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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

«Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά 
προτού διαβρωθούν και απαξιωθούν οριστικά οι 
δεξιότητές των σημερινών μακροχρόνια ανέργων οι 
οποίοι κινδυνεύουν να παραμείνουν άνεργοι, ακόμη 
κι αν αύριο υπάρχουν πολλές και καλές νέες θέσεις 
εργασίας» !
Η ορθότητα της άποψης δεν μπορεί να αμφισβητη-
θεί, πλην, όμως, αμφισβητείται ευθέως ο άνθρωπος 
που τη διατύπωσε, καθόσον πρόκειται για τον 
υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, συμμέτοχο 
μιας κυβέρνησης που επί των ημερών της η ανεργία 
καταρρίπτει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ. 
Αμφισβητείται από τα στοιχεία έρευνας που παρου-
σιάστηκε σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας 
«Κωνσταντίνος Καραμανλής», παρουσία του υπουρ-
γού Εργασίας, σύμφωνα με την οποία τρεις στους 
τέσσερις ανέργους παραμένουν δίχως δουλειά, 
κατά μέσο όρο, επί 2,5 χρόνια, παρόλο που το 
72% αυτών, δηλώνουν ότι θα δέχονταν μια θέση 
κατώτερη των προσδοκιών τους και χαμηλότεροι των 
προσόντων τους. Να σημειωθεί, ότι στην πλειοψηφία 
τους αποτελούν υψηλού επιπέδου δυναμικό, όπως 
καταδείχθηκε από την έρευνα.
Αμφισβητείται και από τις πράξεις του υπουργού, 
που βάλουν κατά των μακροχρόνιων ανέργων, 
με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Για παράδειγμα, με 
επιμονή στην αιφνιδιαστική επιβολή των υπέρμετρα 
και παράλογα αυξημένων εισφορών σε ουσιαστικά 
άνεργους, πλην, όμως, τυπικά εμφανιζόμενους ως 
εργαζόμενους, επειδή κατά το νόμο ασφαλίζεται η 
ιδιότητά τους και όχι η απασχόληση. Τέτοιοι είναι οι 
μηχανικοί, που απέναντι τους έχουν αυτό τον καιρό 
τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ, ο οποίος επιχειρεί με κάθε 
τρόπο να υλοποιήσει αποφάσεις και εντολές του 
υπουργού Εργασίας. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Υγειονομική βόμβα 37.000  
ανασφάλιστων μηχανικών!

Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του 
ΤΕΕ και πραγματοποίησαν δυναμική 
κινητοποίηση χθες το απόγευμα  δι-
πλωματούχοι μηχανικοί και εκπρό-
σωποι συλλογικών φορέων στα γρα-
φεία του ΕΤΑΑ στην οδό Μάρνη, με 
αποτέλεσμα να  πέσει στο κενό η νέα 
απόπειρα επιβολής των εξοντωτικών 
ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν 
θεσμοθετηθεί με τους μνημονιακούς 
νόμους της περιόδου 2011-2013, εις 
βάρος του άγρια δοκιμαζόμενου από 
την κρίση και την ανεργία τεχνικού 
επιστημονικού κόσμου. Στη διάρκεια 
της παρέμβασης των συγκεντρω-
μένων διπλωματούχων μηχανικών 
προς το ΔΣ ΕΤΑΑ παράλληλα με την 
ανάγκη να ακυρωθούν στην πράξη 
οι εξωπραγματικές ασφαλιστικές 
εισφορές αναδείχθηκε και το πε-
λώριο  ανθρωπιστικό θέμα των χι-
λιάδων επιστημόνων, που όχι μόνο 
δεν έχουν εργασία, αλλά ούτε υγει-
ονομική κάλυψη. Πρόκειται όπως 
τονίστηκε για  υγειονομική «βόμβα» 
και απειλεί 37.000 μηχανικούς ελεύ-
θερους επαγγελματίες, οι οποίοι 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 
υπέρογκες εισφορές του ΕΤΑΑ. Το 
θέμα  έχει θέσει κατ΄ επανάληψη ο 

πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, κα-
λώντας τον πρόεδρο του ΔΣ ΕΤΑΑ, 
την πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου Εργασίας και κάθε αρμόδιο να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να 
δώσουν άμεση λύση.  Ένας νεαρός 
μηχανικός ζήτησε σεμνά το λόγο και 
χωρίς να διακρίνεται καμιά έντα-
ση στη φωνή του είπε: -«Έχω κάνει 
μεταμόσχευση μυελού των οστών. 
Δόξα τω Θεώ πάω καλά, χρειάζεται 
όμως να κάνω κάποιες εξετάσεις. 
Προσπαθώ μέρες τώρα –πηγαίνο-
ντας κάθε φορά και σε κάποιον 
άλλον αρμόδιο- να σφραγίσω το 
βιβλιάριό μου, για να μπορέσω να 
τις κάνω. Μέχρι στιγμής δεν το έχω 
καταφέρει… Ξέρω και άλλους καρ-
κινοπαθείς που έχουν το ίδιο πρό-
βλημα… Και έχουν και μικρά παι-
διά».  Συγκλόνισαν όλους τα λόγια 
του.  Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος 
του ΤΣΜΕΔΕ και αντιπρόεδρος του 
ΕΤΑΑ Γιάννης Γαμβρίλης τόνισε  
πως υπάρχουν πολλοί με σοβαρά 
προβλήματα υγείας και χωρίς ασφα-
λιστική κάλυψη. «Είναι αρκετοί σαν 
το παλικάρι…» είπε, επισημαίνοντας 
ότι πρέπει να βρεθεί πάση θυσία 
άμεση λύση.

Τα λόγια  ενός 
νεαρής ηλικίας 
μηχανικού, που 
είχε υποβληθεί 
σε μεταμόσχευση 
μυελού των οστών 
και περιέγραψε 
την ταλαιπωρία 
του γυρνώντας 
από γραφείο σε 
γραφείο για να 
του σφραγιστεί με 
κάποιο τρόπο το 
βιβλιάριο υγείας 
κυριάρχησαν στη 
χθεσινή παράστα-
ση διαμαρτυρίας 
προς το ΔΣ του 
ΕΤΑΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 - 4  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 5  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων
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ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 21-2-2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦ Ξεκινούν σήμερα –και ολοκληρώνονται 
αύριο (στο κτίριο Τοπογράφων της Πολυτε-
χνικής Σχολής ΑΠΘ)- οι εργασίες του 5ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου για την Τυποποίηση, 
τα Πρότυπα και την Ποιότητα, που διοργα-
νώνει η Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για 
την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση 
(ΕΝΕΠΡΟΤ).

  Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, στο πλαίσιο του 25ου Πα-
γκόσμιου Συνεδρίου της UIA με τίτλο «ARCHITECTURE 
OTHERWHERE» -που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη 
του Durban της South Africa, 3 - 7 Αυγούστου 2014- 
μεταξύ άλλων δράσεων, θα διοργανώσει  Έκθεση 
Σπουδαστικών Εργασιών σχετικών με το θέμα του 
συνεδρίου.
Γι α το λόγο αυτό καλεί τους απόφοιτους ή τελειόφοι-
τους αναγνωρισμένων στην Ελλάδα Αρχιτεκτονικών 
Σχολών, καθώς και τους Έλληνες απόφοιτους ή 
τελειόφοιτους ισότιμων Αρχιτεκτονικών Σχολών του 
εξωτερικού, να υποβάλλουν διπλωματικές ή σπουδα-
στικές εργασίες περιόδου 2011-2014 σχετικές με το 
θέμα του συνεδρίου.
Θα απονεμηθούν επτά (7) τιμητικές διακρίσεις (και κατά 
την κρίση της επιτροπής έως 7) σε ειδική εκδήλωση 
που θα οργανώσει το Ελληνικό Τμήμα της UIA, οι 
οποίες και θα εκτεθούν στο Ελληνικό Περίπτερο κατά 
τη διάρκεια του συνεδρίου στο Durban. Η υποβολή 
των εργασιών πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 
30/04/2014.
Η υποβολή των συμμετοχών είναι ελεύθερη.
Οι σπουδαστές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
πρέπει να υποβάλλουν στην Αγγλική γλώσσα:
- Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία τους (ονοματεπώ-
νυμο, έτος γέννησης, έτος αποφοίτησης ή εξαμήνου 

φοίτησης, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας δηλ. διεύθυνση, 
αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ εάν υπάρχει και 
e-mail) καθώς και βεβαίωση της Σχολής/Τμήματος 
Αρχιτεκτονικής από την οποία προέρχονται.
- Μια (1) Πινακίδα Α1 σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή 
(Cappamount & CD) σε κατακόρυφη διάταξη η οποία 
θα περιλαμβάνει σχέδια, σκίτσα, κείμενα και οτιδήποτε 
κρίνει κατάλληλο ο/η υποψήφιος/α για την βέλτιστη πα-
ρουσίαση της εργασίας του/της. Στο επάνω μέρος της 
πινακίδας (σε χώρο ύψους 3cm x μήκος πινακίδας), 
θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διπλωματικής/
σπουδαστικής εργασίας. Στο κάτω μέρος της πινακίδας 
(σε χώρο ύψους 3cm x μήκος πινακίδας), θα πρέπει να 
αναγράφονται τα στοιχεία του/των μελών της ομάδας 
εργασίας (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, φωτογρα-
φίες τους), τα στοιχεία του υπεύθυνου διδάσκοντος 
(ονοματεπώνυμο, βαθμίδα), καθώς και η Σχολή/Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής από την οποία προέρχονται.
Το υλικό πρέπει να υποβληθεί στο Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας, Νίκης 4 Αθήνα -Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 
– Ελληνικό Τμήμα της UIA ή να αποσταλεί μέσω 
ταχυδρομείου ή υπηρεσίας αποστολών το αργότερο μέ-
χρι τις 30/04/2014 (στην τελευταία περίπτωση τα έξοδα 
αποστολής πρέπει να είναι προπληρωμένα).
Πληροφορίες: kpipin@tee.gr, http://www.uia-
architectes.org
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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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ UIA:  
Πρόσκληση για υποβολή εργασιών 

Κοπή πίτας
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 12.00 το με-
σημέρι θα γίνει η εκδήλωση κοπής της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού τμήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, στο αμφιθέατρο 
του κτιρίου (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θες/κη).

Ανακοίνωση 
 της MENSA

   Η Ελληνική MENSA διεξάγει 
στην Αθήνα το Σάββατο  22  
Φεβρουαρίου 2014 στις 17:30 μ.μ. 
και την Κυριακή  23  Φεβρουαρί-
ου στις 12:00 το μεσημέρι,  τεστ 
I.Q. για άτομα από 10 ετών και 
άνω, στο πλαίσιο των σκοπών της 
για την αναγνώριση και υποστή-
ριξη της ανθρώπινης ευφυΐας. Το 

τεστ εισαγωγής στη MENSA θα πραγματοποιηθεί 
στα γραφεία της Ελληνικής Mensa (Πετμεζά 14, 
Αθήνα). Πληροφορίες: www.mensa.org.gr 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστή-
ματα Θέρμανσης/ΖΝΧ - Φωτισμού» 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE25 
Φεβρουαρίου

2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Αειφόρες κοινότητες στη ΝΑ 
Ευρώπη»
ΑΘΗΝΑ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

25 
Φεβρουαρίου

2014



Ακριβά θα πληρώνει στον καταναλωτή ο διαχειριστής του συστήματος ηλε-
κτρικής ενέργειας της χώρας, ο ΔΕΔΔΗΕ, τις χρονικές υπερβάσεις σε 11 
διακριτές υπηρεσίες που έχει αναλάβει. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας δημοσιοποίησε σήμερα την Πέμπτη που αφορά τις «Οδη-
γίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες 
Υπηρεσίες» του διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)», καθώς και τη σχετική εισήγηση της αρ-
μόδιας Μονάδας Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος, με στόχο 
την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Το 
Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες» ή «Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους 
Καταναλωτές» (ΧΥΚ) του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει επί του παρόντος έντεκα 
διακριτές υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων αναλαμβάνονται συγκε-
κριμένες χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης από την πλευρά του διαχει-
ριστή. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί κάποια από τις προθεσμίες αυτές, ο 
ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλει στον καταναλωτή συγκεκριμένο ποσό, ως οικονομική 
ρήτρα (αποζημίωση), μετά από αίτηση του καταναλωτή προς την εταιρεία. Η 
απόφαση της ΡΑΕ παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις προς 
το ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη 
βελτίωση του προγράμματος. Οι βασικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στην 
απόφαση είναι οι εξής:
- Ο επανασχεδιασμός και η ολοκλήρωση της επικαιροποίησης και βελτιστο-
ποίησης του προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει 
σε δύο διαδοχικές χρονικές περιόδους, η πρώτη από 1 Απριλίου 2014 έως 
31 Δεκεμβρίου 2015 και η δεύτερη από 1 Ιανουαρίου 2016 και εντεύθεν.
- Κατά την πρώτη περίοδο, σε περίπτωση αστοχίας τήρησης των προβλεπο-
μένων προθεσμιών θα καταβάλλεται συγκεκριμένη οικονομική ρήτρα, ανά 
παρεχόμενη υπηρεσία.
- Η παραπάνω οικονομική ρήτρα θα καταβάλλεται αυτόματα, συγκεντρωτικά 
ανά εξάμηνο, χωρίς τη διαδικασία υποβολής αίτησης από τον καταναλωτή 

και με άμεση έναρξη εφαρμογής του μέτρου από 1 Απριλίου 2014.
- Θα υποβληθεί εγγράφως στη ΡΑΕ, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2014, 
προκειμένου να εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ, η τελική πλήρης πρόταση για το 
νέο Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες» της πρώτης περιόδου (01.04.2014-
31.12.2015), η οποία πρόταση θα περιλαμβάνει: τις συμφωνημένες με το δι-
αχειριστή 14 διακριτές «Εγγυημένες Υπηρεσίες» με πλήρη και αναλυτικό 
τρόπο, τις δεσμευτικές προθεσμίες και τις αντίστοιχες οικονομικές ρήτρες, 

τους συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας του προγράμματος στους κα-
ταναλωτές (πλέον της ήδη ισχύουσας ενημέρωσης από την ιστοσελίδα του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), και την αναλυτική καταγραφή των μεθόδων και συστημάτων 
άντλησης και επεξεργασίας δεδομένων, του ελέγχου τήρησης των ανωτέρω 
δεσμεύσεων, και των αποτελεσμάτων εφαρμογής των παραπάνω μέτρων.

Αποζημιώσεις από τον διαχειριστή του συστήματος  
ηλεκτρικής ενέργειας
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Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε τo υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο 
σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση της 
περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, στο 
χώρο όπου βρισκόταν το γήπεδο ποδοσφαίρου 
του ιστορικού ερασιτεχνικού αθλητικού σωμα-
τείου της ΑΕΚ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει 
μέχρι και την Παρασκευή 28/2. Οπως αναφέρει 
το ΥΠΕΚΑ, με την προτεινόμενη ρύθμιση  ορί-
ζεται το κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου 
μπορούν να πραγματοποιηθούν και λειτουρ-
γήσουν στο μέλλον σύγχρονες αθλητικές, κοι-

νωνικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις και 
εξυπηρετήσεις, οι οποίες θα  συγκροτούν το 
Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού, 
με κύριο φορέα την ΑΕΚ. Βασικές αρχές του 
σχεδίου της νομοθετικής ρύθμισης είναι : α)  η 
πλήρης εναρμόνιση των προτεινόμενων δια-
τάξεων με τις υπερκείμενες χωροταξικές και 
πολεοδομικές κατευθύνσεις (Ρυθμιστικό Σχέ-
διο Αθήνας, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο). β) η 
πολεοδομική οργάνωση της περιοχής, ώστε η 
φύση και το μέγεθος του μελλοντικού έργου, 
όπως αυτά προσδιοριστούν με περιβαλλοντικά 
και πολεοδομικά κριτήρια σε μεταγενέστερο 

στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, να στοιχί-
ζονται με τις αρχές προστασίας του περιβάλ-
λοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά 
και ευρύτερα της Αθήνας. γ) ο σεβασμός και 
η τήρηση των αρχών του πολεοδομικού κεκτη-
μένου και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της 
περιοχής, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από ένα 
σύνθετο πλέγμα πολεοδομικών επιλογών και 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και κατευθύν-
σεων.  δ) η εντατικοποίηση της περιβαλλοντι-
κής προστασίας του παρακείμενου άλσους της 
Νέας Φιλαδέλφειας.

Τη συνέχιση του προγράμματος «Εξοικονόμη-
ση Κατ’ Οίκον», με τη θέσπιση φορολογικών 
κινήτρων ανακοίνωσε το υπουργείο ΠΕΚΑ.  
Προς αυτή την κατεύθυνση, στις 10 Φεβρου-
αρίου, ο υπουργός Γιάννης Μανιάτης απέ-
στειλε στον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για 
θέματα ενέργειας Γκίντερ Έτινγκερ, επιστολή 

με την οποία ζητείται η έμπρακτη υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απρόσκο-
πτη συνέχιση του προγράμματος ενεργειακής 
αναβάθμισης κατοικιών. Μέχρι στιγμής, ανα-
φέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή, έχουν 
δαπανηθεί 396 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση 
του «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» με περισσότε-

ρες από 187.000 αιτήσεις να έχουν κατατεθεί, 
ενώ τόσο οι πολίτες, όσο και όλα τα υπόλοιπα 
εμπλεκόμενα μέρη απαιτούν τη συνέχισή του. 
Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, το εν λόγω Πρό-
γραμμα στηρίζει και θα στηρίξει τα νοικοκυριά 
με χαμηλό εισόδημα, καθώς και τον τομέα των 
κατασκευών.

Δημόσια διαβούλευση για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ

Επιστολή για το  «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» 
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Δεν θα τεθεί σε εφαρμογή εφέτος η υποβολή των 
καταστάσεων των εγγράφων συμφωνιών,  που 
έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμ-
βαλλόμενους τους μηχανικούς και από το ΤΕΕ 
αντίστοιχα. Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε 
η Γενική Γραμματεία Εσόδων και ο Χ. Θεοχάρης 
η υποχρέωση αυτή αναστέλλεται για τη χρήση 
2013, εξαιτίας πληθώρας ηλεκτρονικών εφαρ-
μογών που είναι σε εξέλιξη κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) και του 
ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170). Αναλυτικότερα, την 
υποχρεωτική υποβολή των καταστάσεων προ-
βλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 20 του νό-
μου 3943/2011 και αναφέρει συγκεκριμένα: «3. 
Η καθοριζόμενη αμοιβή που ορίζεται από τις δι-
ατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 
696/1974, όπως ισχύει, όσων ασχολούνται ατομι-
κώς με την ανέγερση οικοδομών προς πώληση, 
εφόσον αυτοί με την ιδιότητά τους ως αρχιτέκτο-
νες ή πολιτικοί μηχανικοί εκπόνησαν μερικώς ή 
ολικώς τη μελέτη ή επέβλεψαν την εκτέλεση των 
εργασιών του οικοδομικού έργου, θεωρείται ότι 
αποκτάται στο ημερολογιακό έτος που πραγμα-
τοποιείται η πρώτη πώληση από το ακίνητο και 
φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέ-
ντε τοις εκατό (15%), πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δε-
καπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Ο 
φόρος αυτός υπολογίζεται στην πιο πάνω αμοιβή 
μειωμένη κατά δέκα τοις εκατό (10%) και κατα-
βάλλεται με δήλωση που υποβάλλεται μέσα στο 
μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου.» β) Το πρώτο εδά-
φιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. 
αντικαθίσταται ως εξής: «Αν ο αρχιτέκτονας ή 
πολιτικός μηχανικός, ο οποίος αναλαμβάνει τη 
σύνταξη της μελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης 
οικοδομής, συμμετέχει στην επιχείρηση που 
αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικο-
δομής, την οποία αφορά η μελέτη ή η επίβλεψη, 
επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης φόρος 
εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται με συντελε-
στή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο 
ποσό της καθοριζόμενης αμοιβής που ορίζεται 
από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
1 του π.δ. 696/1974 όπως ισχύει, ανεξάρτητα 
από κάθε άλλη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων 
της επιχείρησης από φόρο εισοδήματος, πλέον 
εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο 
ποσό του φόρου.» γ) Το πρώτο εδάφιο της πα-
ραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί-
σταται ως εξής: «Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός 
μηχανικός που υπογράφει τη μελέτη ή αναλαμ-
βάνει την επίβλεψη είναι μισθωτός της επιχείρη-
σης η οποία αναλαμβάνει τη μελέτη ή επίβλεψη 
ή ανέγερση της οικοδομής, η επιχείρηση μπορεί 
να ζητήσει να επιβληθεί σε αυτή φόρος δεκα-
πέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της 

καθοριζόμενης αμοιβής που ορίζεται από τις δι-
ατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 
696/1974 όπως ισχύει, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δε-
καπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου.» 
δ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 
50 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «β) Στο 
ποσό της συμβατικής αμοιβής, για τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις.» ε) Οι περιπτώσεις α' και β' και το 
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής: «α) Σε τέσ-
σερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοιβής για 
εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αναφέρο-
νται στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 
5 του άρθρου 49. β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της 
συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και 
σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύ-
σης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης 
αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης 
περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμο-
σύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά. Εξαιρετικά, για 
αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την 
επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών 
έργων που ορίζονται στις προηγούμενες περι-
πτώσεις, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται 
πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από 
την αρμόδια αρχή στο ποσό της αμοιβής επίβλε-
ψης του δικαιούχου, και προκειμένου για εκπό-
νηση μελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων 
του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών 
ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα 
ποσοστά της παραγράφου αυτής υπολογίζεται 
στο ποσό της συμβατικής αμοιβής.» στ) Το πέ-
μπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Η δήλωση 
αυτή περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του δικαι-
ούχου της αμοιβής, τη διεύθυνση του, τη συμ-
βατική αμοιβή, τον προκαταβλητέο φόρο, την 

αρμόδια για τη φορολογία Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία του ίδιου και εκείνου που του ανέ-
θεσε τη σύνταξη της μελέτης ή των σχεδίων ή 
την επίβλεψη, πλην των περιπτώσεων που την 
ανάθεση έκανε το Δημόσιο.» ζ) Μέχρι την 20ή 
ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο 
μηχανικός υποχρεούται να υποβάλλει, με τη 
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο 
δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), κατάσταση με 
τις έγγραφες συμφωνίες που έχει συνάψει με 
τους αντισυμβαλλομένους του μέσα στην προ-
ηγούμενη διαχειριστική περίοδο και στην οποία 
αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, 
ο Α.Φ.Μ. του κάθε συμβαλλόμενου, το είδος της 
παρεχόμενης υπηρεσίας και η συμφωνηθείσα 
αμοιβή. η) Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
υποχρεούται να υποβάλει, μέχρι την 20ή ημέ-
ρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους με τη 
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο 
δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), κατάσταση των 
έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι 
μηχανικοί με τους αντισυμβαλλομένους τους 
μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 
και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυ-
μο, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. του κάθε αντισυμ-
βαλλομένου, το είδος της παρεχόμενης υπηρε-
σίας και η συμφωνηθείσα αμοιβή. Την ευθύνη 
για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. θ) Η ισχύς των 
διατάξεων των περιπτώσεων α' έως η' έχουν 
εφαρμογή από 1.7.2011. ι) Με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος 
και ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων, το 
περιεχόμενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων 
αυτής της παραγράφου.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Απόφαση για την υποβολή καταστάσεων  
των έγγραφων συμφωνιών
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ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ...

Τα πανεπιστήμια δεν είναι μόνο φορείς της γνώσης, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, γίνονται αφορμή και για σπουδαία αρχιτεκτονικά έργα. Αυτή την πλευρά τους 
αναδεικνύει μια πρόσφατη έκθεση της εταιρείας Emporis, που εδρεύει στο Αμβούργο και ασχολείται με έρευνες αναφορικά με τον κτιριολογικό πλούτο ανά τον 
κόσμο. Με τίτλο «τα πιο εντυπωσιακά πανεπιστημιακά κτίρια στον κόσμο», κατέγραψε τα δέκα σημαντικότερα από αρχιτεκτονική πλευρά κτίρια πανεπιστημίων στον 
κόσμο. Τα  πρώτα πέντε στην κατάταξη παρουσιάζουμε σήμερα.

1. Bradfield Hall (Ηνωμένες Πολιτείες)
Ανήκει στο Πανεπιστήμιο Cornell στην Ithaca της Νέας Υόρκης και η ονομασία 
του είναι «τιμής ένεκεν» στον Richard Bradfield, ο οποίος ήταν επικεφαλής 
του Τμήματος Γεωπονίας του πανεπιστημίου μεταξύ 1937 και 1955. Το κτίριο 
σχεδιάστηκε χωρίς παράθυρα στους πρώτους 10 ορόφους, δεδομένου ότι τα 
περισσότερα εργαστήρια λειτουργούν σε ελεγχόμενο κλίμα. Αρχιτέκτονες του 
κτιρίου ήταν οι Ulrich Franzen & Associates

2. Campus Luigi Einaudi (Ιταλία)
Το Campus αποτελείται ουσιαστικά από δύο κτίρια, στο ένα στεγάζεται η σχολή  
Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Universita Degli Studi Di Torino και στο 
άλλο στεγάζονται 5.000 φοιτητές Αρχιτέκτονες είναι οι Foster + Partners.

3. Graduate Centre (UK)
Το κτίριο κέρδισε το «Βραβείο RIBA» το 2004 και ανακηρύχθηκε ως το 
«Κτίριο της Χρονιάς» από την Βασιλική Επιτροπή Καλών Τεχνών - Jeu D' 
Esprit το 2005. Επί της  ουσίας το κτίριο λειτουργεί ως πύλη στο Μητροπο-
λιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στο Holloway Road. Αρχιτέκτονας είναι ο 
Daniel Libeskind.

4. Lomonosov Moscow State
Όταν ολοκληρώθηκε η ανέγερση του κτιρίου, το 1953, ήταν ο έβδομος υψηλό-
τερος ουρανοξύστης στον κόσμο και ο υψηλότερος έξω από τη Νέα Υόρκη. Στο 
σύνολό του το 
διάσημο ρωσι-
κό πανεπιστή-
μιο, διαθέτει 
επιφάνεια 1,6 
τετραγωνικών  
χιλιομέτρων ! 
Αρχιτέκτονας 
είναι ο Lev 
Vladimirovitch 
Rudnev.

5. Mode Gakuen Cocoon Tower 
(Ιαπωνία)
Είναι το δεύτερο (μετά το 
Lomonosov) υψηλότερο εκπαι-
δευτικό κτίριο στον κόσμο, έχει ένα 
ημι-επίσημο παρατσούκλι, «The 
Giant Cocoon» και στεγάζει τρία δι-
αφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(σχολές μόδας και ντιζάϊνερ και μια 
ιατρική σχολή). Αρχιτέκτονες είναι 
οι Tange Associates.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΕΝΤΕ
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΚΕΡΔΟΣ: Οι βιομήχανοι περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων- 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΣΗ 150 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- 
Συνεδριάζει σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή- Κοντά σε συμφωνία 
με την Gazprom για το φυσικό αέριο • Χρ. Μεγάλου, διευθύνων σύμ-
βουλος της EUROBANK- ΟΤΑΝ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΘΕΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ 
ΝΑ… ΜΕΙΝΕΙ • Μπέρδεμα με τους χώρους που τακτοποιήθηκαν, τις 
κοινόχρηστες επιφάνειες και τα αγροτεμάχια- ΦΟΡΟΠΑΓΙΔΕΣ ΚΡΥ-
ΒΕΙ Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ Ε9 • Στην αναμονή 2,5 χρόνια!- ΜΕ ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΧΕΛΩΝΑΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Επιτυχής δοκιμασία στα τεστ κοπώσεως της 
BlackRock- ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ STRESS TESTS ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
• Γρίφος το Ε9- ΝΕΟ ΧΑΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ • 
Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις των επιχειρηματιών για την κυβερ-
νητική παρέμβαση- ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ 60 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ- 
Πακέτο 150 εκατ. ευρώ για μείωση του ενεργειακού κόστους • Η 
«Μάχη του Κιέβου» κρίνει το μέλλον της χώρας- ΑΠΕΙΛΗ ΔΙΧΟΤΟ-
ΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ • Πρώτοι σε δαπάνες- ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ 
ΡΩΣΟΙ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στην “αναμονή” όσοι παρανομούν έως ότου 

αποφασισθεί το ύψος της ποινής- ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑΣ- Εντολές στους ελεγκτές να περιμέ-
νουν τη νομοθεσία • Κυβέρνηση: Ρυθμίσεις που μειώνουν κατά 150 
εκατ. ευρώ την επιβάρυνση της βιομηχανίας- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ- Σε στάση αναμονής βρίσκεται η αγορά 
και ζητά διευκρινίσεις για το πακέτο • ΚΕΠΕ: «ΒΙΒΛΟΣ» ΠΡΟΣΕΛ-
ΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ • Ακίνητα: ΟΔΗΓΙΕΣ «ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ» ΣΤΟ 
ΕΝΤΥΠΟ Ε9 • Υπ. Ανάπτυξης: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΓΡΙΦΟΣ ΤΟ Ε9 ΜΕ ΠΑΓΙΔΕΣ 
ΚΑΙ ΚΡΥΦΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ- Αλαλούμ με τους αυθαίρετους χώρους 
που “τακτοποιήθηκαν” • ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΜΕ ΠΡΟΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕΝΑ- Ντάισελμπλουμ: Η Ελλάδα ίσως να μη χρειαστεί τρίτο 
πακέτο • ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ • ΕΠΑΦΕΣ ΤτΕ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ • ΠΑΚΕΤΟ 150 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ- Εντός δέκα ημερών θα εφαρμοστούν μέτρα 
μείωσης του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ- Ζητείται άρση της ασυλίας τους • ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ- Τους 67 έφτασαν οι 
νεκροί • ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ- Κίνδυνοι 
για τη δημόσια υγεία από τα λύματα.
ΤΑ ΝΕΑ: Η μαύρη Πέμπτη της Ουκρανίας- ΓΙΑΤΙ;- Δεκάδες είναι οι 
νεκροί στο Κίεβο μετά την κατάρρευση της προσωρινής εκεχειρίας- 
Η ουκρανική κρίση εξελίσσεται σε γεωπολιτική αναμέτρηση Ρωσίας 
με ΗΠΑ- ΕΕ  • Προειδοποίηση Θεοχάρη- ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ 
ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ • Ανακριτές προς Χρυσαυγίτες: 
ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.
ΕΘΝΟΣ: Εικόνες βγαλμένες από τη φρίκη του Β’ Παγκόσμιου πο-
λέμου- ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ- Εν ψυχρώ δολοφονίες από 
ελεύθερους σκοπευτές- Κεραυνοί Ομπάμα κατά Πούτιν και πιέσεις 
από ΕΕ σε Γιανουκόβιτς • Άρση ασυλίας για τη Χρυσή Αυγή- «ΔΕ-
ΝΟΥΝ» ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Υποχρεωτική υποβολή για 1,5 εκατ. φορο-
λογούμενους- ΔΗΛΩΣΗ Ε9 ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 150 
ΕΚΑΤ. € ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ • Σοκ και δέος από την εμφύλια διαμά-
χη με δεκάδες νεκρούς- ΟΥΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Χρυσή Αυγή: ΣΒΗΝΕΙ 
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ- Διαγράφει ιστοσελίδες της μπροστά στον φόβο των 
ανακριτών- Αίτημα των ανακριτριών για άρση ασυλίας όλων των 

βουλευτών της Χρυσής Αυγής- Επίθεση χρυσαυγιτών σε υπουργούς 
και βουλευτές • ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΟΔΟΜΑΧΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΟ • ΕΦΟΡΙΑ: 
ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΕΣΩ Ε9.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Σκουπίδια: Έκθεση- καταπέλτης για περιβαλ-
λοντικά εγκλήματα- ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
• ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΩΝ ΜΚΟ • 
ΣΦΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Παρανοϊκό χαράτσι επί δικαίους και αδίκους με 
συντελεστή 10%- ΦΟΡΟ- ΠΑΓΙΔΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ- Με… έσοδο 
1 ευρώ πληρώνεις 400 ευρώ • ΣΦΑΙΡΕΣ, ΟΔΟΜΑΧΙΕΣ, ΦΩΤΙΕΣ- 
Πρωτοφανείς σκηνές βίας στο Κίεβο. Τουλάχιστον 100 νεκροί, πάνω 
από 500 οι τραυματίες. 
ΕΣΤΙΑ: ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ- Γεννά πολύ 
μεγάλες ελπίδες για το μέλλον.
Η ΑΥΓΗ: Ουρά χιλιάδων πολιτών στη Βαρβάκειο- ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ 
ΠΕΙΝΑΣ… • ΣΦΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Νέοι και νέες στη Θεσσαλονίκη- ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ 
ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Το σαφές (προ)μήνυμα: «Θα σαλπίσει η φόρ-
μιγγα του Ορφέα»!- ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ: «ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΘΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»!
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ΔΗΛΩΣΗ Ε9 ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-21 | 21 /02/2014

Αντιμέτωποι με ένα νέο γύρο ταλαιπωρίας αλλά και με τον 
κίνδυνο να πληρώσουν άδικα υπέρογκα ποσά Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα βρεθούν σύντομα πάνω από 1,5 
εκατομμύριο φορολογούμενοι οι οποίοι θα υποχρεωθούν 
φέτος να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9 για την ακίνητη 
περιουσία τους.
Με βάση το νέο Ε9, θα υπολογιστεί ο Ενιαίος Φόρος 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το 2014. Φέτος λοιπόν το Ε9 θα 
πρέπει να υποβληθεί όχι μόνο από όσους φορολογούμενους 
είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση το 
2013, αλλά και από πλήθος άλλων φορολογουμένων, καθώς 
απαιτείται η καταγραφή περισσότερων στοιχείων, για τις 
ανάγκες εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ. Οι υπόχρεοι υποβολής του 
Ε9 θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ακόμη πιο πολύπλοκο 
έντυπο, με πολύ περισσότερα στοιχεία και οι πιθανότητες να 
υποπέσουν σε λάθη και να χρεωθούν με επιπλέον φόρους είναι 
πολύ μεγάλες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και με βάση τα όσα 
αναφέρονται σε απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, Χ. Θεοχάρη, το Ε9 θα πρέπει φέτος να το υποβάλουν 
ηλεκτρονικά: 
• Όλοι όσοι κατείχαν την 1 -1-2014 γεωργικά και κτηνοτροφικά 
κτίσματα, δηλαδή: χώρους αποθήκευσης προϊόντων φυτικής 
ή ζωικής παραγωγής, μαντριά, στάνες, στάβλους, κοτέτσια, 
θερμοκήπια κ.λπ. Τα κτίσματα αυτά απαλλάσσονται πλήρως από 
τον ΕΝΦΙΑ. Για να μη φορολογηθούν, θα πρέπει να αναγραφούν 
στο Ε9 σε ξεχωριστή γραμμή και να δηλωθεί η χρήση τους.
• Όλοι όσοι κατά τη διάρκεια του 2013 «τακτοποίησαν» 
υποθέσεις παράνομης μετατροπής ημιυπαίθριων ή βοηθητικών 
χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, καθώς και όσοι κατά το 
προηγούμενο έτος «νομιμοποίησαν» αυθαίρετα κτίσματα 
με βάση τους νόμους 4014/2011 (Παπακωνσταντίνου) 
και 4178/2013 (Καλαφάτη). Οι χώροι και τα κτίσματα που 
«τακτοποιήθηκαν» ή νομιμοποιήθηκαν πρέπει να δηλωθούν 
πλέον στη νέα τους («τακτοποιημένη» ή «νομιμοποιημένη») 
κατάσταση.
• Όσοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες 
χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του 2013 κοινόχρηστους 
υπόγειους χώρους στάθμευσης ή κοινόχρηστους υπόγειους 
αποθηκευτικούς χώρους ή κοινόχρηστες πισίνες. Τα ακίνητα 
αυτά πρέπει να δηλωθούν από τον κάθε ιδιοκτήτη σύμφωνα με 
το ποσοστό του.
• Όλοι όσοι κατά τη διάρκεια του 2013 είχαν μεταβολές στα 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δήλωσαν σε μία ή 
περισσότερες από τις δηλώσεις Ε9 της περιόδου 2005-2013. 
Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται όσοι κατά τη διάρκεια 
του περασμένου έτους: • πώλησαν ή αγόρασαν ακίνητα, 
• μεταβίβασαν ή απέκτησαν ακίνητα με δωρεές ή γονικές 
παροχές, • κληρονόμησαν ακίνητα, • μεταβίβασαν ή απέκτησαν 
την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτων, • είχαν 
οποιεσδήποτε μεταβολές στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στις 

επιφάνειες των ακινήτων τους.
• Οι φορολογούμενοι οι οποίοι απέκτησαν για πρώτη φορά 
ακίνητα εντός του έτους 2013.
• Όλα τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα για τα απαλλασσόμενα 
από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας ακίνητά τους (π.χ. 
φορολογούμενοι με δεσμευμένα πλήρως ακίνητα, νομικά 
πρόσωπα για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν κ.λπ.).
• Οι εργολάβοι και οι οικοπεδούχοι που εμπλέκονται στις 
διαδικασίες αντιπαροχής.
• Τα ανήλικα τέκνα που κατείχαν την 1 -1 -2014 ακίνητα! Οι 
γονείς πρέπει να υποβάλουν για λογαριασμό των τέκνων αυτών 
ξεχωριστές δηλώσεις Ε9. Για να υποβληθούν οι δηλώσεις 
αυτές, τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να πιστοποιηθούν από τους 
γονείς τους ως «χρήστες» των υπηρεσιών του συστήματος 
TAXISnet και να λάβουν ξεχωριστούς «κλειδάριθμους» και 
κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet, τους οποίους 
βεβαίως θα χρησιμοποιούν οι γονείς! Στις δηλώσεις Ε9 οι 
γονείς πρέπει να συμπεριλάβουν όλα τα ακίνητα των τέκνων 
τους.
• Όσοι ιδιοκτήτες έχουν συμβόλαια στα οποία τα στοιχεία των 
ακινήτων τους διαφέρουν από τα στοιχεία του Κτηματολογίου. 
Κι αυτό διότι σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία στο Ε9 
πρέπει να αποτυπώνονται τα στοιχεία των ακινήτων όπως αυτά 
έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, έστω κι αν διαφέρουν 
από τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται στα συμβόλαια. 

ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-24-25 | 21 /02/2014

 Κοστούμι εκτιμώμενων φόρων θα αρχίσει να ράβει η Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε όσους φορολογουμένους 
δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις. Θα 
υπολογίζει κατ' εκτίμηση τον οφειλόμενο φόρο και θα στέλνει 
το ραβασάκι μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη ημερομηνίας 
υποβολής της δήλωσης. Ο μοναδικός τρόπος για να ακυρώσει ο 
φορολογούμενος τον κατ' εκτίμηση φόρο θα είναι να υποβάλει 
τη δήλωση. Μάλιστα, όπως προκύπτει από δηλώσεις του 
γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη χθες στη 
Βουλή, ο φόρος αυτός θα είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με 
τον κανονικό προκειμένου να αναγκαστεί ο φορολογούμενος, 
προφανώς σε κατάσταση σοκ, την επόμενη ημέρα από την 
ειδοποίηση του εκτιμώμενου φόρου να κάνει δήλωση. Όσο 
καθυστερεί θα είναι εις βάρος του, καθώς σε έναν εικονικό 
φόρο θα αρχίσουν να τρέχουν πρόστιμα και προσαυξήσεις αν 
δεν πληρωθεί.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Θεοχάρης, μπορεί σε 
υπόχρεο υποβολής μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ να σταλεί 
ειδοποιητήριο οφειλής ΦΠΑ 5.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως θα 
ακυρωθεί απευθείας με την υποβολή της δήλωσης.
Το σοκ είναι προφανές και μάλλον δεν αφήνει περιθώρια σε 
κανέναν να μην υποβάλει τις οφειλόμενες δηλώσεις.
Άλλωστε, από τις αρχές του έτους έχει αποσυνδεθεί η υποβολή 
της δήλωσης από την πληρωμή του φόρου και σύμφωνα 
με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών 
«δεν υπάρχει η παραμικρή δικαιολογία για κανέναν να μην 
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υποβάλλει στην ώρα τους τις δηλώσεις».
Η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να προχωρά σε κατ' 
εκτίμηση βεβαίωση φόρων προβλέπεται από τον φορολογικό νόμο 
του περασμένου καλοκαιριού και τώρα η ΙΤΔΕ προετοιμάζεται για 
την ενεργοποίηση της διάταξης.
Η πρεμιέρα του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να γίνει με τους 
φορολογούμενους οι οποίοι δεν υπέβαλαν χθες τις περιοδικές 
δηλώσεις ΦΠΑ για τον Ιανουάριο και είναι παράλληλα αντιμέτωποι 
με τα νέα αλλά άγνωστα στην τελική τους μορφή πρόστιμα.
Πα πρώτη φορά, ο ελεγκτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη 
αδυναμία να βεβαιώσει πρόστιμα για βεβαιωμένες παραβάσεις, 
όπως για παράδειγμα η μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ. Ο νόμος 
που όριζε τα γνωστά πρόστιμα των 1.000 και 2.500 ευρώ δεν 
ενεργοποιήθηκε πρακτικά ποτέ, καθώς δεν εκδόθηκε η σχετική 
ερμηνευτική εγκύκλιος, ενώ τα νέα μειωμένα πρόστιμα δεν έχουν 
καν λάβει ακόμα μορφή νομοσχεδίου προκειμένου να ψηφιστούν, 
να εκδοθεί η απαραίτητη εγκύκλιος και να εφαρμοστούν.
Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η φορολογική διοίκηση βρίσκεται σε 
ένα «κενό προστίμων». Μπορεί να βεβαιώνει παραβάσεις, αλλά 
όχι και πρόστιμα.
Παράλληλα με τις αλλαγές στα φοροπρόστιμα, το υπουργείο 
Οικονομικών φαίνεται να μελετά και μια μεταβατική περίοδο 
για την πλήρη ενεργοποίηση των μηνιαίων συγκεντρωτικών 
καταστάσεων.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές εξετάζεται το ενδεχόμενο οι 
συγκεντρωτικές να υποβάλλονται για φέτος ανά τρίμηνο και από το 
2015 να ενεργοποιηθεί η μηνιαία υποβολή.
Ήδη άλλωστε ο κ. Θεοχάρης έχει ανακοινώσει ότι οι 
συγκεντρωτικές καταστάσεις για τους πρώτους τρεις μήνες του 
έτους μπορούν να υποβληθούν τον Απρίλιο.
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Ούτε η κατακόρυφη μείωση των ημερομισθίων και των 
βασικών μισθών (μπορεί να μειωθεί νόμιμα έως και στα 190 ευρώ 
ο καθαρός μισθός για τη μερική απασχόληση νέων σε σούπερ 
μάρκετ) ούτε τα νέα αυξημένα πρόστιμα για την ανασφάλιστη 
εργασία απέτρεψαν την επανεμφάνιση υψηλών ποσοστών 
ανασφάλιστης εργασίας και μάλιστα σε ποσοστό που προσεγγίζει 
το 25%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων τον Ιανουάριο, 
1 στους 4 εργαζόμενους παραμένει χωρίς ασφάλιση παρά τα νέα, 
αυστηρότερα πρόστιμα που ισχύουν.
Συγκεκριμένα, από τους ελέγχους του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν 5.839 
εργαζόμενους προέκυψαν 1.446 ανασφάλιστοι, ποσοστό 24,76%, 
πολύ υψηλότερο από το 8,68% που έχει εντοπιστεί ως μέσος όρος 
σε δειγματοληπτικούς ελέγχους την περίοδο Σεπτέμβριος 2013 - 
Ιανουάριος 2014.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το 
υπουργείο Απασχόλησης, στον έλεγχο του Ιανουαρίου, από τους 
1.446 ανασφάλιστους εργαζομένους, οι 574 είναι αλλοδαποί και 
αντιπροσωπεύουν το 38,14% σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των 

αλλοδαπών εργαζομένων, ο οποίος ανέρχεται στους 1.505 για τις 
επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι.
Οι ημεδαποί ανασφάλιστοι και μη καταχωρισμένοι στα ειδικά 
βιβλία νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού είναι 872, ποσοστό 
20,12% των 4.334 συνολικά ημεδαπών εργαζομένων στις 
επιχειρήσει που ελέγχθηκαν. Στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 
έως 31 Ιανουαρίου 2014, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού 
σχεδίου «Αρτεμις» διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 7.878 επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας  684 
επιχειρήσεις βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους 
(ποσοστό 8,68%). Σε σύνολο 49.126 εργαζομένων στις επιχειρήσεις 
που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 1.063 αδήλωτοι 
εργαζόμενοι (ποσοστό 2,16%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν 
αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 
10.839.987 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι στην πλειονότητά τους είναι 
κυρίως δειγματοληπτικοί σε όλους τους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας, αλλά και στοχευμένοι σε κλάδους που με βάση 
όλες τις μέχρι σήμερα ενδείξεις παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 
ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, όπως επισιτιστικά 
επαγγέλματα, κομμωτήρια, πρατήρια βενζίνης, συνεργεία 
αυτοκινήτων, λιανικό εμπόριο, καθαριότητα, κατασκευές, 
φιλοξενία, υπηρεσίες ασφαλείας, κ.λπ.
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 Κινητικότητα καταγράφεται γύρω από την υπόθεση των 
γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού 
δανείου, καθώς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) 
έχει αποστείλει από τις 11 Φεβρουαρίου στον αντιπρόεδρο 
της κυβέρνησης-υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο 
το πόρισμα της ομάδας εργασίας, που είχε συγκροτηθεί γι' 
αυτόν ακριβώς το σκοπό. Όπως προκύπτει από έγγραφο που 
διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον κ Βενιζέλο, το πόρισμα της 
ομάδας εργασίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι 
χαρακτηρισμένο ως «εμπιστευτικό». Μια ημέρα μετά, στις 12 
Φεβρουαρίου, ο κ. Βενιζέλος με επείγον έγγραφο του προς 
τον πρόεδρο του ΝΣΚ, ζήτησε η πρόταση για το χειρισμό 
της υπόθεσης να διατυπωθεί με τη μορφή γνωμοδότησης 
της Ολομέλειας του ΝΣΚ, στο πλαίσιο του άρθρου 100Α του 
Συντάγματος και της νομοθεσίας περί Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους. Το άρθρο 100Α του Συντάγματος ορίζει, μεταξύ άλλων, 
ότι «στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
ανήκουν ιδίως η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του 
Δημοσίου ή ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό». Το έγγραφο 
του κ. Βενιζέλου, με το οποίο γίνεται γνωστό ότι εκδόθηκε 
πόρισμα από το ΝΣΚ, διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από 
ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλης 
Γλέζος. Στην ίδια τη Γερμανία, η επικείμενη επίσκεψη του 
Γερμανού προέδρου Γιόαχιμ Γκάουκ στην Αθήνα, στις 5 Μαρτίου, 
έφερε και πάλι στην επιφάνεια το ζήτημα της καταβολής 
αποζημιώσεων για τα εγκλήματα πολέμου κατά το Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο και την επιστροφή του κατοχικού δανείου.


