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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

“Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013.
Με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 14, 15 και 
17 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, έχει θεσπιστεί 
η αύξηση, από 1/7/2011, των ασφαλιστικών 
εισφορών που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι 
ελεύθεροι επαγγελματίες του ΕΤΑΑ.
Ωστόσο, η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, ιδιαί-
τερα στους Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων, έχει καθυστερήσει σημαντικά, 
με αποτέλεσμα την υστέρηση των προβλεπόμε-
νων σχετικών εσόδων...
...Ειδικότερα, μετά τις συναντήσεις μεταξύ 
υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΤΑΑ και του 
Υπουργείου, καθώς και τις συζητήσεις με εκπρο-
σώπους των ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ, τα δεδομένα που 
έχουν προκύψει για τη διετία 2013-2014 είναι 
τα εξής:
Έτος 2013: Συνολικές πρόσθετες εισφορές 
80.508.812 εκ. ευρώ, εκ των οποίων: αναδρομι-
κές 26.457.138 εκ. ευρώ, πρόσθετες τρέχουσες 
εισφορές 54.051.674 εκ. ευρώ.
Έτος 2014: Συνολικές πρόσθετες εισφορές 
82.798.874 εκ. ευρώ, εκ των οποίων: αναδρομι-
κές 35.000.000 εκ. ευρώ, πρόσθετες τρέχουσες 
εισφορές 47.798.874 εκ. ευρώ.
Στους ανωτέρω υπολογισμούς έχουν ληφθεί 
υπόψη:
α) η απόφαση του ΕΤΑΑ περί είσπραξης των ανα-
δρομικών σε τρεις δόσεις, δηλαδή κατά το 1/3 
εντός του 2013 και κατά 2/3 εντός του 2014, και
β) η αύξηση της εισπραξιμότητας των Τομέων 
του ΤΣΜΕΔΕ στο 70%...
...Αναμένουμε την άμεση παρέμβαση εκ μέρους 
της Διοίκησης, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκο-
πτη προώθηση των προαναφερόμενων θεμάτων.
Ο υπουργός
Ιωάννης Βρούτσης”
Κατ’ αντιγραφή από το έγγραφο του υπουργού 
και τα σχόλια δικά σας...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΤΕΕ 

Νέες πρωτοβουλίες θα αναλάβει το ΤΕΕ, για 
το σκοπό αυτό συνεδριάζει την Δευτέρα η Διοι-
κούσα Επιτροπή ΤΕΕ, σε συνεργασία με τους 
φορείς των Μηχανικών και σε κοινές συνεδρι-
άσεις με τους εκπροσώπους Συλλόγων, Σωμα-
τείων και Πρωτοβουλιών βάσης. Η κυβερνητική 
αδιαλλαξία για το ασφαλιστικό των μηχανικών 
συνεχίζεται και η κεντρική κατεύθυνση είναι να 
μείνει ανοιχτό το μέτωπο τόσο των αγωνιστι-
κών κινητοποιήσεων όσο και των θεσμικών 
παρεμβάσεων και άλλων ενεργειών σε όλα τα 
επίπεδα. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής κινητο-
ποίησης των Μηχανικών στα γραφεία του ΕΤΑΑ 
διαπιστώθηκε ότι η προκλητική απαράδεκτη και 
αδιάλλακτη στάση του προέδρου του ΕΤΑΑ, 
καθ' υπαγόρευση των πολιτικών εντολέων του, 
ιδιώς του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση 
εις βάρος των ασφαλισμένων Μηχανικών και 

του ΤΕΕ  συνεχίζεται. Συνεχίζονται επίσης οι 
μεθοδεύσεις επιβολής αυξημένων ασφαλιστι-
κών εισφορών, που οδηγούν τον τεχνικό κόσμο 
στην εξαθλίωση και το περιθώριο. Παράλληλα 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης σε συ-
νέντευξη Τύπου τόνισε ότι ο συνδυασμός του 
«κουρέματος» των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ 
και της μαζικής εξόδου των ασφαλισμένων 
που έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης 
(θεμελίωση δικαιώματος), ορατός πλέον στις 
εξαθλιωτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν 
στην απασχόληση των μηχανικών και άλλων 
τεχνικών στη Χώρα μας, με τις «μνημονιακής» 
αφετηρίας απαράδεκτες αποφάσεις, μειώνει 

τη «ζωή» του ταμείου από 26 έτη σε λιγότερο 
από 10 ! Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την 
Ειδική Αναλογιστική Μελέτη βιωσιμότητας για 
το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (Φεβρουάριος 2013) και 
αναδεικνύουν την εφιαλτική κατάσταση στην 
οποία οδήγησαν οι αλόγιστες, διαλυτικές, και 
εν τέλει επικίνδυνες κυβερνητικές αποφάσεις, 
το άλλοτε πλέον υγιές Ασφαλιστικό Ταμείο της 
χώρας, το ΤΣΜΕΔΕ.

Η κυβερνητική αδιαλλαξία για 
το ασφαλιστικό των Μηχανικών 

συνεχίζεται !

«Πάνω από 16 χρόνια “κούρεψαν” τη 
ζωή του πλέον υγιούς ασφαλιστικού 
Ταμείου (του ΤΣΜΕΔΕ) και σήμερα 

επιχειρούν να το διαλύσουν»  δείχνει 
η Ειδική Αναλογιστική Μελέτη βιω-

σιμότητας, για το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ. 

 Συνεχίζει την απαράδεκτη και αδι-
άλλακτη στάση του ο πρόεδρος του 
ΔΣ ΕΤΑΑ εμμένοντας κατ΄εντολή 

της κυβέρνησης και των πολιτικών 
προϊσταμένων του στην επιβολή των 

εξοντωτικών αυξήσεων εισφορών 
στους διπλωματούχους μηχανικούς.

 «Με αιχμή το ασφαλιστικό οι δι-
πλωματούχοι Μηχανικοί, όχι μόνον 
ως επιστήμονες και επαγγελματίες, 

αλλά και ως φορείς της προόδου και 
βασικοί συντελεστές της εθνικής 

αναπτυξιακής προσπάθειας δεχόμα-
στε άλλη μία κατά μέτωπο επίθεση 
από τις κυρίαρχες δυνάμεις ισοπέ-
δωσης που βυθίζουν τη Χώρα στην 
ύφεση και τις παραγωγικές δυνά-
μεις στη φτώχεια και την ανεργία» 

κατήγγειλε ο Χρ. Σπίρτζης 



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
τηλεδιάσκεψη μεταξύ του ΤΕΕ και των Δήμων οι 
οποίοι συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Seap Plus, που αφορά στη μείωση των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα. Κατά τη διάρκεια 
της τηλεδιάσκεψης,  οι εκπρόσωποι των Δήμων 
ενημερώθηκαν για τον ορισμό του ΤΕΕ ως Εθνικού 
Συντονιστή του Συμφώνου των Δημάρχων (ΣτΔ) 
και για τις δράσεις που θα προκύψουν, ενώ με τη 
σειρά τους οι Δήμοι ενημέρωσαν για το στάδιο που 
βρίσκονται οι διαδικασίες ένταξής τους στο ΣτΔ 
και αναφέρθηκαν ο καθένας ξεχωριστά στα ειδικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά και στις 
δραστηριότητες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος. 
Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και της ΕΠΤΑ 
ενημέρωσαν τους Δήμους για το θεσμό των 
Ενεργειακών Ημερών (Energy Days) και για τις 
εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στις Βρυξέλλες 
και σε διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις τον Ιούνιο 
του 2013. Επίσης πληροφόρησαν τους Δήμους για 
τη Βασική Απογραφή Εκπομπών, το Έτος Βάσης 
που θα χρησιμοποιήσουν και το στάδιο που έχει 
προχωρήσει το ΤΕΕ τις διαδικασίες διασύνδεσης 
των υποστηριζόμενων Δήμων με τους Παρόχους 
Ενέργειας. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν διάφορες  
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να γίνουν 
τόσο από το ΤΕΕ όσο και από τους Δήμους στο 
πλαίσιο διοργάνωσης των Ενεργειακών Ημερών. 
Τέλος ενημέρωσαν τους Δήμους για τις ενέργειες 

δημοσιότητας,  που το ΤΕΕ ως Εθνικός Συντονιστής 
και εκείνοι ως συμμετέχοντες, μπορούν και πρέπει 
να πραγματοποιήσουν. 
Στην τηλεδιάσκεψη -που συντόνισε η δημοσιο-
γράφος Φρόσω Καβαλάρη- εκπροσωπήθηκαν οι 
Δήμοι:
ΑΛΙΜΟΥ, από τον Νίκο Λαμπριανίδη, 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, από τον Δήμαρχο  Δημήτριο Πασόη
ΒΙΑΝΝΟΥ, από τον Δήμαρχο  Παύλο Μπαριτάκη, 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, από τον Αντιδήμαρχο,  Σταύρο 
Δρούγκα
ΠΑΤΜΟΥ, από τον Δήμαρχο,  Γρηγόρη Στόικο
ΠΕΝΤΕΛΗΣ από τον Δήμαρχο Δημήτριο Στεργί-
ου-Καψάλη και τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Αντώνη Παναγόπουλο 
ΣΕΡΡΩΝ, από τον Αντιδήμαρχο  Παναγιώτη 
Μυστακίδη 
ΣΙΝΤΙΚΗΣ, από τον  Ιωάννη Χατζόπουλο 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, από τον Αντιδήμαρχο  Κώστα Κατσα-
φάνα και την  Παρασκευή Λυμπέρη
ΦΑΡΣΑΛΩΝ, από τον Αντιδήμαρχο  Δημήτριο 
Μπαμπανίκα και την Ειδική Σύμβουλο Ηλέκτρα 
Θελούρα. 
Το ΤΕΕ εκπροσωπήθηκε από την  Δήμητρα 
Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ και τον  Γιώργο 
Ζαμπατή, Διευθυντή Επιστημονικού και Αναπτυξι-
ακού Έργου ΤΕΕ. Επίσης συμμετείχε στη συζήτηση 
και ο Σύμβουλος του ΤΕΕ Δρ Χάρης Δούκας. 
Η Εταιρεία ΕΠΤΑ εκπροσωπήθηκε από την  Ειρήνη 
Σκουλά.
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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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:5ο Διεθνές Συνέδριο: «Μη Κατα-
στροφικός Έλεγχος Προηγμένων Υλικών» 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ) 

20-22
Μαίου
2013

9
Απριλίου

2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: τεχνικής ενημέρωσης με θέμα 
«Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης– Εξελίξεις 
στoν KENAK»  
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτημα της 
Αμερικάνικης Ένωσης Μη-
χανικών Θέρμανσης, Ψύξης 
και Κλιματισμού – ASHRAE

ΣΗΜΕΡΑ 05-04-2013

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
➦ Εσπερίδα με θέμα: «Η κρισιμότητα των άρτιων 
τοπογραφικών διαγραμμάτων στη διασφάλιση 
των δικαιοπραξιών, στην αξία και διαμόρφωση 
πολιτικής γης, στην τακτοποίηση αυθαιρέτων και 
στη διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας» 
πραγματοποιείται σήμερα στις 17:30 στο κτίριο 
του Επιμελητηρίου Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 9, 
Κατερίνη). Η εκδήλωση διοργανώνεται από το 
Τοπικό Τμήμα Α.Τ.Μ. Πιερίας και τελεί υπό την 
αιγίδα του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: " Έργα μεταφορικών υποδομών 
ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

Διεθνές  συνέδριο με θέμα «Philosophy and 
Crisis: Responding to Challenges to Ways of 
Life in the Contemporary World» διοργανώ-
νει ο  Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Council for 
Research in Values and Philosophy (CRVP) 
του Καθολικού Πανεπιστημίου της Αμερικής, 
στην Πανεπιστημιούπολη της Δουρούτης, 28 
- 30 Ιουλίου 2013. 
Το συγκεκριμένο συνέδριο αποτελεί 
προ-συνέδριο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φι-
λοσοφίας (World Philosophy Congress), το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 4-6 
Αυγούστου 2013.
Ως τελική ημερομηνία για την υποβολή ανα-
κοινώσεων έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2013.
Πληροφορίες: http://www.crvp.org/
conf/2013/ioannina.htm  
http://www.uoi.gr/gr/conferences/extended.
php?post_id=5539

Διεθνές συνέδριο

Τηλεδιάσκεψη ΤΕΕ – Δήμων,  
για ενεργειακή εξοικονόμηση
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ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΣΥΓΚΕΝΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗ ΜΑΡΝΗ

Σε διατεταγμένη αδιαλλαξία ο προέδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ

«Πολιτικές, δεοντολογικές και ποινικές ευθύνες για όσους 
διαλύουν το Ταμείο μας»

Τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 

Μαζικά και ειρηνικά ανταποκρίθηκαν πολλοί μηχανικοί στην κινητο-
ποίηση που διοργανώθηκε έξω απο τα γραφεία του ΕΤΑΑ στην οδό 
Μάρνη απο το ΤΕΕ και τους φορείς των Μηχανικών. Απο τις εξελίξεις 
που σημειώθηκαν με επίκεντρο τη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΤΑΑ διαπιστώθηκε ότι η προκλητική και απαράδε-
κτη συμπεριφορά του προέδρου του ΕΤΑΑ συνεχίζεται, ενω η τελική 
κατάληξη της συνεδρίασης του ΔΣ ΕΤΑΑ, όπου ο πρόεδρος του ΔΣ 
ΕΤΑΑ δεν τήρησε την δημοκρατική διαδικασία και νομιμότητα αλλά 
επιδίωξε να διαμορφώσει για άλλη μια φορά τετελεσμένα απέδειξε 
ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία, σύμφωνα με τις εντολές 
του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση. Αποκαλυπτική είναι εξαιρετικά 
επίεγουσα εγκύκλιος του Γ. Βρούτση προς τον πρόεδρο του ΔΣ ΕΤΑΑ, 
με θέμα «επιτάχυνση ενεργειών για την είσπραξη των εισφορών του 
έτους 2013, καθώς και των αναδρομικών ποσών απο την εφαρμογή 
του μέτρου αύξησης των εισφορών των ασφαλισμένων ελέυθερων 
επαγγελματιών του ΕΤΑΑ». Ο κ Βρούτσης κινεί την εσπρακτική 
επιχείρηση και προβλέπει πρόσθετες εισφορές απο τους μηχα-
νικούς που βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας και της ανεργίας 
ύψους 80 και 82 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2013 και 2014 αλλά 
και επίσπευση όχι μόνον των αυξήσεων αλλά και των αναδρομικών 
αυξήσεων απο την 1η Ιουλίου 2011. 
Η χθεσινή κινητοποίηση των μηχανικών διαφοροποιήθηκε απο 
την προηγούμενη απο το γεγονός ότι δεν υπήρξε παρουσία των 
δυνάμεων ΜΑΤ και λογική καταστολής, μετά απο τις καταγγελίες 
που έγιναν απο το ΤΕΕ και τους φορείς. Υπήρξαν όμως εντάσεις σε 
ελεγχόμενο επίπεδο, καθώς ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ πυροδότησε για 
άλλη μια φορά το κλίμα. Ακόμη και χθες, παρά τις προηγούμενες 
προτάσεις του ΤΕΕ και τηναπόφαση των εκπροσώπων του κλάδου 
των Μηχανικών του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) και το έγγραφο πέντε μελών του 
ΔΣ ΕΤΑΑ, που αναφέροταν και στις σχετικές αποφάσεις του ΤΕΕ και 
τουΤΣΜΕΔΕ, ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ επέμενε να αμφισβητεί εαν 
υπάρχει θέμα στην ημερήσια διάταξη για την ακύρωση των ειδοποι-

ητηρίων με τις αυξημένες εισφορές και την αποστολή νέων με τις 
παλαιές οφειλές.  Επιπροσθέτως παραβιάζοντας τους κανόνες της 
δεοντολογίας και ορθής λειτουργίας του ΔΣ, ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ, 
αρνήθηκε να δεχθεί τον συνάδελφο Πουλάκη, αναπληρωματικός 
εκπρόσωπος τακτικού μέλους  του ΔΣ ΕΤΑΑ, ενω η παραίτηση του 
τακτικού μέλους Γ. Στασινού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ούτε έχει 
γίνει επισήμως δεκτή. Παράλληλα με την διατεταγμένη αδιαλλαξία 
του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ εντύπωση στον κόσμο των μηχανικών 
έκανε και η στάση εκπροσώπων άλλων φορέων στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, 
και πιο συγεκκριμένα του Ιατρικού, Οδοντιατρικού και Δικηγορικού 
Συλλόγου, που δεν έδειξαν αλληλεγγύη στο αίτημα του ΤΕΕ, για 
ορθολογικές εισφορές ασφάλισης,  που είναι και αίτημα ολόκλη-
ρου του επιστημονικού κόσμου. Στην κατεύθυνση αυτή το ΤΕΕ θα 
επιμμείνει στην πρόταση και προσπάθεια του για κοινή δράση των 
επιστημονικών φορέων και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης θα 
αναλάβει σχετικές νέες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.  

«Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται οδηγούν τον Ασφαλιστικό μας Φορέα σε 
ελλειμματική τροχιά, συρρικνώνοντας δραματικά το χρονικό όριο βιωσιμότητας 
του Ταμείου μας.  Πράγμα που συνεπάγεται πολιτικές, δεοντολογικές και ποινικές 
ευθύνες για τους Αρμόδιους, όποιοι κι αν είναι. Και σε αυτήν την κατεύθυνση θα 
κινηθεί το ΤΕΕ μαζί με τους υπόλοιπους Φορείς των μηχανικών και τεχνικών». 
Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης στη συνέντευξη Τύπου που 
έδωσε προς τους δημοσιογράφους πλαισιωμένος, απο τον γενικό γραμματέα 
της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ Αντώνη Πρωτονοτάριο και τα μέλη της ΔΕ/ΤΕΕ 
Γιώργο Παπαναστασίου και Ντίνο Μακέδο. Επίσης παραβρέθηκε ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Συμβολαιογράφων Κ. Βλαχάκης, συνοδεύομενος από την αντιπρόεδρο 
του Συλλογου του, και μέλος του ΔΣ ΕΤΑΑ Π. Μιχαηλίδου, οι οποίοι εξέφρασαν 
την αλληλεγγύη τους στα αιτήματα του ΤΕΕ και των μηχανικών. Ειδικότερα ο 
Χρ. Σπίρτζης στη χθεσινή συνέντευξη έθεσε θέμα πολιτικής αξιοποστίας της 
σημερινής κυβέρνησης παρουσιάζοντας τοποθετήσεις στη Βουλή του σημερινού 
πρωθυπουργού Α. Σαμαρά και υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση, οι οποίοι τότε απο 

τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμφωνούσαν με τις θέσεις του ΤΕΕ και 
καταφέρονταν κατά του νόμου 3986/2011, που επιβάλλει τις εξοντωτικές εισφορές 
και τώρα ως κυβέρνηση εφαρμόζουν. Για το ασφαλιστικό ειδκότερα τόνσιε ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ ότι πάνω από 16 χρόνια “κούρεψαν” τη ζωή του πλέον υγιούς 
ασφαλιστικού Ταμείου (του ΤΣΜΕΔΕ) και σήμερα επιχειρούν να το διαλύσουν, ενω 
κατήγγειλε τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις που οδηγούν τη σχέση ασφαλισμένων - 
συνταξιούχων από το 7,1 στο 1,9 !
Είναι ενδεικτικό, είπε, πως: 
Ο δείκτης εισπραξιμότητας των εισφορών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, παρουσιάζει 
συνεχή πτωτική τάση, φτάνοντας στο επίπεδο του 64% για το τελευταίο έτος 2012.  
Ιδιαίτερα ο δείκτης που αφορά στην εισπραξιμότητα των εισφορών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών παρουσιάζει σχεδόν «ελεύθερη πτώση», αγγίζοντας περίπου 
το 50%.  Δηλαδή, ένας στους δύο Ελεύθερους Επαγγελματίες ΔΕΝ πληρώνει τις 
εισφορές του, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις εταιρείες, που λόγω της ανυπαρξίας έργων, αδυνατούν 
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να καταβάλλουν τις εισφορές 
των εργαζομένων. Περίπου 3.800 
τεχνικές εταιρείες δεν κατόρθωσαν 
να καταβάλουν το Β΄ εξάμηνο του 
2012 τις ασφαλιστικές εισφορές, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
Περίπου 8.000 μηχανικοί ζήτησαν 
διακανονισμό των ασφαλιστικών 
οφειλών τους, αλλά με μεγάλη 
αβεβαιότητα αν θα μπορέσουν να 
καταβάλουν την επόμενη δόση.
Σύμφωνα με την Ειδική Αναλο-
γιστική Μελέτη Βιωσιμότητας, που συνέταξε τον Φεβρουάριο  ο Επίκουρος 
Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ.  Αλέξανδρος Α. 
Ζυμπίδης, οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση της νέας κλίμακας εισφορών θα 
είναι τεράστιες στο αμέσως επόμενο διάστημα και ειδικότερα σημειώνει: 
• οι πτωτικές τάσεις των οικονομικών δεικτών επάγουν σημαντικά προβλήματα 
στη βιωσιμότητα του Ταμείου και τυχόν υιοθέτηση της νέας κλίμακας των 
αυξημένων εισφορών (ν.3986/2011)  θα ωθήσει τους δείκτες εισπραξιμότητας 
σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, από αυτά που ήδη βρίσκονται σήμερα.
• το πηλίκο των εργαζομένων προς τους συνταξιούχους μειώνεται περαιτέρω 
σε σχέση με τη σημερινή του τιμή (5,1), από 7,4 που υπήρξε πριν την κρίση, και 
φθάνει στο ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο του 1,9.  Δηλαδή, αντιστοιχούν περίπου 
δύο εργαζόμενοι σε ένα συνταξιούχο.
“Με δυο λόγια, νομοθέτησαν το 2011 και σήμερα ο νέος Πρόεδρος του ΕΤΑΑ 
υλοποιεί το σχέδιο διάλυσης του ταμείου των μηχανικών” υπογράμμισε ο κ. 
Σπίρτζης και πρόσθεσε:
“Οι αυξήσεις εξυπηρετούν τα ελλείμματα άλλων Ασφαλιστικών Φορέων, μιας 
και ο Κλάδος των Μηχανικών του ΕΤΑΑ είχε πλεόνασμα 385 εκ. ευρώ το 2011. 
Το μέτρο θα θέσει εκτός επαγγέλματος και σε απόγνωση δεκάδες χιλιάδες μη-
χανικούς, από όσους ήδη σήμερα έχουν τεθεί.  Ταυτόχρονα, καμιά κυβερνητική 
επιλογή ή σχεδιασμός δεν προβλέπει δράσεις για τους μηχανικούς και τους 
επιστήμονες, δεν δίνει ελπίδα, δεν οδηγεί στο ξεπέρασμα της ύφεσης και της 
κρίσης”.
Είναι ενδεικτικό, ότι ήδη εμφανίζεται διαρκώς ογκούμενο ρεύμα μηχανικών, 
που δηλώνουν αδυναμία καταβολής των σημερινών, έτσι κι αλλιώς υπέρο-
γκων, ασφαλιστικών εισφορών, και ζητούν τη διαγραφή τους από το ΤΕΕ και 
κατ’ επέκταση από το ΤΣΜΕΔΕ, είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Φαινόμενο δίχως 
προηγούμενο.
Υπενθύμισε ότι από τις 22.08.2012, με έγγραφο του ΤΕΕ προς τη διοίκηση του 
ΕΤΑΑ, κοινοποιήσαμε την 3η Τεχνική Αναφορά του Αναλογιστικού Παρατηρη-
τηρίου ΤΣΜΕΔΕ, ότι η εφαρμογή της διάταξης του Ν. 3986/ 2011, περί υποχρε-
ωτικής ανά τριετία ένταξης των ασφαλισμένων Διπλωματούχων Μηχανικών, 
ζημιώνει τον ασφαλιστικό μας Φορέα και τον καθιστά ελλειμματικό.
Ταυτόχρονα προσφύγαμε στο ΣτΕ (ασφαλιστικά μέτρα και κύρια προσφυγή) 
ζητώντας την ακύρωση της διάταξης.  Ενόψει της απόφασης του ΣτΕ, καλέσαμε 
τη διοίκηση του ΕΤΑΑ και ειδικότερα τους εκπροσώπους των μηχανικών στο 

ΔΣ του ΕΤΑΑ, στο ΔΣ Διοικούσας 
Επιτροπής Μηχανικών και Εργολη-
πτών Δημοσίων Έργων ΕΤΑΑ και 
των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. του 
ΕΤΑΑ, να απόσχουν από κάθε από-
φαση υλοποίησης της απαράδεκτης 
διάταξης του 2011 και παράλληλα 
να στείλουν τα ειδοποιητήρια και 
τον υπολογισμό των διακανονισμών 
των οφειλών των ασφαλισμένων 
σύμφωνα με τις παλαιές εισφορές.
Αιφνιδίως, με την ανάληψη των 

καθηκόντων από το νέο Πρόεδρο του ΕΤΑΑ, όχι μόνο  δεν έγινε αυτό, αλλά 
αποφασίστηκε η άμεση υλοποίηση της πρόβλεψης του 2011, για περαιτέρω 
αύξηση  περίπου κατά 28% των ασφαλιστικών εισφορών, αναδρομικά από τον 
Ιούλιο του 2011.
Το ΤΕΕ και σύσσωμοι οι Σύλλογοι των μηχανικών και Φορείς των τεχνικών, 
ζήτησαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ να ακυρώσουν την 
καταστροφική για το ταμείο απόφαση.  Τους κάλεσαν, μάλιστα, να συζητήσουν 
το θέμα στο ΔΣ της περασμένης Πέμπτης (28/3).  Για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος 
και Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, καθώς και εκπρόσωποι Συλλόγων 
και Φορέων των τεχνικών, επισκέφθηκαν τα γραφεία του ΕΤΑΑ το μεσημέρι 
εκείνης της ημέρας, κατά το οποίο συνέβησαν τα πρωτοφανή για τον κλάδο 
γεγονότα:
Πρώτον, τους εκπροσώπους των μηχανικών υποδέχθηκαν τα ΜΑΤ που είχαν 
παραταχθεί στην είσοδο του ταμείου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του 
ΕΤΑΑ !
Δεύτερον, ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ προκάλεσε τεχνητή έλλειψη απαρτίας, προ-
τρέποντας σε αποχώρηση τους εκπροσώπους του δημοσίου στο ΔΣ, ώστε να 
αναβληθεί η συζήτηση της αναβολής υλοποίησης των νέων, αναδρομικών και 
επαχθών για τους μηχανικούς ασφαλιστικών εισφορών.
Όπως επισήμανε κατά τη Συνέντευξη Τύπου ο κ. Σπίρτζης, το ΤΕΕ, ως ο θεσμο-
θετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, το 2009 προχώρησε στη σύσταση 
και λειτουργία Αναλογιστικού Παρατηρητηρίου με σκοπό, όχι μόνο την παρα-
κολούθηση των αναλογιστικών ελλειμμάτων του κάθε κλάδου του  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., 
αλλά και το πώς αυτά εξελίσσονται στο βάθος του χρόνου.  Στο πλαίσιο του 
Παρατηρητηρίου είχε επισημάνει ότι “οι υποχρεώσεις της Διοίκησης ενός 
Ασφαλιστικού Φορέα δεν εξαντλούνται  αποκλειστικά στην εφαρμογή των νό-
μων.  Κύριο μέλημα και καθήκον της αποτελεί η προάσπιση των συμφερόντων 
του Ταμείου και η παρακολούθηση των παραμέτρων των πιθανών μελλοντικών 
σεναρίων, ώστε να μπορεί να επεμβαίνει άμεσα και έγκαιρα, υπολογίζοντας το 
πραγματικό αναλογιστικό έλλειμμα, πριν αυτό απειλήσει τη βιωσιμότητα του 
εκάστοτε κλάδου”. 
Η ειδική αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας για το ΕΤΑΑ/ ΤΣΜΕΔΕ και οι 
δυσμενείς επιπτώσεις της εφαρμογής της αντισυνταγματικής διάταξης είναι σε 
γνώση του Προέδρου του ΕΤΑΑ, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
επομένως και της Κυβέρνησης.

Σήμερα, το ΤΕΕ, από κοινού με όλους τους 
κλαδικούς Συλλόγους και τους Φορείς των 
τεχνικών, ζητούν:
•Την ανάκληση των παράνομων και αντισυνταγ-
ματικών μνημονιακών διατάξεων περί αύξησης 
των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών. 
•Σε αναμονή της απόφασης από το ΣτΕ (προ-
σφυγή και ασφαλιστικά μέτρα), να ανακαλέ-

σουν τα ήδη σταλμένα και να προχωρήσουν 
στην αποστολή νέων ειδοποιητηρίων και τον 
υπολογισμό των διακανονισμών των οφειλών 
των ασφαλισμένων σύμφωνα με τις παλαιές 
εισφορές. 
•Να παρέχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις σε όλους τους 
Μηχανικούς και τα προστατευόμενα μέλη τους. 

•Άμεση αποκατάσταση των «κουρεμένων» 
αποθεματικών του Ταμείου.
•Ανάκληση των εξοντωτικών μειώσεων στις 
συντάξεις και τις παροχές του Ταμείου. 
•Άμεση ενεργοποίηση του κλάδου ειδικών 
παροχών και 
•Κατάργηση των πρόσθετων τόκων στις ανεξό-
φλητες ασφαλιστικές οφειλές.

Τα αιτήματα των μηχανικών 
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ΚΗΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Ένα ακόμη εντυπωσιακό έργο δόθηκε σε χρήση στο 
Ντουμπάι στα μέσα Φεβρουαρίου. Πρόκειται για τον 
Miracle Garden (Κήπο θαύμα), έκτασης 72.000 τ.μ., με 4 
χιλιόμετρα μονοπάτια, που φιλοξενεί περισσότερα από 45 
εκατομμύρια λουλούδια !
Διαμορφωμένος και φυτεμένος εξ’ ολοκλήρου στην 
έρημο, ομολογουμένως συνιστά ένα θαύμα, ταυτόχρονα 
και απόδειξη ότι με την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων 
(μετά τον καθαρισμό) και την στάγδην άρδευση, όλα είναι 
δυνατά.
Τους επόμενους μήνες στο κήπο θα προστεθούν εστια-
τόρια, φυτώρια και εμπορικά καταστήματα, έτσι, ώστε, να 
προσελκύσει επισκέπτες. Όμως, ο κήπος θα παραμένει 
κλειστός από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο, καθώς είναι 
η περίοδος που επικρατούν θερμοκρασίες κατά μέσο όρο 
40 C και πλέον.
Το ...κίτς στόλισμα των μονοπατιών (με καρδιές, ιγκλού, 
πυραμίδες κλπ.) δεν αλλοιώνει την ισχυρή εντύπωση που 
δημιουργούν τα ...ποτάμια λουλουδιών, ενώ οι δημιουργοί 
του φιλοδοξούν να εντάξουν το έργο στο βιβλίο Guinness 
για τον μεγαλύτερο λουλουδένιο τοίχο του κόσμου.
Πάντως, οι επισκέπτες του θα πρέπει να έχουν υπόψη 
ότι απαγορεύεται αυστηρώς η κοπή λουλουδιών, όπως, 
επίσης, και το μπάρμπεκιου!

N E W S L E T T E R

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Συνεχείς διαβουλεύσεις, δύσκολες οι διαπραγματεύσεις 
με τους ελεγκτές- ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ- Συμφωνία-πακέτο θέλει 
η τρόικα για φόρο ακινήτων, αποχωρήσεις από το Δημόσιο, τράπεζες, 
ρύθμιση οφειλών • Παρέμβαση του πρωθυπουργού σε συνέδριο για 
την ανάπτυξη- ΕΤΟΣ ΚΑΜΠΗΣ ΤΟ 2013 ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
• Στις 12 Απριλίου η σύγκλιση της γενικής συνέλευσης των μετόχων- 
733 ΕΚΑΤ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ • 
Κεντρική Τράπεζα: «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΑΝΟΙΞΕ Ο 
ΝΤΡΑΓΚΙ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η τρόικα συναντάται για πρώτη φορά με 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ- Στο τραπέζι η συγχώνευση ΕΘΝΙΚΗΣ-
EUROBANK • ΕΚΤ: Προσπάθεια προάσπισης των ασφαλισμένων 
καταθέσεων και του προγράμματος της Κύπρου- ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
«ΣΧΕΔΙΟ Β» ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ • Οικονομία: ΤΟ ΙΟΒΕ ΒΛΕΠΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ • Γιάννης Στουρνάρας: ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΪΚΑ.
ΚΕΡΔΟΣ: Επίπονες και χωρίς χρονοδιάγραμμα οι διαπραγματεύσεις 
που ξεκίνησαν χθες- Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ- Τα νούμερα 
θα καθορίσουν αφορολόγητο και συντελεστές για τον φόρο ακινήτων- 

Διαφορετικές εκτιμήσεις για το δημοσιονομικό κενό- Οι εκκρεμότητες 
θα κλείσουν όλες μαζί, λέει το υπουργείο Οικονομικών • Παράθυρο 
για μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ- Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΜΟΝΤΕΛΟ, ΛΕΕΙ Ο ΝΤΡΑΓΚΙ • Το 2013 θα μας οδηγήσει σε ανάπτυξη, 
λέει ο Αντ. Σαμαράς- ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΧΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ, ΑΛΛΑ Η 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ • Παρά την πίεση στην οποία βρίσκονται 
τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις- ΠΑΓΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ • Οι εξελίξεις 
στις τράπεζες- Η ALPHA BANK ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΡΩΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ 
ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99- Αυστηρά μέτρα σε όσες καταφεύγουν για 
να μην πληρώσουν τα χρέη τους • 125.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 2018 • ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ 733 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ 
ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ • Ο ΝΤΡΑΓΚΙ «ΑΔΕΙΑΣΕ» 
ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ EUROGROUP • ΗΠΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ- Στο υψηλότερο επίπεδο 
των τελευταίων 3,5 ετών ο σχετικός δείκτης οικονομικού κλίματος- 
Περισσότερες οι προσλήψεις από τις απολύσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΚΛΗΡΗ Η ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Η 
κυβέρνηση επιδιώκει λύση πακέτο για όλα τα ανοικτά θέματα στις 
διαπραγματεύσεις • ΣΚΗΝΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ- 
Στην προκαταρκτική επιτροπή • ΠΡΩΤΑ ΚΑΛΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Τον Μάρτιο οι προσλήψεις ήταν περισσότερες από τις 
απολύσεις κατά 8.950. 
ΤΑ ΝΕΑ: Στα άδυτα των Offshore- ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ- ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΣΤΙΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥΣ 
ΝΗΣΟΥΣ- Οι υπεράκτιες διαδρομές και η βιομηχανία των μεσαζόντων 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο • Μάριο Ντράγκι: ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ.
ΕΘΝΟΣ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από το λίφτινγκ στο χαράτσι- ΟΙ 
ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2013- Ελαφρύνσεις σε περιοχές 
με τιμή ζώνης μέχρι και τα 1.500 €- Επιβαρύνσεις για ιδιοκτήτες με 
ακίνητα εκτός αντικειμενικών αξιών • Δύσκολες διαπραγματεύσεις με 
την τρόικα- ΑΓΚΑΘΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ • 
Ζούγκλα η Προανακριτική- ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι φέρνει για τους ιδιοκτήτες το σχέδιο του υπ. 
Οικονομικών- ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ • ΚΡΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ- 
EUROBANK- Δύσκολη η διαπραγμάτευση με την τρόικα- Ανυποχώρητοι 
και για το Δημόσιο.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η τρόικα επιμένει: Χαράτσι 
μέσω ΔΕΗ. Στο τραπέζι οι τράπεζες- ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ- Στουρνάρας: 
«Δεν θα κλείσει τίποτα αν δεν κλείσουν όλα μαζί» • Επεισοδιακή 
συνεδρίαση στην επιτροπή της Βουλής για τη λίστα Λαγκάρντ- 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΤΗ «ΚΑΡΦΩΝΕΙ» Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στο θέατρο «Προκαταρκτική» η αριστουργηματική 

επιθεώρηση: ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ…- Διάλογοι πεζοδρομίου 
και σεξιστικά υπονοούμενα, που ευτελίζουν το Κοινοβούλιο- Καμιά επί 
της ουσίας απάντηση για τις πολιτικές ευθύνες που του καταλογίζουν • 
ΧΑΡΑΤΣΙ: ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΓΚΡΙΝΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Θα πληρώσουμε 7,8 δισ. ευρώ μέσα σε 20 
μήνες- ΜΕ 6 ΦΟΡΟΥΣ Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ • Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΗΣ INTRACOM ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ- Την ίδια ώρα ο 
ΟΠΑΠ βιάζεται να υπογράψει τη σύμβαση με την εταιρεία του Σωκράτη 
Κόκκαλη • Στη ζούγκλα της Προανακριτικής επιτροπής- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η διάλεξη περί της τεστοστερόνης και της ψυχιατρικής 
που προηγείται της ενδοκρινολογίας άναψε φωτιές- ΜΑΚΕΛΕΙΟ- Όλοι οι 
διάλογοι που «δείχνουν» το επίπεδο της σημερινής Βουλής • Η ΤΡΟΪΚΑ 
ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΜΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.
ΕΣΤΙΑ: ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Πολλαπλές παρενέργειες 
του νέου φόρου.
Η ΑΥΓΗ: ΑΥΤΟΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΤΡΟΙΚΑ-  Υπό το βάρος 
της ύφεσης, που αναθεωρείται στο 5% (από 4,5%), οι συνομιλίες για τη 
δόση των 8,6 δισ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΩ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Πρωτοφανείς διάλογοι ντροπής κατά τη χθεσινή 
συνεδρίαση- ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ • 
Απόφαση του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση- ΠΟΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Γιώργος Πάλμος αποκαλύπτει: ΣΤΗ «ΔΙΝΗ» 
ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ.
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ΑΣΑΦΕΣ ΑΚΟΜΗ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 3 | 05/04/2013

Σύγχυση για τον τρόπο φορολόγησης των ακινήτων το 
2013 προκαλούν τόσο οι θέσεις του υπ. Οικονομικών 
για μία μικρή μείωση του Ειδικού Τέλους Ακινήτων 
όσο και n αντίδραση της ΔΗΜΑΡ, που κάνει λόγο 
για αφορολόγητο όριο, προοδευτική κλίμακα και 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης από το τρέχον 
έτος. Στο υπ. Οικονομικών επιθυμούν τη διατήρηση 
του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων 
επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) όχι μόνο γιατί πληρώνεται 
μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αλλά και διότι 
τα έσοδα θα είναι πολύ υψηλότερα από ό,τι εάν 
εφαρμοζόταν ο ενιαίος φόρος ακινήτων. To σχέδιο 
με τη διατήρηση του ΕΕΤΗΔΕ και το 2013 με μικρές 
μειώσεις παρουσιάστηκε χθες στην τρόικα, n οποία θα 
αξιολογήσει τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει 
εάν οι προτεινόμενες αλλαγές θέτουν σε κίνδυνο 
τα προβλεπόμενα έσοδα ή, αντίθετα, με την υπερ-
απόδοσή τους καλύπτονται αποκλίσεις σε άλλους 
τομείς. Στο σχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός 
Οικονομικών περιλαμβάνεται και n φορολόγηση 
των αγροτεμαχίων από το 2013. Ωστόσο, παράγοντες 
του υπουργείου υποστηρίζουν ότι οι υπηρεσίες του 
υπουργείου δεν θα προλάβουν το τρέχον έτος να 
υπολογίσουν τον φόρο στα αγροτεμάχια. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, το σχέδιο που παρουσίασε χθες το 
οικονομικό επιτελείο στους επικεφαλής της τρόικας 
προβλέπει:
 1. Την οριζόντια μείωση κατά 10-15% των συντελεστών 
(που εφαρμόζονται στις τιμές ζώνης) για τον 
υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ. To ειδικό τέλος προκύπτει 
από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων 
των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών 
επί τον συντελεστή που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης 
των ακινήτων επί τον συντελεστή προσαύξησης. Π.χ. 
για τον υπολογισμό του τέλους, ένα ακίνητο με τιμή 
ζώνης 2.000 ευρώ το τ.μ. έχει σήμερα συντελεστή 6. 
Εφόσον αυτός μειωθεί κατά 15%, ο συντελεστής θα 
διαμορφωθεί στο 5,1. Στην περίπτωση που πρόκειται 
για ακίνητο 16 ετών 100 τ.μ., ο φόρος ανέρχεται 
σήμερα στα 660 ευρώ. Με τη μείωση του συντελεστή 
ο φόρος θα ανέλθει στα 561 ευρώ τ.μ. 
2. Η μείωση να αφορά όλους τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων ανεξαιρέτως της αξίας των ακινήτων τους. 
Εναλλακτικά, σχεδιάζεται n μείωση του ΕΕΤΗΔΕ να 
αφορά μόνο τα ακίνητα με τιμή ζώνης έως 2.000 
ευρώ το τ.μ. 
3. Τη διόρθωση των συντελεστών που εφαρμόζουν 
αρκετοί δήμοι για τον υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ. 
Από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούν 
χαμηλότερους συντελεστές για τον υπολογισμό 
του ειδικού τέλους, με αποτέλεσμα να προκύπτει 

σημαντική απώλεια εσόδων. Επίσης, ορισμένοι δήμοι 
δεν επιβάλλουν σήμερα καθόλου το ΕΕΤΗΔΕ σε 
διάφορα ακίνητα. Παράγοντες του υπ. Οικονομικών 
τονίζουν ότι σχεδόν όλοι οι δήμοι δίνουν στοιχεία 
που δεν έχουν σχέση με την πραγματικά τ.μ. 
που διαθέτουν σι ιδιοκτήτες ακινήτων. Μάλιστα, 
αναφέρουν ότι θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά 
τη διαφορά που θα προκύψει από τον λάθος 
υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ.
4. Από αύξηση του συντελεστή για τα ακίνητα που 
βρίσκονται εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της 
αξίας των ακινήτων.
 5. Από ακίνητα που ενοικιάζει από ιδιώτες το 
Δημόσιο, χωρίς όμως να εισπράττει το ΕΕΤΗΔΕ. 
Πρόκειται για παλαιές μισθώσεις του Δημοσίου. 
Σημειώνεται ότι το Δημόσιο δεν πληρώνει δημοτικά 
τέλη, με αποτέλεσμα να μην επιβάλλεται παρατύπως 
και το ΤΑΠ, αλλά και το ΕΕΤΗΔΕ. Στις νεότερες 
μισθώσεις, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μισθώνουν τα 
ακίνητά τους στο Δημόσιο πληρώνουν κανονικά και το 
ΤΑΠ και το ΕΕΤΗΔΕ.

«ΚΟΥΡΕψΑΝ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ»

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 12 | 05/04/2013

Περισσότερα από 16 χρόνια «κούρεψαν» από τη ζωή 
του ΤΣΜΕΔΕ καταγγέλλει το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας. Ο συνδυασμός του «κουρέματος» των 
αποθεματικών του ασφαλιστικού ταμείου και της 
μαζικής εξόδου των ασφαλισμένων που έχουν 
συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης (θεμελίωση 
δικαιώματος), μειώνει τη «ζωή» του ταμείου από 26 
έτη σε λιγότερο από 10, όπως τονίζεται στη σχετική 
ανακοίνωση. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την 
Ειδική Αναλογιστική Μελέτη βιωσιμότητας για το 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (Φεβρουάριος 2013) και αναδεικνύουν 
την κατάσταση στην οποία οδήγησαν οι κυβερνητικές 
αποφάσεις, το άλλοτε πλέον υγιές Ασφαλιστικό 
Ταμείο της χώρας, το ΤΣΜΕΔΕ. Κατά τη διάρκεια 
Συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος του TEE, Χρήστος 
Σπίρτζης, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «με αιχμή το 
ασφαλιστικό οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, όχι μόνον 
ως επιστήμονες και επαγγελματίες, αλλά και ως 
φορείς της προόδου και βασικοί συντελεστές της 
εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας δεχόμαστε άλλη 
μία κατά μέτωπο επίθεση από τις κυρίαρχες δυνάμεις 
ισοπέδωσης που βυθίζουν τη χώρα στην ύφεση και τις 
παραγωγικές δυνάμεις στη φτώχεια και την ανεργία». 
Είναι ενδεικτικό, είπε, πως ο δείκτης εισπραξιμότητας 
των εισφορών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, παρουσιάζει 
συνεχή πτωτική τάση, φτάνοντας στο επίπεδο του 64% 
για το τελευταίο έτος 2012. Ιδιαίτερα ο δείκτης που 
αφορά στην εισπραξιμότητα των εισφορών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών παρουσιάζει σχεδόν «ελεύθερη 
πτώση», αγγίζοντας περίπου το 50%. Δηλαδή, ένας 
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στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες δεν πληρώνει 
τις εισφορές του, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας. 
To ίδιο συμβαίνει και με τις εταιρείες, που λόγω της 
ανυπαρξίας έργων, αδυνατούν να καταβάλουν τις 
εισφορές των εργαζομένων. Περίπου 3.800 τεχνικές 
εταιρείες δεν κατόρθωσαν να καταβάλουν το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012 τις ασφαλιστικές εισφορές. Τέλος 
περίπου 8.000 μηχανικοί ζήτησαν διακανονισμό των 
ασφαλιστικών οφειλών τους.

«ΠΙΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΙ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ» 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 4 | 05/04/2013

Λύση στο τέλος του μήνα για την επανεκκίνηση 
των αυτοκινητοδρόμων διαβλέπει ο επίτροπος 
Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχάνες Χαν με βάση τις 
προτάσεις που διαμορφώνει ο υπουργός Ανάπτυξης 
Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος χθες δήλωσε «ότι οι 
μπουλντόζες θα ξαναπιάσουν δουλειά τον Απρίλιο». 
Πάντως, όπως πρόσθεσε, οι διαβουλεύσεις με τις 
τράπεζες για τους αυτοκινητοδρόμους συνεχίζονται 
και θα πρέπει να υπάρξει και n τελική επίσημη 
έγκριση από τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Οι δηλώσεις 
έγιναν σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους, που 
είχαν ο υπουργός και ο επίτροπος, στο πλαίσιο του 
συνεδρίου για την Ανάπτυξη και το ΕΣΠΑ. «Γνωρίζω 
ότι ο κ. Χατζηδάκης έχει συγκεκριμένες προτάσεις και 
διαβλέπω ότι θα μπορέσει να βρεθεί λύση στο τέλος 
αυτού του μήνα» είπε ο κ. Χαν, προσθέτοντας ότι οι 
συζητήσεις με τον υπουργό επρόκειτο να συνεχιστούν 
χθες, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Ο Ευρωπαίος 
επίτροπος έδωσε έμφαση στα προγράμματα στήριξης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπογράμμισε τη 
θέληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει την 
Ελλάδα τόσο για τα τρέχοντα προβλήματα, όσο και 
για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πάνω από 
το 50% των επενδύσεων που θα γίνονται στην Ελλάδα 
για υποδομές και βασικές διαρθρωτικές αλλαγές θα 
χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία της E.E.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
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Η Αττικό Μετρό A.E. επισπεύδει τις διαδικασίες, ώστε, 
στο τέλος Ιουνίου, να παραδοθούν στο επιβατικό 
κοινό και οι τέσσερις σταθμοί της επέκτασης προς τα 
νότια προάστια (Ηλιούπολη, Άλιμος, Αργυρούπολη, 
Ελληνικό), μήκους 5,5 χιλιομέτρων, καθώς και το 
τμήμα Αιγάλεω - Αγία Μαρίνα (πρώην Χαϊδάρι), 
μήκους 1,4 χλμ. με έναν σταθμό. Στο μεταξύ, 
εγκαινιάζονται σήμερα οι δύο από τους επτά νέους 
σταθμούς των επεκτάσεων του μετρό στην Αθήνα. 
Οι δύο σταθμοί «Περιστέρι» και «Ανθούπολη», που 
καθυστέρησαν να λειτουργήσουν, εξαιτίας εμπλοκών 
στο διαγωνισμό για το σύστημα σηματοδότησης, 

θα δοθούν αύριο σε χρήση στο κοινό, μαζί με 1,5 
χιλιόμετρο σήραγγας, στην επέκταση της γραμμής 
2 προς Περιστέρι. Αξίζει να αναφερθεί ότι, πλέον, 
στα διοικητικά όρια του δήμου Περιστερίου θα 
λειτουργούν τρεις σταθμοί μετρό (Αγ. Αντώνιος, 
Περιστέρι, Ανθούπολη), οι οποίοι θα εξυπηρετούν 
75 χιλιάδες άτομα ημερησίως. Ταυτόχρονα, έχει ήδη 
ξεκινήσει n κατασκευή της επέκτασης της γραμμής 
3 του μετρό προς τον Πειραιά (7,6 χλμ. - 6 σταθμοί), 
ενώνοντας το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με το 
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τροποποιήσεις 
θα γίνουν στο δίκτυο λεωφορειακών γραμμών στις 
περιοχές της Ανθούπολης και του Περιστερίου με την 
έναρξη λειτουργίας των δύο νέων σταθμών μετρό. Οι 
λεωφορειακές γραμμές «075- Σταθμ. Αγ. Αντώνιος 
- Αττικό Νοσοκομείο - Δάσος Χαϊδαρίου» και «731- 
Ανθούπολη - Στ. Αγ. Αντώνιος» συγχωνεύονται σε μία 
νέα γραμμή «731 - Ανθούπολη - Στ. Μετρό Ανθούπολη 
-Αττικό Νοσοκομείο - Δάσος Χαϊδαρίου». Επίσης, 
στη γραμμή «748- Χρυσούπολη-Ανθούπολη - Στ. Αγ. 
Αντωνίου» δεν θα εκτελείται το τμήμα της διαδρομής 
της επί της οδού Π. Τσαλδάρη, από το νέο σταθμό 
«Ανθούπολη» μέχρι το σταθμό «Αγ. Αντώνιος». Τα 
δρομολόγια των παραπάνω γραμμών θα εκτελούνται 
ανά 10-15' τις ώρες αιχμής.

SOS ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ πτώση βρίσκονται  οι εισπράξεις 
των ασφαλιστικών εισφορών του Ταμείου των 
μηχανικών ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, καθώς οι μισοί περίπου 
από τους μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες δεν 
πληρώνουν εισφορές λόγω αντικειμενικών δυσκολιών. 
Ανάλογη είναι n κατάσταση με τις εταιρείες. To 
β' εξάμηνο του 2012,3.800 τεχνικές εταιρείες 
δεν κατόρθωσαν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές 
εισφορές των εργαζομένων. Επίσης 8.000 μηχανικοί 
έχουν ζητήσει διακανονισμό των ασφαλιστικών 
οφειλών τους, αλλά εκφράζεται  αμφιβολία αν θα 
μπορέσουν να καταβάλουν την επόμενη δόση. Τα 
παραπάνω στοιχεία παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Χρήστος Σπίρτζης, 
κάνοντας λόγο για «δραματική κατάσταση» στον χώρο 
των μηχανικών. Ο κ. Σπίρτζης παρουσίασε επιστολή 
του υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση, ο οποίος ζητά 
από το ΕΤΑΑ την επιτάχυνση των διαδικασιών για 
την είσπραξη των ασφαλιστικών οφειλών του 2013 
και αναδρομικά από το 2011 πρόσθετων εισφορών 
80,5 εκατομμυρίων ευρώ για φέτος και άλλων 82,8 
εκατομμυρίων ευρώ για το 2014. (Πρόκειται για την 
εφαρμογή του νόμου 3986/2011).


