
Με απόφαση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
επιστρέφονται από σήμερα, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-

νιάς, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Κλίμα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες αποπνέει η 
στάση των βουλευτών, αλλά και υπουργών, οι οποίοι 
τα τελευταία εικοσιτετράωρα κατέθεσαν δεκάδες 
τροπολογίες στα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν ή ψηφί-
ζονται ενδιάμεσα των ψηφοφοριών για το νέο Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Ακόμη κι αυτή καθαυτή η επίσπευση 
της συζήτησης και ψήφισης τριών νομοσχεδίων έως 
τη Δευτέρα, χαρακτηρίζεται πρωτοφανής, αφού, για 
παράδειγμα, για πρώτη φορά Σάββατο, καλούνται οι 
βουλευτές να ψηφίσουν εξαιρετικής σημασίας νομο-
θετήματα - όπως το νομοσχέδιο «Πράξεις εισφοράς 
σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και 
άλλες διατάξεις» - το οποίο συνοδεύεται από τουλάχι-
στον 60 τροπολογίες!
Μερικές από αυτές, όπως, για παράδειγμα, το «πάγω-
μα» της διαδικασίας βεβαίωσης, εκτέλεσης και εί-
σπραξης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων 
που έχουν χτιστεί παράνομα μέσα σε δάση, έως την 
κύρωση των δασικών χαρτών - όταν ο δασικός νόμος 
4280/2014 ψηφίστηκε πριν τέσσερις μήνες - ή οι 
αλλαγές στο καθεστώς των χρήσεων γης στην Πλάκα, 
έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις φορέων και 
πολιτών.
Χτες ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανά-
πτυξης για τους νέους κανόνες υλοποίησης του ΕΣΠΑ 
και τις λαϊκές αγορές, στο οποίο είχαν κατατεθεί πάνω 
από 10 τροπολογίες, ορισμένες, μάλιστα, να βρίσκο-
νται σε αντίθεση με διατάξεις για τα δημόσια έργα που 
ψηφίστηκαν μόλις τον περασμένο Αύγουστο. Ως και 
στο νομοσχέδιο για το «Παρατηρητήριο Άνοιας» που 
ψηφίζεται την προσεχή Δευτέρα, έχουν κατατεθεί 27 
τροπολογίες, εκ των οποίων 2 υπουργικές!
Το κλίμα που επικρατεί, δίνει, πάνω απ’ όλα το γεγο-
νός ότι αρκετές από τις τροπολογίες είναι άσχετες από 
το θέμα του νομοσχεδίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το ΤΕΕ καταγγέλλει νέο εισπρακτι-
κό πραξικόπημα της διοίκησης του 
Αντώνη Σελλιανάκη στο ΕΤΑΑ, με  
στόχο τη μαζική οικονομική, επαγ-
γελματική και ηθική εξόντωση των 
ασφαλισμένων διπλωματούχων 
μηχανικών. Με το πρόσχημα συμ-
ψηφισμού οφειλών ασφάλισης και 
Εφορίας, με βάση τη «λίστα Σελ-
λιανάκη», οι μηχανικοί καλούνται 
ξαφνικά και παράνομα να πληρώ-
σουν αναδρομικά και εφάπαξ,  το 
σύνολο των ασφαλιστικών εισφο-
ρών της τετραετίας 2011-2014 και 
μάλιστα εξωπραγματικά αυξημέ-
νες μαζί με επίσης δυσθεώρητες  
προσαυξήσεις δήθεν υπερημε-
ρίας.  Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρή-
στος Σπίρτζης καταγγέλλει το νέο 
πραξικόπημα του κ Σελλιανάκη, 
καλώντας αυτούς που τον πρότει-
ναν, τον τοποθέτησαν μέσω της  
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας 
του Κοινοβουλίου και στηρίζουν 
είτε υποθάλπουν το καταστροφικό 
του έργο, να αναλάβουν αμέσως 
τις ευθύνες τους. Ζητά να προ-
βούν στην άμεση απομάκρυνση 
του εγκάθετου προέδρου του ΔΣ 

ΕΤΑΑ, με ταυτόχρονο καταλογισμό 
ευθυνών για τα «έργα και τις ημέ-
ρες» του. Στη συνεδρίαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής ΤΕΕ, ενόψει της 
σύγκλισης στην Αθήνα από σήμερα 
Παρασκευή έως Κυριακή της  τριή-
μερης συνεδρίασης της Κεντρικής 
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ,  με κεντρικό 
θέμα τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό 
των μηχανικών, ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης εισηγείται 
το ΤΕΕ, από κοινού με τους Επι-
στημονικούς Συλλόγους και τις 
Συλλογικότητες των μηχανικών, 
να προχωρήσουν άμεσα και μέσα 
στις γιορτές των Χριστουγέννων 
σε δυναμικές κινητοποιήσεις, σε 
πανελλαδική κλίμακα και σε όλα 
τα μέτωπα επαγγελματικής και επι-
στημονικής δραστηριότητας των 
μηχανικών, στο δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα, με όποιες συνέπειες 
αυτό συνεπάγεται. Ταυτοχρόνως 
να γίνει δυναμική  κατάληψη του 
ΕΤΑΑ, μέχρι την απομάκρυνση του 
κ Σελλιανάκη, την ανάκληση των 
παράνομων αποφάσεων του και 
την πλήρη αποκατάσταση των αδι-
κιών και της νομιμότητας.

Οι διπλωματού-
χοι μηχανικοί 
της χώρας είναι 
ανάστατοι και 
εξοργισμένοι 
από το νέο ει-
σπρακτικό πρα-
ξικόπημα του κ 
Σελλιανάκη.

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

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

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

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Εισπρακτικό πραξικόπημα  
εις βάρος των μηχανικών
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 19-12-2014

ΑΘΗΝΑ
➦ Αρχίζουν σήμερα (στις 16:30, στο ξενοδοχείο 
Metropolitan (Λεωφ. Συγγρού 385, Αθήνα) οι 
εργασίες της δεύτερης τακτικής συνεδρίασης της 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., οι οποίες και συνεχι-
στούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

➦ Eκδήλωση για τις «Πράσινες δημόσιες συμβά-
σεις» συνδιοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Αθηνών, η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολε-
οδομίας και Χωροταξίας και η Ελληνική Εταιρεία 
Δικαίου του Περιβάλλοντος σήμερα, στις 17.30, 
στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ.

➦ Ημερίδα με θέμα: “Νέα έργα, χρηματοδότηση 
και αυτοδιοίκηση” πραγματοποιείται σήμερα 
(ώρες 15.15- 19.30) στο ξενοδοχείο Hilton, από 
την επενδυτική έκδοση A-Energy.

 Σεμινάριο με θέμα: «Επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της ενεργειακής αποκατάστασης κτιρί-
ων στη Γερμανία», θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15.00, εντός του εκθεσιακού Ορ-
γανισμού Μονάχου, με αφορμή την πολυάριθμη ελληνική συμμετοχή στη διεθνή έκθεση BAU στο 
Μόναχο. Το σεμινάριο διοργανώνεται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του 
Γενικού Προξενείου στο Μόναχο. Πληροφορίες: Τηλ.: 00498999886718, email: ecocom-munich@
mfa.gr, site: www.agora.mfa.gr/de63

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Συνέδριο Μηχανικής της ΕΛΕΤΥΜ  

ΕΜΠ: Ενημερωτική ημερίδα

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Η Ενέργεια και το Περιβάλλον στον 
Ορίζοντα 2020" 
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: "Οι Έλληνες Αρχιτέκτονες που 
διακρίθηκαν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς της UIA 
κατά την τριετία 2011-2014" 
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΤ, Δίκτυο Πράξη

Ελληνικό Τμήμα της UIA, με 
την υποστήριξη του ΤΕΕ
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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

   Το 4ο διεθνές συνέδριο "Ανοικτή Πρόσβαση @ 
ΕΚΤ" με τίτλο "Η Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευ-
νητικά Δεδομένα ως μοχλός για την Ανοικτή 
Επιστήμη" διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης (ΕΚΤ) στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2015. 
Πρόκειται για το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊ-
κού έργου RECODE, το οποίο θα πραγματοποι-
ηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο 
"Λεωνίδας Ζέρβας", Βασ. Κωνσταντίνου 48, 
Αθήνα). Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι 
η αγγλική. Η είσοδος είναι ελεύθερη, απαιτείται 
όμως προεγγραφή στην ιστοσελίδα http://www.
openaccess.gr/conference2015. Το συνέδριο 
θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση http://
media.ekt.gr/live. 
Πληροφορίες:http://www.openaccess.gr/
conference2015, http://www.recodeproject.eu 

Διεθνές συνέδριο 

 Η Ελληνική Εταιρία Υπολογιστικής Μηχανι-
κής  (ΕΛΕΤΥΜ) σε συνεργασία με τα Τμήμα-
τα Μηχανολόγων και Πολιτικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει 
το 8ο Διεθνές Συνέδριο Μηχανικής, το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 ως 
τις 15 Ιουλίου 2015, στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. 
Το συνέδριο έχει στόχο την προβολή 
πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών που 
συνδυάζουν αριθμητικά και θεωρητικά 
αποτελέσματα στις περιοχές της θεωρητικής 

και εφαρμοσμένης μηχανικής. 
Η ΕΛΕΤΥΜ είναι μέλος της ECCOMAS – the 
European Community on Computational 
Methods in Applied Sciences – και σχε-
τίζεται με την IACM – the International 
Association for Computational Mechanics. 
Το πρώτο της συνέδριο έγινε το 1992 και 
έκτοτε διοργανώνεται σε διαφορετικές 
πόλεις.
Περιλήψεις εργασιών για παρουσίαση γίνο-
νται δεκτές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014. 
Πληροφορίες: http://8gracm.mie.uth.gr/

Το Γραφείο Διασύνδεσης-Εξυπηρέτησης 
Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του Ε.Μ.Π. 
διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για μετα-
πτυχιακές σπουδές, με θέματα:
-  Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων του ΕΜΠ και πληροφορίες για 
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο 
ΕΜΠ 
-  Πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές 
στο εξωτερικό (προϋποθέσεις, προγράμματα 
σπουδών κτλ). Εκπρόσωποι από μορφω-
τικούς φορείς θα αναφερθούν σε θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών στις ακόλουθες 

χώρες: Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ελβετία, Αυστραλία, ΗΠΑ 
-  Η υποστήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης 
στους φοιτητές/ αποφοίτους του ΕΜΠ για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
  Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 
15 Ιανουαρίου 2015, από τις 9:45 ως τις 
15:20, στην Πολυτεχνειούπολη  Ζωγράφου 
(Αμφιθέατρο Πολυμέσων, Κτήριο Βιβλιοθή-
κης ). 
Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη, 
μέσω της ιστοσελίδας http://onlineforms.gr/ 



Με έναν απίστευτο διοικητικό τσαμπουκά, αποκορύφωμα των πα-
ράνομων, κρυφών και εκδικητικών μεθοδεύσεων διάλυσης του Τα-
μείου και εξαθλίωσης των μηχανικών, που ακολουθεί τα τελευταία 
δύο χρόνια, η διοίκηση του Αντώνη Σελλιανάκη στο ΕΤΑΑ ξεπέρα-
σε τον εαυτόν της, διαπράττοντας νέο στυγερό ατόπημα, μαζικής 
οικονομικής επαγγελματικής και ηθικής εξόντωσης των ασφα-
λισμένων διπλωματούχων μηχανικών. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρή-
στος Σπίρτζης καταγγέλλει το νέο πραξικόπημα του κ Σελλιανάκη, 
καλώντας αυτούς που τον πρότειναν, τον τοποθέτησαν μέσω της  
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου και στηρίζουν 

είτε υποθάλπουν το καταστροφικό του έργο, να αναλάβουν αμέσως 
τις ευθύνες τους. Ζητά να προβούν στην άμεση απομάκρυνση του 
εγκάθετου προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ κ Σελλιανάκη, με ταυτόχρονο 
καταλογισμό ευθυνών για τα «έργα και τις ημέρες» του. Ταυτοχρό-
νως ο πρόεδρος του ΤΕΕ προειδοποιεί προς κάθε κατεύθυνση ότι ο 
τεχνικός επιστημονικός κόσμος στο σύνολο του, οι διπλωματούχοι 
μηχανικοί της χώρας είναι ανάστατοι και εξοργισμένοι από το νέο 
εισπρακτικό πραξικόπημα του κ Σελλιανάκη οργανώνοντας  δυνα-
μικές και προς κάθε νόμιμη και θεμιτή κατεύθυνση ενέργειες και 
αντιδράσεις. Στη σημερινή συνεδρίαση της Διοικούσας επιτροπής 
ΤΕΕ, ενόψει της σύγκλισης στην Αθήνα από Παρασκευή έως Κυ-
ριακή της  τριήμερης συνεδρίασης της Κεντρικής Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ,  με κεντρικό θέμα τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό των μηχανι-

κών, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης εισηγείται το ΤΕΕ, από 
κοινού με τους Επιστημονικούς Συλλόγους και τις Συλλογικότη-
τες των μηχανικών, να προχωρήσουν άμεσα και μέσα στις γιορτές 
των Χριστουγέννων σε δυναμικές κινητοποιήσεις, σε πανελλαδική 
κλίμακα και σε όλα τα μέτωπα επαγγελματικής και επιστημονικής 

δραστηριότητας των μηχανικών, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 
με όποιες συνέπειες αυτό συνεπάγεται. Ταυτοχρόνως να γίνει δυ-
ναμική  κατάληψη του ΕΤΑΑ, μέχρι την απομάκρυνση του κ Σελλια-
νάκη, την ανάκληση των παράνομων αποφάσεων του και την πλήρη 
αποκατάσταση των αδικιών και της νομιμότητας. Αιφνιδιαστικά και 
παράνομα,  χωρίς καμία απόφαση των οργάνων διοίκησης του Τα-
μείου, κατά παράβαση αντίθετων αποφάσεων, που έχουν λάβει το 
ΔΣ ΤΣΕΜΕΔΕ και το ΔΣ ΕΤΑΑ, ο εγκάθετος πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ 
κ. Σελλιανάκης, παρέδωσε μέσω του τμήματος μηχανογράφησης 
του ΕΤΑΑ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ στις Οικονομικές Εφορίες αναξιόπι-
στη και παραπλανητική λίστα ασφαλιστικών οφειλών των ασφα-
λισμένων του κλάδου Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, προκειμένου 
να ενεργοποιηθεί γιγαντιαία και μαζική εξοντωτική εισπρακτική 
επιχείρηση εις βάρος τους. Με το πρόσχημα συμψηφισμού οφει-
λών ασφάλισης και Εφορίας, με βάση τη «λίστα Σελλιανάκη», οι 
μηχανικοί καλούνται ξαφνικά και παράνομα να πληρώσουν ανα-
δρομικά και εφάπαξ,  το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών της 
τετραετίας 2011-2014 και μάλιστα εξωπραγματικά αυξημένες μαζί 
με επίσης δυσθεώρητες  προσαυξήσεις δήθεν υπερημερίας. Η 
πρόκληση συνεχίζεται καθώς συνυπολογίζονται στις οφειλές και 

αναδρομικές και προσαυξημένες εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, όταν είναι 
γνωστό ότι οι μηχανικοί ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ παρότι 
υπόκεινται και πληρώνουν εισφορές επί σειρά ετών δεν καλύπτο-
νται από παροχές ανεργίας, που μαστίζει τον τεχνικό επιστημο-
νικό κλάδο, καθώς υπουργείο Εργασίας και διοίκηση του ΕΤΑΑ 
προκλητικά αδιαφορούν στο σχετικό αίτημα. Οι μηχανικοί  ασφα-
λισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ έρχονται αντιμέτωποι, με εξωπραγ-
ματικές, εξοντωτικές και παράνομες εισφορές, αντιμετωπίζοντας 
ταυτοχρόνως ακαριαία οικονομική και επαγγελματική εξόντωση, 
καθώς απειλούνται άμεσα με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχεί-
ων,  παρακράτηση λογαριασμών και μη έκδοση ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενημερότητας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την άσκηση των συναλλαγών και του επαγγέλματος τους.

Εισπρακτικό πραξικόπημα,  
μαζικής οικονομικής εξόντωσης των μηχανικών 

Αναξιόπιστη η «λίστα Σελλιανάκη»

Με εισήγηση του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη 
το ΤΕΕ, Επιστημονικοί Φορείς και Συλλογικότητες 
των μηχανικών προχωρούν σε δυναμικές κινητο-
ποιήσεις μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Να απομακρυνθεί αμέσως ο κ Σελλιανάκης από 
τη θέση του, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί από το 
ΤΕΕ και το σύνολο των επιστημονικών φορέων 
«ανεπιθύμητο πρόσωπο» και να ανακληθούν οι 
παράνομες αποφάσεις του.

Το Χριστουγεννιάτικο δώρο του κυβερνητικού 
προέδρου του ΕΤΑΑ, κ. Σελλιανάκη στους  
διπλωματούχους μηχανικούς.
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Η «λίστα Σελλιανάκη»  κρίνεται απολύτως αναξιόπιστη. Περιλαμ-
βάνει ηλεκτρονικό αρχείο, που δεν είναι επικαιροποιημένο και 
ελεγμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, με εξοντωτι-
κές και εξωπραγματικές οφειλές, οι οποίες κατά βάση είναι πλα-
στές. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη χιλιάδες περιπτώσεις ρύθμισης 
των οφειλών, που ήδη έχουν γίνει και εξυπηρετούνται, οι οποίες 
τινάζονται στον αέρα, με μεγάλη ζημία του Ταμείου και εκδικητική 
ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Επίσης δεν περιλαμβάνονται πλή-
θος περιπτώσεων, που αφορούν σε νόμιμες ειδικές ρυθμίσεις και 
εξαιρέσεις ασφαλισμένων, όπως επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη 

δικαιούχοι που έχουν κινήσει διαδικασίες συνταξιοδότησης,  οι 
οποίοι οδηγούνται τώρα σε νέο «εισπρακτικό Καιάδα» και χάνουν 
δικαιώματα τους. Παραβιάστηκε κάθε κανόνας εύρυθμης και νόμι-
μης λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα και  καταργήθηκαν συλ-
λήβδην αποφάσεις του ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ και ΔΣ ΕΤΑΑ, οι οποίες όπως 
είναι γνωστό έχουν ληφθεί μετά από πολύμηνους αγώνες και δυνα-
μικές κινητοποιήσεις του ΤΕΕ και των φορέων των μηχανικών την 
τελευταία διετία. Αποφάσεις, που προβλέπουν ότι δεν επιβάλλονται 
εξωπραγματικές εισφορές και προσαυξήσεις και μάλιστα εφάπαξ 
και αναδρομικά, τις οποίες οι ασφαλισμένοι μηχανικοί εξ αντικει-

Συνέχεια στη σελ. 4 



N E W S L E T T E R

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4

Περισσότερες από 80 βουλευτικές και υπουργικές τροπολογίες έχουν κατατεθεί τα 
τελευταία 24ωρα στα νομοσχέδια, που ψηφίζονται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, ενώ 
έχει προγραμματιστεί η ψήφιση τριών νομοσχεδίων έως και τη Δευτέρα. Η επίσπευ-
ση της συζήτησης και ψήφισής τους έχει προκαλέσει ζωηρό βουλευτικό ενδιαφέρον 
στην κατάθεση τροπολογιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι έως και τις 3 μμ χθες, είχαν 
κατατεθεί στα τρία νομοσχέδια περί τις 80 τροπολογίες συνολικά, εκ των οποίων οι 12 
υπουργικές. Χθες ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για το ΕΣΠΑ 
και τις λαϊκές αγορές, στο οποίο έχουν κατατεθεί περί τις 11 τροπολογίες. Στο νομο-
σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα, 
έχουν κατατεθεί 43 τροπολογίες εκ των οποίων 8 υπουργικές, ενώ σε νομοσχέδιο για 
το Παρατηρητήριο Άνοιας που ψηφίζεται την προσεχή Δευτέρα, μια ημέρα πριν από 
την προγραμματισμένη δεύτερη ψηφοφορία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχουν 
κατατεθεί 27 τροπολογίες, εκ των οποίων 2 υπουργικές. Το νομοθετικό ενδιαφέρον 
των βουλευτών ποικίλει και αφορά από το εφάπαξ των Εθελοντών Μακράς Θητείας 
έως και τις συνθήκες για την εγκατάσταση των μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών σε περι-
οχές που καθορίζονται ως Καταφύγια «Άγριας Ζωής». Ανάμεσα στις βουλευτικές τρο-
πολογίες που έχουν κατατεθεί είναι και τροπολογία για την αναστολή της εκτέλεσης 
πρωτοκόλλων κατεδάφισης μέχρι την κύρωση δασικών χαρτών, αλλά και τροπολογία 
με την οποία προτείνεται να εξαιρούνται από τη φορολογία εισοδήματος τα ημερομί-
σθια του αγρότη και των μελών της οικογένειας του, μέχρι του ύψους των 9.000 ευρώ. 
Στο ίδιο νομοσχέδιο έχει κατατεθεί και βουλευτική τροπολογία με την οποία προτεί-
νεται να μην ισχύει το πόθεν έσχες για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Βροχή τροπολογιών στη Βουλή

«Νομοθετούν τη σύγχυση, την ασάφεια και τη σύγκρουση 
διατάξεων για τα δημόσια έργα» τονίζει ο ΣΑΤΕ σε ανακοί-
νωση του, ζητώντας την άμεση απόσυρση συγκεκριμένων 
διατάξεων. Αναλυτικά στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι: 
«Την απόσυρση διατάξεων, οι οποίες αναφέρονται στην 
εκτέλεση δημοσίων έργων, από το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο συζη-
τείται σήμερα στη Βουλή, ζήτησε με επείγον έγγραφό του 
ο ΣΑΤΕ από τον Υπουργό Κωνσταντίνο Σκρέκα, υπογραμ-
μίζοντας ότι είναι βέβαιο πως οι νέες διατάξεις θα προ-
καλέσουν σύγχυση και ασάφεια, ενώ είναι μάλλον βέβαιο 
πως θα έλθουν σε αντίθεση με αντίστοιχες ρυθμίσεις, που 
έγιναν νόμος μόλις τον Αύγουστο. Όπως επισημαίνεται στο 
έγγραφο του ΣΑΤΕ, δεδομένου ότι: 

-Στην Ελλάδα υπάρχει αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, που έως πρόσφατα είχε την νομο-
θετική πρωτοβουλία για τα ζητήματα των δημοσίων έργων 
και  

-Από τις 8/8/2014 έχει τεθεί σε ισχύ ο Ν.4281/2014, στον 
οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η σύνταξη Κανονισμού 
Ανάθεσης και η σύνταξη Κανονισμού Εκτέλεσης των Δη-
μοσίων Έργων στην χώρα, με πρωτοβουλία του Υπουργεί-
ου ΥΜΕΔΙ,

-Η νομοθέτηση νέων αποσπασματικών ρυθμίσεων είναι 
πολύ πιθανό να προκαλέσει τη σύγκρουση με άλλες, ανά-
λογες ρυθμίσεις.

Πράγματι, στο νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα, συ-
μπεριλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες αναφέρονται σε 
ζητήματα που έχουν ρυθμιστεί ή βρίσκονται στη φάση της 
ρύθμισης από το ΥΠΟΜΕΔΙ, κατά βάση, ως πρόβλεψη του 
νόμου του περασμένου Αυγούστου. Ως εκ τούτου, τονίζει 
ο ΣΑΤΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλότητα στην 
θεσμική διαδικασία ρύθμισης των θεμάτων που άπτονται 
των δημοσίων έργων, θα πρέπει να αποσυρθούν διατάξεις, 
που ενδεχομένως προκαλούν σύγχυση και ασάφεια, ώστε 
να εξεταστούν συνολικά σε σχέση με όλο το νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει το σύστημα παραγωγής δημοσίων έρ-
γων στην Χώρα».

Αίτημα απόσυρσης 
ρυθμίσεων για τα  

δημόσια έργα

Το ζήτημα του Χωρικού Σχεδιασμού, ζητή-
ματα αδειοδότησης, αλλά και γενικότερα η 
χωρική και κοινωνική δικαιοσύνη είναι τα 
θεμέλια για την ανάπτυξη, όπως τόνισε σε 
ημερίδα του ΣΕΒ ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάν-
νης Μανιάτης, επισημαίνοντας παράλληλα 
την ανάγκη ύπαρξης ενός επιχειρησιακού 
σχεδίου για την εφαρμογή των σχετικών 
νομοθετικών πρωτοβουλιών. Ο κ. Μανιά-
της έκανε λόγο για τα δώδεκα Περιφερει-
ακά Χωροταξικά Σχέδια που βρίσκονται σε 
εξέλιξη, για το νέο Ρυθμιστικό της Αττικής 
και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, την 
αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού 
για τον τουρισμό. Αναφέρθηκε επίσης στο 

ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον ορυκτό 
πλούτο για τη συνύπαρξη της αξιοποίησης 
του ορυκτού πλούτου με την αειφορία, με 
την προστασία της βιοποικιλότητας και του 
φυσικού περιβάλλοντος και την ταυτόχρο-
νη συνύπαρξη των ανθρώπινων κοινωνιών 
με τοπικές ωφελιμότητες, όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε. Τέλος, ο κ. Μανιάτης  μί-
λησε για την «Περιβαλλοντική Διαύγεια», 
το ηλεκτρονικό μητρώο περιβαλλοντικών 
αδειοδοτήσεων και ταυτόχρονα το ηλεκτρο-
νικό μητρώο περιβαλλοντικού φακέλου της 
κάθε δραστηριότητας, τα οποία, όπως είπε, 
θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο στον κάθε 
πολίτη.

Χωρικός σχεδιασμός

μένου αδυνατούν να πληρώσουν αφού στην συντριπτική πλειο-
ψηφία τους είναι άνεργοι, καταχρεωμένοι και οδηγούνται βίαια 
εκτός επαγγέλματος και αγοράς εργασίας. 
Οι αποφάσεις αυτές των ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ και ΔΣ ΕΤΑΑ είναι ισχυρό-
τατες και δεν ανακαλούνται καθώς εκκρεμεί  οριστική απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου έχει προσφύγει το ΤΕΕ.  
Σε μία κρίσιμη λοιπόν πολιτική συγκυρία για τη χώρα και τους 
μηχανικούς, καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 
ότι ο κ. Σελλιανάκης επιχειρεί να καταλύσει τη νομιμότητα και 
να γκρεμίσει ότι κέρδισαν οι μηχανικοί με τους αγώνες τους την  

τελευταία διετία με αποφάσεις του ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ και ΔΣ ΕΤΑΑ, 
αγνοώντας τις επιταγές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλι-
στα καταλύει την ίδια τη λειτουργία του Ταμείου και των υπηρε-
σιών του,  και προχωρά στο διαλυτικό και καταστροφικό έργο 
του συνεπικουρούμενος από μια μικρή ομάδα εγκάθετων υπαλ-
λήλων, που ο ίδιος έχει διορίσει παράνομα και χωρίς αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΑΑ. Το ΤΕΕ και οι διπλωματούχοι 
μηχανικοί έχουν αποδείξει ότι με τους αγώνες τους είναι απο-
φασισμένοι να υπερασπιστούν το δίκαιο, τη νομιμότητα. Αυτό θα 
κάνουν και τώρα. 

Συνέχεια από τη σελ. 3 
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ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Το μεγάλο εμπορικό κτίριο στο 71 της οδού 
Boncompagni, στη Ρώμη, κτισμένο το 1970 στο 
αυστηρό ύφος που προσομοιάζει με τα παλιά 
κτίρια της ιταλικής πρωτεύουσας, θα μετατραπεί 
σε εξαιρετικά σύγχρονες πράσινες κατοικίες. Κα-
λύπτει σχεδόν ένα οικοδομικό τετράγωνο (επιφά-
νεια οικοπέδου 6.268 τ.μ. και επιφάνειες κτιρίου 
περίπου 20.000 τ.μ.) και το διεθνές αρχιτεκτονικό 
γραφείο MAD, το οποίο είχε κερδίσει το 2010 τον 
διαγωνισμό, μετά από τέσσερα χρόνια μελετών, 
πήρε πρόσφατα την έγκριση της ανακατασκευής 
του από τις υπηρεσίες του δήμου.
Το κτίριο περιβάλει ένα αίθριο με δένδρα, αλλά 
στο μέλλον, τα αίθρια και τα δένδρα, θα …ξεχει-
λίζουν και στην εξωτερική του πλευρά ή - για να 
είμαστε ακριβείς - θα «κρέμονται» από τα μπαλκό-
νια και τις βεράντες.
Η ανακαίνιση του κτιρίου διατηρεί την αρχική 
δομή, όμως, αντικαθιστά τις βαριές και κλειστές 
προσόψεις με γυαλί και μέταλλο που δημιουρ-
γούν φαρδιά σκεπαστά μπαλκόνια-κήπους προς 
το δρόμο. Έτσι δημιουργούνται στο 8όροφο κτίριο 
145 διαμερίσματα με ανοικτούς και φωτεινούς 
χώρους διαβίωσης. Τα παράθυρα και τα μπαλκόνια 
καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό από ημιδιαφα-
νείς μεταλλικές κουρτίνες, ώστε να προστατεύεται 
η ιδιωτικότητα. Στην εσωτερική πλευρά διατηρείται 
μια μεγάλη κεντρική αυλή, με λίμνη και δένδρα.
Οι αρχιτέκτονες του MAD κάνουν λόγο για ένα 
«σύγχρονο τρόπο ζωής σε ένα μουσείο που μοιά-
ζει με πόλη, όπως η Ρώμη. Μέσω της προσαρμο-
στικής ανοικοδόμηση του έργου, αυτό το ‘ανοιχτό’ 
κτίριο θα επιτρέψει να επανέλθει η ζωτικότητα της 
αστικής ζωής στην παραδοσιακή γειτονιά» υποστη-
ρίζουν.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πιέσεις βουλευτών προς πρωθυπουργό και 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης- ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Η «ΦΟΡΜΟΥΛΑ» ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ- Τριγμοί από προτάσεις περί κυβέρνησης 
ειδικού σκοπού • Γερμανικό Κοινοβούλιο: ΑΝΑΨΕ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ • Τιτλοποιήσεις: DEAL 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΤΟ KKR 1,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ • Πακέτο Γιούνκερ: Ενισχύσεις 
από την Κομισιόν 315 δισ. ευρώ- Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΠΟΡΟΥΣ 
41,49 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ • Εισηγμένες: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2,05 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ 
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Νέο σήμα κινδύνου από τους εξαγωγείς- «Ασανσέρ» 
το ΧΑ- ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ- Αγωνιώδεις κινήσεις για να αποφευχθούν 
οι εκλογές και να αποκατασταθεί η ηρεμία στην αγορά • Έχει 
κατατεθεί πρόταση για ένταξη 174 έργων- 41,5 ΔΙΣ. ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ • Συμφωνία με τον επενδυτικό 
οίκο KKR- Πλάνο για επιπλέον χρηματοδότηση με 300 εκατ. 
ευρώ- ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 1,2 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- Νέα 
προσέγγιση των τραπεζών στη διαχείριση δανείων και συμμετοχών ● 

Αντ. Σαμαράς στη Σύνοδο Κορυφής- Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΘΑ 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ • Κινέζικες επενδύσεις: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ • Κέρδη 
για χρηματιστήριο και ρούβλι- «ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΛΛΑ Η ΡΩΣΙΑ 
ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ», ΛΕΕΙ Ο ΒΛ. ΠΟΥΤΙΝ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ FUND 
Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ- Στην Kohlberg Kravis Roberts 
μεταβιβάζει η Τράπεζα Πειραιώς δάνεια και συμμετοχές 1,2 δισ. 
ευρώ • ΣΤΟ 75,4% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟ 
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ • ΟΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΛΥΣΑΝ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ • ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 100% ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- Εξαιτίας της ανησυχίας 
για τις προοπτικές της οικονομίας • ΦΡΕΝΟ ΣΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ» 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΠ- «Υπερτυχερός» κέρδισε 
9.627 φορές… σ’ ένα χρόνο • ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΔΙΜΗΝΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ- Καλά λόγια αλλά και συστάσεις για συνέχιση των 
μεταρρυθμίσεων από Μέρκελ-Σόιμπλε.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΟΛΛΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ- 
ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ: Όχι συναίνεση- Διαφοροποίηση Βενιζέλου 
από Μαξίμου • ΠΡΟΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ Η ΜΕΡΚΕΛ- 
Υπογραμμίζει όμως ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη • ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΟΜΠΑΜΑ ΜΕ ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: Η Προεδρική εκλογή φέρνει όλο και πιο κοντά τις κάλπες- 
ΑΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ- Δίλημμα στο δίλημμα από κυβέρνηση- 
ΣΥΡΙΖΑ • Πωλήσεις Stop- ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ • Δημόσιο: ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ 
ΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2015.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τα σχέδια του Μαξίμου και τα «κόλπα» 
ΓΑΠ και στελεχών ΠΑΣΟΚ- ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΛΛΑ ΜΕ… ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ • ΣΤΟ ΠΑΡΑ 5’ ΑΠΟΦΕΥΧΘΗΚΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 
50 ΕΚΑΤ. € ΣΤΟ ΕΤΕΑ • Ο Πούτιν εξήγγειλε περικοπές και ζήτησε 
υπομονή από τους Ρώσους- ΡΩΣΙΚΟ… ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΧΡΟΝΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Σαμαράς- Τσίπρας συμφώνησαν σε κάτι: Πρόεδρος ή 
εκλογές- ΒΑΖΟΥΝ ΒΕΤΟ ΣΤΑ… ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΕΝΑΡΙΑ- Γρίφος 
Τσίπρα για το χρέος: Όχι μονομερείς ενέργειες, εκτός αν μας 
αναγκάσουν- Μήνυμα Μητσοτάκη: Οι πρόωρες εκλογές θα μας 
οδηγήσουν εκτός ευρώ • Τι λέει ο Κ. Καραμανλής για τις εξελίξεις- 
ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΙΣ 29, ΤΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο,ΤΙ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Έμεινε στα χαρτιά το Ταμείο 
που θα αποκαθιστούσε τη ζημιά από το PSI- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕ 
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- Σκληρή κριτική στους δανειστές από τη διεθνή 

των συνδικάτων • Αλέξης Τσίπρας: ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ, ΑΛΛΙΩΣ ΜΑΣ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Εγκαταλείπει τον Σαμαρά (στη δύσκολη στιγμή) 
ο Αντιπρόεδρος- Κλείνει το μάτι στο «κίνημα των βουλευτών» που 
ζητούν άλλη κυβέρνηση, άλλον πρωθυπουργό και μετάθεση εκλογών- 
ΠΟΝΗΡΙΕΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- Νεύρα στο Μαξίμου- Αμφίσημη δήλωση 
και από τον Μητσοτάκη που σήμερα πάει στον Παπούλια • ΕΞΙ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (!) ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ.

Η ΑΥΓΗ: Στο «παρά πέντε» των εκλογών- ΥΠΗΡΕΤΕΣ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ- Κατακλυσμός (86) υπουργικών και βουλευτικών 
τροπολογιών στη Βουλή προς εξυπηρέτηση «ημετέρων» και 
διαπλεκόμενων συμφερόντων, αμέσως μετά την πανωλεθρία στην 
ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας • Ο Αλ. 
Τσίπρας στην Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ: ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΕΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Δραματικές συνέπειες της 
προεδρικής εκλογής.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ξεκίνησε το 11ο συνέδριο της ΚΝΕ- ΟΙ ΝΕΟΙ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ 
ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Με απόφαση του ΣτΕ- «ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ 
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ιδού τα απομνημονεύματα συνεργασίας μεταξύ 
των Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και του μεγάλου Έλληνα εφευρέτη, 
που μερικοί κάνουν πως δεν υπήρξαν ποτέ!- ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΓΚΙΟΛΒΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΟΠΛΑ!
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 TEE ΕΝΑΝΤΙΟΝ ETAA ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ 
ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΣΤΙΣ ΔΟΥ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-19 | 19/12/2014

Λίστα με τους 40.715 οφειλέτες του πρώην ΤΣΜΕΔΕ απέστειλε 
στις εφορίες η διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), προκειμένου να ξεκινήσουν οι 
διαδικασίες συμψηφισμού οφειλών με επιστροφή φόρων, 
προκαλώντας την έντονη αντίδραση των μηχανικών. Οι 
μηχανικοί - εργολήπτες καταγγέλλουν ότι η διοίκηση του 
ΕΤΑΑ παρέδωσε πλαστές λίστες, καθώς οι οφειλές έχουν 
υπολογιστεί με τις αυξημένες εισφορές που προβλέπει ο νόμος 
3983, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου του 
2011. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE) έχει προσφύγει 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας θεωρώντας τις αυξήσει αυτές 
άδικες και παράνομες, και οι μηχανικοί, μέχρις ότου εκδοθεί η 
απόφαση, δεν ρυθμίζουν τις οφειλές τους, καθώς αμφισβητούν 
τον τρόπο υπολογισμού τους.
Οι μηχανικοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δηλώνουν 
αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, 
διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του ασφαλιστικού τους 
Ταμείου ΕΤΑΑ να αποστείλει στις εφορίες τα στοιχεία για 
οφειλές, καθώς με τον τρόπο αυτό δίνεται το «πράσινο φως» 
να κινηθεί η διαδικασία συμψηφισμού των οφειλών αυτών με 
επιστροφές φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία 
που διαθέτει η «Κ», από το 1,343 δισ. ευρώ οφειλών προς το 
ΕΤΑΑ, τα 905,351 εκατ. ευρώ αφορούν χρέη προς το ΤΣΜΕΔΕ, 
από 40.715 οφειλέτες. Άλλα 331,007 εκατ. ευρώ οφείλουν 
στο Ταμείο 32.764 ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΑΥ (γιατροί 
- φαρμακοποιοί) ενώ 106,972 εκατ. ευρώ οφείλουν 10.000 
ασφαλισμένοι στο πρώην TAN (Ταμείο Νομικών).
Με μια σκληρή ανακοίνωση του το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος κάνει λόγο για «εισπρακτικό πραξικόπημα, μαζικής 
οικονομικής εξόντωσης των διπλωματούχων μηχανικών» 
καταγγέλλοντας τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ Αντώνη Σελλιανάκη. Η 
εισήγηση του προέδρου του TEE Χρ. Σπίρτζη προς το TEE, τους 
επιστημονικούς φορείς και τους συλλόγους των μηχανικών είναι 
να προχωρήσουν άμεσα, μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, 
σε κινητοποιήσεις.
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των μηχανικών, η διοίκηση 
του ΕΤΑΑ, παρά τις αντίθετες αποφάσεις που έχει λάβει 
η διοικούσα επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, παρέδωσε μέσω του 
τμήματος μηχανογράφησης του Ταμείου και της ΗΔΙΚΑ 
Α.Ε., στις οικονομικές εφορίες λίστα ασφαλιστικών οφειλών 
«αναξιόπιστη και παραπλανητική» που οδηγεί σε «γιγαντιαία 
και μαζική εξοντωτική εισπρακτική επιχείρηση σε βάρος των 
μηχανικών».To TEE ζητεί αφενός να απομακρυνθεί αμέσως ο 
κ. Σελλιανάκης από τη θέση του, καθώς έχει ανακηρυχθεί από 
το TEE και το σύνολο των επιστημονικών φορέων «ανεπιθύμητο 
πρόσωπο», αφετέρου να ανακληθούν οι παράνομες αποφάσεις 
του. Οριστικές αποφάσεις για τις απεργιακές κινητοποιήσεις 
θα ληφθούν κατά την τριήμερη συνεδρίαση στην Αθήνα, από 
σήμερα έως και την Κυριακή, της Κεντρικής Αντιπροσωπείας 
του TEE. Οι μηχανικοί σχεδιάζουν παράλληλα και κατάληψη του 
ΕΤΑΑ.

ΔΩΡΑΚΙ ΣΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδα 31 | 19/12/2014

«Εκπτώσεις» και στους τίτλους ιδιοκτησίας θεσπίζει το 
υπουργείο Περιβάλλοντος για να αναγνωρίσει δικαιώματα σε 
όσους έχουν καταπατήσει δασικές εκτάσεις! Προβλέπεται η 
εκχώρηση τους με έγγραφα που έχουν εκδοθεί ως το 2004, 
όταν με το ισχύον καθεστώς πρέπει να χρονολογούνται από 
το 1974. Ο μόνος περιορισμός που τίθεται, προς το παρόν, 
είναι να χρησιμοποιούνται οι εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις 
μόνο για καλλιέργειες. Είναι άλλη μια δασοκτόνος ρύθμιση 
από την «καταιγίδα» τροπολογιών που προστέθηκαν χθες στο 
νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο συζητείται 
σήμερα και αύριο στη Βουλή. Λίγες ώρες αργότερα δόθηκε 
στη δημοσιότητα η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της 
Βουλής, με την οποία αμφισβητείται η διάταξη του αρχικού 
νομοσχεδίου που παραδίδει σε ιδιώτες και με χαμηλό τίμημα 
καμένες δασικές εκτάσεις με το πρόσχημα ότι δεν είναι εφικτό 
να αναδασωθούν. «Ερχεται σε αντίθεση με τα συνταγματικώς 
προβλεπόμενα ως προς την προστασία των αναδασωτέων 
εκτάσεων», επισημαίνει η μελέτη και αναφέρει ότι η διάταξη 
αυτή αφορά καταπατήσεις που έχουν γίνει έως το 2007. Οι 
επισημάνσεις δεν φαίνεται να πτοούν την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο χθες κατέθεσε νέες 
τροπολογίες με χαριστικές διατάξεις που ικανοποιούν αιτήματα 
βουλευτών και τοπικών παραγόντων.
Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η καταστρατήγηση των 
ελάχιστων προστατευτικών διατάξεων για τα δάση, αλλά και το 
συγχωροχάρτι για οικοδομικές παρανομίες. Μεταξύ άλλων: 
- θεσπίζονται αυξημένοι όροι δόμησης για κτίρια τύπου Mall 
και κέντρα διασκέδασης, ενώ επιταχύνονται οι διαδικασίες 
για τη χορήγηση των ειδικών εγκρίσεων. Μετατρέπονται σε 
ισόγεια οι υπόγειοι χώροι, με το πρόσχημα του φυσικού 
φωτισμού και αερισμού των εσωτερικών χώρων. Για τον ίδιο 
λόγο «ξεθάβονται» τα υπόσκαψα σε ιστορικούς τόπους και 
αρχαιολογικούς χώρους!
- Επιτρέπονται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση εμπορικών 
κτιρίων που λειτουργούσαν νόμιμα ως το 2014, αλλά με βάση 
την αλλαγή των χρήσεων γης πρέπει να απομακρυνθούν 
σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Στο όνομα «της 
ανταγωνιστικότητας της τοπικής κοινωνίας», δίνεται το δικαίωμα 
επέκτασης σε επαγγελματικά εργαστήρια και οινοποιεία, κατά 
παρέκκλιση των όρων δόμησης της περιοχής.
- Δίνεται παράταση, από 5 σε 10 χρόνια, στην παραμονή του 
ΠAO στο γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και κυρίως 
το δικαίωμα να προχωρήσει η ΠΑΕ σε εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων.
Ερωτήματα προκαλεί η διάταξη που δίνει το δικαίωμα 
«λειτουργικής συνένωσης» του τελευταίου ορόφου με το δώμα, 
χωρίς τη συναίνεση των υπόλοιπων ιδιοκτητών. Παρατείνεται 
επίσης ως το 2016 η ισχύς των οικοδομικών αδειών που είχαν 
χορηγηθεί πριν από το 2012.
Με άλλη διάταξη δημιουργείται νέο όργανο, το Συμβούλιο 
επιθεώρησης περιβάλλοντος, δόμησης, ενέργειας και 
μεταλλείων, που θα συγκροτείται από στελέχη των συναρμόδιων 
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υπουργείων. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται «η 
παροχή γνωμοδότησης» σε ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη 
διενέργεια επιθεωρήσεων έργων και δραστηριοτήτων από τους 
«αρμόδιους εκ του νόμου φορείς». Πρόκειται για «καπέλωμα» 
ελεγκτικών φορέων που θα θελήσουν να κάνουν ουσιαστικούς 
ελέγχους.
- Με επιθετικό τρόπο απαντά ο ανεξάρτητος βουλευτής Β. 
Οικονόμου στις δικαιολογημένες αντιδράσεις που προκάλεσε η 
τροπολογία για «πάγωμα» των προστίμων και των κατεδαφίσεων 
σε δάση ως την εκπόνηση δασικών χαρτών, η οποία 
προβλέπεται να ενταχθεί στο ίδιο νομοσχέδιο του υπουργείου 
Περιβάλλοντος. Κάνει λόγο για «υποκρισία και κροκοδείλια 
δάκρυα», υποστηρίζοντας ότι δεκάδες οικισμοί της εκλογικής 
του περιφέρειας έχουν δημιουργηθεί από δεκαετίες στην Αττική 
σε ζώνες που θεωρούνται δασικές από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  
 Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΓΗΣ ΔΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 38 | 19/12/2014

Μέχρι οκτώ φορές ανεβαίνουν οι αξίες των ακινήτων όταν 
εκπονούνται ειδικά αναπτυξιακά χωρικά σχέδια που δεν 
περιορίζουν τις χρήσεις γης μόνο σε μία.
Αυτό προκύπτει από μελέτη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Βιομηχανιών για το «Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού 
από τη σκοπιά της επιχειρηματικότητας». Από την έρευνα του 
ΣΕΒ αναδεικνύεται επίσης η επικίνδυνη, για τις επενδύσεις, 
καθυστέρηση στην εκπόνηση και θεσμοθέτηση γενικών 
πολεοδομικών σχεδίων καθώς και των σχεδίων χωρικής και 
οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης. Είναι χαρακτηριστικό 
πως τα προαναφερόμενα σχέδια μπορεί να διαρκέσουν από 
4,3 χρόνια μέχρι και 9,9 χρόνια. Στο διάστημα αυτό επενδύσεις 
ματαιώνονται ή κωλυσιεργούν καθώς πια αυτές είναι εκτός 
εποχής. H μελέτη που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση των 
βιομηχάνων, όπου έγινε και διαβούλευση για το θέμα, φέρνει 
ορισμένα παραδείγματα της ολοκληρωμένης χωροθέτησης 
ακινήτων. Για την ακρίβεια επικαλούνται τα Ειδικά Σχέδια 
χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) 
τα οποία αποδίδουν πολύπλευρες, πολυλειτουργικές και 
αλληλοσυμπληρούμενες χρήσεις γης. Έτσι ένα ακίνητο στη 
Χαλκιδική που μπορούσε να αξιοποιηθεί μόνο για αγροτική 
χρήση είχε αξία 1 εκατ. ευρώ. H εκπόνηση Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. που το 
καθιστά κατάλληλο για τουριστική ανάπτυξη οκταπλασιάζει την 
αξία του στα 8 εκατ. ευρώ. Αύξηση της αξίας δίνουν και άλλα 
δύο δημόσια ακίνητα, σύμφωνα με στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ, έξω 
από τη Θεσσαλονίκη και στην Κορινθία. Χωρίς Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. το 
πρώτο είχε αξία 30 με 35 εκατ. ευρώ και με το σχέδιο ανέβηκε 
στα 50 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο ακίνητο από τα 4 ανέβηκε στα 6 
εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Στην ίδια εκδήλωση ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης 
αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει στον 
χωροταξικό σχεδιασμό: «Δώδεκα περιφερειακά χωροταξικά 
σχέδια είναι σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή. Περιμένουμε 
τη διαβούλευση στα περιφερειακά συμβούλια για να 
υπογραφούν οι αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις», 
είπε αναφέροντας ένα από τα αποτελέσματα των αλλαγών 

που προώθησε. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας από 
την πλευρά του υπογράμμισε πως «η βελτίωση του εθνικού 
συστήματος χωρικού σχεδιασμού αποτελεί μεταρρύθμιση 
πρώτης προτεραιότητας, την οποία ίσως να μην έχουμε 
συνειδητοποιήσει όλοι στον αναγκαίο βαθμό».
Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Σάκης Καλλιτσάντσης 
υποστήριξε ότι «πολλά παραδείγματα επενδύσεων χρειάζονται 
10, 15 και 20 χρόνια να χωροθετηθούν και να αδειοδοτηθούν.
Ο ίδιος εξήρε τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις του 
ΥΠΕΚΑ, προσθέτοντας όμως την ανάγκη της έκδοσης των 
εφαρμοστικών διατάξεων. Ο κ. Καλλιτσάντσης τόνισε ακόμη πως 
λόγω της απουσίας χωρικού σχεδιασμού οι ξένοι επενδυτές 
αποθαρρύνονται.

ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 13 | 19/12/2014

Στα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών επέρριψε την ευθύνη 
για την αδυναμία να εξασφαλιστεί εγκαίρως η χρηματοδότηση 
του Κτηματολογίου ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης 
Μανιάτης, ενώ ο πρόεδρος της ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο - 
Χαρτογράφηση) Ηλίας Λιακόπουλος μιλώντας χθες στην Επιτροπή 
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής είπε πως θα επιμείνει 
στην ακύρωση των 22 διαγωνισμών για την κτηματογράφηση του 
υπολοίπου της χώρας. Και οι δύο, απαντώντας στις ερωτήσεις 
των βουλευτών κατά τη διαδικασία ενημέρωσης για την πορεία 
του έργου του Κτηματολογίου, επιβεβαίωσαν πλήρως το 
ρεπορτάζ της «Ν» για τα όσα διαμείβονται το τελευταίο διάστημα 
σε σχέση με τους διαγωνισμούς και το γεγονός ότι δεν έχει 
ακόμα εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους, παρά τα όσα έχει 
δηλώσει επανειλημμένως ο υπουργός Περιβάλλοντος. Επιπλέον, 
ο πρόεδρος της ΕΚΧΑ παραδέχθηκε εμμέσως πλην σαφώς ότι 
δεν υπάρχει περίπτωση το Κτηματολόγιο να ολοκληρωθεί στην 
προθεσμία που έχει τεθεί, δηλαδή μέχρι το 2020.
Ειδικότερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος προσπαθώντας να 
δικαιολογήσει το γιατί ακόμα δεν έχουν μεταφερθεί στην ΕΚΧΑ 
τα 114 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινώσει πως έχουν εξασφαλιστεί, 
μεταξύ άλλων, είπε πως το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν 
έχει χρήματα να διαθέσει. Επικαλέστηκε επιστολή του πρώην 
υπουργού Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη με την οποία δεσμευόταν 
για τη χρηματοδότηση του Κτηματολογίου και σημείωσε πως 
«αυτός που δίνει χρήματα σε όλα τα υπουργεία είναι ο υπουργός 
Οικονομίας και ο υπουργός Ανάπτυξης». Ο κ. Μανιάτης απέφυγε 
να τοποθετηθεί για το αν θα πρέπει ή όχι οι επίμαχοι 22 
διαγωνισμοί να ακυρωθούν, λέγοντας πως είναι θέμα της ΕΚΧΑ 
που θα πρέπει να δράσει με γνώμονα τη νομιμότητα.
Αντίθετα ο κ. Λιακόπουλος, ο οποίος να σημειώσουμε είναι 
πρόσωπο επιλογής του υπουργού Περιβάλλοντος, απέφυγε 
να τοποθετηθεί αναφορικά με τις καταγγελίες περί στημένων 
διαγωνισμών (σε όσους διαγωνισμούς υπήρχαν περισσότερες 
από μία προσφορές και συμμετοχή ξένων εταιρειών οι εκπτώσεις 
ήταν μέχρι και 35%, ενώ στους επίμαχους 22 οι εκπτώσεις δεν 
ξεπερνούσαν το 5% και στους 20 από αυτούς ο ενδιαφερόμενος 
ήταν μόνον ένας).


