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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ο «Μάρξ του 21ου αιώνα», ο Γάλλος οικονο-
μολόγος Τομά Πικετί, έδωσε μια ενδιαφέρουσα 
συνέντευξη στην εφημερίδα «Τα Νέα» (Σάββατο 
20/12/14), στην οποία υπογραμμίζει πως οι 
ανισότητες μας οδηγούν πίσω στις κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες του 19ου αιώνα και 
προτείνει λύσεις που μπορούν να βάλουν φρένο 
σ’ αυτό τον κατήφορο, τονίζοντας, μεταξύ άλλων: 
«Χρειαζόμαστε ένα σύνθετο πλέγμα πολιτικών, κοι-
νωνικών, φορολογικών και εκπαιδευτικών θεσμών, 
προκειμένου να αποτρέψουμε την επικράτηση των 
δυνάμεων που επιτείνουν τις ανισότητες».
Στην προσπάθεια αυτή ένα απ’ τα «όπλα» είναι η 
φορολογία. «Η κυριότερη δυσκολία που υπάρχει 
σήμερα είναι να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε μια 
κοινωνικά και φορολογικά προοδευτική πολιτική 
στους κόλπους μιας πολιτικής κοινότητας μεγάλου 
μεγέθους, όπως είναι η Ευρώπη. Πιστεύω ότι 
μπορεί να συμβάλει σε αυτό ο εκδημοκρατισμός 
της οικονομικής γνώσης. Τα ζητήματα των εισοδη-
μάτων και των περιουσιών, του κεφαλαίου και του 
δημοσίου χρέους, είναι πολύ σημαντικά για να τα 
αφήσουμε σε μια μικρή ομάδα ειδικών» αναφέρει.
«Προτιμώ την προοδευτική φορολογία επί του ιδιω-
τικού κεφαλαίου, καθώς αυτό επιτρέπει να πληρώ-
νουν περισσότερα οι πιο πλούσιοι. Με τον πληθω-
ρισμό ή με τη διαγραφή του χρέους δεν ελέγχεις 
πάντα πολύ καλά ποιος πληρώνει στο τέλος. Σε 
κάθε περίπτωση, πάντως, μια μερική διαγραφή 
μπορεί να αποδειχθεί απαραίτητη στην Ευρώπη» 
προσθέτει και θυμίζει πως το 1945, το χρέος της 
Γαλλίας και της Γερμανίας έφτανε το 200% του 
ΑΕΠ τους, που μειώθηκε στο 20% το 1950, δίχως 
αποπληρωμή χρεών, αλλά μέσω του πληθωρισμού 
και της διαγραφής.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επί ποδός βρίσκεται το ΤΕΕ και ο τεχνικός επιστη-
μονικός κόσμος της χώρας, αντιμετωπίζοντας ομό-
θυμα ως αιτία πολέμου το εισπρακτικό πραξικόπημα, 
που επιφύλαξε εν είδη Χριστουγεννιάτικου δώρου, 
ο εγκάθετος πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ Αντώνης Σελ-
λιανάκης, πυροδοτώντας μαζική ηθική,  οικονομική 
και επαγγελματική εξόντωση των διπλωματούχων 
μηχανικών. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 
εκφράζοντας τη βούληση των οργάνων διοίκησης 
του ΤΕΕ και του σώματος των ελλήνων μηχανικών 
αλλά και του συνόλου των επιστημονικών φορέων 
ασφαλισμένων των κλάδων του ΕΤΑΑ,  (ιατρών, 
φαρμακοποιών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων της 
χώρας) , που έχουν ανακηρύξει τον κ Σελλιανάκη 
«ανεπιθύμητο πρόσωπο», με επείγουσα επιστολή του 
καλεί τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας, Ιωάννη Βρούτση, να προχωρήσει 
αμέσως, εντός της εβδομάδας, στην απομάκρυνση 
του κ Σελλιανάκη και σε ταυτόχρονη ανάκληση των 
παράνομων και εξοντωτικών πεπραγμένων του. Η 
Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, που σε τριήμερη συ-
νεδρίαση της στην Αθήνα, συζήτησε, διαμόρφωσε 
και αποφάσισε πλαίσιο ολοκληρωμένων θέσεων και 
παρεμβάσεων του ΤΕΕ, συνολικά  για το ασφαλιστι-
κό των μηχανικών, συμπεριέλαβε στις αποφάσεις 
της το αίτημα της άμεσης απομάκρυνσης του προ-
έδρου του ΔΣ του ΕΤΑΑ, όπως έχουν ζητήσει όλοι 
οι πρόεδροι των Επιστημονικών φορέων και άμεση 
αναστολή της παράνομης αποστολής των ασφαλιστι-
κών οφειλών, των παράνομων αυξήσεων, των παρά-
νομων αναδρομικών αυξήσεων και των παράνομων 

προσαυξήσεων από τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ στις 
οικονομικές υπηρεσίες. Ταυτοχρόνως  η Κεντρική 
Αντιπροσωπεία ΤΕΕ αποφάσισε να εξουσιοδοτή-
σει  τη Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ, η οποία  ήδη έχει 
διαμορφώσει με απόφαση της αγωνιστικό και διεκδι-
κητικό πρόγραμμα, το ΤΕΕ από κοινού με τους Επι-
στημονικούς Συλλόγους και τις Συλλογικότητες των 
μηχανικών,  να προχωρήσει σε δυναμικές  κινητοποι-
ήσεις, σε πανελλαδική κλίμακα και σε όλα τα μέτωπα 

επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας 
των διπλωματούχων μηχανικών, στο δημόσιο και ιδι-
ωτικό τομέα. 

Με αυτά τα δεδομένα ο Χρ. Σπίρτζης με την επιστολή 
του θέτει τον Ι. Βρούτση προ των ευθυνών του, να 
αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες, ώστε να μην οδη-
γήσει τον κλάδο των μηχανικών σε διαδικασίες και 
αντιδράσεις, που όπως χαρακτηριστικά σημειώνει 
«δεν είναι επιθυμητές ιδιαίτερα αυτήν την κρίσιμη για 
τη χώρα περίοδο».

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

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ  
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΒΡΟΥΤΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ

Άμεση απομάκρυνση  
και ανάκληση 

των παράνομων αποφάσεων  
Σελλιανάκη
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας

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

12
Ιανουαρίου

2014

15
Ιανουαρίου

2014

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α 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

  Tο Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο 
του κύκλου δημόσιων συζητήσεων με θέμα: 
«Σχεδιασμός του χώρου και αστική κρίση», διορ-
γανώνει στις 12 Ιανουαρίου 2015 -στην Αίθουσα 
Τ102, κτίριο Τοσίτσα, 1ος όροφος (18.00 - 20.30)-  
συζήτηση με θέμα: «Μεγάλες μητροπολιτικές 
παρεμβάσεις στην Αθήνα και αστική ανάπτυξη. 
Πώς και για ποιους;».
Θα μιλήσουν οι: Κώστας Βουρεκάς, αρχιτέκτων-
πολεοδόμος,ΥΔ ΕΜΠ και Παναγιώτης Τουρνικι-
ώτης, αρχιτέκτων, καθηγητής ΕΜΠ. Συντονιστής: 
Λουκάς Τριάντης, αρχιτέκτων-πολεοδόμος, ΥΔ 
ΕΜΠ.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2107723590, astiko@arch.
ntua.gr, www.arch.ntua.gr/envlab

   Το 21ο φοιτητικό συνέδριο με τίτλο: “Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2015” θα πραγματο-
ποιηθεί στη Πάτρα, στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 
2015, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριό-
τητας του μαθήματος “Επισκευές και Ενισχύσεις 
Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα”, που 
διδάσκεται στο Ε’ Έτος Σπουδών του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Διοργανωτές της εκδήλωσης είναι το Πανεπιστή-
μιο Πατρών και ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Ελλάδος.
Εκτός από τις φοιτητικές παρουσιάσεις θα υπάρ-
ξουν και ομιλίες από καθηγητές του Ε.Μ.Π., του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πατρών. 
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες: Ν. Καρέλα, Π.Μ.  (τηλ. 2610-996539, 
e-mail: nkarela@upatras.gr), καθ. Σ. Η. Δρίτσος 
(dritsos@upatras.gr), ιστοσελίδα: http://www.
episkeves.civil.upatras.gr/

Συζήτηση στο ΕΜΠ

“Επισκευές και Ενισχύσεις 
Κατασκευών 2015”                    

To 14ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Ελλά-
δα – Global NEST,  ένα από τα μεγαλύτερα 
περιβαλλοντικά συνέδρια παγκοσμίως, θα 
διεξαχθεί στο νησί της Ρόδου, από τις 3 έως 
τις 5 Σεπτεμβρίου 2015. 
Υποστηρίζεται από το διεπιστημονικό δίκτυο 
Global NEST (Network of Environmental 
Science and Technology), ένα διεθνές 
περιβαλλοντικό κίνημα, με μέλη από πε-
ρισσότερες από 60 χώρες. Το Global NEST 
επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα 
τα οποία αποτελούν καινοτομία στο χώρο της 
έρευνας.

Θεματολογία 
- Διαχείριση νερού και υγρών αποβλήτων
- Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης
- Διαχείριση στερεών απορριμμάτων
- Διαχείριση οσμών
- Υδρολογία και διαχείριση υδάτινων πόρων
- Ρύποι προτεραιότητας
- Αέρια ρύπανση
- Κλιματική αλλαγή
- Καθαρές μορφές ενέργειας 
- Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, διαχείριση 
και πολιτικές σε πόλεις και περιφέρειες
- Οικολογία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων
- Δημόσια υγεία και περιβάλλον
- Ανάλυση και προσομοίωση περιβαλλοντι-
κών δεδομένων
- Ρύπανση και αποκατάσταση εδάφους
- Ταμιευτήρες και περιβάλλον
- Υδατικό και ενεργειακό αποτύπωμα
- Εταιρική κοινωνική ευθύνη
- Βιο-παρακολούθηση
- Διαχείριση θαλάσσιου και παράκτιου περι-
βάλλοντος
- Τουρισμός και περιβάλλον
- Περιβαλλοντικές προκλήσεις νησιών 
(Workshop IWIC ’15)

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου, η Αγγλική.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν 
και να υποβάλλουν τις περιλήψεις πρωτότυ-
πων ερευνητικών εργασιών για το CEST2015 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cest.gnest.org/ .
Η Επιστημονική Επιτροπή αναζητά προτά-
σεις για workshops, οι οποίες μπορούν να 
υποβληθούν έως την 1η Μαρτίου 2015
Παράλληλα, νέοι ερευνητές προτρέπονται 
να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο. 
Εκτός από την υποβολή εργασιών, οι νέοι 
ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλ-
λουν το περίγραμμα της διδακτορικής τους 
διατριβής αν αυτή είναι πρόσφατα ολοκλη-
ρωμένη ή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.  
Σκοπός των παρουσιάσεων δεν είναι η κρι-
τική αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας 
από ειδικούς, αλλά η πληροφόρηση μέσω 
των παρουσιάσεων, της ευρύτερης επιστημο-
νικής και επαγγελματικής κοινότητας για τις 
τελευταίες εξελίξεις σε πεδία της Περιβαλ-
λοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Κρίσιμες ημερομηνίες:
Υποβολή περιλήψεων  
έως 10 Ιανουαρίου 2015
Υποβολή πλήρους εργασίας  
ως 31 Μαρτίου 2015
Πληροφορίες: Τηλ. 210-6492451- 452, 
e-mail: cest@gnest.org,  
http://cest.gnest.org



Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης με την  επιστολή του προς 
τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Ιωάννη Βρούτση ζητά να απομακρυνθεί αμέσως ο κ Σελλιανάκης 
από τη θέση του, που έχει ανακηρυχθεί από το ΤΕΕ και το σύνολο 
των επιστημονικών φορέων «ανεπιθύμητο πρόσωπο» και αμέ-
σως να ανακληθούν οι παράνομες αποφάσεις του. Ταυτοχρόνως 
καταγράφει τη σωρεία των συνεχών και κατ΄  εξακολούθηση 
παράνομων, αντιδεοντολογικών και εκδικητικών εις βάρος των 
ασφαλισμένων μηχανικών και του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ πεπραγμέ-
νων του κ Σελλιανάκη της τελευταίας διετίας. Ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ στέλνει στον υπουργό και την επιστολή των επτά προέδρων 
των Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων, που οι ασφαλισμέ-
νοι μέλη τους υπάγονται στους αντίστοιχους κλάδους του ΕΤΑΑ 
(υγειονομικών , νομικών συμβολαιογράφων)  οι οποίοι ζητούν 
την απομάκρυνση του κ. Σελλιανάκη από το Ταμείο. Επιστο-
λή που όπως υπογραμμίζει ο Χρ. Σπίρτζης προς τον Ι. Βρούτση  
αφαιρεί κάθε «δικαίωμα, ηθικό αλλά και ουσιαστικό, να συνε-
χίσετε να καλύπτετε και να τον διατηρείτε στη θέση του». Στην 
επιστολή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρεται  και παραθέτει 
στον υπουργό αναλυτικά στοιχεία για τα τελευταία πεπραγμένα 
της «λαμπρής» θητείας του κ. Σελλιανάκη, που εντός των εορτών 
των Χριστουγέννων συνεχίζει το καταστροφικό του έργο απένα-
ντι στους Μηχανικούς και το Ταμείο.
Σημειώνεται ότι  αιφνιδιαστικά και παράνομα,  χωρίς καμία 
απόφαση των οργάνων διοίκησης του Ταμείου, 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 αναξιόπιστη και παρα-
πλανητική λίστα ασφαλιστικών οφειλών των ασφαλισμένων του 
κλάδου Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, προκειμένου να ενεργο-
ποιηθεί γιγαντιαία και μαζική εξοντωτική εισπρακτική επιχείρη-
ση εις βάρος τους. 
Με το πρόσχημα συμψηφισμού οφειλών ασφάλισης και Εφορί-
ας, με βάση τη «λίστα Σελλιανάκη», οι μηχανικοί καλούνται αιφ-
νιδίως και παράνομα να πληρώσουν αναδρομικά και εφάπαξ, το 
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών της τετραετίας 2011-2014 
και, μάλιστα, εξωπραγματικά αυξημένες μαζί με επίσης δυσθε-
ώρητες προσαυξήσεις δήθεν υπερημερίας.
Η «λίστα Σελλιανάκη» περιλαμβάνει ηλεκτρονικό αρχείο, που 
δεν είναι επικαιροποιημένο και ελεγμένο από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Ταμείου, με εξοντωτικές και εξωπραγματικές 
οφειλές, οι οποίες κατά βάση είναι πλαστές. 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 πλήθος περιπτώσε-
ων, που αφορούν σε νόμιμες ειδικές ρυθμίσεις και εξαιρέσεις 
ασφαλισμένων, όπως επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιούχοι 
που έχουν κινήσει διαδικασίες συνταξιοδότησης,  οι οποίοι οδη-
γούνται τώρα σε νέο «εισπρακτικό Καιάδα» και χάνουν δικαιώ-
ματα τους.
Παραβιάζεται κάθε κανόνας εύρυθμης και νόμιμης λειτουργίας 
του ασφαλιστικού φορέα. Επιχειρείται να καταργηθούν συλλή-
βδην αποφάσεις του ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ και ΔΣ ΕΤΑΑ, οι οποίες όπως 

είναι γνωστό έχουν ληφθεί μετά από πολύμηνους αγώνες και 
δυναμικές κινητοποιήσεις του ΤΕΕ και των φορέων των μηχα-
νικών την τελευταία διετία. Αποφάσεις, που προβλέπουν ότι δεν 
επιβάλλονται εξωπραγματικές εισφορές και προσαυξήσεις και 
μάλιστα εφάπαξ και αναδρομικά, τις οποίες οι ασφαλισμένοι 
μηχανικοί εξ αντικειμένου αδυνατούν να πληρώσουν αφού στην 
συντριπτική πλειοψηφία τους είναι άνεργοι, καταχρεωμένοι και 
οδηγούνται βίαια εκτός επαγγέλματος και αγοράς εργασίας. Οι 
αποφάσεις αυτές των ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ και ΔΣ ΕΤΑΑ είναι ισχυρότατες 
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, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης επισημαίνει 
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. Μά-
λιστα καταλύει την ίδια τη λειτουργία του Ταμείου και των υπη-
ρεσιών 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, όπως υπογραμμίζεται έχουν αποδείξει ότι με τους 
αγώνες τους είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν το δίκαιο 
και τη νομιμότητα. Αυτό θα κάνουν και τώρα.
Τέλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ στην επιστολή του προς τον υπουργό 
Εργασίας υπενθυμίζει την παλιότερη πρόταση του ΤΕΕ για την 
εκ περιτροπής τοποθέτηση Προέδρου του ΕΤΑΑ από τους Φορείς 
των τριών  Κλάδων Ασφαλισμένων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΒΡΟΥΤΣΗ

Άμεση απομάκρυνση και ανάκληση 
των παράνομων αποφάσεων Σελλιανάκη

Να απομακρυνθεί αμέσως ο κ. Σελλιανάκης από 
τη θέση του και να ανακληθούν οι παράνομες 
αποφάσεις του ζητά ο πρόεδρος ΤΕΕ από τον 
υπουργό Εργασίας Ι. Βρούτση.
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Τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, η σεισμικότητα, η δράση του νερού και οι 
έντονες βροχοπτώσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, αποτελούν 
παράγοντες που ενισχύουν τις αποκολλήσεις βράχων στην περιοχή των Δελ-
φών. Σύμφωνα με το δίκτυο ered.gr  το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Ήδη 
από τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Ηρόδοτος το επισημαίνει, ενώ γνωρίζουμε ότι το 373 
π.Χ. αποκόπηκαν βράχια από τις Φαιδριάδες Πέτρες, καταστρέφοντας το βο-
ρειοδυτικό τμήμα του ναού του Απόλλωνα, γεγονός που έχει συνδεθεί με τον 
μεγάλο σεισμό που καταπόντισε την Ελίκη. Αλλά και πιο πρόσφατα, το 1905, 
ένα σημαντικό τμήμα του πέτρινου ναού της Προναίας υπέστη ζημιές μετά 
από πτώση τριών μεγάλων βράχων. Το θέμα απασχόλησε το Κεντρικό Αρχαι-
ολογικό Συμβούλιο, καθώς το πρόβλημα αντιμετωπίζεται συστηματικά για 
πρώτη φορά, «μετά από προσπάθειες χρόνων από το Υπουργείο Πολιτισμού», 
όπως δήλωσε η γγ Λ. Μενδώνη. Τα  μέλη του ΚΑΣ έδωσαν το «πράσινο φως» 
στη προκαταρκτική μελέτη που προκήρυξε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
και η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις δύο αρμόδιες διευθύνσεις 
του ΥΠΠΟΑ, τη διεύθυνση προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και τη δι-
εύθυνση αναστήλωσης αρχαίων μνημείων. Πρόκειται για τη λήψη άμεσων και 
ειδικών μέτρων προστασίας που θα υλοποιηθούν σε δύο στάδια, αλληλένδετα 
μεταξύ τους, αλλά με διαφορετικό βαθμό ωριμότητας ως προς την εφαρμο-
γή τους. Στα άμεσα μέτρα συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η απομάκρυνση 
τεμαχίων, η εγκατάσταση αλεξικέραυνων και προειδοποιητικού συστήματος 
συναγερμού και η τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης καταπτώσεων βράχων σε 
επιλεγμένες θέσεις. Σε δεύτερη φάση προβλέπονται μέτρα όπως αγκυρώσεις 
στα πρανή και προστατευτικά σκέπαστρα επίσκεψης πεζών στην Κασταλία 
πηγή, σήμερα κλειστή για λόγους ασφαλείας, καθώς και σε τμήματα της Εθνι-
κής Οδού. Τα μέτρα που αφορούν το δεύτερο στάδιο εργασιών προϋποθέτουν 
τη σύνταξη ειδικών μελετών στερέωσης και προστασίας σε μεγαλύτερη κλί-
μακα.

Μέτρα προστασίας στους Δελφούς

Ανοικτή θα παραμείνει η ηλεκτρονική εφαρμο-
γή στο TAXISnet για τις διορθώσεις στο Ε9 έως 
και τις 30 Δεκεμβρίου όπως διευκρινίζουν στελέ-
χη του υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο 
έδωσε παράταση της προθεσμίας μέχρι και την 
30-12-2014. Την παράταση όπως διευκρινίζεται με 
ανακοίνωση του υπουργείου θα προβλέπει τροπο-
λογία που πρόκειται να κατατεθεί εντός των επο-
μένων ημερών. Σε ότι αφορά μεταβολές της περι-
ουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, που 
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2014, θα δηλωθούν 

μέχρι και 31-03-2015.

Παράταση

Δεκαεπτά υπουργικές και είκοσι πέντε βουλευτικές τρο-
πολογίες υπερψηφίστηκαν τελικά το Σάββατο σε σύνολο 
80 από τα κόμματα της συγκυβέρνησης στην Ολομέλεια 
της Βουλής, με αφορμή το επίσης ογκώδες νομοσχέδιο 
για τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις που επικαιροποιεί 
τον νόμο Τρίτση, για τις εισφορές σε γη και χρήμα. Μπρο-
στά στον πρωτοφανή όγκο των τροπολογιών, η συντριπτική 
πλειοψηφία των οποίων υιοθετείτο χωρίς συζήτηση από 
την κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ αποχώρησαν πριν 
την έναρξη των ψηφοφοριών.  Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, 
κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην αρ-
μόδια Επιτροπή, όπως και στην Ολομέλεια, είχαν επιφυ-
λαχθεί για τις διατάξεις που δεν είχαν τύχει διαβούλευσης 
εκ μέρους του υπουργείου (άρθρα 7-14) ενώ είχαν διατυ-
πώσει και έντονες επιφυλάξεις για το επίμαχο άρθρο 12 
που μεταξύ άλλων νομιμοποιούσε στην πράξη παράνομες 
εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων της περιόδου 1975-2007 
από αγρότες. Μετά τις διπλές αλλαγές που επέφερε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, στο 
άρθρο 12, οι ΑΝΕΛ υπερψήφισαν το σύνολο του νομοσχε-
δίου.  Οι αλλαγές στο άρθρο 12, (ρητή αναφορά απαγό-
ρευσης κτισμάτων στις εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις, 
κατάργηση της διάταξης περί ακύρωσης των "μη πραγ-
ματοποιήσιμων αναδασώσεων" μετά από πενταετία κ.ά.) 
έκαμψαν και την Δημοκρατική Αριστερά, η οποία δήλωσε 
"παρών" στο άρθρο, ενώ υπερψήφισε και άλλα οκτώ.  Από 
τις 42 τροπολογίες που επισυνάφθηκαν στο νομοσχέδιο, οι 
οκτώ υπερψηφίστηκαν από τα κόμματα της πλειοψηφίας, 
τη ΔΗΜΑΡ και τους ΑΝΕΛ, δώδεκα καταψηφίστηκαν από 
τους ΑΝΕΛ και 18 από τη ΔΗΜΑΡ. Η Δημοκρατική Αρι-
στερά δήλωσε επίσης "παρών" σε έξι τροπολογίες, ενώ οι 
ΑΝΕΛ σε δεκατρείς. 

«Βροχή» τροπολογιών 
στη Βουλή

Στην αναβολή του φόρου υπεραξί-
ας στις μεταβιβάσεις ακινήτων έως 
το τέλος του 2016 προχώρησε το 
υπουργείο Οικονομικών, έπειτα από 
διαπραγματεύσεις του υφυπουργού 

Γιώργου Μαυραγάνη με τα τεχνικά 
κλιμάκια της τρόικας. Η σχετική διά-
ταξη θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, 
ενώ όπως αναφέρεται στην ανακοί-
νωση του ΥΠΟΙΚ. 

Αναβολή
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Οι Αμερικανοί (με μεγάλη ικανοποίηση) 
διαπιστώνουν άμεσα την κατρακύλα των 
διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς 
αυτές ήδη «καθρεφτίζονται» στις τιμές 
καυσίμων στα πρατήρια. Με την τιμή του 
βαρελιού του West Texas Intermediate 
να πέφτει κάτω από 55 δολάρια και 
του αργού τύπου Brent κάτω από τα 60 
δολάρια, για πρώτη φορά σε πέντε χρό-
νια, η μέση τιμή της βενζίνης βρέθηκε 
σε εθνικό επίπεδο στα 2,53 δολάρια το 
γαλόνι, δηλαδή χαμηλότερα τουλάχιστον 
κατά ένα δολάριο σε σχέση με τιμές 
στα τέλη Απριλίου. Όσο για το φυσικό 
αέριο, ο αριθμός των πρατηρίων που το 
προσφέρουν χαμηλότερα από 2 δολάρια 
το γαλόνι αυξάνεται καθημερινά. Προς 
διευκόλυνση της σύγκρισης υπενθυ-
μίζουμε ότι κάθε γαλόνι, αντιστοιχεί σε 
τέσσερα λίτρα καύσιμου στην Ελλάδα.
Κατά τους Αμερικανούς αναλυτές οι 
τιμές φυσικού αερίου των ΗΠΑ επηρε-
άζονται πιο πολύ από τις διεθνείς τιμές 
του πετρελαίου Brent. Όσον αφορά την 
πτώση των τιμών του πετρελαίου, την 
αποδίδουν στην μείωση της ζήτησης 
λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης 
στην Ευρώπη και την Ασία, αλλά και 
στην κυκλοφορία οχημάτων μικρότερης 
κατανάλωσης. Εν μέρει και στην αύξηση 
της παραγωγής πετρελαίου στις ΗΠΑ, 
σε συνδυασμό με το ισχυρό δολάριο. 
Μάλιστα, προχωρούν στην πρόβλεψη 
ότι η τιμή του πετρελαίου, εντός του 
2015, μπορεί να πέσει σχεδόν ως τα 
40 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο ΟΠΕΚ 
εμφανίζεται απρόθυμος να μειώσει την 
παραγωγή για να στηρίξει τις τιμές. Μια 
τέτοια εξέλιξη θα συμπαρασύρει στην 
πτώση και τις τιμές του φυσικού αερίου, 
φτάνοντας στα πρατήρια την τιμή του 
κάτω από μισό ευρώ το λίτρο!

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ  
ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΤΙΣ ΗΠΑ)

5

ΜΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΠΟΛΗ 

Μια πόλη με συνολική επιφάνεια 
αρκετή για να στεγάσει 5.000 άτομα, 
αυτάρκη σε ενέργεια, σχεδιάζουν να 
δημιουργήσουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας το Πανεπιστήμιο του Τό-
κιο, τα αρμόδια υπουργεία της ιαπωνικής κυβέρνησης και επιχειρήσεις ενέργει-
ας της χώρας!
Την αρχική πρόταση έκανε η ιαπωνική κατασκευαστική εταιρεία Shimizu Corp 
και η ιδέα - που μοιάζει να βγαίνει από σενάριο επιστημονικής φαντασίας του 
Χόλιγουντ - αποσκοπεί, όπως λένε οι εμπνευστές της, στη μελλοντική αντιμετώ-
πιση των αυξανόμενων παγκόσμιων προβλημάτων, όπως η άνοδος της στάθμης 
της θάλασσας και η ανάγκη εξασφάλισης νέων καθαρών πηγών ενέργειας.

Τα φουτουριστικά σχέδια που συνοδεύουν 
τη δημοσιοποίηση της ιδέας αφορούν 
μια τεράστια σπείρα, που ξεκινά από την 
επιφάνεια της θάλασσας και φτάνει έως 
τον βυθό του ωκεανού, περίπου, 2,8 μίλια 
βάθος, στα ανοικτά της Ιαπωνίας. Το πρώ-
το και ανώτερο τμήμα είναι μια σφαίρα με 
διάμετρο 500 μέτρων, η οποία θα αποτε-
λέσει τις οικιστικές ζώνες και αυτή όπου 
θα «στεγαστούν» οι επιχειρήσεις και τα 
ξενοδοχεία. Το δεύτερο τμήμα είναι μια 
σπείρα, μήκους εννέα μιλίων, η οποία θα 
φτάνει ως τον βυθό της θάλασσας, όπου 
θα υπάρχει ένα λιμάνι για υποβρύχια και 
το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, το 
οποίο θα αξιοποιεί μικρο-οργανισμούς 
που μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρα-
κα σε μεθάνιο. Επιπλέον ενέργεια θα πα-
ράγεται κατά μήκος της σπείρας, αξιοποι-
ώντας τις διαφορετικές θερμοκρασίες του 
θαλασσινού νερού, μέσω της εφαρμογής 
τεχνολογιών θερμικής μετατροπής.
Κατά την εταιρεία Shimizu, που έχει δη-
μιουργήσει παράδοση στις προτάσεις που 

φτάνουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο έργο 
απαιτεί πέντε χρόνια για την κατασκευή του, ενώ το σύνολο της απαιτούμενης 
τεχνολογίας θα υπάρχει σε 15 χρόνια.



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πρόταση για διευρυμένη κυβέρνηση και 
εκλογές στο τέλος του 2015- ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- Αλλαγή πλεύσης στο «παρά πέντε» •  Ποιες 

είναι οι ταμειακές ανάγκες του Δημοσίου- Ο Αύγουστος πιο κρίσιμος 
μήνας- ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ Η ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ- 
Το άνοιγμα Σαμαρά βρίσκει ανταπόκριση σε ανεξάρτητους, 
ωστόσο ΔΗΜΑΡ και ΑΝΕΛ λένε «όχι» στον Σταύρο Δήμα, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να καλύπτει τον Καμμένο • Εφορία: ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 2015  •  Αραβικά Εμιράτα: ΑΝΕΥΘΥΝΑ 
ΥΨΗΛΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Εθνική πρωτοβουλία Σαμαρά για έξοδο 
από το νοσηρό πολιτικό κλίμα- ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ 4 ΚΙΝΗΣΕΙΣ  •  
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ 
ΑΝ.ΕΛ.  •  Σήμερα πιθανότατα το εισαγγελικό πόρισμα για τη βρόμικη 
υπόθεση- ΚΟΝΤΡΑ ΧΑΪΚΑΛΗ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, 
ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ… ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ.

ΕΘΝΟΣ: Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό παραμονές του β’ γύρου- 
ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ- Αντ. Σαμαράς: 
Συναίνεση για Πρόεδρο, διεύρυνση της κυβέρνησης και εκλογές 
τέλη του 2015- Ευ. Βενιζέλος: Εθνική σύνεση και διαπραγματευτική 
ομάδα για το χρέος- Αλ. Τσίπρας: Δεν συγκεντρώνονται οι «180», ο 
τόπος έχει ανάγκη από νέα ισχυρή κυβέρνηση- Ποιοι ανεξάρτητοι 
βουλευτές ψηφίζουν «ναι»- Μετά την πρόταση Σαμαρά  •  Οι 
αντιφάσεις των πρωταγωνιστών- Η… ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 
ΟΣΚΑΡ ΚΩΜΩΔΙΑΣ- Τι κατέθεσαν στον εισαγγελέα Χαϊκάλης, 
Αποστολόπουλος και Καμμένος- Αντιφάσεις, νέα ερωτηματικά και 

περισσότερες «γκρίζες» ζώνες προσέθεσαν οι καταθέσεις  •  Ταμεία 
στο «κόκκινο»- ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 1,5 ΔΙΣ. ΣΕ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Χωρίς τη ΔΗΜΑΡ και 
τους ΑΝ.ΕΛ. η πρόταση Σαμαρά δεν έχει τύχη- ΡΙΧΝΕΙ ΔΟΛΩΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ- ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σαμαράς φοβάται πάνω από όλα τις 
κάλπες και τάζει υπουργεία  •  Ασφαλιστικό: ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 2015 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ  •  Δάνεια 2010-2015- 
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙ 170 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ- Τι κινήσεις έχει ακόμα ο πρωθυπουργός πριν από την 
τρίτη ψηφοφορία (στις 29)- Θεαματική στροφή Σαμαρά για εκλογή 
Προέδρου (τώρα) και κάλπες στο τέλος του 2015! Επικροτεί ο (ιθύνων 
νους) Βενιζέλος- Απολύτως αρνητικοί ΑΝ.ΕΛ., ΔΗΜ.ΑΡ. (ΣΥΡΙΖΑ), 
ενθουσιασμένο το Ποτάμι  •  Υπόθεση «Δευκαλίων»- ΜΙΑ «ΒΑΛΙΤΣΑ 
ΜΕ 700.000€» ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ- Η απίστευτη υπερασπιστική γραμμή 
του Γ. Αποστολόπουλου. Τι κατέθεσαν Καμμένος, Χαϊκάλης! Κλείνει 
σήμερα η υπόθεση.

ΕΣΤΙΑ: ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- Η 
πρότασις του Πρωθυπουργού για εκλογές το 2015.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ: «ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ 
ΓΙΑ ΟΣΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ»!
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ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-12 | 22/12/2014

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το Σάββατο το νομοσχέδιο «Πράξεις 
εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις 
και άλλες διατάξεις», στο οποίο ενσωματώθηκαν συνολικά 
42 τροπολογίες υπουργών και βουλευτών. Συγκεκριμένα 
επανακαθορίζονται οι ιδιοκτησίες οι οποίες υποχρεούνται να 
συμμετάσχουν με εισφορά γης στη δημιουργία των απαραίτητων 
κοινόχρηστων χώρων και στην ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων 
και σκοπών εν γένει και τα ποσοστά ιδιοκτησίας που εισφέρονται σε 
γη ανά κατηγορία ιδιοκτησίας κατά τον υπολογισμό της εισφοράς. 
Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, επανακαθορίζεται 
ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς σε γη κατ' εξαίρεση, 
συγκεκριμένων ιδιοκτησιών, σε πολεοδομούμενες για πρώτη φορά 
περιοχές για τις οποίες μειώνεται η συμμετοχή τους κατά 50% αντί 
κατά 25% που ισχύει σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ αποχώρησαν από 
την ψηφοφορία. 
Ειδικότερα, οι τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν, περιλαμβάνουν-
μεταξύ άλλων- τις παρακάτω ρυθμίσεις:
- Σε περιοχές τουρισμού και αναψυχής, στις οποίες έχουν οριστεί 
χρήσεις, επιτρέπονται οι χρήσεις γης για γραφεία, τράπεζες, 
ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμούς.
- Ανακαλούνται στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις του κτήματος 
Μανωλάδας, στους νομούς Αχαΐας και Ηλείας, πρωτόκολλα 
διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλα επιβολής ειδικής 
αποζημίωσης που είχαν εκδοθεί, όπως επίσης και αποφάσεις 
κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων.
- Κατατάσσονται σαφέστερα συγκεκριμένες περιοχές της 
Λαυρεωτικής στην κατηγορία της «γεωργικής γης».
- Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων άρτου, σε 
ζαχαροπλαστεία, που λειτουργούν σε περιοχές με ειδικά διατάγματα 
ως προς τον καθορισμό των χρήσεων γης.
- Μειώνεται από 200 σε 100 ευρώ, το κατώτατο όριο του προστίμου 
που επιβάλλεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή 
υποβαθμίζουν τα ύδατα, καθώς και στους παραβάτες των όρων και 
περιορισμών που καθορίζονται στις άδειες χρήσεως νερού.
- Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών σε 
καταφύγια άγριας ζωής, κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
- Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν να 
εγκατασταθούν ορειβατικά καταφύγια σε ζώνες ειδικής προστασίας, 
στις περιπτώσεις που δεν έχουν εκδοθεί σχέδια διαχείρισής τους.
- Παραπέμπονται σε υπουργική απόφαση, τα ζητήματα που μπορεί 
να προκύψουν σε σχέση με την κατάταξη των υφιστάμενων 
ξενοδοχείων στο σύστημα κατάταξης των πέντε αστέρων.
- Παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2015 η ισχύς των πινάκων 
κατάταξης του διαγωνισμού του 2009 για την πλήρωση 200 κενών 
οργανικών θέσεων δραστικών υπαλλήλων.
- Αποσαφηνίζεται η δυνατότητα σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών 
και επί γηπέδων κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων 
οικισμών. Σε περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, επιφανείας άνω 
των 4.000 τ.μ., ή άνω των πέντε συγκυρίων, οι συγκύριοι δικαιώματος 
κυριότητας δύνανται υπό προϋποθέσεις να υπαχθούν στις διατάξεις 
του ν. 4178/2013 (αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης), χωρίς τη 

συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών.
- Ορίζεται πως μέχρι την εφαρμογή του ν. 4281/2014, οι τεχνικές 
προδιαγραφές των μελετών που αφορούν την οριοθέτηση των 
χερσαίων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και ο έλεγχος και 
παρακολούθηση της εξέλιξής τους καθορίζονται με αποφάσεις του 
Δ.Σ. της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.».
- Διατηρούνται μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 στη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας, οι είκοσι θέσεις εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων λήγει στο τέλος του 2014.
- Παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2015, οι δωδεκάμηνες συμβάσεις 
μίσθωσης έργου που συνήφθησαν από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., 
βάσει απόφασης της διυπουργικής επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
σύμφωνα με το ν. 2190/1994.
- Εισάγεται ρύθμιση, προκειμένου φωτοβολταϊκοί σταθμοί 
που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, να λαμβάνουν την ίδια τιμή 
αποζημίωσης, όπως έχει επανακαθοριστεί επί τη βάσει των 
κριτηρίων του ν. 4254/2014.
- Αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις τιμές του τελευταίου 
τριμήνου του 2012, οι τιμές αποζημίωσης που εφαρμόζονται για την 
εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης των φωτοβολτάίκών σταθμών 
εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 Mwp, για τους οποίους έχει 
συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και σύμβαση 
σύνδεσης το ίδιο χρονικό διάστημα.
- Δίνεται στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης η δυνατότητα να 
προβαίνει σε επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως 
μικρά υδροηλεκτρικά έργα και υβριδικές μονάδες.
- Σε περίπτωση που οικοδομικοί συνεταιρισμοί κατέχουν εκτός των 
ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων όμορη έκταση, είναι δυνατόν η 
έκταση αυτή ή μέρος της να αποδίδεται στον οικείο δήμο, για τη 
δημιουργία πάρκου ή άλσους στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου.
- Επέρχονται μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους 
βοσκότοπους και ορίζεται πως στο διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης 
μπορεί να προβλέπονται και άλλες χρήσεις, εφόσον αυτές είναι 
συμβατές με τον χαρακτήρα της έκτασης και την κείμενη νομοθεσία.
- Αναγνωρίζονται οι Ομάδες Παραγωγών και οι Οργανώσεις 
Παραγωγών ως αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη 
δικαιοπρακτική ικανότητα.
- Αποκλείονται από τα όργανα διοίκησης των αγροτικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων και της ΠΑΣΕΓΕΣ αγρότες που 
αδικαιολόγητα δεν έχουν παραδώσει στον συνεταιρισμό το 80% 
της παραγωγής τους ή δεν έχουν αντίστοιχες συναλλαγές με τον 
συνεταιρισμό τους.
- Η αναστολή των ποινικών διώξεων εναντίον των φυσικών 
προσώπων που άσκησαν διοίκηση και διαχείριση στους 
εκκαθαριζόμενους και συγχωνευόμενους συνεταιρισμούς ισχύει 
πλέον μόνο μέχρι το πέρας της διαδικασίας της εκκαθάρισης, της 
ειδικής εκκαθάρισης και της πτώχευσης.
- Ορίζεται πως τα πρόσωπα που άσκησαν διοίκηση σε αγροτικές 
συνεταιριστικές οργανώσεις και συνεταιριστικές εταιρείες 
ευθύνονται προσωπικά για οφειλές που γεννήθηκαν κατά το χρονικό 
διάστημα που διετέλεσαν σης συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις, 
ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσης των οφειλών. Η διάταξη θα 
ισχύει αναδρομικά από της ισχύος του ν. 4174/2013.



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

- Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις που δεν ασκούν εμπορία 
αγροτικών προϊόντων και καλύπτονται από τις εισφορές των μελών 
τους και τα εκπροσωπούν ενώπιον κάθε αρχής, θα πρέπει να 
διατηρούνται κατ' εξαίρεση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 
δανειακές υποχρεώσεις που θα οδηγούσαν σε εκκαθάρισή τους.
- Αίρεται ο περιορισμός στη δυνατότητα χωροθέτησης οικοτροφείων, 
τα οποία πλέον υπάγονται σχετικά, στις διατάξεις που αφορούν και τα 
υπόλοιπα ευαγή ιδρύματα.
- Διευθετείται το πρόβλημα που είχε προκύψει για την καταβολή του 
εφάπαξ των Εθελοντών Μακράς θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων, 
που αποστρατεύτηκαν από το 2011 μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου του 
2014.
- Ανατίθεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η αρμοδιότητα φύλαξης 
της κινηματογραφικής κληρονομιάς και προβλέπεται πρόσθετη 
ετήσια τακτική επιχορήγηση της Ταινιοθήκης από τις πιστώσεις του 
υπουργείου Πολιτισμού. 

ΦΡΕΝΟ ΣΕ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-18 | 22/12/2014

«Φρένο» στις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και κάθε 
είδους περιουσιακών στοιχείων που επιβάλλει το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο 
ελέγχων που διενεργεί για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις, για 
έρευνες υποθέσεων φοροδιαφυγής κ.λπ. βάζει το Συμβούλιο της 
Επικρατείας.
Το Δ' Τμήμα ΣτΕ ακύρωσε πράξη του ΣΔΟΕ με την οποία 
«μπλοκαρίστηκε» πριν από λίγους μήνες ποσό 2,6 εκατ. ευρώ που 
υπήρχε σε τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρηματία (κοινούς 
με τη σύζυγο και ένα από τα παιδιά τους). Το ανώτατο δικαστήριο 
έκρινε αντισυνταγματική τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, 
καθώς και την απαγόρευση ανάληψης οποιουδήποτε χρηματικού 
ποσού, κίνησης θυρίδων και κάθε χρηματιστηριακού προϊόντος, που 
ανήκουν στην οικογένεια και οι οποίες επιβλήθηκαν στο πλαίσιο 
φορολογικού ελέγχου.
Ακολουθώντας τη νομολογιακή γραμμή που χάραξε η Ολομέλεια 
ΣτΕ πριν από λίγους μήνες αμφισβητώντας την επάρκεια του 
νομοθετικού πλαισίου, το Δ' Τμήμα ΣτΕ χτυπά ουσιαστικά 
«καμπανάκι» προς το υπουργείο Οικονομικών για άμεσο κίνδυνο 
ακύρωσης πολλών παρόμοιων δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων, 
εξαιτίας των συνταγματικών προβλημάτων που παρουσιάζει 
η νομοθεσία που «εξοπλίζει» το ΣΔΟΕ με τη δυνατότητα να 
«μπλοκάρει» άμεσα τραπεζικούς λογαριασμούς, «παγώνοντας» κάθε 
συναλλαγή και περιουσιακό στοιχείο τα οποία διερευνά αδιάκριτα, 
χωρίς κανέναν περιορισμό.
Αυτή, όμως, η απεριόριστη εξουσία των διωκτικών οικονομικών 
αρχών να δεσμεύουν τα πάντα, έρχεται σε αντίθεση με το 
Σύνταγμα, καθώς αποτελεί μία ιδιαίτερα σοβαρή και μεγάλη σε 
εύρος επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του 
ελεγχόμενου ατόμου και ειδικότερα μια επέμβαση στα περιουσιακά 
δικαιώματα, στην επαγγελματική και οικονομική ελευθερία του.
Το ΣτΕ δέχεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία παρουσιάζει πολλά κενά, 
ασάφειες και αόριστες έννοιες, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται 
οι προϋποθέσεις και εγγυήσεις που απαιτεί το Σύνταγμα για την 
προστασία δικαιωμάτων που περιορίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. 
Η νομοθεσία παρέχει στο ΣΔΟΕ ευρύτατη διακριτική ευχέρεια για το 

τι μπορεί να δεσμεύσει, επιτρέποντας στην πράξη να «μπλοκάρει» τα 
πάντα, προκαλώντας, όμως, δυσανάλογα σοβαρές επιβαρύνσεις για 
τους ελεγχόμενους.
Έτσι μολονότι το μέτρο προβλέφθηκε για εξυπηρέτηση σκοπών 
δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η διατήρηση στοιχείων προς 
διευκόλυνση των ερευνών για τυχόν παραβάσεις, εντούτοις 
εμφανίζει πολλά προβλήματα. Κι αυτό γιατί δεν καθορίζονται 
στον νόμο με τρόπο σαφή και αντικειμενικό κάτω από ποιες 
προϋποθέσεις μπορούν να δεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία, σε 
πόσο μεγάλη έκταση επιτρέπεται να «μπλοκαριστούν» και για πόσο 
μεγάλο διάστημα, με συνέπεια να μπορεί να βρεθεί ο ελεγχόμενος 
σε εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση, ακόμα και για τις στοιχειώδεις 
ανάγκες διαβίωσης.
Παράλληλα δεν καθορίζονται διαδικασίες σχετικά με την επιβολή 
και την άρση του μέτρου, ούτε εγγυήσεις, παρά τη σοβαρότητα των 
επιπτώσεών του, με συνέπεια να παραβιάζονται οι συνταγματικές 
διατάξεις που κατοχυρώνουν την οικονομική και επαγγελματική 
ελευθερία, την ιδιοκτησία, το κράτος δικαίου, την αναλογικότητα.
Οι πρώτοι «τριγμοί» για τις υπερεξουσίες του ΣΔΟΕ ήρθαν με 
ακύρωση από το ΣτΕ της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών 
επιχειρηματία γεωργικών μηχανημάτων.
Ακολούθησαν διάφορες πληροφορίες που έδωσε η «Αρχή για το 
ξέπλυμα χρήματος» προς το ΣΔΟΕ, με τις οποίες ξεκίνησε έλεγχος 
σε επιχειρηματία που δραστηριοποιούνταν παλαιότερα στον χώρο 
του κινηματογράφου και της φωτογραφίας. Το ΣΔΟΕ ζήτησε 
από τον πρώην επιχειρηματία αναλυτική κίνηση των τραπεζικών 
λογαριασμών του για το διάστημα 2000-2013 για να συγκριθεί 
με τα δηλωθέντα εισοδήματα και να διερευνηθεί εάν υπήρξε 
φοροδιαφυγή. Διαπιστώθηκε ότι το 2001 είχε τραπεζικές καταθέσεις 
περίπου 2 εκατ. ευρώ και ότι 13 χρόνια αργότερα η σύζυγος του 
είχε σε άλλη τράπεζα προθεσμιακή κατάθεση 2,75 εκατ. €, ενώ το 
διάστημα 2001-12 δεν είχαν δηλώσει εισοδήματα αφού η επιχείρηση 
είχε λυθεί. Το ΣΔΟΕ έστειλε και στους δύο συζύγους κλήση για 
να αιτιολογήσουν άμεσα την προέλευση των χρημάτων, αλλά την 
επομένη η σύζυγος «σήκωσε» όλο το ποσό (2,6 εκατ. €) με δύο 
τραπεζικές επιταγές. Ταυτόχρονα το ΣΔΟΕ ζήτησε τη δέσμευση όλων 
των λογαριασμών, θυρίδων, χρηματιστηριακών προϊόντων κ.λπ. με 
συνέπεια την άμεση ακύρωση των επιταγών και το «μπλοκάρισμα» 
των 2,6 εκατ. στον λογαριασμό απ' όπου επιχειρήθηκε η ανάληψη. 
Ακολούθως διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, που ύστερα από 10 
μήνες δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
Το ζεύγος προσέφυγε στο ΣτΕ, εξηγώντας ότι τα ποσά προήλθαν 
από επιχειρηματική δραστηριότητα που σταμάτησε στα τέλη της 
δεκαετίας του '90 και στη συνέχεια αξιοποιούνταν με προθεσμιακές 
καταθέσεις και χρηματιστηριακές επενδύσεις. Ζήτησε να κριθεί 
αντισυνταγματική η δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών 
στοιχείων (καταθέσεις, επιταγές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.), 
αφού έτσι αντιμετώπιζαν πρόβλημα επιβίωσης, αλλά και οικονομικής 
κάλυψης των παιδιών τους που σπουδάζουν στο εξωτερικό.
Το ΣτΕ ακύρωσε την πράξη του ΣΔΟΕ για το εκτεταμένο «μπλόκο» 
των περιουσιακών στοιχείων, κρίνοντας ότι στηρίχθηκε σε 
αντισυνταγματική διάταξη που οδηγεί σε υπέρμετρη και δυσανάλογη 
επιβάρυνση των ελεγχομένων, χωρίς εγγυήσεις για την επιβολή, τη 
χρονική διάρκεια και την έκταση του περιοριστικού μέτρου.


