
H καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ (NEWSLETTER ΤΕΕ),   
λόγω συμβατικών προβλέψεων διακοπής εργασιών κατά την εορταστική  

περίοδο, θα κυκλοφορήσει κανονικά τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015. 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μακριά από την εκλογή νέου Προέδρου της Δημο-
κρατίας έμεινε και χτες η παρούσα Βουλή, φέρο-
ντας πιο κοντά το ενδεχόμενο ανασύνθεσής της, 
μετά από πρόωρες εκλογές στα τέλη Ιανουαρίου. Η 
τρίτη και τελευταία ψηφοφορία, με προαπαιτούμενο 
τους 180 ψήφους, θα γίνει τη Δευτέρα (29/12), 
αλλά το νέο ρεκόρ κατατεθειμένων τροπολογιών 
(103) σε ένα και μόνο νομοσχέδιο που επιτεύχθη-
κε προχτές, δείχνει ότι ούτε η κυβέρνηση πιστεύει 
πως είναι δυνατόν να τελεσφορήσει η εκλογή ΠτΔ 
σ’ αυτή τη φάση, παρόλο που μετά την «εξαγορά 
συνειδήσεων» (μακροημέρευση της βουλευτικής 
θητείας, διεύρυνση κυβερνητικού σχήματος κλπ.) 
πέτυχε να αυξήσει κατά οκτώ τις θετικές ψήφους 
(168).
Έτσι κι αλλιώς, το 2014 κλείνει δύσθυμα, καθώς 
οι «μνημονιακές» επιταγές βάθυναν περαιτέρω τα 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας, 
διέλυσαν περαιτέρω τις παραγωγικές δομές, 
οδήγησαν τους πολίτες σε κατάσταση απόγνωσης. 
Ευθέως αντίθετα, δηλαδή, από τα πρωτοχρονιάτικα 
μηνύματα για το 2014 του πρωθυπουργού («Τα 
δύσκολα τα περάσαμε και αποφύγαμε το χειρότερα 
- το 2014 θα είναι χρονιά ανάκαμψης και ελπίδας» 
- «βάλαμε τέλος στο φαύλο κύκλο της ύφεσης και 
το 2014 ανατέλλει με προοπτικές ανάκαμψης και 
ανάπτυξης») καθώς και του αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης («Η νέα χρονιά είναι η χρονιά της 
στροφής προς την οριστική έξοδο από το Μνημόνιο 
και την κρίση»).
Μ’ αυτά και άλλα..
Καλές γιορτές,
Χρόνια Πολλά,
Με υγεία και δύναμη σε όλους

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

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

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
χαιρετίζει τη νομοθετική ρύθμιση,  
που ψηφίστηκε στη Βουλή ως βα-
σική διάταξη στο σχέδιο νόμου του 
ΥΠΕΚΑ, «Πράξεις εισφοράς σε γη 
και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλ-
λοτριώσεις και άλλες διατάξεις», 
η  οποία προβλέπει επαναοριοθέ-
τηση του χρόνου και του πλαισίου 
ευθύνης των διπλωματούχων μη-
χανικών στην παραγωγή του οικι-
στικού πλούτου της χώρας. Η νέα 
ρύθμιση, η οποία κωδικοποιεί και 
διατηρεί τις γενικές διατάξεις του 
Ποινικού Κώδικα για τους μηχα-
νικούς, προβλέπει ταυτοχρόνως, 
όσον αφορά τον πραγματικό χρό-
νο έναρξης της παραγραφής, κατ΄ 
εναρμονισμό με τον Ποινικό Κώδι-
κα, ότι δεν μπορεί να υπερβεί τα εί-
κοσι πέντε έτη από την ελεγχόμενη 
παραβίαση των κανόνων. 

Το ΤΕΕ σημειώνει ότι αποτελεί  ένα 
πρώτο και θετικό βήμα της πολι-
τείας στην κατεύθυνση άρσης της 
απόλυτης,  διαρκούς και ισόβιας 
ποινικοποίησης του επαγγέλμα-

τος του μηχανικού. Ταυτοχρόνως 
το ΤΕΕ εκφράζει την ικανοποίηση 
του, για το γεγονός ότι η πολιτεία, 
έστω με μεγάλη καθυστέρηση, ει-
σακούγοντας επιτέλους τις πάγιες, 
νομικά και τεχνικά τεκμηριωμένες 
θέσεις και παρεμβάσεις του ΤΕΕ 
και των τεχνικών  επιστημονικών 
συλλόγων της χώρας  έρχεται να 
αναγνωρίσει και να διορθώσει ένα 
μεγάλο και εγκληματικό εις βάρος 
των μηχανικών, λάθος της. Σκό-
πιμο λάθος δύο δεκαετιών, στην 
διάρκεια των οποίων κατ΄εξαίρεση 
των δικαιωμάτων που ισχύουν για 
όλους τους έλληνες πολίτες έναντι 
του Ποινικού Νόμου,  προς αποθέ-
ωση του λαϊκισμού και της μετά-
θεσης ευθυνών του κράτους στον 
πολίτη επιστήμονα και παραγωγό, 
επιβλήθηκε και εφαρμόστηκε η 
ποινική δικονομία εις βάρος των 
ελλήνων διπλωματούχων μηχανι-
κών, κατά πρωτοφανή, παράνομο 
και αντισυνταγματικό τρόπο, τόσο 
για τα εγχώρια όσο και διεθνή δε-
δομένα.

Οι έλληνες 
διπλωματούχοι 
μηχανικοί είναι 
οι εγγυητές της 
ασφάλειας και 
ποιότητας των 
κατασκευών, το-
νίζει ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης.

ΕΠΑΝΑΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι μηχανικοί εγγυητές  
της ασφάλειας και ποιότητας 

των κατασκευών
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Η συμβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια  
των μικρών και μεγάλων έργων 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 21ο Φοιτητικό συνέδριο: “Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2015” 
ΠΑΤΡΑ

Ελληνικό Τμήμα της UIA, με 
την υποστήριξη του ΤΕΕ

Πανεπιστήμιο Πατρών , ΤΕΕ - 
Τμήμα Δυτικής Ελλάδος

15
Ιανουαρίου

2014

17-18
Φεβρουαρίου

2014
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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 ευρωπαϊκό επιστημονικό συνέδριο 
«Ναυτιλία, Συνδυασμένες Μεταφορές 
και Λιμένες» 2015 (ECONSHIP 2015), με 
θέμα “Shipping and Ports at Crossroads: 
Competition, Global Sourcing and Regulatory 
Challenges” θα πραγματοποιηθεί στην πόλη 
της Χίου, από τις 24 ως τις 27 Ιουνίου 2015. 
Στο ECONSHIP 2015 αναμένεται να συμμε-
τάσχουν 200 και πλέον ερευνητές και ειδικοί 
αναλυτές από όλο τον κόσμο για να παρουσι-
άσουν επιστημονικές μελέτες και να πάρουν 
μέρος, στις συζητήσεις για τα διδάγματα του 
παρελθόντος και τις προοπτικές του μέλ-
λοντος. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, 
θα πραγματοποιηθούν ειδικές συνεδρίες με 
την συμμετοχή της ελληνικής και διεθνούς 
ναυτιλιακής βιομηχανίας και με θέματα 
ειδικού ενδιαφέροντος για την επιχειρηματική 
κοινότητα και τη ναυτιλιακή αγορά.
Το συνέδριο - το οποίο πραγματοποιείται για 
δεύτερη φορά στην Ελλάδα- τελεί υπό την 
αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών 
Οικονομολόγων (IAME) και της Ένωσης Ναυ-
τιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ).
To ΕCONSHIP2015 διοργανώνεται από 
το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι 
εργασίες του θα φιλοξενηθούν στο χώρο του 
Ιδρύματος "Μαρία Τσάκος".Α

   Ναυτιλία, συνδυασμένες 
μεταφορές και λιμένες   

Η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών 
Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) διοργανώνει το 8ο Εθνικό 
Συνέδριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων με 
τίτλο "Η συμβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια 
των μικρών και μεγάλων έργων και κατασκευ-
ών και του κοινωνικού συνόλου" στις 8 και 
9 Μαϊου 2015, στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών).
  Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, 
«κύριοι σκοποί του συνεδρίου είναι η ενημέ-
ρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με 
τους ΜΚΕ, όλων όσοι ασχολούνται άμεσα ή 
έμμεσα, επαγγελματικά ή ερευνητικά, με τους 
ΜΚΕ και ειδικότερα με τον πράσινο τρόπο 
ποιοτικού ελέγχου για την ασφάλεια των 
κατασκευών, ιδιώτες και δημόσιοι ή ιδιωτικοί 
φορείς. Στόχος, επίσης, του συνεδρίου είναι 
να τονισθεί η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυ-
σης και ανάπτυξης του ποιοτικού ελέγχου με 
ΜΚΕ στη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τα δημόσια 
και ιδιωτικά, μικρά και μεγάλα έργα, τη συντή-
ρηση των μνημείων των αρχαιοτήτων και των 
έργων τέχνης και την ιατρική προς όφελος της 
ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα και 
στήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 
(ΕΚΤ), του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και του ΤΕΙ 
Πειραιά. Επίσης το συνέδριο στηρίζουν το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, η Πολυτεχνική Σχολή 
Ξάνθης, το ΕΣΥΠ, ο ΕΛΟΤ και το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας. 

Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει όλο 
το φάσμα της εκπαίδευσης, της έρευνας και 
των εφαρμογών στην περιοχή των ΜΚΕ. Πιο 
συγκεκριμένα οι κύριες περιοχές ενδιαφέρο-
ντος του συνεδρίου είναι: 
•Επιθεώρηση, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση και 
Διαπίστευση:
Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Προσωπικού 
ΜΚΕ
Πιστοποίηση-Διαπίστευση φορέων ΜΚΕ
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Εξεταστικών 
Κέντρων ΜΚΕ
Θέματα ορολογίας ΜΚΜ
•Προηγμένη Έρευνα και Εφαρμογές όλων των 
ΜΚΜ για τον Έλεγχο:
Βιομηχανικών Υλικών και Προϊόντων
Μικρών και μεγάλων Κατασκευών
Δημοσίων και ιδιωτικών Έργων
Συνθέτων Υλικών και Συγκολλητών Κατασκευ-
ών 
Έργων Τέχνης, Μνημείων και Έργων Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς 
Ναυπηγικών και Αεροπορικών Κατασκευών
Δομικών Υλικών και Κατασκευών βλαμμένων 
από σεισμούς
Νέες τεχνικές, ΜΚΕ (Film Free Radiography, 
Phased Array κ.λπ.)
•Ιατρικές Εφαρμογές ΜΚΕ.
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-7723759 και 6977-
416789, e-mail:prasian@central.ntua.gr και 
i.prasianakis@gmail.com



Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας χαιρετίζει τη νομοθετική ρύθμιση,  
που ψηφίστηκε στη Βουλή ως βασική διάταξη στο σχέδιο νόμου του 
ΥΠΕΚΑ, «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλ-
λοτριώσεις και άλλες διατάξεις», η  οποία προβλέπει επαναοριοθέτηση 
του χρόνου και του πλαισίου ευθύνης των διπλωματούχων μηχανικών 

στην παραγωγή του οικιστικού πλούτου της χώρας. Η νέα ρύθμιση, η 
οποία κωδικοποιεί και διατηρεί τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώ-
δικα για τους μηχανικούς, προβλέπει ταυτοχρόνως, όσον αφορά τον 
πραγματικό χρόνο έναρξης της παραγραφής, κατ΄ εναρμονισμό με τον 
Ποινικό Κώδικα, ότι δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε έτη από την 
ελεγχόμενη παραβίαση των κανόνων. 

Το ΤΕΕ σημειώνει ότι αποτελεί  ένα πρώτο και θετικό βήμα της πο-
λιτείας, στην κατεύθυνση άρσης της απόλυτης,  διαρκούς και ισόβιας 
ποινικοποίησης του επαγγέλματος του μηχανικού. Ταυτοχρόνως το ΤΕΕ 
εκφράζει την ικανοποίηση του, για το γεγονός ότι η πολιτεία, έστω με 

μεγάλη καθυστέρηση, εισακούγοντας επιτέλους τις πάγιες, νομικά και 
τεχνικά τεκμηριωμένες θέσεις και παρεμβάσεις του ΤΕΕ και των τεχνι-
κών  επιστημονικών συλλόγων της χώρας  έρχεται να αναγνωρίσει και 
να διορθώσει ένα μεγάλο και εγκληματικό, εις βάρος των μηχανικών, 
λάθος της.  Μετά τον μεγάλο σεισμό του Αιγίου το 1995, η πολιτεία απο-
ποιούμενη των ευθυνών της επινόησε νομική εκτροπή από το Ποινικό 
Δίκαιο, αγκιστρώνοντας ισοβίως τους μηχανικούς αλλά και τα μέλη των 
οικογενειών τους ως κληρονόμους, σε  ποινικές και αστικές ευθύνες για 
ζημιά σε κατασκευή, ανεξαρτήτως του χρόνου επέλευσης αποτελέσμα-
τος.  Πρόκειται για σκόπιμο λάθος δύο δεκαετιών, στην διάρκεια των 
οποίων κατ΄εξαίρεση των δικαιωμάτων που ισχύουν για όλους τους 
έλληνες πολίτες έναντι του Ποινικού Νόμου,  προς αποθέωση του λα-
ϊκισμού και της μετάθεσης ευθυνών του κράτους στον πολίτη επιστή-

μονα και παραγωγό, επιβλήθηκε και εφαρμόστηκε η ποινική δικονομία 
εις βάρος των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών, κατά πρωτοφανή, 
παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο, τόσο για τα εγχώρια όσο και 
διεθνή δεδομένα. 

Είναι εντυπωσιακή και άκρως αποκαλυπτική για την μέχρι τώρα στάση της πο-
λιτείας προς τους μηχανικούς,  η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του νομο-
σχεδίου του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την οποία:  

-«Η κύρια βάση καθίδρυσης στο παρελθόν ειδικού ποινικού καθεστώτος των 
μηχανικών επικαλείται τον «ιδιαιτέρως κινδυνώδη χαρακτήρα των τεχνικών 
έργων» και τις «δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον» από την παραβατική 
συμπεριφορά των μηχανικών. Επισημαίνεται ότι ανάλογη εξαίρεση προβλέπεται 
μόνο για το έγκλημα των βασανιστηρίων υπό καθεστώς σφετερισμού της λαϊ-
κής κυριαρχίας (άρθρο 137Δ παρ. 3 ΠΚ). Παράλληλα, κατά τρόπο ασυνήθιστο, 
προβλέπεται το ίδιο πλαίσιο ποινής για την τέλεση της πράξης από δόλο και 
από αμέλεια, γεγονός που καθιστά δυσμενέστερη τη θέση του κατηγορουμέ-
νου στη δεύτερη περίπτωση, που συντρέχει κατά κανόνα».  

Η νομοθετική αλλαγή τεκμηριώνεται επαρκώς επίσης στην αιτιολογική έκθεση 

του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ, όπου σημειώνεται ότι:  «Σήμερα γίνεται κατανο-
ητό από τον εφαρμοστή του δικαίου ότι λόγω των αλλαγών στο θεσμικό πλαί-
σιο αδειοδότησης και κατασκευής των έργων (νέος τρόπος έκδοσης αδειών 
– ελεγκτές δόμησης (Ν.4030/2011) – Αφαίρεση άδειας άσκησης επαγγέλματος 
Μηχανικού – βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4178/2013)) και κυρίως από την εξέλιξη 
της επιστήμης στον τομέα της αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων τα τελευ-
ταία χρόνια ότι η σχετική διάταξη θεωρείται ατελέσφορη και σε κάθε περίπτω-
ση η πρόβλεψη και η επιβολή των κυρώσεων θα πρέπει να διέπεται από την 
αρχή της αναλογικότητας, αφού συνιστά περιορισμούς των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου ως ατόμου και μέλους του κοινωνικού συνόλου (άρθρο 25 παρ. 1 του 
Συντάγματος). Οι κυρώσεις για την  περίπτωση παραβιάσεως των επιτακτικών 
ή απαγορευτικών κανόνων που διέπουν την επαγγελματική δραστηριότητα των 
μηχανικών πρέπει να συνεκτιμούν την ευθύνη του Κράτους και των ΟΤΑ και 
τον κατ΄ αρχήν κοινωνικώς πρόσφορο χαρακτήρα του έργου των μηχανικών».

-«Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η νέα νομοθετική ρύθμιση  προωθήθηκε 
και ψηφίστηκε στη Βουλή ως βασική διάταξη  του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ, 
καθώς επίσης ότι αποτελεί προϊόν τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και συνεργασίας 
του ΤΕΕ με το ΥΠΕΚΑ, και  νομοτεχνικής επεξεργασίας από ειδική διυπουργική 
επιτροπή νομικών,  στο πλαίσιο συνεργασίας των υπουργείων ΠΕΚΑ και Δικαι-
οσύνης για το νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», τονίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Χρήστος Σπίρτζης  σε δήλωση του. Ο ίδιος υπογραμμίζει «το θετικό ρόλο που 
ανέλαβαν στην αντιμετώπιση του θέματος, προς την ορθή και δίκαιη κατεύθυνση, 
τόσο για τους μηχανικούς όσο και για την προστασία του δημοσίου συμφέρο-
ντος, των κατοχυρωμένων ποινικών δικαιωμάτων και την ασφάλεια και ποιότητα 
των κατασκευών, προς όφελος των ελλήνων πολιτών, ο αναπληρωτής υπουργός 

ΠΕΚΑ Ν. Ταγαράς και ο αρμόδιος ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ  Σωκράτης Αλεξιάδης». Ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ καταλήγοντας επισημαίνει ότι « διαχρονικά είναι καθιερωμένος στη συνείδη-
ση όλων των ελλήνων πολιτών, με τρανή απόδειξη  τον πρόσφατο μεγάλο σεισμό 
της Κεφαλλονιάς, που σώθηκαν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες,  ο πραγματικός 
ρόλος των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών στην παραγωγή του οικιστικού 
πλούτου. Από την πολιτεία είναι  λοιπόν αυτονόητη, αυτοδίκαιη και επιβεβλημέ-
νη η αναγνώριση του κατοχυρωμένου επιστημονικού και επαγγελματικού ρόλου 
των διπλωματούχων μηχανικών, ως εγγυητών της ασφάλειας και ποιότητας των 
κατασκευών». 

ΝΟΝΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ ΤΕΕ 

Οι μηχανικοί εγγυητές της ασφάλειας και ποιότητας  
των κατασκευών

Αιτιολογική έκθεση 

Θετικός ρόλος

Οι έλληνες διπλωματούχοι μηχανικοί είναι οι 
εγγυητές της ασφάλειας και ποιότητας των κα-
τασκευών, τονίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης.

 Πρώτο και θετικό βήμα της πολιτείας, στην κα-
τεύθυνση άρσης της ισόβιας ποινικοποίησης του 
επαγγέλματος του μηχανικού.
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Ο ΣΑΤΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι  «στηρίζει τις αλλαγές που 
καλύπτουν το τρίπτυχο:  βελτίωση σχέσης κόστους-ποιότητας, καλύτερη 
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αύξηση ανταγωνιστικότητας μεταξύ 
των επιχειρήσεων του κλάδου». Αναλυτικά στην ανακοίνωση σημειώνε-
ται ότι:  Ο ΣΑΤΕ όχι μόνο δεν φοβάται τις αλλαγές στον τομέα των δη-
μοσίων έργων, αλλά εργάζεται και στηρίζει όσες απ’ αυτές αποβλέπουν 
στη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας, την ταχύτερη και 
καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την ανταγωνιστικότητα 
μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου. Αυτό κατέστησε σαφές με την 
παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης στο 1ο 
Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα, το οποίο οργάνωσαν οι Ανεξάρτητοι 
Φορείς Ελέγχου, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (ΑΦΕΕΠ), ένας νέος 
τομέας δραστηριοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, που 
συγκροτείται και οργανώνεται όχι μόνο γιατί συνιστά απαίτηση της ΕΕ, 
αλλά γιατί αναδεικνύεται εκ των πραγμάτων αδήριτη αναγκαιότητα, στην 
επιθυμία όλων και οπωσδήποτε του εργοληπτικού κόσμου, να διασφα-
λιστεί η ποιότητα στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη λειτουργία 
των δημοσίων έργων.  Άποψη του ΣΑΤΕ είναι ότι οι ΑΦΕΕΠ είναι δυνατόν 
να συμβάλουν σε κρίσιμα σημεία όλων των φάσεων υλοποίησης των έρ-
γων, π.χ. στην αποτελεσματική διαχείριση και στην επιτυχή έκβαση των 
συμβάσεων μελετών, έργων ή προμηθειών υλικών και εξοπλισμού, όπως, 
επίσης, στην αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της ποιότητας και 
της ασφάλειας των βασικών πρωτογενών συντελεστών που συμμετέχουν 
στην κατασκευή τεχνικών έργων, και ειδικότερα:

-Του ανθρώπινου δυναμικού, με την εξέταση και πιστοποίηση της επαγ-
γελματικής επάρκειας για τις διάφορες ειδικότητες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των χειριστών μηχανημάτων έργων.

-Των ενσωματούμενων στα έργα υλικών και ειδών, με τον έλεγχο και την 
πιστοποίηση της συμμόρφωσής τους με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυ-
πα (σήμανση CE, κλπ).

-Του μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού κατασκευής των έργων, με τον 
έλεγχο και την πιστοποίηση της συμμόρφωσής τους με τα αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας τους (σήμανση CE, κλπ).

-Των δομών και των στελεχών των αναθετουσών αρχών και της επίβλε-
ψης, με την πιστοποίηση της επάρκειας τους για την ανάθεση και δια-
χείριση συμβάσεων μελετών και έργων, με βάση τα εθνικά πρότυπα, που 
καταρτίστηκαν μετά από απαίτηση της ΕΕ. 

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ, με την ανάπτυξη, υιοθέτηση 
και εφαρμογή αξιόπιστων και αποτελεσματικών μηχανισμών, Ελέγχου, 
Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, όπως είναι οι ΑΦΕΕΠ, είναι δυνατόν:

-Να αναδειχτεί και να υποστηριχτεί το ελληνικό κατασκευαστικό δυνα-
μικό και οι επιχειρήσεις του κλάδου, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότη-
τά τους και τη φήμη τους, 

-Να βελτιωθεί η σχέση: «κόστος κύκλου ζωής/ποιότητα έργων και παρε-
χόμενων εξυπηρετήσεων» για τα έργα υποδομής της χώρας, αξιοποιώ-
ντας καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους (value for money),  

-Να αποδειχτεί ότι ο κλάδος των δημοσίων έργων είναι σε θέση να εγ-
γυηθεί την ποιότητα «εφ’ όρου ζωής» των υποδομών που κατασκευάζει 
και να πειστεί, επιτέλους, η ΕΕ (και ο Έλληνας φορολογούμενος) ότι 
τουλάχιστον τα δημόσια έργα ήταν και θα είναι σε καλό δρόμο,

-Να αποκατασταθεί το κύρος και η αξιοπιστία των Ελλήνων μελετητών 
και κατασκευαστών, αλλά και της ελληνικής διοίκησης, ως προς την ποι-
ότητα των έργων, έτσι ώστε να προωθηθεί συστηματικότερα η πολυπό-
θητη εξωστρέφεια. 

Θέσεις του ΣΑΤΕ για τα Δημόσια Έργα
 και την ποιότητα των κατασκευών

Νόμιμο κρίνεται το Προεδρικό Διάταγμα για την ηλε-
κτρονική ταυτότητα των κτιρίων που θα τεθεί σε εφαρ-
μογή μέσα στο 2015. Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ), με την υπ΄ αριθμ. 298/2014 γνωμοδό-
τησή του, έδωσε το πράσινο φως αλλά έκανε παράλλη-
λα ορισμένες  παρατηρήσεις νομοτεχνικού περιεχομέ-
νου. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου προβλέπει την 
πλήρη καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας στην 
πραγματική τους κατάσταση. 

Η  πολιτεία θα γνωρίζει κάθε στιγμή ποια ακίνητα υπάρ-
χουν στην Ελλάδα και σε τι κατάσταση βρίσκονται ενώ 
την ευθύνη για τη δήλωση θα φέρουν οι μηχανικοί. Ει-
δικότερα σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, το Ε΄ 
Τμήμα του ΣτΕ ζητά να αποσαφηνιστεί και να οριστεί 
συγκεκριμένα σε πρόσωπα,  η επιβολή προστίμων σε 
παραβάτες. 

Στη γνωμοδότηση υπογραμμίζεται ακόμη ότι για τα 
προβλεπόμενα πρόστιμα (από 2.000 έως 20.000 ευρώ) 
από το επίμαχο διάταγμα δεν υπάρχουν κριτήρια για 
την κλιμάκωσή τους. Επίσης, αναφέρεται ότι πρέπει να 
διευκρινιστεί εάν έχει εκδοθεί ή όχι η προβλεπόμενη 
από το άρθρο 3 του νόμου 4178/2013 (αντιμετώπιση 
της αυθαίρετης δόμησης − περιβαλλοντικό ισοζύγιο) 
υπουργική απόφαση, καθώς από τα στοιχεία που συ-
νοδεύουν το διάταγμα δεν προκύπτει αυτό. Αφού 
διευκρινιστεί στη συνέχεια ανάλογα να διατυπωθεί η 
σχετική παράγραφος του άρθρου 6 του εν λόγω δια-
τάγματος. Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγ-
ματος, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου (δημόσιου και 
ιδιωτικού) αποτελεί τη βάση της ηλεκτρονικής έκδοσης 
αδειών, ενώ απαιτείται ακόμη για τις περιπτώσεις μετα-
βίβασης, έκδοσης έγκρισης δόμησης ή εργασιών μικρής 
κλίμακας για οποιοδήποτε ακίνητο. 

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και μερικούς μήνες έχει ξεκι-
νήσει πιλοτικά η εφαρμογή της ηλεκτρονικής έκδοσης 
των οικοδομικών αδειών.

Εγκρίθηκε από το ΣτΕ 
το ΠΔ για την  

ηλεκτρονική ταυτότητα 
κτιρίου

Εκδόθηκαν χθες από το ΑΣΕΠ και καταχωρίστη-
καν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυ-
ξης 3Κ/2014 που αφορούν την πλήρωση, με σειρά 
προτεραιότητας, ενενήντα θέσεων προσωπικού 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (T.E.), με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον 
ΔΕΔΔΗΕ. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα 
προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, 
η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 
23 Δεκεμβρίου 2014 έως και την πάροδο της 2ας 

Ιανουαρίου 2015, ημέρας Παρασκευής.

Αποτελέσματα 



N E W S L E T T E R

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

5

ΦΩΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ

Αν και ως το 1930 η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν είχε 
πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο Edward H. Johnson 
επέβαλε την ιδέα του και σήμερα δίχως φώτα Χριστούγεννα 
δεν γίνονται στις ΗΠΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιδέες 
ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας.

Στην έρημο της Νεβάδα, λίγο πριν το Λας Βέγκας, υπάρχει 
το Las Vegas Motor Speedway όπου έχει δημιουργηθεί 
μια «σήραγγα φωτός», μήκους 2,5 μιλίων, την οποία καθώς 
οι οδηγοί την διασχίζουν βλέπουν περισσότερες από 400 
κινούμενες παραστάσεις.

Στον Εθνικό 
Ζωολογικό Κήπος 
Σμιθσόνιαν, στην 
Ουάσιγκτον, 
χρησιμοποιήθηκαν 
περίπου 500.000 
LED’s για την δι-
ακόσμηση, αν και 
είναι γνωστό πως 
τα ζώα προτιμούν 
το σκοτάδι. Πάντως 

το αναγκαίο ρεύμα το εξασφαλίζουν από ηλιακή ενέργεια.

Στο Silver Dollar City, στο Branson, του Μισούρι, χρησιμο-
ποιήθηκαν περισσότερα από 5 εκατομμύρια φώτα και 1.000 
στολισμένα δέντρα, που συγχρονίζονται με τη μουσική με 
100 εναλλαγές ανά δευτερόλεπτο, για τις καθημερινές εορ-
ταστικές νυχτερινές παρελάσεις.

Στο Austin, το 
δημοφιλές Μονο-
πάτι των Φώτων, 
που εφέτος έχει 
την 50η επέτειό 
του, χρειάστηκαν 
15.000 ώρες και 
1.500 εθελοντές 
για να στολίσουν 
το Πάρκο Zilker, 
όπου γίνονται οι 
γιορταστικές εκδηλώσεις.

Στον Βοτανικό 
Κήπο του Ντέν-
βερ, στο Κολορά-
ντο, ο φωτεινός 
διάκοσμος είναι 
εκτυφλωτικός 
σε μια διαδρομή 
μισού μιλίου και 
συνολικής έκτα-

σης 24 στρεμμάτων, όπου μπορεί κανείς να δει τα ενδημικά 
φυτά των δυτικών ΗΠΑ με εντελώς άλλη …οπτική.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα δένδρα είναι μια παλιά Γερμανική ιδέα και η διακόσμηση με Αλεξανδρινά Μεξικάνικη. Το 
γκι - ένα παράσιτο που φύεται στους κορμούς των ελάτων και των καστανιών - συμπεριλήφθηκε στα χριστουγεννιάτικα δια-
κοσμητικά φυτά στην Αγγλία του 18ου αιώνα και έκτοτε αποτελεί σύμβολο αγάπης, ειρήνης και ευημερίας. Όσο για τα φώτα 
ως στολισμός ξεκίνησε και καθιερώθηκε στις ΗΠΑ. Το 1882 ο Edward H. Johnson, φίλος και συνεταίρος του Τόμας Έντισον, 
κρέμασε σε ένα χριστουγεννιάτικο δένδρο, μια σειρά από 80 μικρούς γλόμπους, βαμμένους  στο κόκκινο, λευκό και μπλε 
χρώμα. Σήμερα, ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στα Disney Studios στη Φλόριντα, έχει 5 εκατομμύρια φώτα !
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η κυβέρνηση συγκέντρωσε 168 βουλευτές 
και υπολείπονται ακόμη δώδεκα- 12 «ΒΗΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΠΡΟΩΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ- Βέβαιη η αντιπολίτευση για προσφυγή 
στις κάλπες • Μνημόνιο: Αφορούν μέτρα στο ασφαλιστικό, τον 
ΦΠΑ, τις εργασιακές σχέσεις και φόρους υπέρ τρίτων- ΔΕΚΑΔΕΣ 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ- Τις συμφωνίες με την 
τρόικα υπενθυμίζει το υπουργείο Οικονομικών  •  Προϋπολογισμός 
2014: ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΠΛΗ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ  •  Τουρισμός: 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΟΔΟΣ 21,9% ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ  •  Πετρέλαιο: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ 70-80 ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ ΤΟ 2015.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΕΒ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ- Ζητεί να υπάρξει συμφωνία των κομμάτων σε 
τέσσερις στρατηγικούς άξονες για την οικονομία  •  ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 
ΤΟΥ 2015 ΘΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΤΙΛ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ   
•  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΗ ΣΕ 
ΤΑΜΕΙΑ   •  ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 11 ΔΙΣ. ΣΕ ΕΝΤΟΚΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- Οι τράπεζες χρηματοδοτούν τις ανάγκες του 
κράτους   •  ΡΕΚΟΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ- Στα 23 εκατ. οι αφίξεις, στα 13,5 δισ. ευρώ τα έσοδα   •  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 678 ΕΚΑΤ. ΣΤΟ 11ΜΗΝΟ- 
Πρωτογενές πλεόνασμα 3,56 δισ. λόγω συγκράτησης δαπανών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η απαξίωση της ελληνικής αγοράς- 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 10,6 ΔΙΣ. ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΧΑ ΤΟ 2014   •  Η 
κατάρρευση των διεθνών τιμών φέρνει «κλείσιμο» κοιτασμάτων- 
ΣΥΝΝΕΦΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ   •  Η 
Κίνα διέξοδος για την άντληση κεφαλαίων- Στα 405 δισ. δολάρια 
τα συναλλαγματικά αποθέματα της Μόσχας- Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ   •  Επιχειρήσεις: ΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΑ DEALS ΤΟΥ 2014  •  Σύνδεσμος Εξαγωγέων: 
ΜΕΙΩΣΗ 4,5% ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ 2014- Η συνολική αξία τους θα 
διαμορφωθεί στα 26,3 δισ. ευρώ   •  Εντυπωσιακή Άνοδος: ΕΤΟΣ 
ΡΕΚΟΡ ΣΤΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΙ 12 ΨΗΦΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ- 
Απομακρύνεται η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας- Προς 
κάλπες την 1η Φεβρουαρίου • ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΕΒ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ- Και άρση αβεβαιότητας  •  Οι τράπεζες αγόρασαν 15 
δισ.- ΤΑ ΕΝΤΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: Η ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΟΜΗΡΟΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ  
•  Νέα Φιλαδέλφεια: ΜΠΡΑΒΟΙ, ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΕΚ  •  Ρεκόρ δεκαετίας: 5% ΠΑΝΩ ΤΟ ΑΕΠ ΤΩΝ 
ΗΠΑ, ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο DOW JONES.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η «απόσταση» από τους 168 στους 180 και 
η… επόμενη μέρα- ΔΗΜΑΡ…ΡΗΜΑΔΙΟ, ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝ.ΕΛ., 
ΚΟΜΜΑ ΑΠΟ ΓΑΠ  •  ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ 
ΓΙΑ ΤΟ «ΓΑΜΟ» ΜΕ ΚΟΥΒΕΛΗ  •  Μετά τις τρεις τρομοκρατικές 
επιθέσεις από «μοναχικούς λύκους»- ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΥΠΟ 
ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ  •  Οι αντιφάσεις του βουλευτή- ΕΚΘΕΤΕΙ 
ΤΟΝ ΧΑΪΚΑΛΗ ΤΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ.

ΕΘΝΟΣ: Ποιοι είναι οι βουλευτές που θα οδηγήσουν σε Πρόεδρο 
ή εκλογές- ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΓΡΙΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ- Αντ. 
Σαμαράς: Εθνικός κίνδυνος η προσφυγή στις κάλπες- Αλ. Τσίπρας: 
Τη νέα χρονιά η χώρα θα γυρίσει σελίδα- Ευ. Βενιζέλος: Ανοιχτά 
για τον Γιώργο τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ  •   Νέο παραλήρημα από 
Ερντογάν: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ Η ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ  •  Οφειλές στα 
Ταμεία: ΡΥΘΜΙΣΗ- ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Περιορίζεται ο αριθμός 
των «προθύμων» μετά και τις 168 ψήφους- Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ- ΣΥΡΙΖΑ: Δεν υπάρχουν περιθώρια ελιγμών για 
τον πρωθυπουργό  •  ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  •  Παπανδρέου- Βενιζέλος: 

ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ανησυχία για τις επιπτώσεις στη ρευστότητα των 
τραπεζών- ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤτΕ- Το κρίσιμο δίμηνο για 
τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου και το σχέδιο για έκτακτες 
εκδόσεις εντόκων γραμματίων  •  Νέα κίνηση Σαμαρά έως την 
κρίσιμη Δευτέρα- ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ «12» ΨΗΦΟΥΣ  •  
Κεντροαριστερά: ΣΤΟ «ΠΟΤΑΜΙ» Ο ΣΠ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ, ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ 
ΣΤΗ ΔΗΜΑΡ  •  Ανατροπές στη φορολογία- ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ» ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 2015.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 168 «Σταύρος Δήμας», 131 «Παρών» στη δεύτερη 
ψηφοφορία- ΡΟΥΛΕΤΑ ΤΡΟΜΟΥ- Όλα πλέον δείχνουν εκλογές 
(εκτός σοβαρού απροόπτου)- Πυρετός στο Μέγαρο Μαξίμου! Οι 
κινήσεις που απομένουν στον Σαμαρά  •  ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ MADE IN 
USA ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ  •  Ο ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ 
ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

Η ΑΥΓΗ: Η δεύτερη ήττα στη Βουλή φέρνει πιο κοντά τις εκλογές- 
ΣΤΗΝ 3η ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ- Στην πόρτα εξόδου ο Σαμαράς, παρά τα 
«χρυσά» μαξιλαράκια- Ετοιμάζονται δύο ΠΑΣΟΚ για κάλπες, ενώ 
«ανεξάρτητοι» βουλευτές και στελέχη σπεύδουν να δεσμευτούν στα 
ψηφοδέλτια των κομμάτων- Αλ. Τσίπρας: Τη νέα χρονιά η χώρα θα 
γυρίσει σελίδα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΞΕΙ ΤΗΝ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΛΗ ΤΟΥ.

ΕΣΤΙΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΘΕΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1914- Με ποιήματα 
των Γ. Δροσίνη, Ι. Πολέμη και εορταστικά κείμενα των Νιρβάνα, 
Ροδοκανάκη.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η Ορθοδοξία ελάλησεν!- ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: 
«ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΙ»!
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΑ «ΚΛΙΚ»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 1-56-57 | 24/12/2014

Στην τελική ευθεία για την έναρξη της υποχρεωτικής 
διαδικασίας ηλεκτρονικής καταγραφής των δημοσίων και 
ιδιωτικών ακινήτων της χώρας βρίσκεται το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, δίδοντας οε πρώτη φάση οριστικές λύσεις 
ιδιοκτησίας στα περίπου 500.000 αυθαίρετα που βρίσκονται σε 
φάση τακτοποίησης.
Το ηλεκτρονικό «φακέλωμα» όλων των κτιρίων της χώρας, το 
οποίο θα βρίσκεται σε μόνιμη διασύνδεση με το Κτηματολόγιο, 
τη ΔΕΗ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
του υπουργείου Οικονομικών, τίθεται πρακτικά σε εφαρμογή τον 
ερχόμενο Ιανουάριο του 2015, φέρνοντας καθοριστικές αλλαγές 
στον ισχύοντα τρόπο έκδοσης των νέων οικοδομικών αδειών.
Στις νέες ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
εντός της επόμενης δεκαετίας θα πρέπει όλα τα κτίρια της 
χώρας να αποκτήσουν ψηφιακή ταυτότητα, καταγράφοντας σε 
ένα ηλεκτρονικό σύστημα τα δεδομένα των ακινήτων, από την 
άδεια έως όλες τις μεταβολές.
Με υψηλά πρόστιμα απειλούνται όσα κτίρια δεν δηλωθούν, 
καθώς θα χαρακτηρίζονται αυθαίρετα και εν συνεχεία θα 
επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες τους οι σχετικές κυρώσεις που 
ισχύουν και σήμερα, προβλέποντας ταυτόχρονα ποινικές και 
οικονομικές κυρώσεις για όσους μηχανικούς συμπληρώσουν 
ψευδή στοιχεία στην ταυτότητα κτιρίου.
Από τη νέα χρονιά, κάθε νέο κτίριο θα πρέπει απαραιτήτως να 
διαθέτει ηλεκτρονική ταυτότητα, ενώ στα υφιστάμενα δίδεται 
προθεσμία δέκα ετών. Ενώ όσα κτίρια ή ιδιοκτησίες ενταχθούν 
στον νέο νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (4178/2013 ή 
4014/2011 και 3843/2010) οφείλουν να ολοκληρώσουν την 
ταυτότητα του κτιρίου μέσα οε πέντε χρονιά. Όλα τα στοιχεία 
που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων, 
τροφοδοτούν αυτομάτως το πληροφοριακό σύστημα της 
ταυτότητας του κτιρίου και δεν χρειάζεται επανυποβολή.
Με τη νέα απόφαση αλλάζει και ο τρόπος προσδιορισμού του 
ελεγκτή δόμησης, επιφέροντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια 
επί της διαδικασίας. Πρακτικά, η ανάθεση του θα γίνεται 
ηλεκτρονικά, λαμβάνοντας υπόψη τη λίστα των μηχανικών που 
έχουν διαπιστευτεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος, για όλες τις 
περιοχές της χώρας προκειμένου να κάνουν τις προβλεπόμενες 
αυτοψίες και ελέγχους. Η αίτηση θα εισάγεται σε ροή ελέγχου 
στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης. Οι υπάλληλοι θα κάνουν τον 
έλεγχο και θα διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους ηλεκτρονικά 
και θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος μηχανικός σε πραγματικό 
χρόνο. Όλη η διαδικασία ελέγχου, το ιστορικό των μεταβολών 
και ο φάκελος θα τηρούνται ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμα 
στον μηχανικό, τον ιδιοκτήτη, την αρμόδια υπηρεσία δόμησης 
και το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Πέραν των μεμονωμένων περιπτώσεων ιδιοκτησίας, στις 
πολυκατοικίες μπορούν όλοι μαζί οι ιδιοκτήτες να «φτιάξουν» 
την ταυτότητα του κτιρίου και όχι μόνο ανά ιδιοκτησία. Ωστόσο, 
εάν δεν συμφωνεί η πλειονότητα των ιδιοκτητών, τότε μπορεί ο 
καθένας ξεχωριστά να προχωρήσει μόνος του τη διαδικασία της 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για το διαμέρισμά του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 10 | 24/12/2014

Μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2015 μπορούν να υποβληθούν οι 
αιτήσεις από τα νομικά πρόσωπα νια την εξαίρεση από τον 
ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αυτό προβλέπει 
απόφαση (ΠΟΛ.1250/2014) της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Αικ. 
Σαββαΐδου, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι το ακόλουθο: 
Έχοντας υπόψη κλπ. αποφασίζουμε: 
«Αρθρο 1 Αρμόδιο όργανο - προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 
αναστολής 
1. Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά 
πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 7 του Ν.4223/2013, πραγματοποιείται με απόφαση του 
αρμόδιου προϊσταμένου της ΔΟΥ, που έχει εκδώσει τη δήλωση 
- πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2014. Σε 
περίπτωση που έχει καταργηθεί το τμήμα ελέγχου της ΔΟΥ ή 
έχει παύσει η λειτουργία αυτής, πραγματοποιείται με απόφαση 
του προϊσταμένου της ΔΟΥ υποδοχής, στην οποία περιήλθε η 
αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
2.  Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα ποσά των εσόδων που 
πραγματοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή 
υπηρεσιών των προς εξέταση οικονομικών ετών και λαμβάνεται, 
για το έτος 2014, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
30 και την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του 
νόμου 2238/1994.
Αρθρο 2 Διαδικασία χορήγησης της αναστολής 
1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει 
αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 
1, στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ. Η αίτηση δύναται να 
υποβληθεί μέχρι και την 27η Φεβρουαρίου 2015.
2.Ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει εντολή μερικού 
επιτόπιου ελέγχου για το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.
3.Ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, οφείλει να εκδώσει την απόφαση χορήγησης της 
αναστολής πληρωμής του φόρου, σύμφωνα με το συνημμένο 
στο παράρτημα υπόδειγμα 2, ή την απόφαση απόρριψης αυτής, 
σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 3, μετά 
από αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου.
4. Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης αναστολής ή απόρριψης 
αυτής κοινοποιείται στο φορολογούμενο συνοδευόμενη από την 
οικεία έκθεση ελέγχου.
Αρθρο 3 Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται, ως 
παραρτήματα, τρία (3) υποδείγματα αίτησης και αποφάσεων, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής».
Για να είναι εμπρόθεσμη η καταβολή των τελών κυκλοφορίας 
έτους 2015, αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και την 
Τετάρτη 31.12.2014 επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας, 
για την εξυπηρέτηση και την αποφυγή ταλαιπωρίας θα 
πρέπει οι φορολογούμενοι, πέραν του καθιερωμένου τρόπου 
καταβολής των τελών κυκλοφορίας, να χρησιμοποιήσουν 
άλλους διαθέσιμους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, όπως 
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τηλεφωνική και ηλεκτρονική τραπεζική, εφαρμογές κινητών, 
πιστωτικές κάρτες κλπ.
Διευκρινίζεται ότι: Για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας 
οι κάτοχοι μπορούν να εκτυπώνουν το ειδοποιητήριο 
πληρωμής και ακολούθως να εξοφλούν τα τέλη σε τράπεζες, 
ταχυδρομεία ή μέσω άλλων διαθέσιμων εναλλακτικών 
τρόπων. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα να πληρώσουν 
τα τέλη χωρίς το σχετικό ειδοποιητήριο στις τράπεζες, 
δίνοντας μόνο τον ΑΦΜ τους και τον αριθμό κυκλοφορίας του 
οχήματος τους.
Σημειώνεται ότι αρκετές τράπεζες παρέχουν τη δυνατότητα 
μέσω web-banking της εύρεσης του κωδικού πληρωμής, ο 
οποίος συμπληρώνεται αυτόματα στα ανάλογα πεδία κατά την 
πληρωμή. Ο κάτοχος του λογαριασμού πρέπει να γνωρίζει 
μόνο τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ 10.000 ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ! 

EΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-17 | 24/12/2014

Μικρότερα ποσά θα μπορούν να πληρώνουν για τα χρέη τους 
στα ασφαλιστικά ταμεία οι οφειλέτες που εντάχθηκαν και 
παραμένουν στην παλιά ρύθμιση, ακόμη και αν χρειαστεί 
να το «απαιτήσουν» οι ίδιοι, καθώς τα κίνητρα για την 
επιβράβευση των συνεπών οφειλετών εφαρμόζονται 
«αλά καρτ» από τους ασφαλιστικούς φορείς! Η υπουργική 
απόφαση που θα προέβλεπε την ακριβή διαδικασία 
μείωσης του ποσού των δόσεων, για όσους παραμένουν 
στην παλιά ρύθμιση, δεν έχει εκδοθεί, παρότι ένα από 
τα βασικά στοιχεία του νόμου για τη ρύθμιση των 100 
δόσεων ήταν η επιβράβευση των συνεπών οφειλετών με 
πρόσθετα μπόνους! Η απόφαση έπρεπε να εκδοθεί από το 
υπουργείο Εργασίας, και αντ' αυτής έχουν αποσταλεί από 
το υπουργείο υπηρεσιακές οδηγίες τις οποίες μέχρι στιγμής 
έχει παραλάβει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
και σκοπεύει να τις εφαρμόσει για περίπου 10.000 συνεπείς 
οφειλέτες του, μειώνοντας τα ποσά που θα πληρώσουν 
με τη δόση του Δεκεμβρίου την ερχόμενη εβδομάδα. Από 
τους υπόλοιπους φορείς, δεν υπήρξε μέχρι στιγμής κανένα 
απολύτως ενδιαφέρον για την «επιβράβευση» των συνεπών 
οφειλετών, οι οποίοι, παρά την κρίση, συνεχίζουν να 
πληρώνουν υψηλότερες δόσεις, ενώ θα έπρεπε να τύχουν 
των πρόσθετων ευεργετημάτων και να έχουν μείωση του 
επιτοκίου και κούρεμα των προσαυξήσεων που βαρύνουν 
την αρχική τους οφειλή! Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΟΑΕΕ, ο 
οποίος έχει περίπου 20.000 οφειλέτες στην παλιά ρύθμιση, 
όπως και το ΙΚΑ που έχει άλλους 15.000 οφειλέτες, δεν 
έχουν προχωρήσει στη χορήγηση των εκπτώσεων. Μάλιστα, 
αρμόδια στελέχη του ΟΑΕΕ που ρωτήθηκαν σχετικά από τον 
«Ε.Τ.» επικαλέστηκαν... άγνοια και για τις έγγραφες οδηγίες 
του υπουργείου Εργασίας που προβλέπουν τη χορήγηση των 
πρόσθετων ευεργετημάτων σε αυτούς που είναι συνεπείς 
και πληρώνουν τα χρέη τους! Το ΙΚΑ, δε, ως ένα πρώτο 
δείγμα γραφής, αποφάσισε χθες, και θα ισχύει από εδώ και 
πέρα για κάθε πληρωμή, να ορίσει νέα ημερομηνία για την 
εξόφληση των δόσεων την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε 

μήνα, αντί της 21 ης του μηνός που πληρώνονταν οι δόσεις 
μέχρι τώρα. Η αλλαγή αυτή αφορά όσους έχουν ενταχθεί στις 
νέες ρυθμίσεις, ώστε μαζί με τους παλιούς να πληρώνονται 
τα ποσά την ίδια μέρα.
Ούτε στον ΟΓΑ ενδιαφέρεται κανείς να εφαρμόσει τα κίνητρα, 
και μάλιστα, όπως κατήγγειλε στον «Ε.Τ.» αναγνώστης της 
εφημερίδας, ο ΟΓΑ δεν εφαρμόζει ούτε το συμψηφισμό με 
σύνταξη για χρέη μέχρι 4.000 ευρώ.
Οι τυχεροί, πάντως, που παίρνουν τα μπόνους είναι μέχρι 
στιγμής 10.000 οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην 
παλιά ρύθμιση των 48 δόσεων. Οι υπόλοιποι μπορούν να 
απαιτήσουν από τους φορείς τους να πάρουν τις ίδιες 
εκπτώσεις, διαφορετικά θα συνεχίσουν να πληρώνουν 
περισσότερα και όχι λιγότερα, όπως άλλωστε δικαιούνται και 
με το γράμμα του νόμου.
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 «ΤΡΥΠΑ» 678 εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο 11μηνο 
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου εμφανίζει ο προϋπολογισμός, με τη 
μεγαλύτερη υστέρηση να εντοπίζεται στις εισπράξεις από τον 
φόρο εισοδήματος που είναι μειωμένες κατά 416 εκατ. ευρώ 
σε σχέση με τον στόχο. Ωστόσο, παρά τις αποκλίσεις στο 
σκέλος των εσόδων το πρωτογενές πλεόνασμα καταγράφει 
υπέρβαση έναντι του στόχου η οποία τροφοδοτείται από την 
υπερσυγκράτηση των δαπανών και έτσι στο τέλος Νοεμβρίου 
διαμορφώθηκε στα 3,56 δισ. ευρώ έναντι 2,778 δισ. ευρώ 
για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 
2015 για 2,875 δις. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 41,774 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 918 εκατ. ευρώ ή 2,2% 
έναντι του στόχου. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 
39,552 δισ. ευρώ έναντι στόχου 40,230 δισ. ευρώ (υστέρηση 
678 εκατ. ευρώ).
Κάτω από τον στόχο ήταν:
- Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 196 εκατ. 
ευρώ.
- Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 61 εκατ. ευρώ.
- Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 80 εκατ. ευρώ.
- Ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 97 εκατ. ευρώ.
- Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκατ.
ευρώ.
Λίγο πάνω από τον στόχο κινήθηκαν: 
- Οι φόροι στην περιουσία κατά 4 εκατ. ευρώ.
- Οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων κατά 18 εκατ. ευρώ.
- Τα έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 20 
εκατ. ευρώ.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,074 δισ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 205 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου για 2,869 δια ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν στα 47,755 δισ. ευρώ, μειωμένες 
κατά 1,828 διό. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της 
μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,121 δισ. ευρώ 
έναντι του στόχου.


