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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

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

•  Παντεχνική κινητοποίηση την Πέμπτη 
21/1/2016 στις 11:30 στα Προπύλαια (σελ.1)

•  Επιστήμονες – Αυτοαπασχολούμενοι – 
Ελεύθεροι Επαγγελματίες: ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟ-
ΡΕΙΑ – ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ενάντια 
στο νέο Ασφαλιστικό (σελ.1)

•  Κινητοποίηση μέσω social media για την 
πορεία της Πέμπτης 26/1/2016 (σελ.3)

•  Θέση σε λειτουργία συστήματος υποβολής 
αιτήματος και ηλεκτρονικής κλήρωσης 
Ελεγκτών Δόμησης (σελ.3)

•  Δύο ζητήματα προς επίλυση για το νέο 
μοντέλο στήριξης των ΑΠΕ (σελ.4)

•  ΕΝΕΠΡΟΤ: «Υγιεινή και Ασφάλεια στους 
χώρους εργασίας» (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

Η πρόταση νόμου της Κυβέρνησης  για το ασφαλιστικό οδηγεί 
στον αφανισμό τους μηχανικούς, τους επιστήμονες, τους αυτοα-
πασχολούμενους στο σύνολό τους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος 
από την απόσυρση της πρότασης της Κυβέρνησης. Η κοινωνική 
ασφάλιση είναι δικαίωμα όλων. Δίνουμε αποφασιστικά τη μάχη για 
την επίτευξη αυτού του στόχου. Οργανώνουμε μεγάλη παντεχνική 
κινητοποίηση των Μηχανικών σε συνεργασία με όλους  τους 
Επιστημονικούς Φορείς και τους  αυτοαπασχολούμενους την 

Πέμπτη 21/01/2016 στις 11:30 π.μ, στα Προπύλαια. Καλούμε 
τους συναδέλφους Μηχανικούς να συμμετέχουν μαζί με την 
υπόλοιπη κοινωνία στην κινητοποίηση. Το Συντονιστικό των 
Τεχνικών Φορέων: ΤΕΕ - ΤΕXNIKO EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΝΩΣΕΙΣ, 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ.  Το Συντονιστικό των Τεχνικών Φορέων θα συνεδρι-
άσει στα γραφεία του ΤΕΕ εκ νέου μέσα στην εβδομάδα για τον 
καλύτερο συντονισμό ενόψει της πορείας της Πέμπτης.

Η εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο 
νόμου της Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό συνιστά ουσιαστικά 
δήμευση του εισοδήματος των επιστημόνων - ελεύθερων 
επαγγελματιών, συνυπολογιζομένων των λοιπών φοροδοτικών 
τους υποχρεώσεων (ΦΠΑ, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, 
τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, προκαταβολή 
φόρου εισοδήματος στο 75% από φέτος και 100% από του 
χρόνου κ.λπ.). Η εισφοροδοτική επιδρομή, που επιχειρείται με 
το συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου οδηγεί σε μαζική βίαιη έξοδο 
από το επάγγελμα  μεγάλου αριθμού του ενεργού πληθυσμού 
των ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων, καθιστά δε 
παντελώς επισφαλή την, ήδη, κλονισμένη εισπραξιμότητα των 
ασφαλιστικών ταμείων και συμβάλλει ευθέως στην ενίσχυση 
των «γκρίζων» ζωνών της οικονομίας. Οι επιστημονικοί φορείς 
της χώρας:
•Ζητούν από την Κυβέρνηση να αποσύρει τις επίμαχες 
διατάξεις και να διοργανώσει έναν ουσιαστικό κοινωνικό 

διάλογο, από μηδενική βάση, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία 
αναλογιστικών μελετών
•Καλούν όλους τους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελμα-
τίες να συμμετέχουν στην κοινή πορεία προς το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Βουλή, την 
Πέμπτη 21/1/2016 και ώρα 11.30, με σημείο εκκίνησης τα 
Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επισήμως οι φορείς: Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Δικηγορικός Σύλλογος Αθη-
νών, Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Πανελλήνιος 
Ιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, 
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Συντονιστική Επιτροπή 
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος 
Αθηνών, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, Πανελλήνιος 
Κτηνιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθερα-
πευτών, Ένωση Ελλήνων Χημικών.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
Παντεχνική κινητοποίηση την Πέμπτη 
21/1/2016 στις 11:30 στα Προπύλαια

Επιστήμονες - Αυτοαπασχολούμενοι - Ελεύθεροι Επαγγελματίες: 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ – ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ενάντια στο νέο Ασφαλιστικό 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

26-27
Ιανουαρίου

2016

27
Ιανουαρίου

2016

16-17
Φεβρουαρίου

2016

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Βιώσιμη Διαχείριση 
Αστικού Νερού-  Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών 
στην Ευρώπη» 
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτεκτο-
νικές Εφαρμογές" 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 22ο Φοιτητικό συνέδριο: «Επισκευ-
ές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2016» 
ΠΑΤΡΑ

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 
Ένωση Δημοτικών Επιχει-
ρήσεων Ύδρευσης-Αποχέ-
τευσης

Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλο-
πινάκων, Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας 

Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ - 
Τμήμα Δυτικής Ελλάδος 

  Η Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προ-
τυποποίηση και την Τυποποίηση(ΕΝΕΠΡΟΤ) 
διοργανώνει την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 
και ώρα 18:00, εσπερίδα με τίτλο «Υγιεινή και 
Ασφάλεια στους χώρους εργασίας», η οποία 
και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γενικών 
Συνελεύσεων του κτιρίου Δ' της Πολυτεχνικής 
Σχολής του ΑΠΘ.  
Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Πολυτεχνι-
κής Σχολής ΑΠΘ και είναι ανοιχτή στο κοινό. 
Μεταξύ άλλων, θ αναλυθούν τα θέματα:
- Ασφάλεια σε μικρές επιχειρήσεις (κάτω των 
10 ατόμων). 
- Το επιστημονικό πεδίο της υγείας και ασφά-
λειας στην εργασία. 
απαραίτητες γνώσεις και πηγές πληροφόρηση 
-Προάγοντας ένα υγιές περιβάλλον εργασίας
- Ασφάλεια στην τσιμεντοβιομηχανία 
- Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος 
- Διαχείριση της ασφάλειας: μέθοδοι λήψης 
απόφασης 
Θα ακολουθήσει συζήτηση. 
Πληροφορίες: http://www.eneprot.gr

ΕΝΕΠΡΟΤ: «Υγιεινή και Ασφάλεια  
στους χώρους εργασίας» 
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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

  Νέο κύκλο διαλέξεων, για τρία αρχαία θέατρα: το αρ-
χαίο θέατρο των Φθιωτίδων Θηβών στη Μαγνησία, το 
αρχαίο θέατρο της Καλυδώνας στην Αιτωλοακαρνανία 
και το θέατρο της Πλατιάνας στην Ηλεία, διοργανώνει 
το σωματείο «Διάζωμα» και το Megaron Plus.
Η πρώτη διάλεξη του κύκλου, με τίτλο: «Αρχαίο 
Θέατρο Πλατιάνας», θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, σήμερα 19 Ιανουαρίου, στις 7μ.μ., 
με ελεύθερη είσοδο (με δελτία προτεραιότητας, η δια-
νομή των οποίων θα αρχίσει στις 5:30 το απόγευμα).

  Το 33ο πανελλήνιο συνέδριο των ιδιοκτητών ακινή-
των και η Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Ιδιοκτητών 
Ελλάδος και η εκδήλωση για τον εορτασμό της Διεθνούς 
Ημέρας Ιδιοκτησίας της UIPI, θα πραγματοποιηθούν το 
Σάββατο 30 Ιανουαρίου και ώρα 10 π.μ., στο ξενοδοχείο 
ΤΙΤΑΝΙΑ (Παν/μίου 52, Αθήνα). Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών –όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- θα 
συζητηθούν τα θέματα:
• Επερχόμενη αύξηση ΕΝΦΙΑ, φορολογίας μισθωμάτων 
και γονικών παροχών • Νέα διαδικασία για την αναβολή 
φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων • Εμπορικές 
μισθώσεις και μισθώσεις κατοικιών • Αναπροσαρμογές 
μισθωμάτων, διαδικασία «Επιτροπών Διακανονισμού 
Εμπορικών Μισθώσεων» • Νέες διατάξεις για τα ενεργει-
ακά πιστοποιητικά και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις
• Επιδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχόντων 
ιδιωτικών κτιρίων • Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής 
θέρμανσης – κλιματισμού των κτιρίων • Δημοτικά τέλη 
καθαριότητας – φωτισμού, δημοτικοί φόροι, Τ.Α.Π.
• Διαχείριση πολυκατοικιών, κοινόχρηστες δαπάνες, δια-
φορές συνιδιοκτητών • Ασφάλιση κτιρίων, περιεχομένου 
και κοινοχρήστων χώρων & εγκαταστάσεων πολυκατοι-
κιών  • Απαντήσεις σε ερωτήσεις μελών για μισθωτικά, 
φορολογικά και τεχνικά θέματα.

Διάλεξη

Πανελλήνιο συνέδριο  
ιδιοκτητών ακινήτων

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Ιανουαρίου 2016 λήγει η προθεσμία για την κατάθεση εργασιών σε ό,τι 
αφορά το 7ο συνέδριο με θέμα «Times of Polymers (TOP) & Composites" που θα πραγματοποιηθεί 
19 - 23 Ιουνίου 2016 ( στην Ischia της Ιταλίας), από ιταλικές ομάδες της επιστήμης των πολυμερών 
και σύνθετων υλικών. Θεματολογία: -Σύνθετα υλικά -Νανοϋλικά -  Βιοϋλικά - Ιξωδοελαστικότητα 
-Υαλώδης μετάπτωση -Τήξη πολυμερών -Μαλακά υλικά -Λεπτά Υμένια -Αισθητήρες -Επεξεργασία
 -Αντοχή Έγκαιρη εγγραφή: 31 Μάρτη 2016
Πληροφορίες: www.topconference.it, τηλ.:. +39 081 5010412, e-mail: info@topconference.it

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ  ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Διεύθυνση: Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310995461 Fax: 2310 995425

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

 «Υγιεινή και Ασφάλεια 
στους χώρους εργασίας» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

            διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:

Υπεύθυνοι Διοργάνωσης:

Ευάγγελος Χρυσαφίδης, Ειδικός Σύμβουλος επί των Διοργανώσεων

Συμεών Μηνόπουλος, Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ. ΕΝΕΠΡΟΤ

ΧΟΡΗΓΟΙ
 ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 5:30 μ.μ.
Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του κτιρίου Δ΄
της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

protypation@auth.gr, info@eneprot.gr, www.eneprot.gr

Η Ημερίδα τελεί υπό την Αιγίδα της 
Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ



Θέση σε λειτουργία συστήματος υποβολής αιτήματος  
και ηλεκτρονικής κλήρωσης Ελεγκτών Δόμησης

Κινητοποίηση μέσω social media για την πορεία  
της Πέμπτης 21/1/2016

ΑΠΕΡγΙΑ – Αποχή όλων των Διπλ. Μηχανικών από την συμμετοχή 
τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και  

από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), συνεπές στην δημιουργία υπηρεσιών εξυπηρέτη-
σης των μηχανικών, των πολιτών και της δημόσιας διοίκησης, έχει υλοποιήσει σειρά συστη-
μάτων για την κάλυψη των αναγκών αδειοδοσίας και ελέγχου των κατασκευών. Τα συστήμα-
τα που έχουν υλοποιηθεί είναι: •Ηλεκτρονική έκδοση των Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης 
κατά την πρόβλεψη του ν 4030/2011 για την λειτουργία του οποίου απαιτείται η κανονιστική 
ΚΥΑ που προβλέπεται στο Νόμο. •Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου που είναι μια πλήρης 
ηλεκτρονική καταγραφή υπαρχουσών κατασκευών και παρακολούθησης των μεταβολών 
των κατασκευών. Για την λειτουργία του απαιτείται η έκδοση ΠΔ •Σύστημα υποβολής αιτη-
μάτων και ηλεκτρονικής κλήρωσης Ελεγκτών Δόμησης στο οποίο εισάγονται ηλεκτρονικά 
αιτήματα ορισμού ελεγκτή δόμησης, διενεργείται αυτόματη ηλεκτρονική κλήρωση ελεγκτή 
δόμησης και εισαγωγή των πορισμάτων.
Σε αναμονή των απαιτούμενων νομοθετικών αποφάσεων, το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το 
ΥΠΕΝ, θέτει σε λειτουργία το τρίτο σύστημα για την διαχείριση των αιτημάτων ορισμού ελε-
γκτών δόμησης το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό από 18/1/2016. Το σύστημα αυτό δέχεται 

ηλεκτρονικά αιτήματα από τον επιβλέποντα μηχανικό, τα αιτήματα διαβιβάζονται σε πραγμα-
τικό χρόνο, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης και στις υπηρεσίες Επιθεώρησης του ΥΠΕΝ 
(Νοτίου και Βορείου Ελλάδας) και μετά την έγκρισή τους διενεργείται άμεσα η κλήρωση. 
Κάθε υπόθεση είναι διαφανώς διαθέσιμη σε όλα τα στάδιά της σε όλους τους συντελεστές 
του έργου (επιβλέποντα μηχανικό, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία ΥΠΕΝ, Ελεγκτή Δόμησης 
και πολίτη). Τα αναμενόμενα οφέλη από το σύστημα είναι τα εξής:
•Απλοποίηση της διαδικασίας με άμεσο αντίκτυπο στον απαιτούμενο χρόνο ορισμού ελε-
γκτή δόμησης •Αποφόρτιση των υπηρεσιών έτσι ώστε να μπορεί να αναδειχθεί ο επιτελικός 
τους ρόλος με μεταφορά πόρων από γραφειοκρατικές διαδικασίες σε διαδικασίες ελέγχου
•Τεκμηρίωση της διαδικασίας για μελλοντικό έλεγχο και βελτίωση της διαφάνειας
•Συγκέντρωση δεδομένων από την πολιτεία για την αξιολόγησή τους και χάραξη μελλοντι-
κής πολιτικής
Περισσότερες πληροφορίες και εγχειρίδια χρήσης δίνονται στην ιστοσελίδα:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/adeies/inspectors

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την πορεία προς το Υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Βουλή, την Πέμπτη 21/1/2016 
και ώρα 11.30, με σημείο εκκίνησης τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, οι μηχανικοί, οι επιστήμονες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 
οι αυτοαπασχολούμενοι ενημερώνουμε και κινητοποιούμε τους συναδέλ-
φους μας και τους συνεργάτες μας με κάθε τρόπο, μέσω προσωπικών 
επαφών αλλά και μέσω των κοινωνικών δικτύων.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΤΑΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!
Μπορείτε να δείτε, να αναπαράγετε και να διαδώσετε το βίντεο του ΤΕΕ 

για την πορεία της Πέμπτης εδώ: https://youtu.be/xmOfKCwxntI
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, να καλέσετε συναδέλφους, συνερ-
γάτες και φίλους μέσω του facebook event του ΤΕΕ εδώ: https://www.
facebook.com/events/1693124494292210/
Μπορείτε να ενημερώσετε τον καθένα για την κινητοποίηση της Πέμπτης 
μέσα από την ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ: http://web.tee.gr/draseis-kata-
asfalistikou/
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ – ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016, στις 11:30πμ, στα Προπύλαια

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με τη απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής στις 12-1-2016, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στην έκτακτη συνεδρίασή του στις 11-1-
2016, καθώς και το σύνολο των συνδικαλιστικών, επιστημονι-
κών, εργοληπτικών και μελετητικών Φορέων των Μηχανικών 
σε κοινή τους σύσκεψη στις 12-1-2016 αφού έλαβαν υπόψιν 
τους τις καταστροφικές συνέπειες για το σύνολο του Κλά-
δου που επιφέρει η τυχόν ψήφιση του σ/ν της κυβέρνησης 
για το ασφαλιστικό που συνίστανται :  α.   Στην κατάργηση 
του Ταμείου μας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και την ενοποίησή του σε 
έναν Φορέα, χωρίς κανέναν διάλογο, χωρίς καμιά σοβαρή 
μελέτη, χωρίς την απαιτούμενη μεταβατική περίοδο για μια 
τέτοια ενοποίηση και τέλος χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις 
σημαντικότατες ιδιαιτερότητες που έχει το Ταμείο μας στην 
80χρονη ιστορία του. β. Στις εξουθενωτικές αυξήσεις των 
εισφορών για όλους τους Διπλ. Μηχανικούς, με ιδιαίτερη 
δε σφοδρότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν 
συντριβεί οικονομικά από την οκτάχρονη ύφεση και τους 
οδηγεί εκτός επαγγέλματος, τους νέους Μηχανικούς δε στην 
μετανάστευση. 
γ. Στις τεράστιες μειώσεις των συντάξεων που προσδιορίζο-

νται σε ποσοστά από 20%-40%, δηλ. συντάξεις επαιτείας μετά 
από 40 χρόνια τουλάχιστον ασφάλισης.  δ.  Στην οριστική 
κλοπή των ακόμα υψηλών (τηρουμένων των αναλογιών) απο-
θεματικών του Ταμείου. ε.   Στην κατάργηση της έκπτωσης 
κατά 50% στην εισφορά Κ.Σ. και Επικουρικής για τους νέους 
Μηχανικούς στην πρώτη πενταετία ( θεσμοθετημένο πάνω 
από μισό αιώνα). στ.  Στην έντονα αμφισβητούμενη εγγυο-
δοσία - πιστοδοσία από το νέο Φορέα (θεσμοθετημένη από 
καταβολής του Ταμείου μας) που θα οδηγήσει στην πλήρη 
καταστροφή το σύνολο των μικρών και μεσαίων εργοληπτι-
κών και μελετητικών επιχειρήσεων της χώρας, με συνέπειες 
σοβαρές και για την απαιτούμενη αναπτυξιακή προσπάθεια, 
για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και του λαού.
Αποφασίσαμε : 1. Απεργία – Αποχή όλων των Διπλ. Μηχανι-
κών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων 
και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με 
Τεχνικό αντικείμενο πχ. (Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγ-
χου, Αυθαιρέτων κλπ.), κατ’ αρχάς από 18-1-2016 έως 22-1-
2016, με δυνατότητα συνέχισης με νεότερες αποφάσεις μας. 
2. Συντονισμό δράσης με όλους τους κοινωνικούς και συνδι-
καλιστικούς Φορείς της χώρας, με προτεραιότητα τους επι-

στημονικούς Φορείς του ΕΤΑΑ (Νομικούς, Υγειονομικούς). 3. 
Συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις που θα αποφασι-
στούν από ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, Εργατικά Κέντρα κλπ
4. Πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης όλων των Μηχανι-
κών για τις συνέπειες αυτού του σ/ν. Ενεργοποίηση όλων των 
Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, των Α΄ βάθμιων ΕΜΔΥ-
ΔΑΣ και όλων των Ενώσεων Μηχανικών σε συντονισμό και 
με άλλους Φορείς, για ποικίλες κινηματικές  δράσεις στις 
περιοχές ευθύνης τους. 
Στόχος όλων των παραπάνω αγωνιστικών δράσεων καθώς 
και όσων στην πορεία προστεθούν είναι η αποτροπή ψήφισης 
αυτού του σ/ν που καταστρέφει το Ταμείο, τον Κλάδο μας συ-
νολικά και ναρκοθετεί ουσιαστικά την αναγκαία αναπτυξιακή 
προσπάθεια για διέξοδο της χώρας και του λαού από την κα-
ταστροφική δουλεία των μνημονίων.
Τα παραπάνω επιδόθηκαν στους Υπουργούς Οικονομιών, 
Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως 
εξώδικη δήλωση ΤΕΕ και ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, κοινοποιούμενη σε 
όλα τα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και Οργανισμούς, σε όλα τα άλλα 
Υπουργεία και στην αυτοδιοίκηση.
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Ένας συνδυασμός feed-in-premium (προσαύξηση επί της αγοραίας τι-
μής) και μειοδοτικών διαγωνισμών, θα αποτελέσει τη βάση του νέου 
μοντέλου στήριξης των ΑΠΕ στη χώρα μας.Ο συνδυασμός αυτός θα επι-
τευχθεί με τον καθορισμό ενός ανώτατου ορίου (πλαφόν) για την τιμή 
feed-in-premium και στη συνέχεια την πραγματοποίηση διαγωνισμών 
για την εγκατάσταση συγκεκριμένης ισχύος για τις διάφορες τεχνολο-
γίες Ανανεώσιμων Πηγών. Το νέο σχέδιο αναμένεται να βγει σε δια-
βούλευση αφού πάρει τη σχετική έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές. 
Τα δύο βασικά ερωτήματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν είναι, κατά 
πρώτον. ποια θα είναι η ανώτατη τιμή του Feed In Premium δεδομένης 
της δυσκολίας χρηματοδότησης και του country risk για την υλοποίηση 
επενδύσεων και κατά δεύτερον, πώς θα εξασφαλιστεί επαρκής αντα-
γωνισμός στους διαγωνισμούς προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέ-
ντρωση σε μικρότερο αριθμό μεγάλων επενδυτών οι οποίοι μπορεί να 
έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω οικονομιών κλίμακας. Ως γνωστόν 
το νέο πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ θα πρέπει, βάσει των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από το νέο μνημόνιο, να έχει οριστικοποιηθεί ως το τέ-
λος του τρέχοντος έτους, στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών για τις 
κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας 
που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας 
επιπλέον υπόψη το σύνολο της εμπειρίας που έχει συσσωρευθεί στις 
ευρωπαϊκές χώρες από την εφαρμογή διαφόρων συστημάτων. Το νέο 
μοντέλο θα αντικαταστήσει το σημερινό πλαίσιο, το οποίο ως γνωστόν 
στηρίζεται στις σταθερές ταρίφες (feed-in-tariffs), και συνάντησε κατά 
τα περασμένα έτη σημαντικά προβλήματα που προκάλεσαν τη συσσώ-
ρευση σημαντικών ελλειμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ 
για την αποζημίωση των ΑΠΕ, και οδήγησαν στη λήψη ανάλογων μέ-
τρων για την προστασία της βιωσιμότητας του συστήματος. Το νέο σχέ-
διο αναζητά την “χρυσή τομή” ανάμεσα στην προσέλκυση επενδυτικού 
ενδιαφέροντος, τη βιωσιμότητα της αγοράς σε βάθος χρόνου, τις ευρω-
παϊκές υποχρεώσεις της χώρας μας για τη μείωση των ρύπων, αλλά και 
τις θέσεις εργασίας.

Δύο ζητήματα προς επίλυση για το νέο μοντέλο στήριξης των ΑΠΕ

Κάτω από το όριο των 30 δολαρίων υποχωρούν οι 
διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, μετά την άρση 
των διεθνών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν. Αναλυ-
τικότερα, τα συμβόλαια WTI υποχωρούν κατά 2,07% 
στα 28,81 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας το χα-
μηλότερο επίπεδο από το 2003. Τα συμβόλαια Brent 
στο χρηματιστήριο του Λονδίνου καταγράφουν 
πτώση κατά 2,66% στα 28,17 δολάρια ανά βαρέλι. Η 
άρση των ιρανικών κυρώσεων εντείνει τους φόβος 
για περαιτέρω αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής 
αργού, με τους αναλυτές να αναμένουν διολίσθηση 
του βαρελιού στα επίπεδα των 25 δολαρίων. Σύμφω-
να με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η επανένταξη του 
Ιράν στις διεθνείς αγορές πετρελαίου θα επιφέρει 
αύξηση της ημερήσιας παραγωγής κατά 0,5 εκατ. 
βαρέλια. Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Μπαράκ Ομπάμα υπέγραψε το βράδυ του Σαββάτου 
εκτελεστική εντολή με την οποία αίρονται οι κυρώ-
σεις κατά του Ιράν που συνδέονται με το πυρηνικό 
πρόγραμμά του μετά την εκπλήρωση από την Τεχε-
ράνη των απαιτήσεων μιας πυρηνικής συμφωνίας 
με τις παγκόσμιες δυνάμεις. Νωρίτερα, η υπηρεσία 
του ΟΗΕ για τον έλεγχο των πυρηνικών είχε προ-
αναγγείλει την άρση των κυρώσεων, αφού σε ανα-
κοίνωσή της ανέφερε πως το Ιράν έχει λάβει όλα τα 
πυρηνικά μέτρα που απαιτούνταν βάσει της συμφω-
νίας στην οποία είχε καταλήξει με τις έξι παγκόσμι-
ες δυνάμεις τον Ιούλιο. Οι τιμές έχουν υποχωρήσει 
κατά περίπου 20% από τις αρχές του έτους, λόγω της 
υπερβάλλουσας προσφοράς, της επιβράδυνσης της 
κινεζικής οικονομίας και της αναταραχής στις κι-
νεζικές χρηματιστηριακές αγορές καθώς και λόγω 
του ισχυρού δολαρίου, που καθιστά την αγορά πε-
τρελαίου πιο ακριβή για χώρες που χρησιμοποιούν 
άλλο νόμισμα. Βασικά αίτια της διολίσθησης των 

πετρελαϊκών τιμών ήταν η όξυνση του χάσματος Σι-
ιτών – Σουνιτών που εντείνει τους φόβους να εντα-
θεί περαιτέρω η υπερπροσφορά πετρελαίου, λόγω 
έλλειψης συνεννόησης και ανταγωνισμού μεταξύ 
των κυριότερων παραγωγών. Χαρακτηριστική είναι 
η απόφαση της Σαουδικής Αραβία να διατηρήσει 
ψηλά την παραγωγή πετρελαίου παρά την διολί-
σθιση των τιμών κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, 
με απώτερο στόχο τη μείωση της παραγωγής σχι-
στολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ ώστε ο ΟΠΕΚ να 
ανακτήσει σταδιακά την επιρροή και το ρόλο του 

στην διαμόρφωση τιμών στην παγκόσμια αγορά πε-
τρελαίου. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι 
η ισχυροποίηση του δολαρίου, η οποία έχει άμεση 
επίπτωση στις τιμές του πετρελαίου. Συγκεκριμένα 
οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι η επίπτωση 
μιας ισχυροποίησης της τάξης του 5% στο αμερικα-
νικό νόμισμα οδηγεί σε πτώση 10-15% της τιμής του 
πετρελαίου. Σημειώνεται πως διεθνείς οίκοι, όπως 
η Morgan Stanley και η Goldman Sachs, εκτιμούν 
πως οι τιμές πετρελαίου ενδέχεται να υποχωρήσουν 
περαιτέρω προς τα 20-25 δολάρια.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 30 ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Εκτιμήσεις αναλυτών για περαιτέρω πτώση



Μηχανικοί, Επιστήµονες,
Αυτοαπασχολούµενοι, 
λέµε ΟΧΙ στο νόµο Κατρούγκαλου

Πέµπτη, 
21 Iανουαρίου 2016
στις 11.30
στα Προπύλαια 

ΟΛΟΙ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΟΛΟΙ
ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΟΛΟΙ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΟΛΟΙ
ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Όχι στο νόµο
που µας πετάει στο δρόµο
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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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ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  
ΕΠΑγγΕΛΜΑΤΙΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-3 | 19/1/2016

Τριετή μεταβατική περίοδο, ώστε οι αλλαγές στον τρόπο 
υπολογισμού των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους 
να ολοκληρωθούν το 2019, αλλά και χαμηλή εισφορά για τους 
νέους επαγγελματίες εξετάζει το υπουργείο Εργασίας μετά 
το κύμα αντιδράσεων, που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες 
διαστάσεις. Οι αγρότες είναι επί ποδός πολέμου, ενώ γιατροί, 
δικηγόροι και μηχανικοί βρίσκονται ήδη σε κινητοποιήσεις 
για το νέο σύστημα εισφορών, το οποίο θεωρούν εξοντωτικό. 
Μετά και τη χθεσινή πολύωρη σύσκεψη στο Μαξίμου, στο 
υπουργείο Εργασίας επεξεργάζονται δέσμη τουλάχιστον 
τριών μέτρων, με στόχο «και τα αναγκαία έσοδα για το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να εισπράττονται και η 
επιβάρυνση να μην έχει δημευτικό αποτέλεσμα για το 
εισόδημα των επαγγελματιών».
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», μεταξύ των 
μέτρων που κοστολογούνται είναι η μεταβατική εφαρμογή 
των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών, ώστε 
από το 2019 και μετά όλοι οι ασφαλισμένοι, ελεύθεροι 
επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί 
(μαζί με τους εργοδότες), να καταβάλλουν για κύρια 
ασφάλιση 20% και για υγεία 6,9% επί του φορολογητέου 
εισοδήματός τους. Το σχέδιο του κ. Γ. Κατρούγκαλου 
προβλέπει μεταβατική περίοδο για τις αλλαγές στους 
αγρότες, με την αρχή να γίνεται από το 2016.
Συγκεκριμένα, οι εισφορές των αγροτών για την κύρια 
ασφάλιση από 7% αυξάνονται εντός του τρέχοντος έτους σε 
10% και φθάνουν το 20% το 2019.
Βέβαια, από το 2017 και μετά οι κρατήσεις θα γίνονται επί 
του πραγματικού εισοδήματος των αγροτών. Πηγές του 
υπουργείου Εργασίας αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να 
προβλεφθεί αντίστοιχη μεταβατική περίοδος και για τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
υπό την προϋπόθεση ότι στο μεσοδιάστημα δεν θα υπάρξει 
μείωση των εσόδων των Ταμείων. Παράλληλα, εξετάζεται 
το ενδεχόμενο για τους νέους επιστήμονες (έως 30 ετών) 
και τους ελεύθερους επαγγελματίες με επιχειρηματική 
δραστηριότητα έως 5 χρόνια να υπάρξει κατώτατο όριο βάσει 
του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές. Για τους αγρότες, 
το σχέδιο προβλέπει τα 486 ευρώ τον μήνα, έναντι 568 ευρώ, 
που ορίζει για τους υπολοίπους. Πλέον, δεν αποκλείεται το 
όριο αυτό να πέσει χαμηλότερα, με τους εκπροσώπους των 
επιστημονικών φορέων, με τους οποίους συναντήθηκε χθες 
η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, να ζητούν κατώτατο 
ασφαλιστέο εισόδημα τα 400 ευρώ τον μήνα.
Όπως, άλλωστε, έχει αποκαλύψει η «Κ», η κυβέρνηση 
εξετάζει την επιβολή πλαφόν στη συνολική επιβάρυνση 
από ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, με στόχο κυρίως 
την προστασία των αυτοαπασχολούμενων με μεσαίο και 
υψηλό εισόδημα. Στον αντίποδα, υψηλόβαθμα στελέχη του 
υπουργείου Εργασίας απορρίπτουν το ενδεχόμενο επιβολής 

πλαφόν στο τελικό ποσό που θα αντιστοιχεί στην εισφορά 
υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

2Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΞΠΡΕΣ γΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 19/1/2016

Σε μείωση των προστίμων για τους πιο αδύναμους οικονομικά 
ιδιοκτήτες αυθαιρέτων προτίθεται να προχωρήσει το 
υπουργείο Περιβάλλοντος το προσεχές διάστημα. Στόχος 
είναι όσοι αποδεδειγμένα δεν έχουν καταφέρει να 
τακτοποιήσουν τα κτίσματά τους έως και τις 8 Φεβρουαρίου 
-οπότε και λήγει η ετήσια παράταση που έχει δοθεί- λόγω 
της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, να έχουν μία 
δεύτερη ευκαιρία και μάλιστα με ευνοϊκότερους όρους. 
Αντίθετα, αντιμέτωποι με αυξημένα πρόστιμα θα έρθουν οι 
ιδιοκτήτες που αμέλησαν ή αδιαφόρησαν να τακτοποιήσουν 
το αυθαίρετο τους, ενώ αποδεδειγμένα μπορούσαν να το 
κάνουν.
Παράλληλα, το υπουργείο εξετάζει και το «πάγωμα» των 
κατεδαφίσεων για αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία βρίσκονται 
σε δασικές εκτάσεις για τα επόμενα τρία χρόνια, διάστημα 
μέσα στο οποίο εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι 
δασικοί χάρτες, οι οποίοι, πάντως, είναι αναρτημένοι 
σε ποσοστό που ξεπερνά μόλις το... 1%. Η αναστολή των 
κατεδαφίσεων δε θα αφορά σε καμία περίπτωση κτίσματα 
που βρίσκονται στον αιγιαλό ή οριοθετημένα ρέματα, αλλά 
θα καλύπτει περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει διαφωνία 
σε περιοχές όπως η Γλυφάδα ή το Γαλάτσι.
Όσον αφορά στη δήλωση των αυθαιρέτων θα δοθεί ακόμα 
μία παράταση στην προθεσμία έως τις αρχές Ιουνίου, οπότε 
και αναμένεται να είναι έτοιμη η νέα νομοθετική ρύθμιση 
για τα αυθαίρετα.
Συγκεκριμένα, με τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί 
το αργότερο έως τις αρχές Φεβρουαρίου, οι ιδιοκτήτες, οι 
οποίοι θα μπορούν να αποδείξουν ότι αν και ήθελαν δεν 
κατάφεραν να υπαχθούν στην τρέχουσα ρύθμιση του νόμου 
4178/13 λόγω οικονομικής αδυναμίας, θα μπορέσουν να 
τακτοποιήσουν τα κτίσματά τους με μειωμένα πρόστιμα. Η 
λύση που εξετάζεται είναι η ελάφρυνση είτε με τη μορφή 
μειώσεων ή εκπτώσεων στο πρόστιμο ή αποπληρωμής του 
σε πολλές δόσεις βάσει των κοινωνικών κριτηρίων που θα 
αποφασιστούν.
Αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα το πλαίσιο της 
νέας ρύθμισης, μεταξύ των κριτηρίων που διερευνώνται 
συγκαταλέγονται το ετήσιο εισόδημα, ο αριθμός των παιδιών 
σε μια οικογένεια, η ύπαρξη άλλων περιουσιακών στοιχείων 
του ενδιαφερομένου κ.λπ.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, 
Γιάννη Τσιρώνη, το τελευταίο διάστημα γίνονται οι 
απαραίτητες διαβουλεύσεις με το επιτελείο του υπουργείου 
Οικονομικών, ώστε να επιτευχθεί η ελάφρυνση των 
προστίμων. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, 
δεδομένου ότι πρέπει να προχωρήσει με τρόπο που θα 
διασφαλίζει ότι η ρύθμιση δεν θα κινδυνεύει να ακυρωθεί 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως εύνοια έναντι μιας 
κατηγορίας πολιτών.
Η ηγεσία του υπουργείου, πάντως, εμφανίζεται αισιόδοξη 
ότι θα βρεθεί λύση, ώστε να μειωθούν τα πρόστιμα για τους 
μη έχοντες, καθώς ήδη υπάρχουν θετικά μηνύματα από το 
υπουργείο Οικονομικών.
Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι μια τέτοια ρύθμιση θα γινόταν 
αποδεκτή και από τους θεσμούς, καθώς είναι στα πρότυπα 
εκείνης που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του προστίμου 
των ΚΤΕΟ των ανέλεγκτων οχημάτων.
Όσον αφορά στους ιδιοκτήτες που δεν θα πληρούν τα 
κοινωνικά κριτήρια που θα αποφασιστούν, το σχέδιο 
του υπουργείου είναι να έχουν και αυτοί τη δυνατότητα 
να τακτοποιήσουν το αυθαίρετο τους και μετά την 8η 
Φεβρουαρίου αλλά με κλιμακούμενα αυξανόμενα πρόστιμα 
έως και την κατάθεση της επόμενης νομοθετικής ρύθμισης.
Ουσιαστικά όσοι ανήκουν σ' αυτήν την κατηγορία θα πρέπει 
να σπεύσουν να δηλώσουν το αυθαίρετο τους στο διάστημα 
που απομένει, καθώς από τις 8/2/2016 και μετά το πρόστιμο 
για την τακτοποίηση του θα αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός.
Τη δυνατότητα αυτή θα έχουν έως τις αρχές Ιουνίου, οπότε, 
σύμφωνα με τον κ. Τσιρώνη, θα είναι έτοιμη και η νέα 
νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας η «τακτοποίηση» 
αυθαιρέτων θα εξαρτάται από τη φέρουσα ικανότητα 
κάθε περιοχής και θα υπαγορεύεται από χωροταξικά και 
περιβαλλοντικά κριτήρια.
«Δε θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ο ιδιοκτήτης που 
έχει 10% υπέρβαση της επιτρεπόμενης δόμησης κι εκείνος 
που έχει 100%» επισημαίνει στο «Εθνος» ο αναπληρωτής 
υπουργός, προαναγγέλλοντας και εξορθολογισμό των 
προστίμων, ώστε να είναι πιο... τσουχτερά από την έκδοση 
άδειας δόμησης: «Παρατηρήθηκε ότι στον προηγούμενο 
νόμο σε ορισμένες περιπτώσεις συνέφερε η αυθαιρεσία 
από την έκδοση οικοδομικής άδειας. Αυτό δεν είναι λογικό. 
Θα λάβουμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα από την εφαρμογή 
του, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια κρούσματα» τονίζει.
Στη νέα ρύθμιση, πάντως, αυτό που μελετάται είναι η 
τακτοποίηση να εξαρτάται πλέον από τη «φέρουσα ικανότητα 
μιας περιοχής», να γίνεται με αυστηρά χωροταξικά και 
περιβαλλοντικά κριτήρια και ο αριθμός των αυθαιρέτων, για 
τα οποία θα προκύπτει δυνατότητα τακτοποίησης να είναι 
άμεσα συνδεδεμένος με τις υποδομές και τα δίκτυα που 
υφίστανται σε κάθε δήμο ή περιοχή, ακόμα και μέσα στον 
ίδιο δήμο.
Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται, πάντως, ότι όσοι 
ιδιοκτήτες έχουν ήδη εντάξει τα αυθαίρετά τους στις 
ρυθμίσεις των υφιστάμενων νόμων δεν πρόκειται να θιγούν 
από τις υπό κατάρτιση νέες διατάξεις.
-Αδήλωτα παραμένουν 1.000.000 κτίσματα 
Περίπου 1 εκατομμύριο αυθαίρετα κτίσματα υπολογίζεται ότι 
παραμένουν μέχρι και σήμερα εκτός ρύθμισης. Μέχρι και 
το τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί 

941.470 αυθαίρετα κτίσματα, ενώ περισσότερα από τα μισά 
υπολογίζεται ότι έχουν ήδη τακτοποιηθεί.
Μέχρι στιγμής τα έσοδα είναι 1,505 δισεκατομμύρια ευρώ, 
ενώ έχουν ήδη προϋπολογιστεί και άλλα 1,8 δισεκατομμύρια 
προς είσπραξη.
Το μέσο πρόστιμο ανά δήλωση υπολογίζεται περίπου στα 
5.000 ευρώ. Βάσει των στοιχείων που είχε ανακοινώσει το 
TEE στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού, το 25% των 
δηλώσεων αφορά ακίνητα χωρίς καμία οικοδομική άδεια 
και το 75% αυθαιρεσία σε κτίσματα με οικοδομική άδεια.
Επίσης, το 29% των δηλώσεων αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου 
και το 71% ακίνητα εντός σχεδίου.
Λόγω της πρόβλεψης του νόμου τα πρόστιμα σε εκτός 
σχεδίου είναι υψηλότερα οπότε στην κατανομή των 
προστίμων παρουσιάζεται η εικόνα το 51% των προστίμων 
να αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και το 49% των προστίμων 
ακίνητα εντός σχεδίου.
Αναφορικά με τις χρήσεις των δηλούμενων ακινήτων, κύρια 
και μοναδική κατοικία χαρακτηρίζεται το 20%, άλλη κατοικία 
(δευτερεύουσα, εξοχική κ.λπ.) χαρακτηρίζεται το 61%, 
επαγγελματικά κτίρια υπηρεσιών το 14%, κτίρια τουρισμού 
- βιομηχανίας το 3% και κτίρια μεταποίησης πρωτογενούς 
τομέα (αγροτικού, κτηνοτροφικού κ.λπ.) το 2%.

ΑΦΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΑ 14 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδες 1-19 | 19/1/2016

Έξι θεσμοθετημένοι φόροι απειλούν να εκτοξεύσουν στα ύψη 
τα αεροπορικά εισιτήρια και κυρίως το κόστος χρήσης των 
14 περιφερειακών αεροδρομίων. Σήμερα δεν εισπράττονται, 
λόγω της σωστής επιλογής των ελληνικών κυβερνήσεων 
για ενίσχυση της ανάπτυξης και του τουρισμού, είναι όμως 
βέβαιο ότι θα μπουν στον «λογαριασμό» ως το τέλος του 
έτους, οπότε αναμένεται να περάσουν στον έλεγχο της 
γερμανικής ημικρατικής Fraport.
Οι σπουδαιότερες επιβαρύνσεις, που ως τώρα καλύπτονται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, αφορούν το σύστημα 
πυροσβεστικών μέσων και τον έλεγχο ασφαλείας των 
επιβατών, αρμοδιότητες που στα περιφερειακά αεροδρόμια 
ασκούνται αντίστοιχα από την Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ. 
Δεν εισπράττονται επίσης τα τέλη θορύβου και κυρίως το 
κόστος για την επίγεια εξυπηρέτηση.
Αυξήσεις αναμένονται όμως και στις ισχύουσες επιβαρύνσεις 
των αεροδρομίων, καθώς σήμερα τα τέλη στάθμευσης για 
πέντε ώρες σε ένα μεσαίου τύπου αεροσκάφος «Μπόινγκ 
738» με 150 επιβάτες ανέρχονται στα 100 ευρώ, όταν σε 
ανάλογες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη χρεώνονται 675 
ευρώ. Η βέβαιη προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα 
θα αυξήσει τα εισιτήρια κατά 4,5 ευρώ ανά επιβάτη. 
Είναι μάλιστα το... ευνοϊκότερο σενάριο, καθώς η Fra-
port διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, το 
ακριβότερο στην Ευρώπη, όπου το τέλος στάθμευσης είναι 
ιδιαίτερα «αλμυρό» και ανέρχεται στα 775 ευρώ.


