πολίτης. Απευθυνόµενος 

προς τους βουλευτές είπε ότι έχουν αποµείνει 24.000 περιπτώσεις 

εµβασµάτων που δεν έχουν ελεγχθεί, ενώ κατάγγειλε ότι, παρά τα 

νοµοθετικά µέτρα, οι τράπεζες καθυστερούν έως και 10 µήνες για 

να στείλουν στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Ανέφερε επίσης ότι στο 

νοµοσχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ έχει περιληφθεί διάταξη που µειώνει τη 

φορολογική επιβάρυνση για τις off shore, κατά εκτιµήσεις συνα-

δέλφων του εφοριακών, έως 90 εκατοµµύρια.

ΠΑΣΕΓΕΣ

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Κωνσταντίνος Σκιαδάς, κατηγόρησε 

την κυβέρνηση ότι αντί να στηρίξει την αγροτικό τοµέα, στον οποίο 

θα πρέπει να βασιστεί η ανάπτυξη, επιβάλλει φορολόγηση στην 

οποία δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν οι αγρότες.

ΕΣΑµεΑ

Την οικονοµική δυσπραγία και τη φτώχεια που βιώνουν τα άτοµα 

µε ειδικές ανάγκες και οι οικογένειες τους, επισήµανε ο εκπρό-

σωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, Χρήστος 

Νάστας.

ΑΣΠΕ

Ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλά-

δος, Βασίλειος Θεοτοκάτος, επιτέθηκε προσωπικά στον υπουργό 

Οικονοµικών, Γιάννη Στουρνάρα, λέγοντας ότι επιφυλάσσει για 

τους πολυτέκνους την τύχη, που είχαν τα νήπια από τον Ηρώδη. 

Χαρακτήρισε επίσης Ηρακλείς του στέµµατος τους βουλευτές της 

συµπολίτευσης, που θα στηρίξουν τον νόµο και προειδοποίησε ότι 

«δεν υπάρχει ιδεωδέστερος σύµµαχος για τον ΣΥΡΙΖΑ από τον κ. 

Στουρνάρα» αφού «στέλνει τον κόσµο να ψηφίσει εκεί».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Απαντώντας ο υπουργός Οικονοµικών υποστήριξε ότι «όλα είναι 

θέµα δηµοσιονοµικού κόστους. Εάν φέρνετε προτάσεις, να φέρνετε 

και ισοδύναµα», είπε.

Ως προς το νοµοσχέδιο, επέµεινε ότι ο φόρος είναι στο 1,6% του 

ΑΕΠ, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη κινείται υψηλότερα. Για τα ξε-

νοίκιαστα είπε ότι δεν υπάρχει τρόπος εξακρίβωσης, κι ακόµη ότι 

είναι δύσκολο να υπάρχει διάκριση ως προς ποια ακίνητα είναι 

προς αξιοποίηση, ποια είναι εξοχικά κλπ. Σε ότι αφορά τα πυρά για 

«παραβίαση ασύλου» µε τη δυνατότητα της εφορίας να διενεργεί 

ελέγχους σε σπίτια ελευθέρων επαγγελµατιών που έχουν δηλωθεί 

ως έδρα της επιχείρησης, επέµεινε ότι όλοι, όταν άνοιξαν βιβλία, 

υπέγραψαν µια υπεύθυνη δήλωση.

Ως προς τις επικρίσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ, είπε ότι ο φόρος έχει µειωθεί 

δραστικά για τα αγροτεµάχια σε σχέση µε το αρχικό σχέδιο, επέµει-

νε στην καθιέρωση βιβλίων εσόδων-εξόδων για τους αγρότες, για 

να ελεγχθούν οι µεσάζοντες, ενώ, τέλος, για τα άτοµα µε αναπηρία 

είπε ότι στο νοµοσχέδιο έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις µε εισοδη-

µατικά κριτήρια, που φθάνει σε κάποιες περιπτώσεις και στην πλή-

ρη εξαίρεση από τον φόρο.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Οµαδικά πυρά από τους εκπροσώπους των φορέων
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Τι καταγράφει η ανάλυση των στοιχείων από 

τις εισηγµένες- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΟΥΝ ΠΑΓΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ- Προκρίνονται η αποεπένδυση και η συγκράτηση 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ 9 ∆ΙΣ. ΣΤΟΝ «ΕΚΛΟΓΙΚΟ» ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 
ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

τρόικας- ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΥΛΛΑ ΣΤΗ ΧΑΡΥΒ∆Η- Λαγκάρντ, Ρεν και Ντράγκι 

ΟΛΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΜΕ 81,21% Ο Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ
∆ΙΠΛΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ Ο ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οι δανειστές επιβάλλουν 

στην κυβέρνηση πρωτοφανείς διατάξεις- Η ΤΡΟΪΚΑ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ, 
Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ∆ΗΜΟΣΙΟ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

∆ΗΜΑΡ: ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ Ο ΦΩΤΗΣ 
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.

ΕΘΝΟΣ: 

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ «ΚΡΥΦΟΙ» ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Έρχονται 

ΣΕ 
3 ∆ΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Κυβέρνηση- τρόικα- Α∆ΙΕΞΟ∆Ο ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ 
Φεβρουάριο οι αποφάσεις- ΧΡΗΣΜΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ 
ΕΚΛΟΓΩΝ  ΙΣΧΥΡΟ ∆Ι∆ΥΜΟ ΣΟΪΜΠΛΕ- 

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: ∆ΕΝ 
ΠΛΗΡΩΝΩ, ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ!  ΚΑΠΟΙΟΣ 
ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΕΙ…  ΣΑΜΑΡΑ: ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ 
2016- ΤΣΙΠΡΑΣ: ΚΑΛΠΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2014  ΠΙΟ ΚΑΛΗ Η ΜΟΝΑΞΙΑ, 
ΨΗΦΙΣΕ Η ∆ΗΜΑΡ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για 

750.000 ασφαλισµένους- ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 
∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ 
ΣΟΪΜΠΛΕ, ΦΟΥΧΤΕΛ, ΑΣΜΟΥΣΕΝ ΚΑΙ ΤΗ «∆ΙΑ∆ΟΧΟ» ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ.

ΕΣΤΙΑ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΥΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ- Με θέσπιση 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Οι µυστικοί κωδικοί στον προϋπολογισµό του νέου 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

της- ΘΕΪΚΟ ΣΗΜΑ∆Ι ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ!
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ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΤΗΝΕΙ ΜΠΛΟΚΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ∆ΕΝ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-21 | 16/12/2013

εισφορών επιβάλλει το υπουργείο Οικονοµικών από την 1η 

χρεών και πληρωµών. Οι πληρωµές µάλιστα θα παγώνουν 

ω ν δηµοσίων εσόδων, αφετέρου θα ασκηθεί πίεση για την 

έτους, για κάθε δηµόσια δαπάνη που περνά από τις 

ασφαλιστικές εισφορές, τότε το υπουργείο Οικονοµικών θα 

από παράγοντες της αγοράς που επισηµαίνουν πως θα 

ώρα του.

στο Taxis, µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου και των τυχόν 

τις οφειλές και εκδίδει τα σχετικά παραστατικά είσπραξης.

Το µπλόκο στις πληρωµές θα ενεργοποιείται και στην 

καταβλητέο ποσό, αυτό πιστώνεται και αποδίδεται µέσω της 

ΝΕΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΡΟΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-9 | 16/12/2013

µε τους εκπροσώπους των δανειστών για το καθεστώς στους 

ότι η τρόικα δεν αµφισβητεί τη χρησιµότητα και την 

οποίες συνεχίζονται µε τους εκπροσώπους των δανειστών, 

αναφέρουν ότι θα εφαρµοστεί το επονοµαζόµενο ιρλανδικό 

µοντέλο.

προβληµάτων υπερχρέωσης, µε βάση ένα µοντέλο 
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συµφωνία και οι εκπρόσωποι των δανειστών πρόκειται να 

θέσεις.

σε πιστωτικό ίδρυµα δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. 

προαιρετικός, αλλά υποχρεωτικός στον αρχικό νόµο Κατσέλη. 

Ειρηνοδικεία, εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία τράπεζας-

τις καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών.

ΣΕ 3 ∆ΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΟ 2014

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-41 | 16/12/2013

παράδειγµα τον Οκτώβριο, ο φόρος καταβαλλόταν σε µόνο 

µία δόση.

Επίσης ο υφυπουργός απέσυρε χθες τη διάταξη που έδινε 

τη δυνατότητα σε κλιµάκια της Εφορίας χωρίς την άδεια 

εισαγγελέα να κάνουν εφόδους σε σπίτια που έχουν δηλωθεί 

ως επαγγελµατικές έδρες. Μετά από αντιδράσεις βουλευτών 

µέτρα.

δηλώνουν στην Εφορία ενοίκια που δεν λαµβάνουν από 

οποία και θα θέσουµε αναλυτικότερα στην Ολοµέλεια του 


