
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του 
ΤΕΕ, για συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες και 

υλικά  ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στατιστικά 
στοιχεία από 
τα δύο χρόνια 
λειτουργίας του 
πληροφοριακού 
συστήματος του 
ΤΕΕ για το νόμο 
4178 στις σελίδες 
3-4-5

ΣΗΜΕΡΑ Περισσότερα από 900 χιλιάδες 
ακίνητα στις ρυθμίσεις  

αυθαιρέτων 

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

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

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο 
ετών από την έναρξη λειτουργίας 
του πληροφοριακού συστήματος 
δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ 
με βάση τις διατάξεις του νόμου 
4178/2013 «αντιμετώπιση της αυ-
θαίρετης δόμησης, περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος πα-
ρουσιάζει βασικά και ενδιαφέροντα 
μεγέθη που προκύπτουν από τη στα-
τιστική επεξεργασία των δηλώσεων 
που καταθέτουν οι μηχανικοί για τα 
αυθαίρετα κτίσματα και τα κτίσματα 
με αυθαιρεσίες. Σχετικά με το θέμα, 
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στα-
σινός δήλωσε:
«Ο νόμος 4178 μετά την κρίση του 
ως συνταγματικός, δίνει διέξοδο 
τακτοποίησης σε όλες σχεδόν τις 
αυθαίρετες κατασκευές και ως εκ 
τούτου αποτελεί ευκαιρία οριστι-
κής λύσης για τους πολίτες ώστε να 
αποκτήσουν αδέσμευτη χρήση των 
ακινήτων τους και να μην επαπει-
λούνται με την υποβολή δυσβάστα-
κτων προστίμων. 
Ήδη περισσότερα από 900 χιλιά-
δες ακίνητα έχουν δηλωθεί και για 
περισσότερα από 615 χιλιάδες έχει 
ξεκινήσει η διαδικασία. 
Οι πολίτες πρέπει με την συμβο-
λή ενός Μηχανικού της επιλογής 
τους, από τους δεκάδες χιλιάδες 
διαθέσιμους, να καταγράψουν τις 
αυθαιρεσίες τους και να επιλέξουν 
ένα από τα διαθέσιμα σχήματα απο-
πληρωμής των προστίμων τα οποία 
προσφέρουν σε περιπτώσεις προ-

καταβολών σημαντικά υψηλές εκ-
πτώσεις. 
Τονίζω ότι το ΤΕΕ είναι μπροστάρης 
στην πορεία της χώρας προς ένα 
καλύτερο μέλλον, χωρίς τις παθο-
γένειες του παρελθόντος. Δημιουρ-
γήσαμε και λειτουργούμε την πρώτη 
συστηματική βάση δεδομένων στην 
οποία καταγράφονται όλες οι αυ-
θαίρετες κατασκευές. Σημειώνω ότι 
οι επιλογές της δομής της βάσης 
δεδομένων σε συνδυασμό με την 
εργασία των Μηχανικών αποτέλε-
σαν ένα από τα κύρια σημεία στή-
ριξης της συνταγματικότητας του 
Ν.4178/2013. 
Το ΤΕΕ και οι μηχανικοί κάνουν τη 
δουλειά τους για να γυρίσει η χώρα 
σελίδα στο θέμα των αυθαιρέτων 
και της οικοδομής γενικότερα. Ήρθε 
η ώρα – και έχει καθυστερήσει πολύ 
– να κάνει και η Πολιτεία τη δική της. 
Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρή-
σει άμεσα την Ηλεκτρονική Ταυτό-
τητα Κτιρίου, που αφορά τα νομίμως 
υφιστάμενα κτίρια, και την Ηλεκτρο-
νική Έκδοση Αδειών Δόμησης, που 
αφορά τα νέα κτίρια. Με αυτόν τον 
τρόπο θα διασφαλιστεί επιτέλους 
η νομιμότητα όλων των κατασκευ-
ών, θα βελτιωθεί η ασφάλεια των 
κατασκευών, θα υπάρξει ασφάλεια 
δικαίου στις συναλλαγές ακινήτων 
και θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση πο-
λιτών και μηχανικών. Το ΤΕΕ είναι 
έτοιμο να υποστηρίξει ηλεκτρονικά 
όλες αυτές τις υπηρεσίες. Ήρθε η 
ώρα η Πολιτεία να εφαρμόσει όσα 
υπόσχεται για χρόνια.»

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•  Περισσότερα από 900 χιλιάδες 
ακίνητα στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων 
(σελ.1)

•  Βασικά στατιστικά στοιχεία από τα 
δύο χρόνια λειτουργίας του πληρο-
φοριακού συστήματος του ΤΕΕ για το 
νόμο 4178 (σελ.3-4)

•  Στατιστικά στοιχεία και κατανο-
μές δηλώσεων αυθαιρέτων Ν4178 
(σελ.4-5)

•  Δηλώσεις πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑ-
ΠΕΝ για τα δύο χρόνια εφαρμογής 
του 4178 (σελ.5)

•  Βραδιά Ερευνητή 2015 (σελ.2)

•  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδο-
μίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (σελ.2)

•  Συνέδριο για την Επιστήμη των  
Πολυμερών (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πο-
λεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει 
το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο 
από τις  24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015. 
Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες: νέο θεσμικό 
πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και περιβάλ-
λοντος, χωρικές επιπτώσεις της κρίσης, 
κλιματική αλλαγή και δράση, μεταφορές και 
βιώσιμη κινητικότητα, στεγαστική πολιτική, 
διαχείριση ακινήτων (real estate), καινο-
τομία και επιχειρηματικότητα, χωροθέτηση 

επενδύσεων, γεωπληροφορική, αστική ανα-
γέννηση, ποιότητα ζωής, κοινωνικά προβλή-
ματα και χωρική ανάπτυξη, δημογραφικές 
εξελίξεις, πρωτογενής τομέας και βιώσιμος 
σχεδιασμός της διατροφής (sustainable 
food planning), ελεύθερος χρόνος (τουρι-
σμός, πολιτισμός, αθλητισμός, διασκέδαση), 
μάρκετινγκ και branding τόπου, σχεδιασμός 
του ήχου (sound planning) κ.ά.
Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές συνεδρί-
ες για νέους επιστήμονες.
Πληροφορίες: Τηλ.:  24210-74494 (Εύα 
Ψαθά) και 24210-74436
 (Δώρα Παπαθεοχάρη), http://
conferenceprd4.prd.uth.gr/ 

   Βραδιά του Ερευνητή 2015 θα διοργανωθεί 
στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στο Κτήριο Αβέρωφ 
του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων του 
ΕΜΠ, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 “2014-2015 
Researchers' Night: The Greek events”.        Όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση, η διεξαγωγή της 
Βραδιάς του Ερευνητή έχει καθιερωθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005 και φέτος 
πρόκειται να λάβει χώρα ταυτόχρονα σε περισσό-
τερες από 300 πόλεις σε 24 χώρες πανευρωπαϊκά. 
Στην Ελλάδα εκδηλώσεις θα διεξαχθούν σε  οκτώ 
διαφορετικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Ηράκλειο, Τρίκαλα, Κόρινθο, Πύλο, Ρόδο). Βασικό 
στόχο της Βραδιάς αποτελεί η ανάδειξη του έργου 
των ερευνητών και της σπουδαιότητας του ρόλου 
τους στην επιστήμη και την κοινωνία στο ευρύ 
κοινό. Το 2015 είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, 
καθώς η Βραδιά συμπληρώνει 10 χρόνια από την 
έναρξή της.
Το κοινό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές 
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, έχει την ευκαι-
ρία να αλληλεπιδράσει με τους ερευνητές, συμμε-
τέχοντας σε πειραματικές επιδείξεις, υπολογιστικές 
προσομοιώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
διαγωνισμούς.
Με την προβολή των ερευνητικών επιτευγμάτων 
στο ευρύ κοινό, στόχο αποτελεί η βελτίωση της 
κοινωνικής αναγνώρισης των ερευνητών, η ευαι-
σθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά 
με τα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και η 
αύξηση του ενδιαφέροντος και ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός των νέων προς ερευνητικά 
επαγγέλματα».
Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου “2014-2015 
Researchers' Night: The Greek events” για το ΕΜΠ  
είναι η καθηγήτρια του ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου. 
Πληροφορίες: http://dasta.ntua.gr

Βραδιά Ερευνητή 2015

Συνέδριο για την Επιστήμη των  Πολυμερών

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

28-29
Σεπτεμβρίου

2015

15-16
Οκτωβρίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Επιστημονική υποστήριξη στη 
λήψη αποφάσεων για αειφόρα και συμβατά υλικά 
και επεμβάσεις συντήρησης και προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς» 
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Intermodal 
Transports: Innovations in Planning, Management, 
Business Development & Decision Making»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, σε συνεργασία με το 
ΤΕΕ και άλλους φορείς

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, σε συνεργασία με 
την Ελληνική Εταιρία Επιχει-
ρησιακής Έρευνας
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

	  

	  

   Το 7ο συνέδριο με θέμα "Times of Polymers 
(TOP) & Composites" θα πραγματοποιηθεί 19 - 23 
Ιουνίου 2016 ( στην Ischia της Ιταλίας), από ιταλικές 
ομάδες της επιστήμης των πολυμερών και σύνθε-
των υλικών. Το συνέδριο TOP παρέχει ευκαιρίες 
για ανταλλαγή ιδεών και απόψεων ανάμεσα στη 
θεμελιώδη επιστήμη και στη σχετική με το αντικεί-
μενο βιομηχανία. 
Θεματολογία:
-Σύνθετα υλικά
-Νανοϋλικά
-  Βιοϋλικά
- Ιξωδοελαστικότητα
-Υαλώδης μετάπτωση
-Τήξη πολυμερών
-Μαλακά υλικά
-Λεπτά Υμένια

-Αισθητήρες
-Επεξεργασία
-Αντοχή
Σημαντικές προθεσμίες:
Υποβολή εργασιών: 20 Δεκέμβρη 2015
Αποδοχή Εργασιών: 20 Ιανουαρίου 2016
Έγκαιρη εγγραφή: 31 Μάρτη 2016
Πληροφορίες: www.topconference.it, τηλ.:. +39 
081 5010412, e-mail: info@topconference.it
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Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή  Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Σύνολο Αυθαιρέτων

Δηλώσεις Ν.4178/2013 50 133915 32541 79199 94801 340506

Δηλώσεις Ν 4178 από 
μεταφορά του Ν4014

85 0 93633 92716 82663 269097

Δηλώσεις Ν4014/2011 103 0 27735 30194 59305 293358

Σύνολο 238 133.915 153.909 202.109 236.769 902.961

Ο Ν. 4178/2013 συμπληρώνει 24 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του 
και έχει ενσωματωθεί σε αυτόν το μεγαλύτερο μέρος των υπαρχόντων 
δηλώσεων του Ν.4014/2011 με αντίστοιχη συμπλήρωση των στοιχείων 
χαρακτηρισμού σε κατηγορίες των παραβάσεων. Η υλοποίηση του πλη-
ροφοριακού συστήματος αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην χώρα 

μιας πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμιζόμε-
νων αυθαιρέτων κατασκευών. Τα μέχρι στιγμής καταγραφέντα δεδομέ-
να δίνουν μια πρώτη εικόνα των μεγεθών και της εξέλιξής των αυθαί-
ρετων κατασκευών μέχρι σήμερα. Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών 
δηλώσεων έχει ως εξής:

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις «Σε επεξεργασία» δεν έχουν υποβλη-
θεί ακόμα και δεν έχουν προκύψει για αυτές οι αντίστοιχες εντολές 
πληρωμής παραβόλου και ειδικού προστίμου. Εκ της διαφοράς οι 

δηλώσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί παράβολο είναι 615.137. Τα 
μεγέθη των προστίμων και των χώρων υπέρβασης ανά κατηγορία 
δήλωσης είναι τα ακόλουθα:

Κατάσταση Δηλώσεων Αριθμός Δηλώσεων Καταχωρημένα Πρόστιμα Εμβαδό Κυρίων χώρων Εμβαδό χώρων με μειωτικό 
συντ.

Άκυρες 50 252.634 3.722 839

Σε επεξεργασία 134.143 934.599.454 10.514.425 4.517.010

Αρχική υποβολή 32.593 99.084.978 3.388.942 1.060.243

Προσωρινή υπαγωγή 79.285 465.480.429 6.541.111 2.633.130

Ολοκληρωμένη υπαγωγή 94.945 213.543.684 5.711.388 1.984.932

Σύνολο 340.966 1.712.708.545 26.155.867 10.195.314

ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν 4178

ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν 4178 (συνέχεια)

Κατάσταση Δηλώσεων Αριθμός Δηλώσεων Μέσο Πρόστιμο ανά 
Δήλωση

Μέση Επιφάνεια Κυρίων 
Χώρων ανά Δήλωση

Μέση Επιφάνεια Βοηθητι-
κών Χώρων ανά Δήλωση

Άκυρες 50 5.053 74 17

Σε επεξεργασία 134.143 6.967 78 34

Αρχική υποβολή 32.593 3.040 104 33

Προσωρινή υπαγωγή 79.285 5.871 83 33

Ολοκληρωμένη υπαγωγή 94.945 2.249 60 21

Σύνολο 340.966 5.023 77 30

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν 4014 ΠοΥ ΕΧοΥΝ ΜΕΤΑφΕρΘΕΙ ΣΤοΝ Ν 4178

Κατάσταση Δηλώσεων Αριθμός Δηλώσεων Καταχωρημένα Πρόστιμα Εμβαδό Κυρίων χώρων Εμβ. χώρων με μειωτικό συντ.

Άκυρες 85 903.639 6.311 2.914

Αρχική υποβολή 93.611 364.500.665 4.932.420 2.976.599

Προσωρινή υπαγωγή 92.735 740.314.329 6.995.305 4.132.838

Ολοκληρωμένη υπαγωγή 82.738 396.307.648 5.355.038 2.628.747

Σύνολο 269.084 1.501.122.642 17.282.763 9.738.184
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Όσον αφορά τα έσοδα, στο ενημερωτικό σημείωμα που βρίσκε-
ται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία ανά 
μήνα και ανά ημέρα. Από αυτά τα δεδομένα προκύπτει ότι μέχρι 
τα τέλη Αυγούστου τα αθροιστικά έσοδα του νόμου 4014 ανέρχο-
νται στα 1.000.204.413,29 ευρώ και του νόμου 4178 ανέρχονται στα 
476.443.440,98 ευρώ. 
Από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει σχετική επιτάχυνση σε πε-
ριόδους λήξης προθεσμιών. Στην τρέχουσα περίοδο η ένταξη νέων 
αυθαιρέτων στην ρύθμιση δείχνει σχετική κάμψη, επηρεασμένη 
έντονα και από τους περιορισμούς των συναλλαγών στο Τραπεζικό 
σύστημα Στην επιλογή του τρόπου πληρωμής η κατάθεση μετρη-
τών σε κατάστημα τραπεζικού ιδρύματος είναι περίπου 87,5% ενώ 
το υπόλοιπο 12,5% διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά με web banking. 
Το διάστημα μετά την επιβολή των περιορισμών στις τραπεζικές συ-
ναλλαγές οι πληρωμές μέσω web banking ανήλθαν στο 23,7% του 
συνόλου.

Κατανομές Είδους Δηλώσεων
Από τη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων προκύπτει ότι το 25% 
αφορά ακίνητα χωρίς καμία οικοδομική άδεια ενώ το 75% αφορά 
αυθαιρεσίας σε κτίσματα με οικοδομική άδεια. Λόγω της πρόβλε-
ψης του Νόμου να επιβαρύνονται όσα αυθαίρετα δεν έχουν καμία 
προηγούμενη έκδοση αδείας τα αντίστοιχα ποσοστά επιβαρύνουν 
περισσότερο τις αντίστοιχες δηλώσεις, οπότε σε κτίσματα χωρίς οι-
κοδομική άδεια αντιστοιχεί το 28% των προστίμων, ενώ σε κτίσματα 
με οικοδομική άδεια το 72% των προστίμων.
Από το σύνολο των στοιχείων προκύπτει ότι το 29% των δηλώσεων 
αυθαιρέτων αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και το 71% ακίνητα εντός 
σχεδίου. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου τα πρόστιμα σε εκτός 
σχεδίου είναι σημαντικά υψηλότερα οπότε στην κατανομή των προ-
στίμων παρουσιάζεται η εικόνα το 51% των προστίμων να αφορά 
ακίνητα εκτός σχεδίου και το 49% των προστίμων αφορά ακίνητα 
εντός σχεδίου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν 4014 ΠοΥ ΕΧοΥΝ ΜΕΤΑφΕρΘΕΙ ΣΤοΝ Ν 4178 (συνέχεια)

Κατάσταση Δηλώσεων 
(26/8/2015)

Αρθμός Δηλώσεων Μέσο Πρόστιμο ανά 
Δήλωση

Μέση Επιφάνεια Κυρίων 
Χώρων ανά Δήλωση

Μέση Επιφάνεια Βοηθητι-
κών Χώρων ανά Δήλωση

Άκυρες 85 10.631 74 34

Αρχική υποβολή 93.611 3.894 53 32

Προσωρινή υπαγωγή 92.735 7.983 75 45

Ολοκληρωμένη υπαγωγή 82.738 4.790 65 32

Σύνολο 269.084 5.579 64 36

Βασικά στατιστικά στοιχεία και κατανομές δηλώσεων  
αυθαιρέτων Ν4178

Εντός/Εκτός 
Σχεδίου

Με/Χωρίς  
Άδεια

Αριθμός 
Δηλώσεων  
Ν. 4187

Ποσοστιαία 
Κατανομή 
Αριθμού 
Δηλώσεων

Συνολικό 
Πρόστιμο (€)

Ποσοστιαία 
Κατανομή 
Συνολικών 
Προστίμων

Μέσο Πρό-
στιμο (€)

Συνολική 
Επιφάνεια 
(τμ)

Ποσοστιαία Κα-
τανομή Συνολι-
κής Επιφάνειας

Μέση 
Επι-
φάνεια 
(τμ)

Εκτός Σχεδίου Χωρίς άδεια 88.546 15,2% 680.957.876 21,2% 7.691 12.539.012 19,8% 141,6

Εκτός Σχεδίου Με αδεια 78.064 13,4% 955.999.753 29,7% 12.247 16.995.958 26,8% 217,7

Εντός Σχεδίου Χωρίς άδεια 54.340 9,3% 172.088.514 5,4% 3.167 7.326.776 11,5% 134,8

Εντός Σχεδίου Με αδεια 362.388 62,1% 1.405.613.350 43,7% 3.879 26.575.038 41,9% 73,3

Σύνολο 583.338  3.214.659.495 63.436.784

Ο Ν. 4178/2013 συμπληρώνει 24 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του 
και έχει ενσωματωθεί σε αυτόν το μεγαλύτερο μέρος των υπαρχόντων 
δηλώσεων του Ν.4014/2011 με αντίστοιχη συμπλήρωση των στοιχεί-
ων χαρακτηρισμού σε κατηγορίες των παραβάσεων. Η υλοποίηση του 
πληροφοριακού συστήματος αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην 
χώρα μιας πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμι-
ζόμενων αυθαιρέτων κατασκευών.
Ο ρυθμός εισαγωγής νέων δηλώσεων ανά ημέρα έχει μειωθεί σε πε-
ρίπου 200-3400 ανά εργάσιμη ημέρα επηρεασμένος και από τις οικο-
νομικές εξελίξεις. Σημαντικές εξάρσεις σημειώνονται σε περιόδους 
που λήγουν ημερομηνίες ενώ λόγω της δυνατότητας αυξημένων δό-
σεων στο πρώτο εξάμηνο υπαγωγής τις τελευταίες ημέρες του πρώτου 
εξαμήνου 7/2/2014 υπήρχε σημαντική ροή τόσο νέων δηλώσεων όσο 

και μεταφοράς από το Ν. 4014 και το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε, 
με πολύ μικρότερη ένταση,  και στην λήξη του δεύτερου εξαμήνου 
στις 8/8/2014. Ταυτόχρονα οι  αποφάσεις των Υ. Δομ. για ακύρωση 
δηλώσεων του Ν. 4014 λόγω διαφόρων προβλημάτων καταχωρούνται 
αμελλητί από το ΤΕΕ στο πληροφοριακό σύστημα και η ροή τους έχει 
αυξηθεί μεν αλλά παραμένει σε σχετικά πολύ μικρό ποσοστό.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι κύριοι δείκτες (πλήθος, πρό-
στιμα, επιφάνειες και μέσες τιμές) σε συνδυασμό των κριτηρίων 
εντός-εκτός σχεδίου και με-χωρίς οικοδομική άδεια. Φαίνεται ότι με-
γάλο ποσοστό των δηλώσεων είναι εντός σχεδίου και με οικοδομική 
άδεια. Αντίθετα τα πρόστιμα είναι σημαντικά αυξημένα, εκφράζοντας 
την αντίστοιχη περιβαλλοντική επιβάρυνση, στις δηλώσεις εκτός σχε-
δίου και χωρίς οικοδομική άδεια.

ΚΑΤΑΝοΜΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν. 4178 (ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠο ΜΕΤΑφορΑ ΑΠο Ν4014)  
ΣΕ ΕΝΤοΣ/ΕΚΤοΣ ΣΧΕΔΙοΥ ΚΑΙ ΜΕ/ΧΩρΙΣ οΙΚοΔοΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων 
εφαρμογής του νόμου 4178 για την αντι-
μετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το 
περιβαλλοντικό ισοζύγιο και με βάση τα 
σχετικά στατιστικά στοιχεία που ανακοί-
νωσε το ΤΕΕ, ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ, Κα-
θηγητής Ιωάννης Γκόλιας δήλωσε ότι «η 
πρακτική της αυθαίρετης δόμησης αποτε-
λεί ίσως το πιο μελανό σημείο των τελευ-
ταίων δεκαετιών στα θέματα χωροταξίας 
και πολεοδομίας για τη χώρα μας. 
Η Πολιτεία, τα τελευταία δύο χρόνια έδει-
ξε ότι έχει τα εργαλεία να αντιμετωπίσει 
οριστικά το ζήτημα, όταν υπάρχει πολιτική 
βούληση. Οι πολίτες ας έχουν στο μυαλό 
τους ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016, 
οπότε λήγει η προθεσμία ένταξης στις 
ρυθμίσεις του νόμου, έχουν τη δυνατότη-
τα να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες στα 
ακίνητά τους. 
Επισημαίνεται ότι μετά την προθεσμία 
αυτή, κανέναν ακίνητο με αυθαιρεσία και 
κανένα αυθαίρετο κτίσμα δεν θα μπορεί 
ούτε να μεταβιβασθεί ούτε να αξιοποιηθεί. 
Η Πολιτεία διασφαλίζει πλέον τη νομιμό-
τητα και την ασφάλεια των κατασκευών». 

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αναπλη-
ρωτής ΠΑΠΕΝ Κωστής Μουσουρούλης 
δήλωσε ότι «ο νόμος 4178/2013 αποτελεί 
την τελευταία μεγάλη ευκαιρία να αντιμε-
τωπιστούν οριστικά οι πολεοδομικές εκ-
κρεμότητες των προηγούμενων ετών στα 
ακίνητα. 
Η πρόσφατη κρίση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας για τη συνταγματικότητα του 
νόμου θωρακίζει αυτή την πρωτοβουλία 

της Πολιτείας, ώστε να δοθεί επιτέλους 
οριστικό τέλος στην αναχρονιστική πρα-
κτική της αυθαίρετης δόμησης. 
Καμία αυθαιρεσία δεν μπορεί να γίνε-
ται ανεκτή. Βρισκόμαστε πλέον στο τε-
λευταίο εξάμηνο εφαρμογής του νόμου 
4178/2013. Οι πολίτες δεν πρέπει να αμε-
λήσουν να κλείσουν τους λογαριασμούς 
τους με το πολεοδομικό παρελθόν των 
ακινήτων τους».

Όσον αφορά τις χρήσεις των δηλούμενων ακινήτων, κύρια και μοναδική 
κατοικία χαρακτηρίζεται το 20% των δηλώσεων, άλλη κατοικία (δευτε-
ρεύουσα, εξοχική κλπ) χαρακτηρίζεται το 61% των δηλώσεων, επαγγελ-

ματικά κτίρια υπηρεσιών το 14% των δηλώσεων, κτίρια τουρισμού – βι-
ομηχανίας το 3% των δηλώσεων και κτίρια μεταποίησης πρωτογενούς 
τομέα (αγροτικού, κτηνοτροφικού κλπ) το 2% των δηλώσεων.

ΚΑΤΑΝοΜΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΚρΑΤοΥΣΑ ΧρΗΣΗ

Είδος Χρήσης Αριθμός Ποσοστό Συνολικό 
Πρόστιμο

Ποσοστό 
προστίμων

Σύνολο 
επιφάνειας 
υπέρβασης

Ποσοστό 
Επιφανείας

Μέση Επιφά-
νεια Υπέρβα-
σης

Κύρια και 
μοναδική 
κατοικία

118.368 20,3 423.051.535 13,2 10.558.450 16,6 89,2

Άλλη κατοικία 356.067 61,0 1.727.434.632 53,7 26.597.155 41,9 74,7

Τουρισμός, 
βιομηχανία

20.482 3,5 461.812.801 14,4 10.130.217 16,0 494,6

Υπηρεσίες 78.906 13,5 572.557.145 17,8 11.983.576 18,9 151,9

Μεταποίηση 
πρωτογενούς 
τομέα

9.513 1,6 29.807.149 0,9 4.167.659 6,6 438,1

Γεωγραφική Κατανομή
Στο αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα που βρίσκεται αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των δη-
λώσεων του Ν. 4178 ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα 
τόσο ως προς το σύνολο των δηλώσεων όσο και σε σχέση με τον 

γενικό πληθυσμό της απογραφής. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι 
περισσότερες δηλώσεις αφορούν ακίνητα στην Περιφέρεια Αττικής 
(186.743 ακίνητα ή ποσοστό 36,41% του συνόλου των δηλώσεων) και 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (85.634 δηλώσεις ή ποσο-
στό 16,69% του συνόλου των δηλώσεων).

Δηλώσεις πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑΠΕΝ  
για τα δύο χρόνια εφαρμογής του 4178
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ: ΕΧΑΣΑΝ Το 85% ΤοΥ ΤΖΙροΥ ΤοΥΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-10| 4/09/2015

Ηχηρό καμπανάκι για την εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει ο κατασκευαστικός τομέας της χώρας μας κρούει το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, στο 
υπόμνημά του προς την πολιτική ηγεσία της χώρας με την ευκαιρία της 
80ής ΔΕΘ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο υπόμνημά του, το ιδιωτικό 
έργο έχει καταρρεύσει, καθώς εκτιμάται ότι η κατασκευαστική 
δραστηριότητα έχει μειωθεί κατά 85% σε σχέση με το 2009! Μάλιστα, 
από τους 1,5 εκατ. ανέργους του ιδιωτικού τομέα, οι 350.000 σχετίζονται 
με τη συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, χωρίς 
να συνυπολογίζονται σε αυτούς οι χιλιάδες επί της ουσίας άνεργοι 
μηχανικοί.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σημειώνει ότι το δημόσιο έργο, λόγω των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων, κρατήθηκε σε καλύτερη κατάσταση μέχρι τον Δεκέμβριο του 
2014, ωστόσο η διακοπή της χρηματοδότησής του από την προηγουμένη 
κυβέρνηση και η επιβολή του ελέγχου των κεφαλαίων προκάλεσε: 
- Το κλείσιμο των εργοταξίων.
- Ακόμα πιο δραματικά ποσοστά ανεργίας για τον τεχνικό κόσμο.
- Ανατροπή των χρονοδιαγραμμάτων πολλών έργων, με αποτέλεσμα 
ορισμένα που ήταν προγραμματισμένα να ολοκληρωθούν μέσα στο 2015 
να μεταφερθούν σαν έργα-γέφυρες στο ΣΕΣ 2014 2020 και άλλα -ακόμα 
χειρότερα-να απενταχθούν. Στην Κεντρική Μακεδονία κινδυνεύουν να 
απενταχθούν εξήντα μικρού και μεσαίου μεγέθους έργα.
- Απώλεια κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, αλλά και πλήρη αποδιοργάνωση του 
προγραμματισμού του ΣΕΣ.
Για την αναθέρμανση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στον 
ιδιωτικό τομέα, το Επιμελητήριο τονίζει την ανάγκη βελτιωτικών 
παρεμβάσεων στο υφιστάμενο κτηριακό κεφάλαιο (αντισεισμική 
συμπεριφορά και τη μείωση του ενεργειακού και γενικότερα του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος, λειτουργικότητα, αποκαταστάσεις 
κτηρίων).
Όπως σημειώνει, εκτός της παγκόσμιας τάσης, των υποχρεώσεών 
μας λόγω των ευρωπαϊκών συμβάσεων και της ανάγκης τόνωσης της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας, στην πρόταση συνηγορεί το τεράστιο 
κτηριακό απόθεμα, μεγάλο μέρος του οποίου χρονολογείται πριν από 
τη θέσπιση των σύγχρονων κανονισμών. Για την προώθηση αυτών των 
δράσεων απαιτείται καλή στόχευση των προγραμμάτων του ΣΕΣ 2014-
2020 (νέο ΕΣΠΑ).
Παράλληλα, όπως επισημαίνει, απαιτείται άμεσα ο εξορθολογισμός της 
φορολογίας ακινήτων, καθώς είναι μέγιστη αδικία να φορολογούνται ως 
ακίνητη περιουσία/ιδιοκτησία τα απούλητα ακίνητα των εργολαβικών και 
τεχνικών εταιρειών -στην ουσία προϊόντα προς πώληση-, σε αντίθεση 
με τα εμπορεύματα ή προϊόντα κάθε άλλης επιχείρησης που δεν 
φορολογούνται.
«Είναι δεδομένο ότι η κατασκευή, ως παραγωγική και οικονομική 
δραστηριότητα σχετίζεται και με τους τρεις τομείς, είναι διαδικασία 
εντάσεως εργασίας και ανακυκλώνει τα κονδύλια δισ. και τρισ. ευρώ 
στην οικονομική αλυσίδα): σημειώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ και προσθέτει ότι στη 
χώρα μας ακόμα και σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση:
- Υπάρχουν ακόμα οργανωμένες τεχνικές εταιρείες -παρότι η Πολιτεία 
έκανε και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της να τις διαλύσει που 
μπορούν να ορθοποδήσουν.

Αρκεί να πάψει ο εσωτερικός δανεισμός που επιβάλλει το κράτος 
με τη μορφή του χρέους για εκτελεσμένο έργο και να βελτιωθεί το 
επιχειρηματικό περιβάλλον με την απλούστευση και την κωδικοποίηση 
της δαιδαλώδους νομοθεσίας και την εκλογίκευση της φορολόγησης.
- Υπάρχει σημαντική και ανταγωνιστική ντόπια παραγωγή δομικών 
υλικών.
- Τέλος, μπορεί αυτή καθαυτή η κατασκευή να μην είναι εξωστρεφής 
δραστηριότητα, αλλά χρειάζεται να συγκρατηθεί στην Ελλάδα το 
υψηλής ποιότητας τεχνικό στελεχιακό δυναμικό. Αυτό το δυναμικό 
θα προχωρήσει σε καινοτόμες δράσεις και προϊόντα (η βελτίωση των 
χαρακτηριστικών των υφιστάμενων κτηρίων προσφέρεται ιδιαίτερα γι' 
αυτό) που θα προάγουν και την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω, σύμφωνα 
με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, είναι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις 
επικείμενες εκλογές να είναι αποφασισμένη να κυβερνήσει τη χώρα, να 
υλοποιήσει τις απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές που συνομολογεί η 
συντριπτική πλειοψηφία όσων κομμάτων παίρνουν μέρος στις εκλογές 
και να λύσει χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την οικονομία της 
πατρίδας μας. 

ΑΣΠΙΔΑ ΝΤρΑΓΚΙ  ΓΙΑ ΤοΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-28-29 | 4/09/2015

Με παρέμβαση Ντράγκι διασώθηκαν οι καταθέσεις από τον κίνδυνο 
κουρέματος στο πλαίσιο ενδεχόμενης εφαρμογής προγραμμάτων 
διάσωσης των ελληνικών τραπεζών (bail in), όπως αποκάλυψε χθες 
σε συνέντευξη Τύπου ο ίδιος ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας.
Παράλληλα, όμως, ο Ντράγκι ξεκαθάρισε ότι οι κρουνοί της ΕΚΤ για 
τις ελληνικές τράπεζες θα ανοίξουν, στο πλαίσιο του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης, μόνο υπό προϋποθέσεις, με βασικότερη την 
ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης για το Μνημόνιο από τους 
δανειστές.
Την εξαίρεση των καταθετών από ενδεχόμενο bail in είχε ανακοινώσει 
μετά το Eurogroup της 14ης Αυγούστου ο πρόεδρός του Γερούν 
Ντεϊσελμπλούμ, καθησυχάζοντας τους φόβους που είχαν κυριαρχήσει 
το προηγούμενο διάστημα.
 Χθες ο Μάριο Ντράγκι σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας είπε ότι αυτό έγινε με 
παρέμβαση της ΕΚΤ.
Όπως εξήγησε, η ΕΚΤ θεωρούσε ότι οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο θα ήταν 
αντιπαραγωγικό για την οικονομική ανάκαμψη και επιβλαβές για την 
ελληνική οικονομία, θα έπληττε, είπε, όχι μόνο χιλιάδες καταθέτες, 
αλλά επίσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις εταιρείες που έχουν 
καταθέσεις στις τράπεζες. Όπως εξήγησε, η άποψη αυτή της ΕΚΤ έγινε 
τελικά δεκτή από το Eurogroup. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν ευδοκίμησε 
ανάλογη απόπειρα υπέρ της προστασίας των ομολογιούχων.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την οδηγία για τα προγράμματα διάσωσης 
των τραπεζών με bail in, που θα τεθεί σε ισχύ την 1/1/2016, καλούνται 
να πληρώσουν πρώτα οι μέτοχοι, μετά οι ομολογιούχοι και στο τέλος 
οι καταθέτες. Τους τελευταίους εξαίρεσε ρητά για την Ελλάδα με την 
τοποθέτησή του ο Γερούν Ντεϊσελμπλούμ και χθες επιβεβαίωσε αυτή 
την εξαίρεση ο κατ' εξοχήν αρμόδιος αξιωματούχος, ο πρόεδρος της 
ΕΚΤ.
Ενώ όμως οι καταθέσεις έχουν «ασπίδα Ντράγκι», η ελληνική οικονομία 
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καθυστερεί να επωφεληθεί από τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης που 
εφαρμόζει η ΕΚΤ. Κι αυτό ενώ το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ, 
καθώς - ύστερα από ένα σύντομο διάλειμμα ανάκαμψης - επιστρέφει 
στην ύφεση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, το ΑΕΠ μπορεί 
να υποχωρήσει έως και 4% φέτος.
Ο βασικός λόγος καθυστέρησης είναι οι εκλογές, ιδίως σε περίπτωση 
που δεν οδηγήσουν γρήγορα στον σχηματισμό κυβέρνησης 
αποφασισμένης να εφαρμόσει το πρόγραμμα και να φέρει εις πέρας με 
επιτυχία την πρώτη αξιολόγηση.
Σύμφωνα με όσα είπε χθες στη συνέντευξη Τύπου ο Ντράγκι, για 
να μπορέσει να συμμετάσχει η Ελλάδα στο πρόγραμμα αυτό, με το 
οποίο αιμοδοτείται αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή οικονομία, πρέπει να 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
- Να έχουν γίνει εκ νέου αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα 
για τον δανεισμό των ελληνικών τραπεζών απευθείας από την ΕΚΤ. Τα 
ομόλογα έπαψαν να είναι αποδεκτά τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν 
η ΕΚΤ ήρε την εξαίρεση (waiver) με βάση την οποία τα αποδεχόταν έως 
τότε, παρά τη χαμηλή τους αξιολόγηση. Κι αυτό γιατί αμφισβητούσε ότι 
υπήρχε προοπτική να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση. Τότε οι 
ελληνικές τράπεζες πέρασαν στη χρηματοδότηση από τον μηχανισμό 
έκτακτης ανάγκης ELA.
Για να επανέλθει το waiver, όπως τόνισε χθες ο κεντρικός τραπεζίτης, 
πρέπει «η χώρα να βρίσκεται σε πρόγραμμα, να συμμορφώνεται με 
αυτό και να δείχνει ότι έχει την "ιδιοκτησία" του».
- Να μη βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος.
- Να μην κατέχει η ΕΚΤ περισσότερο από το 33% των ελληνικών 
ομολόγων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Το όριο αυτό αυξήθηκε 
μάλιστα μόλις χθες, για λόγους διευκόλυνσης της εφαρμογής του 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Η αύξηση αυτή βοήθησε την 
Ελλάδα, που τώρα βρίσκεται κοντά στο όριο.
- Μειώθηκαν οι εκροές από τις τράπεζες, μειώνεται και ο ΕLΑ 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε χθες το όριο της ρευστότητας 
που διατίθεται στις ελληνικές τράπεζες μέσω ΕLΑ κατά 600 εκατ. ευρώ, 
με αποτέλεσμα αυτό να διαμορφώνεται πλέον στα 89,1 δισ. ευρώ.
Η κίνηση είναι αποτέλεσμα της υποχώρησης των πιέσεων στο ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα, καθώς οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων 
αλλά και η συμφωνία για το νέο πρόγραμμα έχουν ανακόψει τις εκροές 
καταθέσεων.
Η μείωση του ορίου είναι η δεύτερη κατά σειρά ύστερα από 
αλλεπάλληλες αυξήσεις. Τον περασμένο μήνα μειώθηκε κατά 700 εκατ. 
ευρώ.
Το όριο θα παραμείνει στα 89,1 δισ. ευρώ ως την επόμενη συνεδρίαση 
του ΔΣ της ΕΚΤ στις 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται 
το πρακτορείο Bloomberg.
Τον Ιούλιο οι εκροές καταθέσεων υποχώρησαν κατά 1,4 δισ. ευρώ, 
σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ τον Αύγουστο 
έπεσαν στα 300 εκατ. ευρώ και σχεδόν σταμάτησαν μετά την επιβολή 
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, σύμφωνα με την ίδια πηγή που 
μίλησε στο Bloomberg.
Συνολικά τους τελευταίους μήνες έκαναν φτερά από τις ελληνικές 
τράπεζες περίπου 43 δισ. ευρώ ή το 26,5% των καταθέσεων.
Η χθεσινή επιβεβαίωση του Μάριο Ντράγκι ότι δεν θα κουρευτούν 
οι καταθέσεις λειτουργεί αποτρεπτικά στην περαιτέρω αφαίμαξη των 
ελληνικών τραπεζών. Πλέον, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ολοκλήρωση 

των στρες τεστ, την αξιολόγηση των κεφαλαιακών τους αναγκών και την 
ανακεφαλαιοποίησή τους, για την οποία έχει προβλεφθεί ποσό μέχρι 25 
δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του τρίτου Μνημονίου.
- Το ΔΝΤ περιμένει μείωση χρέους 
Πρέπει να μειωθεί σημαντικά το χρέος της Ελλάδας για να συμμετάσχει 
το ΔΝΤ στο νέο πρόγραμμα διάσωσής της, είπε χθες ο αναπληρωτής 
εκπρόσωπος του Ταμείου Ουίλιαμ Μάρεϊ. «Δεν έχω κανέναν λόγο να 
πιστεύω πως η μείωση δεν θα γίνει, όμως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί 
η κατάσταση» προσέθεσε ο ίδιος. Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών 
των ΗΠΑ Τζακ Λιου είχε εκφράσει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία 
για το ελληνικό χρέος, κάτι που θα επιτρέψει στο ΔΝΤ να συμμετάσχει 
στο πρόγραμμα.
Ο Ουίλιαμ Μάρεϊ προσέθεσε πάντως και μια ακόμη προϋπόθεση για να 
συμμετάσχει το Ταμείο και συγκεκριμένα να υπάρχει δημοσιονομική 
προσαρμογή και να εφαρμοστούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις ώστε να 
διασφαλισθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧοΛΕΙΑ φΕΤοΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑρΞΗ ΤΗΣ ΧροΝΙΑΣ 
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«Πολλά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στις 11 Σεπτεμβρίου», ανέφερε 
χθες η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) εν όψει της έναρξης 
της νέας σχολικής χρονιάς. «Βρισκόμαστε μία μόλις εβδομάδα πριν από 
την έναρξη των μαθημάτων και τα προβλήματα στην εκπαίδευση είναι 
εκρηκτικά και απαιτούν άμεσες λύσεις», πρόσθεσε η ΟΛΜΕ.
Οι τοποθετήσεις των δύο ομοσπονδιών καταδεικνύουν το μέγεθος των 
ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς που καλείται να αντιμετωπίσει η ηγεσία 
του υπουργείου Παιδείας. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρχουν κενά ακόμη 
και μέχρι τον Δεκέμβριο, όπως παρουσίασε χθες η «Κ».
Ειδικότερα, χθες η υπηρεσιακή υπουργός Παιδείας, Φρόσω Κιάου, 
είχε μπαράζ συναντήσεων με τα διοικητικά συμβούλια της ΟΛΜΕ 
και της ΔΟΕ για το θέμα των ελλείψεων στα σχολεία εν όψει της 
νέας σχολικής χρονιάς. Οι δύο ομοσπονδίες κάνουν λόγο για 21.000 
καταγεγραμμένα κενά έως την 1η Σεπτεμβρίου, χωρίς να υπολογίζονται 
οι κενές θέσεις που θα προκύψουν μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου εξαιτίας 
αποχωρήσεων εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας, επαπειλούμενης κύησης 
κ.ά. Στο υπουργείο, πάντως, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. 
Η υπηρεσιακή υπουργός Φρόσω Κιάου μίλησε για 20.000, ενώ 
ο γενικός γραμματέας, Δημήτρης Χασάπης (διορισμένος από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) για 17.000 κενά. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις 
αυτές αποτυπώθηκαν σε δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη ανέφερε ότι 
12.000 θέσεις αναπληρωτών θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, ενώ 
«8.000 θέσεις που ζητήθηκαν κατ' εξαίρεση από το υπουργείο πρέπει 
και αναμένεται να καλυφθούν από εθνικούς πόρους». Τα στοιχεία αυτά 
επανέλαβε η ΟΛΜΕ, η οποία ανέφερε ότι η κ. Κιάου «μας επιβεβαίωσε 
ότι το σύνολο των κενών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιακών 
παραγόντων, ανέρχονται στις 20.000 και μας ενημέρωσε ότι έχουν 
διασφαλιστεί 12.000 πιστώσεις αναπληρωτών από το ΕΣΠΑ». Όμως ο 
κ. Χασάπης σε ξεχωριστή ανακοίνωση μίλησε για 17.000 κενά (11.000 
κενά στην πρωτοβάθμια, 4.000 στη δευτεροβάθμια και 2.000 στην ειδική 
αγωγή).


