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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΜΤ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το ΕΤΑΑ μοχλός εξόδου χιλιάδων 
μηχανικών από το επάγγελμα!

Αναλυτικά 
στη σελ. 3 


«Δεν θα επιτρέψουμε το ΕΤΑΑ να γί-
νει ο μοχλός που θα εκδιώξει χιλιά-
δες μηχανικούς  από το επάγγελμα. 
Η χώρα έχει ανάγκη τους επιστήμο-
νες της, τους μηχανικούς της, τους 
οποίους σπούδασε η κοινωνία και 
πρέπει να αξιοποιηθούν για όφελος 
της  κοινωνικής πλειοψηφίας και 
του περιβάλλοντος, για την οποία 
αγωνιζόμαστε αλλά  και θα αγωνι-
στούμε για να μην αργήσει». Αυτό 
τονίζουν σε κοινή παρέμβαση τους 
το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών 
(ΣΜΤ), η Ένωση Μηχανικών Δημο-
σίων Υπαλλήλων (ΕΜΔΥΔΑΣ) και 
η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών. 
Οι φορείς και οι συλλογικότητες 
των Μηχανικών παρεμβαίνουν 
στο πλαίσιο των αποφάσεων που 
έχει λάβει η Διοικούσα Επιτρο-
πή ΤΕΕ, για την αντιμετώπιση των 
ασφαλιστικών θεμάτων που αντι-
μετωπίζουν οι μηχανικοί, με προ-
τεραιότητα να αντιμετωπιστούν οι 
απειλούμενες κατασχέσεις μέσω 
ΚΕΑΟ για ασφαλιστικές οφειλές, 
όπως επίσης να μην ισχύσει η επι-
βολή νέων υπέρογκων αυξήσεων 
στις ασφαλιστικές εισφορές των μη-
χανικών, που μαστίζονται από την 
ύφεση και την ανεργία. Με βάση τα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε ο πρό-

εδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 
(ανακοίνωση της 27/2/2014), στην 
κοινή ανακοίνωση των φορέων των 
μηχανικών τονίζεται ότι  «αποτέλε-
σμα της τεράστιας ανεργίας-υπο-
απασχόλησης είναι πάνω από το 
50.000 μηχανικοί να αδυνατούν να 
πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους 
εισφορές», ενώ τονίζονται τα αι-
τήματα και διεκδικήσεις, οι οποίες 
είναι: 
-Κανένα στοιχείο συναδέλφου στο 
ΚΕΑΟ για οφειλές του στο ταμείο, 
να καταργηθεί το ΚΕΑΟ.
-Κανένας συνάδελφος και κανένας 
εργαζόμενος χωρίς ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη
·Δραστική μείωση εισφορών.
-Άρση των άθλιων όρων διακανονι-
σμού οφειλών.
-Μη υποχρέωση καταβολής εισφο-
ρών σε όσους δεν έχουν επαρκές 
εισόδημα, προστασία χαμηλόμι-
σθων συναδέλφων.
-Επίσημη αναγνώριση των ανέργων 
και υπο-απασχολούμενων συναδέλ-
φων και στήριξή τους με επίδομα 
ανεργίας. 
-Ασφαλιστική  ενημερότητα για 
όλους τους μηχανικούς που δεν 
είναι εργοδότες που οφείλουν ερ-
γοδοτικές εισφορές. 

Οι φορείς και οι 
συλλογικότητες 
των Μηχανικών 
παρεμβαίνουν 
στο πλαίσιο των 
αποφάσεων που 
έχει λάβει η 
Διοικούσα Επι-
τροπή ΤΕΕ, για 
την αντιμετώπιση 
των ασφαλιστι-
κών θεμάτων που 
αντιμετωπίζουν 
οι μηχανικοί.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

1

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

 Το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο για τη φορολογία των 
μηχανικών, με εισηγητή τον Νικόλαο Κολυδά, οικονομολόγο-λογιστή. 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δύο πόλεις:
-Την  Καβάλα (στις 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ΤΕΕ-ΑΜ, Βότση 2) 
-Και στη Δράμα (στις 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας, Βερμίου 2 και 1ης 
Ιουλίου). 

ΦΟΡΟΛΟγΙΑ ΤΩΝ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Ημερίδα για τα Απόβλητα Τροφίμων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα 
στην Ελλάδα  
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμέ-
νων Φορέων Επιθεώρησης-Πι-
στοποίησης

13-14 
Μαρτίου

2014

ΠΡΟΣΕχΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡγΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟχΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αερομε-
ταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’  
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαρτίου

2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτομία 
και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα".  
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

15 
Μαϊου
2014

  H Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.και Η Ελληνική Εται-
ρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων διοργανώνουν 
«Διακρατική ημερίδα της Νότιας Ευρώπης για τα από-
βλητα τροφίμων». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στις14 Μαρτίου 2014 (ώρα έναρξης 
09:30 π.μ.) στο κτίριο της Helexpo 
στο Μαρούσι.
Μεταξύ άλλων θ αναπτυχθούν τα 
θέματα:
-Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερών 
Αποβλήτων / Εθνικό Σχέδιο Στρατη-
γικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων
-Καινοτόμα μέτρα για τη μείωση 
σπατάλης τροφίμων
-Παρουσίαση του έργου FUSIONS 
-Καταγραφή των τάσεων παραγωγής 
αποβλήτων τροφίμων, τυποποίηση 
μεθοδολογιών καταγραφής και 
ανάπτυξη κριτηρίων ελέγχου αποβλήτων τροφίμων, 
προτάσεις χάραξης κοινής πολιτικής
-Παγκόσμιο αποτύπωμα της σπατάλης τροφίμων και η 

σκοπιά των Ηνωμένων Εθνών
-Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων: Μια 
πολυδιάστατη πρόκληση και η ελληνική πραγματικό-
τητα
-Μη εμπορεύσιμα προϊόντα: Η θέση της βιομηχανίας 

τροφίμων και ποτών
-Αξιοποίηση πλεονασμάτων παρα-
γωγής – καταπολέμηση πείνας και 
σπατάλης
-Καμπάνια ευαισθητοποίησης για τα 
απόβλητα τροφίμων
-Μπορούμε: Μία καινοτόμα ιδέα για 
τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.
Μετά την ολοκλήρωση των ειση-
γήσεων θα ακολουθήσουν τρεις 
θεματικές Συνεδρίες Διαβούλευσης 
για όλους τους συμμετέχοντες:
•Ποσοτικοποίηση αποβλήτων (απώ-
λειας) τροφίμων και εναρμόνιση των 
διαδικασιών παρακολούθησης 

•Πολιτικές και Νομοθεσία 
• Κοινωνικά Καινοτόμες Πρωτοβουλίες για την πρόλη-
ψη και μείωση των αποβλήτων τροφίμων 

• Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων 
διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα: «Η 
Εξωστρέφεια ως Στρατηγική Επιλογή: Όραμα 
& Πραγματικότητα», που θα διεξαχθεί το δι-
ήμερο 18-19 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Hilton, 
υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών, 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του 
Δήμου Αθηναίων. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα δοθεί 
έμφαση στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, 
παρέχοντας βήμα σε εισηγητές και θεσμι-
κούς παράγοντες διεθνούς κύρους, προκει-
μένου να διατυπωθούν σκέψεις, θέσεις και 
προτάσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα 
που θα χρησιμεύσουν για τη λήψη των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων ή παρεμ-
βάσεων προς την υλοποίηση του οράματος 
για μία πιο εξωστρεφή ελληνική οικονομία.

•Διεθνές συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 
28-29 Μαρτίου 2014 στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, για τη δημοσιογραφία και 
τα στάδια μετεξέλιξης μέσα από τα οποία 
διέρχεται ο κλάδος. Την εκδήλωση διοργα-
νώνει το Journalism Studies Section-JSS 
(Τμήμα Δημοσιογραφικών Σπουδών) της 
European Communication Research and 
Education Association-ECREA (Ευρωπαϊκή 
Ένωση Έρευνας για την Επικοινωνία και την 
Εκπαίδευση ), σε συνεργασία με το Τμήμα 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Το συνέδριο με τίτλο Journalism in 
Transition: Crisis or Opportunity - JSS 
ECREA 2014 Conference θα φιλοξενήσει 
πάνω από 150 συμμετέχοντες από 30 χώρες, 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. 

Παγκόσμια  
συνέδρια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1ο χλμ Θέρμης-Τριαδίου, ΤΚ.57001, Θέρμη

Τηλ.: 2310. 463. 930 Φαξ: 2310.486.203
E-mail:  info@anatoliki.gr,  Url: www.anatoliki.gr

για τα Απόβλητα Τροφίμων

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ

www.eu-fusions.org

Στo πλαίσιo του έργου αυτού, έχει δημιουργηθεί η 
Ευρωπαϊκή Πολυσυμμετοχίκη Πλατφόρμα, με 
κοινό όραμα και στρατηγική για την πρόληψη της 
απώλειας τροφίμων και των αποβλήτων, σε 
ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω 
καινοτόμων κοινωνικών πρακτικών. Μέχρι 
στιγμής περισσότερες από 140 κορυφαίες 
Ευρωπαϊκές Οργανώσεις έχουν δηλώσει την 
υποστήριξής τους. 

Το έργο FUSIONS στοχεύει στη δημιουργία μιας 
πιο αποδοτικής Ευρώπης όσον αφορά την 
εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των 
αποβλήτων τροφίμων. Το έργο διαρκεί 4 χρόνια 
(2012-2016). Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 
21 εταίρους από 13 χώρες και περιλαμβάνει 
πανεπιστήμια,  ινστιτούτα, οργανώσεις κατανα- 
λωτών και επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, ένας 
σημαντικός αριθμός οργανισμών από διάφορους 
τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων 
έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν όλες τις 
δράσεις του έργου.

Το έργο FUSIONS ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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Με κοινό δελτίο Τύπου,  το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ), η 
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΕΜΔΥΔΑΣ) και η Ανοιχτή 
Συνέλευση Μηχανικών παρεμβαίνουν στα ανοιχτά ασφαλιστικά θέ-
ματα, που απασχολούν τους μηχανικούς. Ειδικότερα με τη μορφή 
απαντήσεων σε συγκεκριμένα ερωτήματα παρουσιάζουν την κατά-
σταση ως εξής: 
Α. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΗΜΕΡΑ:
1.Από την οικοδομική δραστηριότητα έχει απομείνει μόνο το 15% 
σε σχέση με αυτή του 2007 (κατ' όγκο). Παράλληλα έχει ενταθεί η 
αποβιομηχάνιση και έχει σχεδόν διαλυθεί η βιομηχανία οικοδομι-
κών υλικών. Αυτό έχει οδηγήσει σε τεράστια αύξηση της ανεργίας 
των μηχανικών και μάλιστα μη καταγραφόμενης ανεργίας, καθώς η 
συντριπτική πλειοψηφία των  μηχανικών που εργάζονται με εξαρτη-
μένη σχέση εργασίας είναι εργαζόμενοι με  μπλοκάκι.
2.Αποτέλεσμα της τεράστιας ανεργίας-υποαπασχόλησης είναι πάνω 
από το 50.000 μηχανικοί να αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστι-
κές τους εισφορές (βλ. ανακοίνωση Προέδρου ΤΕΕ της 27/2/2014), 
3.Για να αποφύγουν τη χρέωση με ασφαλιστικές εισφορές πολλοί 
κυρίως νέοι μηχανικοί διαγράφονται από το ΤΕΕ και  το ΤΣΜΕΔΕ-
ΕΤΑΑ. Μέχρι το 2013 1.200 μηχανικοί έχουν ήδη διαγραφεί και σύμ-
φωνα με πληροφορίες εκκρεμούν ακόμα 3.000 αιτήσεις.  Αυτοί όχι 
μόνο μένουν ανασφάλιστοι αλλά και χάνουν την άδεια ασκήσεως του 
επαγγέλματος του μηχανικού.
4.Επίσης ο αριθμός των νεοεισερχόμενων μηχανικών ασφαλιζόμε-
νων στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ την τελευταία διετία (2011-2013) έχει μειω-
θεί κατά 50%, επειδή μεγάλος αριθμός αποφοίτων των πολυτεχνείων 
δεν γράφεται στο ΤΕΕ και στο ΕΤΑΑ και δεν αποκτά άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος, προκειμένου να αποφύγει τις δυσβάσταχτες εισφο-
ρές και τις επαπειλούμενες κατασχέσεις. 
5.Τα παραπάνω, μέσα σε μόλις 2 χρόνια, αύξησαν την αναλογία 
συνταξιούχων-ασφαλισμένων από 1:7 σε 1:5. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με το ληστρικό "κούρεμα" αποθεματικών που επέβαλλε 
το PSI (από 3,2 δις σε 1,8 δις ευρώ), τις ανεξόφλητες οφειλές του 
κράτους (600 εκατ. ευρώ) και τις επενδύσεις σε Τραπεζικές μετοχές, 
απειλούν να τινάξουν στον αέρα το κάποτε υγιές ταμείο.
Β. ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ Ο  ΠΡΟ-
ΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ κ. ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ: 
-Μέσα στις παραπάνω ζοφερές συνθήκες για τους μηχανικούς, όπως 

και για το σύνολο των εργαζομένων της χώρας και μετά την κλοπή 
αποθεματικών μεσω του PSI:
1.Επιδιώκουν μετά την από 19 Φεβρουαρίου 2014 εντολή του 
Υπουργού Εργασίας την αποστολή στοιχείων και Πράξεων Βεβαί-
ωσης Οφειλής στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (ΚΕΑΟ), με στόχο κατασχέσεις τυχόν κινητής και ακίνη-
της περιουσίας τους. Ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ για την υλοποίηση της 
παραπάνω εντολής ενήργησε  "πάραυτα, αμελλητί"!
2. Αντιδρούν στο σφράγισμα βιβλιαρίων υγείας ακόμα και συνα-
δέλφων που απειλείται η ζωή τους επειδή αδυνατούν να πληρώ-
σουν τις ασφαλιστικές τους  εισφορές.
3. Σκοπεύουν να επιβάλουν υπέρογκες αυξήσεις εισφορών, οι 
οποίες  έχουμε καταφέρει να ανασταλούν με τις κινητοποιήσεις 
μας εδώ και ένα χρόνο. 
4.Για τις υπάρχουσες οφειλές διατηρούν τους άθλιους όρους δια-
κανονισμών με επιτόκιο από 8,5% μέχρι και 16% (ενώ οι τράπεζες 
δανείζονται με 0,5%!).

Γ. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
-Κανένα στοιχείο συναδέλφου στο ΚΕΑΟ για οφειλές του στο τα-
μείο, να καταργηθεί το ΚΕΑΟ.
-Κανένας συνάδελφος και κανένας εργαζόμενος χωρίς ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη
-Δραστική μείωση εισφορών.
-Άρση των άθλιων όρων διακανονισμού οφειλών.
-Μη υποχρέωση καταβολής εισφορών σε όσους δεν έχουν επαρ-
κές εισόδημα, προστασία χαμηλόμισθων συναδέλφων.
-Επίσημη αναγνώριση των ανέργων και υπο-απασχολούμενων 
συναδέλφων και στήριξή τους με επίδομα ανεργίας.
-Ασφαλιστική  ενημερότητα για όλους τους μηχανικούς που δεν 
είναι εργοδότες που οφείλουν εργοδοτικές εισφορές.

Δεν θα επιτρέψουμε το ΕΤΑΑ να γίνει ο μοχλός που θα εκδιώξει 
χιλιάδες μηχανικούς  από το επάγγελμα. Η χώρα έχει ανάγκη τους 
επιστήμονες της, τους μηχανικούς της, τους οποίους σπούδασε η 
κοινωνία και πρέπει να αξιοποιηθούν για όφελος της  κοινωνικής 
πλειοψηφίας και του περιβάλλοντος, για την οποία αγωνιζόμαστε 
αλλά  και θα αγωνιστούμε για να μην αργήσει.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,  
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι ανασφάλιστοι μηχανικοί απειλούνται και με κατασχέσεις! 

Το κοινοπρακτικό σχήμα Energean 
Oil & Gas/Trajan Oil & Gas Limited /
Schlumberger προκρίθηκε ως ανάδοχος για 
την εξόρυξη υδρογονανθράκων στη θαλάσ-
σια περιοχή του Δυτικού Κατάκολου. Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, με επι-
τυχία ολοκληρώθηκε το έργο της Επιτροπής 
αξιολόγησης των προσφορών για την Έρευ-
να και Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και 
στην τρίτη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, 

εκείνη του Δυτικού Κατακόλου, στο πλαίσιο 
του γύρου παραχωρήσεων με την διαδικασία 
της «Ανοικτής Πρόσκλησης» (Open Door), 
που είχε προκηρύξει το υπουργείο στις 2 
Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή, προέβη σε 
διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους πα-
ραχωρησιούχους, με βασική επιδίωξη την 
βελτίωση του αρχικά προτεινόμενου προ-
γράμματος εργασιών και στόχο την ολοκλη-
ρωμένη έρευνα της περιοχής, την πρόσκτη-

ση νέων αναβαθμισμένων δεδομένων, τον 
εντοπισμό και την εκμετάλλευση όλων των 
δυνατών στόχων ενδιαφέροντος, καθώς και 
τη βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών 
(μίσθωμα ελληνικού δημοσίου, ανταλλάγ-
ματα υπογραφής σύμβασης και παραγωγής, 
ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό για εκπαίδευση 
προσωπικού), πέραν της φορολογίας, που 
συντελούν στην αύξηση του Δημόσιου οφέ-
λους.

Ανάθεση ερευνών στο Κατάκολο



Να γίνει δημοψήφισμα για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ ζητά η 
ΓΕΝΟΠ, υποστηρίζοντας ότι με την πώληση του 66 % των Δικτύων 
Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα 
σχηματίσουν τη μικρή ΔΕΗ «Θα καταστραφεί ένας ολόκληρος λει-
τουργικός μηχανισμός που εξαιτίας του δημόσιου χαρακτήρα του 
μπορούσε να εγγυηθεί την ασφαλή τροφοδοσία όλης της χώρας και 
την αποτελεσματική και ταχύτατη επισκευή των βλαβών ακόμα και 
στο πιο απομακρυσμένο οικισμό της πατρίδας μας. Η Ομοσπονδία 
ζητά συγκεκριμένα να αποφασίσει ο ελληνικός λαός «για την εκποί-
ηση της Δημόσιας Περιουσίας και ειδικότερα για το αν επιθυμεί τη 
διάλυση και το ξεπούλημα της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας».

-Το Σωματείο Σπάρτακος επισημαίνει από την πλευρά του σε επιστο-
λή προς τον υπουργό ΠΕΚΑ ότι «μέρος της περιουσίας που θέλετε 
να εκποιήσετε είναι και αναγνωρισμένη περιουσία των εργαζόμε-
νων και συνταξιούχων της ΔΕΗ με το Νόμο 2773/99 (άρθρο 34), που 
έχει τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας κύρωσης στη Βουλή μετα-
ξύ Κυβέρνησης, εργαζόμενων και συνταξιούχων της ΔΕΗ, από την 
καθολική ψηφοφορία 287 Βουλευτών». Θέτει επίσης τα ερωτήματα 
αν η «μικρή ΔΕΗ» θα αναλάβει μερίδιο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
προς τη ΔΕΗ και στην ηλεκτροδότηση των μεγάλων καταναλωτών, 
μετά την έκπτωση στα τιμολόγια που αποφασίσθηκε την περασμένη 
εβδομάδα.

Δημοψήφισμα για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ ζητά η ΓΕΝΟΠ

Mεσοσταθμικό «κούρεμα» στις εγγυημένες 
τιμές για τα φωτοβολταϊκά της τάξης του 29,5% 
αλλά και επιστροφή στον Λειτουργό της Αγο-
ράς Ηλεκτρισμού (ΛΑΓΗΕ) του 35% του τζίρου 
τους για το 2013 προβλέπει το νομοσχέδιο για 
το «new deal» στις ΑΠΕ, το οποίο από χθες 
τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με 
την «Ημερησία», το  σχέδιο νόμου, που ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέρ-
γειας, προβλέπει περικοπές και για τις άλλες 
τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και συγκεκριμένα μείωση της εγγυημένης 
τιμής 6,4% στα αιολικά και 5,4% στα μικρά 
υδροηλεκτρικά, καθώς και επιστροφή 10% του 
τζίρου 2013 για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ. Ει-
δικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τα αγροτικά 
φωτοβολταϊκά (Φ/Β), καθώς και για τις ηλια-
κές εγκαταστάσεις ισχύος κάτω των 20 kW, 
ενώ τα φωτοβολταϊκά στις στέγες εξαιρούνται 
από την «επιστροφή» τζίρου για το 2013, δεν 
εξαιρούνται όμως στο «κούρεμα». Μείωση 
προβλέπεται και στις ταρίφες των ΣΗΘΤΑ (Συ-
μπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης). Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί 

στις 13 Μαρτίου. Oι νέες εγγυημένες τιμές, 
όπως διαμορφώνονται μετά το «κούρεμα», 
προσδιορίζονται σε Πίνακα και κλιμακώνο-
νται ανάλογα με το έτος σύνδεσης του Φ/Β στο 
σύστημα (διασυνδεδεμένο και μη), την ισχύ, 
το αν έχουν λάβει ενίσχυση ή όχι Ανάλογους 
πίνακες με τις νέες τιμές περιλαμβάνει το νο-
μοσχέδιο και για τις υπόλοιπες τεχνολογίες 
ΑΠΕ (αιολικά, υδροηλεκτρικά κλπ) καθώς και 
για τα ΣΗΘΥΑ. Για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά 
και τα μικρά Φ/Β κάτω των 20 kW το νομο-
σχέδιο ορίζει ότι οι εγγυημένες τιμές που θα 
παίρνουν προσαυξάνονται 10% σε σχέση με τις 
νέες ταρίφες, όπως αυτές αποτυπώνονται σε 
σχετικό πίνακα. Η διάταξη δεν θα εφαρμόζε-
ται σε περίπτωση που η προσαύξηση οδηγεί 
σε τιμή υψηλότερη από αυτή που ισχύει τον 
Ιανουάριο 2014. Επίσης αν ένας αγρότης που-
λήσει την εγκατάσταση σε μη κατ' επάγγελμα 
αγρότη, τότε θα χάνεται το μπόνους του 10%. 
Σε αντάλλαγμα για τις μειώσεις των τιμών, που 
γίνονται προκειμένου να εξαλειφθεί το με-
γάλο έλλειμμα άνω των 500 εκατ. ευρώ, του 
ΛΑΓΗΕ, προβλέπεται παράταση της ισχύος 
των συμβάσεων που έχουν οι παραγωγοί με 
το σύστημα κατά 5 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια ο 

παραγωγός θα πρέπει να επιλέξει αν θα πουλά 
μέσω ημερήσιας αγοράς ή με σταθερή τιμή 
που θα ορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Επί-
σης το νομοσχέδιο προβλέπει άρση της ανα-
στολής για την είσοδο νέων φωτοβολταϊκών 
στο σύστημα. Από εδώ και πέρα όμως τίθεται 
πλαφόν στην ισχύ ανά τεχνολογία ΑΠΕ που 
θα μπορεί να παίρνει εγγυημένη τιμή. Για πα-
ράδειγμα, κάθε χρόνο με εγγυημένη τιμή θα 
μπορούν να συνδέονται 200 MW φωτοβολταϊ-
κών, ενώ θα μπορούν να γίνονται διαγωνισμοί 
για την επιλογή των συγκεκριμένων 200 MW. 
Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει προβλέψεις 
σχετικά με τα δάνεια που έχουν χορηγήσει οι 
τράπεζες στους παραγωγούς ΑΠΕ και ιδίως 
τους φωτοβολταϊκούς, οι οποίοι υφίστανται 
και τις μεγαλύτερες μειώσεις. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι κατά τη συζήτηση του νομο-
σχεδίου στη Βουλή θα επιδιωχθεί μία δέσμευ-
ση των τραπεζών για ευνοϊκές ρυθμίσεις στα 
δάνεια αυτά. 
Η αρχική πρόταση για το «new deal», που 
προέβλεπε ένα μεσοσταθμικό «κούρεμα» στα 
Φ/Β στο 43% και γύρω στο 10% για τις υπόλοι-
πες τεχνολογίες ΑΠΕ είχε παρουσιαστεί από 
το καλοκαίρι του 2013.

 «Κούρεμα» 29,5% στις εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατά της χώρας μας για παράβαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας για τον ΧΥΤΑ 
Κιάτου προσφεύγει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, καθώς όπως αναφέρει σχετική 
ανακοίνωση της Κομισιόν, παρά τις προ-
ηγούμενες προειδοποιήσεις, ο χώρος 
εξακολουθεί να λειτουργεί και να απο-
τελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον.

Προσφυγή για τον 
ΧΥΤΑ Κιάτου
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ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΙΣχΥΟΣ

Υπ’ αυτό το πρίσμα θα πρέπει να δει κανείς τόσο τις απειλές για οικονο-
μικά μέτρα κατά της Ρωσίας, όσο και για τη στάση που εμφανίζουν, έως 
τώρα, να παίρνουν οι αντιπαρατιθέμενοι.
Η ΕΕ εμφανίζεται επιφυλακτική, καθώς είναι ο μεγαλύτερος εμπορι-
κός εταίρος της Ρωσίας, αφού έχουν δημιουργηθεί βαθείς οικονομικοί 
δεσμοί: Σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών της Ρωσίας - 292 δισεκατομμύρια 
δολαρίων - καταλήγουν σε χώρες της ΕΕ. Η Ρωσία, με τη σειρά της, είναι 
ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, με 169 δισεκατομμύρια 
δολάρια εισαγωγές.
Αντίθετα, οι ΗΠΑ δείχνουν πιο …επιθετικές, κατά ορισμένους αναλυτές, 
επειδή έχουν εξασφαλίσει σημαντικά αποθέματα ενέργειας μέσω της ανά-

πτυξης προγραμμάτων σχιστολιθικού φυσικού αερίου, αλλά και 
της αυτάρκειας σε κεφάλαια. Εξαιτίας, κατά βάση, αυτών των 
δυο παραμέτρων, όπως υπογραμμίζουν Αμερικανοί αναλυτές, 
η Ρωσία έχει να χάσει περισσότερα σε περίπτωση εφαρμογής 
οικονομικών κυρώσεων, αφού θα έκλειναν οι «βάνες» του 
διεθνούς τραπεζικού συστήματος, θα μετατρεπόταν σε «άβατο» 
για τους ξένους επενδυτές τους οποίους χρειάζεται για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της και θα έθετε σε κίνδυνο τη 
σταθερότητα του ρουβλίου.
Ωστόσο, ακόμη και ο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ σε όλες τις ανά-
λογες καταστάσεις, η Βρετανία, αν και δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ 
των οικονομικών κυρώσεων, έθεσε όριο ως εκείνα τα οποία δεν 
θα προκαλέσουν βλάβη στον χρηματοπιστωτικό τομέα της. Όσο 
για τη Γερμανία ζητά επιμόνως «περισσότερη διπλωματία» στην 
άσκηση πιέσεων.
Σε τυχόν οικονομικές κυρώσεις, είναι βέβαιο ότι θα απαντούσε 
«με το ίδιο νόμισμα» η Ρωσία, ιδίως σε ότι αφορά τα κράτη-μέ-

λη της ΕΕ, αλλά οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό θα το έκανε επιλεγμένα και 
όχι γενικευμένα. Θα έπληττε, για παράδειγμα, την Πολωνία ή τις χώρες 
της Βαλτικής, ώστε να δημιουργήσει προβλήματα στην ΕΕ, αλλά θα απέ-
φευγε να πλήξει τη Γερμανία ή το σύνολο της ΕΕ. Άλλωστε, η ΕΕ έχει ήδη 
«μια πληγή» να αντιμετωπίσει, την Ουκρανία, στην οποία η «τρύπα» ως το 
τέλος του 2015 υπολογίζεται σε 30 δισ. δολάρια, από τα οποία τα μισά θα 
καταστούν ληξιπρόθεσμα εντός του 2014 !
Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, τις οποίες βιώνει η ΕΕ, κατά συνέ-
πεια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ληφθούν αποφάσεις για οικονομικές 
κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ακόμη και αν τις επόμενες εβδομάδες η 
Κριμαία ενταχθεί ουσιαστικά στη Ρωσία.

Πίσω απ’ όλα όσα επισήμως και δημοσίως λέγονται στη διεθνή αντιπαράθεση που προέκυψε εξαιτίας της Ουκρανίας, βρίσκεται η οικονομία. Η 
Ρωσία είναι η όγδοη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, με ΑΕΠ πάνω από 2 τρισ. δολάρια, με μεγάλη εξάρτηση από τις εξαγωγές της σε πετρέ-
λαιο και φυσικό αέριο, οι οποίες το 2014 αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω στα 2.400 δισεκατομμύρια δολάρια!

Και μπορεί το 2013 να παρατηρήθηκε 
η πιο απότομη επιβράδυνση μεταξύ 

όλων των αναδυόμενων αγορών στην 
αύξηση του ΑΕΠ - μόλις 1,3% ένα-

ντι του 2012 - πλην, όμως, η Ρωσία 
παραμένει ζωτικής σημασία για  τον 

ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ, καθώς 
της προμηθεύει το 1/3 των αναγκών 

της σε φυσικό αέριο, με τη Γερμανία να 
προμηθεύεται από τη Ρωσία το 40% του 

φυσικού αερίου!
Πιο ισορροπημένη, αλλά πάντως ισχυ-
ρή, είναι η εμπορική σχέση μεταξύ της 
Ρωσίας και των ΗΠΑ, με την πρώτη να 
ο 20ος σε μέγεθος εμπορικός εταίρος 

των ΗΠΑ, με 27 δισεκατομμύρια δολά-
ρια αξία συναλλαγών και τις δεύτερες 

να είναι ο 5ος μεγαλύτερος εταίρος της 
Ρωσίας, με μόλις 11 δισεκατομμύρια 

δολάρια αξία συναλλαγών.

ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕρΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΕ ΠρΟΕρΧΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗ ρΩΣΙΑ

ΕΠΙ % ΚΑΛΥψΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ 
ΧΩρΑ ΜΕ ΑΕρΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ρΩΣΙΑ

Η ρωσία είναι σε μέγεθος ο 20ος 
εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ 
και οι ΗΠΑ  ο 5ος μεγαλύτερος 
εταίρος της ρωσίας.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος  
εμπορικός εταίρος της ρωσίας  
και η ρωσία ο 3ος εμπορικός εταί-
ρος της ΕΕ
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Εργασιακά-ασφαλιστικά ανοίγει πάλι η τρόικα – 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ – Στη 
Βουλή το φορολογικό ν/σχ σκούπα – Κρίνεται η τραπεζική ενοποίηση

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΦΥΤΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΕΙ… ΔΑΚΟΣ • 
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 
• ΤΡΑΓΩΔΙΑ- ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ 370.
ΕΘΝΟΣ: Περιμένουν συντάξεις και εφάπαξ έως 4 χρόνια- ΛΙΣΤΑ 
ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΓΙΑ 375.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ- Σε ουρά αναμονής 
190.000 για κύριες συντάξεις, 130.000 για επικουρικές, 55.000 για 
εφάπαξ • Οι παρόντες και οι απόντες- ΦΥΤΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΙΑ • 239 
αγνοούμενοι- ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΜΑΛΑΙΣΙΑ • Ο πόλεμος 
της Κριμαίας- Η ΡΩΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ζητούν κατάργηση όσων δι-
καιωμάτων έχουν απομείνει- ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ- Ξαφνικά 
άνοιξαν θέμα με όλα τα επιδόματα • Εξαφάνιση αεροπλάνου- ΘΡΙΛΕΡ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ Ν. ΚΙΝΑΣ • ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασίες- Η ΕΞΙΣΩΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Συνήγορος του πολίτη- Πόρισμα- καταπέλτης 
για την κυβερνητική αναλγησία- ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΠ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟΝ 
ΟΑΕΕ- Ζητά ενιαία ρύθμιση για οφειλές σε Εφορία και Ταμεία με 100 
δόσεις • Όλες οι κατηγορίες για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα- ΠΟΙΟΙ 
ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 20 ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ • 48ΩΡΟ  ΘΡΙΛΕΡ 

ΣΤΗ ΜΑΛΑΙΣΙΑ • Και η δόση… εν καιρώ- ΑΧΟΡΤΑΓΗ Η ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ • Μικρή πασοκική «ελιά»- ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΡΗΞΗ ΠΑΠΑΝ-
ΔΡΕΟΥ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οδηγός με τις ευκαιρίες «εξόδου» σε όλα τα 
Ταμεία- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ 55 ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ! • ΠΡΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΔΟΣΗ • Συντρίμ-
μια ανοιχτά του Βιετνάμ, δεν αποκλείουν τρομοκρατική επίθεση- ΨΑ-
ΧΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΜΠΟΪΝΓΚ • Και απειλές 
Βενιζέλου κατά Γ. Παπανδρέου- «ΕΛΙΑ»- ΦΙΑΣΚΟ ΜΕ ΛΑΛΙΩΤΗ, ΣΗ-
ΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ελιά- Φιάσκο η συνδιάσκεψη των τεθλιμμένων κλη-
ρονόμων του αμαρτωλού ΠΑΣΟΚ- ΖΟΜΠΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ • 
Η ΤΡΟΪΚΑ ΠΑΙΖΕΙ (ΠΑΛΙ!) ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Βάζει φωτιά στις τριετί-
ες που αυξάνουν τις κατώτατες αποδοχές.
ΕΣΤΙΑ: ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΡΧΩΝ- Τα προσωποπα-
γή οδηγούνται σε αφανισμό.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η τυφλή Βουλγάρα «προφήτισσα» προκαλεί ανα-
τριχίλα με τα όσα είχε πει από τη δεκαετία του ’90 για τα γεγονότα της 
Κριμαίας- ΒΑΝΓΚΑ: Η ΡΩΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
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ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΠ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-25-27 | 10/03/2014

Σοβαρή εμπλοκή στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ) και ανατροπή στο θέμα των χρεών των 270.000 οφειλετών 
του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) που 
απειλούνται με κατασχέσεις κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος, σε 
πόρισμα που έχει συντάξει έπειτα από χιλιάδες αναφορές, ζητά από την 
κυβέρνηση ενιαία ρύθμιση σε δόσεις του συνόλου των οφειλών τόσο 
στην Εφορία όσο και προς τους ασφαλιστικούς φορείς.
Μάλιστα ο Συνήγορος του Πολίτη, μία μέρα μετά την ανάδειξη του 
θέματος από την «Κ.Ε.», μιλά για την αύξηση των δόσεων μέχρι 
τουλάχιστον 100, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και της οικονομικής 
δυνατότητας του ασφαλισμένου ως συνέπεια της οικονομικής 
κατάρρευσης που έχει πλήξει τους βιοτέχνες, τους εμπόρους και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες.
Στο πόρισμα-καταπέλτη για την κυβέρνηση, που έχει εκδώσει, κάνει 
λόγο για «συστημική διάσταση του ζητήματος, απαιτεί  ευρύτερες 
συνεργασίες που άπτονται μεν των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης του 
ΟΑΕΕ, συνδέονται δε με λύσεις και ρυθμίσεις που αφορούν συναρμόδιες 
Γενικές Γραμματείες και τα εποπτεύοντα υπουργεία Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και Υγείας».
Από το πλήθος θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αναφορές των 
πολιτών ορισμένα έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο συναντήσεων και 
συνεργασίας με τα διευθυντικά στελέχη του ΟΑΕΕ.
Πέραν αυτών, επιλέγουμε κατωτέρω αυτά που κρίνουμε ως μείζονος 
σημασίας και συστημικά και τα οποία χρήζουν νέων προσεγγίσεων και 
ρυθμίσεων, πλέον όσων έχουν επιχειρηθεί μέχρι σήμερα. 
1. Ενιαία θεώρηση των προς ρύθμιση υποχρεώσεων των ασφαλισμένων 
έναντι του Δημοσίου για την επίτευξη ρεαλιστικών και εξυπηρετήσιμων 
ρυθμίσεων. Η ενιαία θεώρηση των προς ρύθμιση υποχρεώσεων των 
ασφαλισμένων έναντι του Δημοσίου είναι αναγκαία για την επίτευξη 
ρεαλιστικών και εξυπηρετήσιμων ρυθμίσεων, ιδιαίτερα ενόψει της 
επικείμενης διαχείρισης των ασφαλιστικών οφειλών των ασφαλιστικών 
οργανισμών IKA ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ από τις υπηρεσίες του 
ΚΕΑΟ.
Η πλειονότητα των αναφορών που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα ο 
Συνήγορος του Πολίτη αφορά σε περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, 
οι οποίοι έχουν μεν τη βούληση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους, περιορίζονται δε από την οικονομική τους κατάσταση με βάση 
το φορολογητέο εισόδημά τους, τη ρευστότητά τους και την περιουσία 
τους. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις 
τους απέναντι στο Δημόσιο  και τον ασφαλιστικό τους φορέα, τα 
τελευταία όμως χρόνια υπήρξε σταδιακή μείωση έως και μηδενισμός 
του εισοδήματος τους, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν οφειλές, τόσο 
προς το Δημόσιο όσο και προς τον ΟΑΕΕ, οι οποίες αφορούν τόσο 
την καταβολή των τρεχουσών εισφορών όσο και την υπαγωγή στις 
υφιστάμενες ρυθμίσεις που παρέχει ο Οργανισμός.
Εν προκειμένω, πρέπει να γίνει παραδεκτό ότι το ποσό που καλούνται 
οι περισσότεροι υπαγόμενοι σε ρύθμιση ασφαλισμένοι να πληρώνουν 
μηνιαίως δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστικό για μια  -μικρή 
τις περισσότερες φορές- παραγωγική επιχείρηση που έχει υποστεί 
τις συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης και κατάρρευσης και πρέπει 
να εξετασθεί ποιο ποσόν, σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, θα 
μπορούσε να εξυπηρετηθεί βάσει του πραγματικού εισοδήματος 

(συνολικού και διαθεσίμου) του ασφαλισμένου και βάσει της 
πραγματικής ρευστότητας της μικρής επιχείρησής του.
 Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι πρέπει να αναζητηθούν εφικτές 
και ρεαλιστικότερες λύσεις, οι οποίες και θα αποφέρουν έσοδα 
στον Οργανισμό και, ταυτόχρονα, θα προσφέρουν διέξοδο στους 
ασφαλισμένους, οι οποίοι στερούνται βασικά δικαιώματα, όπως είναι 
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ βλέπουν τις οφειλές τους να 
διογκώνονται, καθιστώντας τα προβλήματα (και τα πιθανά αδιέξοδα στη 
ρύθμιση τους) ακόμα πιο έντονα και πιεστικά.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών προτείνει: 
- Την ενιαία ρύθμιση σε δόσεις του συνόλου των οφειλών (οφειλές προς 
ΔΟΥ, οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς, κ,ά.).
- Την αύξηση των δόσεων μέχρι τουλάχιστον 1 00, ανάλογα με το ύφος 
της οφειλής και της οικονομικής δυνατότητας του ασφαλισμένου.
- Την κατάργηση της υψηλής προκαταβολής ως προϋπόθεσης για 
υπαγωγή σε ρυθμίσεις του ΟΑΕΕ.
2. Υποτίμηση - μείωση ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδου σύνταξης. 
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που σήμερα καλούνται να 
καταβάλουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχει διαμορφωθεί από 
συστάσεως του και προγενέστερα μέσω μιας διαδικασίας αλλεπάλληλων 
ανατιμήσεων των 14 ασφαλιστικών κατηγοριών, βάσει των οποίων 
υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές, ανατιμήσεων οι οποίες, 
ωστόσο, μετά το εύρος της συρρίκνωσης του ΑΕΠ της χώρας κατά 25% 
την περίοδο 2008-2013 και το εύρος της «εσωτερικής υποτίμησης» 
(σε αρκετό βαθμό μονομερούς) που έχει σημειωθεί την τελευταία 
τριετία, δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα δεδομένα κύκλου εργασιών 
και επιπέδου εισοδήματος βιοτεχνών, εμπόρων και ελεύθερων 
επαγγελματιών.
Ενόψει λοιπόν των ανωτέρω, πρέπει να εξετασθεί η ρεαλιστική 
προσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών στα τρέχοντα οικονομικά  
δεδομένα της χώρας και των κλάδων ασφαλισμένων.
Αυτό απαιτεί  διοικητικές και πολιτικές αποφάσεις, δεδομένου ότι στην 
περίπτωση του ΟΑΕΕ οι ασφαλιστικές εισφορές ορίζονται επί διοικητικά 
καθορισμένων και τεκμαρτών εισοδηματικών ασφαλιστικών κατηγοριών, 
ενώ π.χ, στην περίπτωση των μισθωτών ορίζονται αναλογικά ως ποσοστό 
ονομαστικών μισθών, μέθοδος που δεν δημιουργεί ανάλογα φαινόμενα 
δυσλειτουργίας, όπως στην περίπτωση των ασφαλισμένων βιοτεχνών, 
εμπόρων και ελευθέρων επαγγελματιών.
Η αναζήτηση  της ορθής ισορροπίας μεταξύ ύψους εισφορών και 
αριθμού ασφαλισμένων που εξυπηρετούν κανονικά τις υποχρεώσεις 
τους και εξυπηρετούνται από τον κοινωνικοασφαλιστικό φορέα τους 
είναι αντικείμενο μελέτης και καλόπιστου διαλόγου για τη δραστική 
μείωση των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών και εισαγωγή 
χαμηλής κατηγορίας, στην οποία θα υπάγονται μικροεπαγγελματίες με 
εισοδηματικό κριτήριο.
Προφανώς η ονομαστική υποτίμηση των εισφορών θα επηρεάσει και 
την προσδοκία ονομαστικών παροχών και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη 
στη ρεαλιστική αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών και της 
διάρθρωσής τους.
Η καθιέρωση μεταβατικής ειδικής χαμηλής ασφαλιστικής κατηγορίας 
(ασφαλιστική κατηγορία βάσης) με εισοδηματικά κριτήρια , ώστε 
να κατορθώσουν να μείνουν εντός ασφαλιστικού συστήματος, με 
συνεχή κάλυψη του κινδύνου ασθενείας, όσο το δυνατόν περισσότεροι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, έστω και εάν μια τέτοια πρόταση συνεπάγεται 
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και μειωμένη προσδοκία συνταξιοδοτικής ανταποδοτικότητας για 
τη συγκεκριμένη περίοδο, πρέπει να εξεταστεί κατά προτεραιότητα. 
Στο ίδιο πλαίσιο  πρέπει να εξεταστεί και η δραστική και ρεαλιστική 
αναπροσαρμογή των πρόσθετων τελών.
3. Η αναζήτηση  τρόπου παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
σε όλους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, που επί σειρά ετών 
εξυπηρετούσαν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους και οι οποίοι πρέπει 
να θεωρούνται μέρος στην προσπάθεια διασφάλισης και βιωσιμότητας 
του ασφαλιστικού ταμείου και της παραμονής των ασφαλισμένων στο 
ασφαλιστικό σύστημα, είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα.
Στο πλαίσιο του ευρύτερου ανασχεδιασμού του Συστήματος Υγείας 
και των πηγών και μεθόδων χρηματοδότησής του, πρέπει να εξεταστεί 
η δυνατότητα διαχωρισμού των εισφορών Κλάδου Σύνταξης από τις 
εισφορές Κλάδου Υγείας, ώστε, με την καταβολή των εισφορών υγείας, 
να παρέχεται το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους 
ασφαλισμένους.
4. Μέτρα αποσυμφόρησης λειτουργιών και υπηρεσιών ΟΑΕΕ. 
Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη, στην προσπάθειά του να συμβάλει 
στη διασφάλιση -και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού ταμείου και, 
πρωτίστως  στη παραμονή των ασφαλισμένων στο ασφαλιστικό σύστημα, 
θέτει τις εξής εναλλακτικές προτάσεις: ■ Ειδικά για τους υποψήφιους 
συνταξιούχους που αδυνατούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους, με 
αποτέλεσμα να επέρχεται απώλεια των αναδρομικών συντάξεων, αλλά 
και να οδηγούνται σε πλήρες αδιέξοδο, προτείνεται ο υπολογισμός του 
χρόνου ασφάλισης, για τον οποίο οφείλονται εισφορές, να γίνεται στην 
κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία, με τις αντίστοιχες συνέπειες στο ύψος 
της σύνταξης κ.λπ.
- Αναλόγως, στην αποσυμφόρηση λειτουργιών και υπηρεσιών ΟΑΕΕ 
θα συνέβαλλε η απλοποίηση και επιτάχυνση επίλυσης υπέρ του πολίτη 
απλών και προφανών ζητημάτων με τη μη «αυτόματη» παραπομπή τους 
στη χρονοβόρα διαδικασία  των ΤΔΕ, ώστε οι τελευταίες να εκδικάζουν 
ταχύτερα όσες υποθέσεις ορθώς καταλήγουν σε αυτές.
- Επίσης, σε προβλήματα που προκύπτουν με πολύ μεγάλη 
καθυστέρηση με υπαιτιότητα των υπηρεσιών των συστατικών μερών του 
δημιουργηθέντος το 1999 Ταμείου, π.χ. από καθυστέρηση ενοποίησης 
φακέλων μετά τη δημιουργία του ΟΑΕΕ που οδηγεί συχνά σε 
αναδρομική ανακατάταξη ασφαλιστικών κατηγοριών ή σε περιπτώσεις 
αλλαγής χαρακτηρισμού από «παλαιό» σε «νέο» ασφαλισμένο ή το 
αντίστροφο, που συχνά διαπιστώνεται με την αίτηση  συνταξιοδότησης, 
εν όψει και της διαφοράς των χρόνων παραγραφής υπέρ ή κατά των 
ασφαλισμένων, ζητούμενο είναι η άμεση απλή υπέρ του πολίτη επίλυση 
που να ικανοποιεί το αίσθημα δικαίου.
- Στα προς διευθέτηση ζητήματα αποσυμφόρησης λειτουργιών 
και υπηρεσιών ΟΑΕΕ και της εδραίωσης της εμπιστοσύνης μεταξύ 
οργανισμού και ασφαλισμένων ανήκει και το θέμα της τήρησης 
του διοικητικού δικαίου όσον αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθεισών εισφορών εκ μέρους των πολιτών.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΤΡΟΪΚΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 10/03/2014

Εργασιακό, ασφαλιστικό και -λιγότερο- τα δημοσιονομικά είναι τα θέματα 
που «ανοίγουν» ξανά από την Τετάρτη στο πλαίσιο  της διαπραγμάτευσης 
της ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα, η οποία, σύμφωνα με 

κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, θα ολοκληρωθεί 
μέχρι την επόμενη Κυριακή. Στο περιθώριο της «επίσημης» ατζέντας 
της διαπραγμάτευσης η τρόικα άνοιξε σχεδόν απροσδόκητα το θέμα 
των εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Έδειξε επίσης 
να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για την -κακή- οικονομική κατάσταση 
των ασφαλιστικών ταμείων και κατά συνέπεια και τη βιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού.
Στον τομέα των αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν στην αγορά εργασίας, 
εκτός από τις ομαδικές απολύσεις, που θα συζητηθούν εκ νέου από την 
Τετάρτη, οι εκπρόσωποι των δανειστών έθεσαν μια σειρά από βασικά 
και επιμέρους-αλλά εξίσου σημαντικά θέματα. Συγκεκριμένα, για τον 
ιδιωτικό τομέα ζήτησαν μαζί με την απελευθέρωση των απολύσεων με 
νόμο και στην κατεύθυνση  της εναρμόνισης με τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες την κατάργηση της αναπροσαρμογής ανά τριετία των μισθών του 
ιδιωτικού τομέα, την ύπαρξη απόλυτης πλειοψηφίας πριν από την κήρυξη 
μιας απεργίας, αλλά και την επαναφορά του δικαιώματος του εργοδότη 
για ανταπεργία.
  Στο δημόσιο τομέα ζήτησαν την προσαρμογή του εισαγωγικού 
μισθού στα επίπεδα του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή στα 586 ευρώ. Σε 
αντιστάθμισμα των απωλειών πρότεινε αναλογική αύξηση των μισθών, 
αλλά μόνο όσων καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Αυτά, τη στιγμή 
που υπάρχουν  παράλληλες πιέσεις για συνέχιση του θεσμού της 
κινητικότητας και των απολύσεων και για το 2015. Συγκεκριμένα, η 
τρόικα ζητά νέο κύμα κινητικότητας αλλά και 3.000 απολύσεις τον 
επόμενο χρόνο. Το αρμόδιο υπουργείο έχει δηλώσει ότι μπορεί να 
συζητήσει για το θέμα της κινητικότητας, αλλά όχι και των απολύσεων. 
Στο μεταξύ, θα πρέπει να βρει και να εμφανίσει στην τρόικα άλλους 4.000 
υπαλλήλους για τη συμπλήρωση του δεύτερου κύματος κινητικότητας, 
αλλά και τις 11.400 απολύσεις μέχρι και το τέλος του χρόνου.
Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ξεκαθάριζε όλες αυτές τις ημέρες 
ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για την εφαρμογή  τέτοιων μέτρων και ότι 
όλα εντάσσονται στη γνωστή τακτική της τρόικας, να θέτει δηλαδή νέα 
θέματα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, έστω και αν ξέρει ότι δεν 
θα γίνουν δεκτά.
  Ειδικά για την ακτοπλοΐα έθεσαν ως προαπαιτούμενα για τη δόση 
την επέκταση  του θεσμού των επιχειρησιακών συμβάσεων και στα 
πληρώματα των επιβατηγών πλοίων εσωτερικών γραμμών και την 
αλλαγή της οργανικής σύνθεσης των πληρωμάτων. Υψηλόβαθμο 
στέλεχος του υπουργείου Ναυτιλίας τόνιζε την Παρασκευή ότι έχουν 
δοθεί ισοδύναμα μέτρα στην τρόικα και περιμένει τις απαντήσεις των 
εκπροσώπων των δανειστών. Το θέμα του ασφαλιστικού δεν τέθηκε 
άμεσα αλλά πλαγίως, μέσω του ενδιαφέροντος της τρόικας για την 
κατάσταση που βρίσκονται τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εκπρόσωποι των 
δανειστών έδειξαν δυσφορία για τα στοιχεία που έχουν συλλέξει τα 
τεχνικά κλιμάκια, σύμφωνα με τα οποία εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεις 
συνταξιοδότησης (περίπου 200.000 μόνο στο ΙΚΑ), και για το γεγονός ότι 
η ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ταμεία έχει μηδαμινή 
ανταπόκριση. Την ίδια κακή κατάσταση βρήκε η τρόικα και στον ΟΑΕΕ, 
ο οποίος δεν κατάφερε να κλείσει την τρύπα των 600 εκατ. ευρώ που 
εμφάνιζε από τα μέσα του 2013, ζητώντας να συζητηθούν το συντομότερο 
νέες προσαρμογές. Τα συναρμόδια υπουργεία διαβεβαίωσαν ότι μέσα 
στο 2014 και το 2015 θα έχουν πλήρη απόδοση τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί από το 2013, αλλά δεν έχουν ακόμη αποδώσει στο 100%.


