
Παρατείνονται και για το 2015 τα κίνητρα απόσυρσης ΙΧ αυτοκινήτων, ανα-
στέλλεται για δύο χρόνια από την 1η Ιανουαρίου 2015 ο φόρος υπεραξίας 

ακινήτων, ενώ δίνεται νέα προθεσμία έως 30 Δεκεμβρίου για διορθώσεις των 
στοιχείων ακινήτων του Ε9 των φορολογουμένων, με τροπολογία που κατατέ-

θηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών. 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Περίπου στη μια το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί 
η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για νέο ΠτΔ, 
οπότε θα διαπιστώσουμε σε πιο βαθμό επέδρασε το 
κυριακάτικο διάγγελμα του πρωθυπουργού. Πά-
ντως όλοι …κρατούν μικρό καλάθι, παραπέμποντας 
στην τρίτη ψηφοφορία (29/12), στην οποία (και 
τυπικά) θα κριθεί αν θα κληθούν οι πολίτες στην 
κάλπη στο τέλος Ιανουαρίου. 
Μια πορεία που προδιαγράφεται απ’ όλες τις πλευ-
ρές και με πολλούς τρόπους (ανήκουστο πλήθος 
τροπολογιών σε άσχετα νομοσχέδια, δηλώσεις 
άρνησης υπερψήφισης του προτεινόμενου από την 
κυβέρνηση νέου ΠτΔ, βαρύ πολιτικό κλίμα, αλλά 
και δηλώσεις από το εξωτερικό που αναφέρονται 
στην μετεκλογική συνεργασία ακόμη και με μια νέα 
κυβέρνηση). Άλλωστε, η προσφυγή στις κάλπες 
συνιστά μια «καθαρή λύση», ενώ οποιαδήποτε άλλη 
(π.χ. αντικατάσταση εκλεγμένου πρωθυπουργού 
δίχως να προηγηθούν εκλογές ή «κυβέρνηση ειδι-
κού σκοπού») θα ισοδυναμούσε με συνταγματική 
εκτροπή, όπως φέρεται να δηλώνει ο τ. πρόεδρος 
της ΝΔ, ενώ συμφωνία για εκλογές το ερχόμενο 
φθινόπωρο, θα σήμαινε μια δίχως προηγούμενο 
παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, με ότι αυτή 
συνεπάγεται.
Κι αυτά σε μια χρονική στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη 
για την Ελλάδα, αλλά και για την ΕΕ, καθώς, όπως 
σημείωσε ο Guardian, «το 2015 θα είναι η χρονιά 
που η λιτότητα θα αναμετρηθεί με τους λαούς 
σε όλη την Ευρώπη. Ή θα μας στραγγαλίσει η 
οικονομική τρέλα ή θα αποτελέσει αυτή η μάχη μια 
δημοκρατική πρόκληση. Πρόκειται για ένα μεγάλο 
στοίχημα από το οποίο θα εξαρτηθεί το μέλλον 
εκατομμυρίων ανθρώπων».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

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

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

«H μετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σε ένα 
Αυτοδιοίκητο Ασφαλιστικό Οργανι-
σμό εντός του Εθνικού Ασφαλιστι-
κού Συστήματος, που θα διοικείται 
από τους ασφαλισμένους του, θα 
διαχειρίζεται αυτοτελώς τα απο-
θεματικά και τα περιουσιακά του 
στοιχεία και θα χαράζει και θα 
υλοποιεί αυτόνομα την ασφαλιστι-
κή του πολιτική με γνώμονα το συμ-
φέρον των ασφαλισμένων του και 
την βιωσιμότητα του αποτελεί τη 
μόνη βιώσιμη και ρεαλιστική λύση 
για όλον τον τεχνικό κόσμο». Αυτό 
τονίζεται στην απόφαση που έλαβε 
η Κεντρική η Κεντρική Αντιπροσω-
πεία ΤΕΕ, η λεγόμενη «Βουλή των 
μηχανικών», με τη συμμετοχή  των 
200 μελών της, εκλεγμένων από 
τις κάλπες των 110.000 μηχανικών  
της χώρας, σε τριήμερη συνεδρία-
ση της στην Αθήνα, στη διάρκεια 
της οποίας συζήτησε, διαμόρφωσε 
και αποφάσισε πλαίσιο ολοκληρω-
μένων θέσεων και παρεμβάσεων 
του ΤΕΕ, συνολικά  για το ασφα-
λιστικό των μηχανικών. Στην πρώ-
τη γραμμή των αποφάσεων της, η 
Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ συ-
μπεριέλαβε το αίτημα της άμεσης 
απομάκρυνσης του προέδρου του 
ΔΣ του ΕΤΑΑ, όπως έχουν ζητήσει 
όλοι οι πρόεδροι των Επιστημονι-
κών Φορέων και άμεση αναστολή 
της παράνομης αποστολής των 

ασφαλιστικών οφειλών, των παρά-
νομων αυξήσεων, των παράνομων 
αναδρομικών αυξήσεων και των 
παράνομων προσαυξήσεων από 
τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ στις οικο-
νομικές υπηρεσίες. Ταυτοχρόνως  
η Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ 
αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει  τη 
Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ, η οποία  
ήδη έχει διαμορφώσει με απόφα-
ση της αγωνιστικό και διεκδικητικό 
πρόγραμμα, ώστε το ΤΕΕ από 
κοινού με τους Επιστημονι-
κούς Συλλόγους και τις 
Συλλογικότητες των 
μηχανικών, να προ-
χωρήσει σε δυναμι-
κές  κινητοποιήσεις, 
σε πανελλαδική κλί-
μακα και σε όλα τα 
μέτωπα επαγγελματι-
κής και επιστημονικής 
δραστηριότητας των δι-
πλωματούχων μηχανικών, στο 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το ΤΕΕ ζητά από 
τον υπουργό 
Εργασίας άμεση 
απομάκρυνση 
του κ. Σελλιανά-
κη από το ΕΤΑΑ 
και ανάκληση 
των παράνομων 
πεπραγμένων 

του.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ

Θέσεις, προτάσεις,  
διεκδικήσεις για βιώσιμο 

ασφαλιστικό των μηχανικών 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Βιώσιμες Λύσεις στη Διαχείριση  
Υγρών Αποβλήτων»

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

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

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

Ελληνικό Τμήμα της UIA, με 
την υποστήριξη του ΤΕΕ

Πανεπιστήμιο Πατρών , ΤΕΕ - 
Τμήμα Δυτικής Ελλάδος

15
Ιανουαρίου

2014

17-18
Φεβρουαρίου

2014

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
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

   Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών –σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Επιστημών Χημικής Μηχανικής  (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)- 
διοργανώνει το 10ο πανελλήνιο επιστημονικό 
συνέδριο (10ο ΠΕΣΧΜ), το οποίο και θα διεξαχθεί 
στην πόλη της Πάτρας, από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου 
2015.  Θεματικές περιοχές:
-Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
-Φυσικές διεργασίες
-Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
-Βιοχημική Μηχανική / Βιοτεχνολογία
-Περιβάλλον
-Ενέργεια
-Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
-Υλικά
-Φαινόμενα Μεταφοράς
-Πολυμερή
-Τρόφιμα
-Εκπαίδευση
-Ασφάλεια / Υγιεινή
-Διασφάλιση Ποιότητας
-Ειδικά Θέματα Βιομηχανίας
Πληροφορίες: www.pesxm10.gr

Συνέδριο Χημικής  
Μηχανικής  

Διεθνές συνέδριο με θέμα: «Βιώσιμες Λύσεις στη 
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων: Μεγιστοποιώντας 
τον Αντίκτυπο της Εδαφικής Συνεργασίας» διορ-
γανώνεται από τις 19 ως τις 21 Ιουνίου 2014, στην 
πόλη της Καβάλας.
Η επιστημονική εκδήλωση αποτελεί την τελική 
εκδήλωση του Έργου WASTEnet, που οργανώ-
νεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Υδατικών Πόρων. Θα διερευνήσει τις δυνατότητες 
εφαρμογής βιώσιμων λύσεων χαμηλού κόστους 
και ενέργειας στη διαχείριση υγρών αποβλήτων.
 Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, σκοπός 
του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των δράσε-
ων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου 
WASTEnet σε σχέση με τη προώθηση Βιώσιμων 
Συστημάτων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (με 
έμφαση στα Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας, 
τους Τεχνητούς Υγροτόπους και άλλα μικρής-
κλίμακας συστήματα), καθώς και τη διερεύνηση 
της δυνατότητας εφαρμογής τους στις χώρες της 
ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης της Μαύρης 
Θάλασσας. Η διάχυση των βέλτιστων υπαρχόντων 
τεχνικών και τεχνολογιών θα γίνει από διεθνή 
ομάδα ειδικών που θα επιδιώξουν την ανταλλαγή 
εμπειριών με τους βασικούς λήπτες αποφάσεων 
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τις 
αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
χώρες της Μαύρης Θάλασσας, Μη-Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, επιστημονικούς φορείς και τον 
ιδιωτικό τομέα. Το συνέδριο θα συμβάλλει στην 
εκκίνηση διεργασιών που θα οδηγήσουν σε μετρή-
σιμα αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες και 
θα προωθήσει τη διεύρυνση και εμβάθυνση της 
συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας. Θα βοηθήσει τις τοπικές και περιφερει-
ακές αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς στη 
βελτίωση της αντίληψής τους σχετικά με τη συμ-
βολή των καινοτόμων και περιβαλλοντικά φιλικών 
τεχνολογιών, στη βιώσιμη διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων, ειδικά των μικρών και απομονωμένων 
κοινοτήτων των χωρών της Μαύρης Θάλασσας. Στο 

πλαίσιο του συνεδρίου θα γίνει ημερήσια επίσκεψη 
σε υπάρχοντα τεχνητό υγροβιότοπο στη περιοχή 
της Μακεδονίας.   
Θεματολογία:
Συστήματα Επεξεργασίας Αστικών και Βιομηχανι-
κών Αποβλήτων, Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας 
και Τεχνητοί Υγρότοποι, Μικρής και μεσαίας 
κλίμακας συστήματα επεξεργασίας υγρών απο-
βλήτων, Αποκεντρωμένα συστήματα διαχείρισης 

υγρών αποβλήτων, Συστήματα διαχείρισης ιλύος, 
Συστήματα ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης, 
Συστήματα διαχείρισης αγροτικής απορροής, 
απορροής μεταλλείων και στραγγισμάτων ΧΥΤΑ, 
Συστήματα επεξεργασίας νερού και ελέγχου 
ποιότητας νερού, Οικονομικά και κοινωνικά θέματα 
διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων, Περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα και ανάλυση κύκλου ζωής 
υλικών, Αξιολόγηση απόδοσης συστημάτων και δι-
αχείριση κινδύνου, Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση 
λειτουργίας και απόδοσης Φυσικών Συστημάτων, 
Μελέτες περιπτώσεων, Νομοθεσία και πολιτικές 
στη διαχείριση υγρών αποβλήτων στην Ευρώπη και 
τις χώρες Μαύρης Θάλασσας, Δημόσια υγεία και 
διακυβέρνηση. 
Κρίσιμες ημερομηνίες:
15 Ιανουαρίου 2014 – Υποβολή Περίληψης
15 Ιανουαρίου 2015 – Αποδοχή Περίληψης
15 Μαρτίου 2015 – Υποβολή Πλήρους Εργασίας
Πληροφορίες και εγγραφές: http://
wastenet2015.org ή www.waste-net.info



Στην απόφαση που έλαβε η Κεντρική η Κεντρική Αντιπροσω-
πεία ΤΕΕ για το ασφαλιστικό των μηχανικών αποτυπώνονται οι 
εξελίξεις στο ασφαλιστικό των μηχανικών, ενώ παράλληλα κα-
ταρτίζεται πλαίσιο διεκδικήσεων και προτάσεων για το παρόν 
και την επόμενη ημέρα. Κορμό της απόφασης αποτέλεσαν οι  
θέσεις και προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ με εισή-
γηση του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη, οι άξονες προτάσε-
ων, που καταρτίστηκαν από  ειδική επιτροπή για το ασφαλιστικό 
των μηχανικών, η οποία συστήθηκε στο πλαίσιο της Αντιπροσω-
πείας ΤΕΕ, ενώ διατυπώθηκαν προτάσεις και από παρατάξεις 
και μέλη της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. 
Τον περιεχόμενο της απόφασης συζητήθηκε εκτενώς διαμορ-
φώθηκε με δημοκρατικό διάλογο και αποφασίστηκε στις εργα-
σίες της δεύτερης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ, που συγκάλεσε ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γιάν-
νης Κυριακόπουλος, ενώ το ασφαλιστικό των μηχανικών  ήταν 
βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
Αναλυτικά στο κείμενο της απόφασης για μία ακόμη φορά  
τονίζεται με έμφαση  «η δραματική κατάσταση των διπλωμα-
τούχων μηχανικών και του τεχνικού κόσμου». Αναφέρεται ότι 
«συνεχίζονται τα άθλια νομοθετήματα, οι φορομπηχτικές πολι-
τικές, η λειτουργία ενός ανεξέλεγκτου, αντιαναπτυξιακού και 
αντιπαραγωγικού τραπεζικού συστήματος, η στοχοποίηση του 
παραγωγικού κόσμου της χώρας και των διπλωματούχων μη-
χανικών. Συνέπειες ο μηδενισμός της οικοδομικής δραστηριό-
τητας, η συσσώρευση δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε λίγες 
εταιρείες, η πρωτοφανής ανεργία των μηχανικών, χωρίς να κα-
ταγράφεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η μετανάστευση 
μας σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, χωρίς καμιά στήριξη ή κα-
ταγραφή από το ελληνικό κράτος. Σε αυτό το πλαίσιο, το ασφα-
λιστικό μας σύστημα, αντί να στέκεται προστατευτικά υπέρ των 
Μελών μας, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την απόγνωση των 
διπλωματούχων μηχανικών, οδηγώντας χιλιάδες Συναδέλφους 
εκτός επαγγέλματος και δίνοντας στην ήδη άθλια κατάσταση, 
χαρακτήρα ανθρωπιστικής κρίσης, τόσο για τους ασφαλισμέ-
νους Μηχανικούς όσο και για τα Μέλη των οικογενειών τους. 
Είναι ενδεικτικό ότι, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, 
δεν έχει δεχθεί ούτε μία συνάντηση ο Υπουργός Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, διατηρώντας στη θέση του τον, σε αποστολή απο-
διοργάνωσης του ΕΤΑΑ και εξαθλίωσης των ασφαλισμένων, 
Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΤΑΑ, κ. Σελλιανάκη. Η αδιέξοδη αντιανα-
πτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης και ο συνεχής ενδοτισμός 
σε απαράδεκτες και καταστροφικές απαιτήσεις συμφερόντων 
διά της Τρόικας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνονται και 
θα φαίνονται ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον τόσο στα 
δραματικά αποτελέσματα του κλειστού ολιγοπωλίου των τραπε-
ζών όσο και στα άλυτα προβλήματα του εθνικού ασφαλιστικού 
συστήματος».
-Στην περίπτωση του ΕΤΑΑ και του κλάδου Μηχανικών και 
ΕΔΕ σημειώνεται ότι Έπειτα: Από το ληστρικό κούρεμα των 
αποθεματικών. Από τη μη απόδοση άνω των 715 εκ. στον κλά-
δο Μηχανικών και ΕΔΕ και άνω των 1.5 δις στο ΕΤΑΑ. Από τις 
ληστρικές αυξήσεις, παρά τη δέσμευση του Υπουργού Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, κ. Βρούτση. Από την μη κάλυψη της ανερ-

γίας μας από την δήθεν εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουν 
όλοι οι μηχανικοί και χρεώνονται οι άνεργοι και χαμηλά αμοι-
βόμενοι μηχανικοί. Από τις παράνομες και αντισυναδελφικές  
ενέργειες του Προέδρου του ΕΤΑΑ, κ. Σελλιανάκη για επιβολή 
των αυξήσεων και των κατασχέσεων. Από τον μη εφαρμόσιμο 
και περιπαιχτικό Νόμο των δόσεων των ασφαλιστικών οφει-
λών, έχουν αρχίσει τη, διά των διαρροών του Τύπου, σκηνο-
θεσία του νέου έργου: της ολοκλήρωσης της καταλήστευσης 
των αποθεματικών του Ταμείου και της περιουσίας του. Από 
τις εκβιαστικές ειδοποιήσεις για κατασχέσεις από το ΕΤΑΑ 
μέσω του ΚΕΑΟ. Από το χριστουγεννιάτικο δώρο της Κυβέρ-
νησης και του κ. Σελλιανάκη των αναδρομικών αυξήσεων σε 
όλους από το 2011 και μάλιστα προσαυξημένο ως αναδρομικά 
ληξιπρόθεσμες εισφορές. Η νέα σκηνοθεσία ακόμη δεν έχει 
ολοκληρωθεί, μιας και οι συντάκτες διαφωνούν αν 
το Ταμείο θα ενσωματωθεί στον ΟΑΕΕ, ώστε να 
καλύψει για ελάχιστους μήνες τα ελλείμμα-
τά του ή αν θα καταργηθούν οι κλάδοι του 
ΕΤΑΑ, ώστε να καλυφθούν ελλείμματα άλ-
λων κλάδων και κυρίως του κλάδου Νομι-
κών. Και τα δύο σενάρια θα διατηρήσουν 
τις αβάσταχτες ασφαλιστικές οφειλές και 
τις πενιχρές παροχές. Είναι προφανές ότι η 
ενδεχόμενη υλοποίηση ενός εκ των δύο πα-
ραπάνω σεναρίων θα είναι καταστροφική και 
για το ασφαλιστικό μέλλον των διπλωματούχων 
μηχανικών αλλά και για την άσκηση του επαγγέλμα-
τος.  Ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες αλλαγές στα δημόσια έργα 
τόσο με την κατάργηση των ορίων όσο και με το Πολυνομο-
σχέδιο και με ένα αδιαφανές, συγκεντρωμένο και ελεγχόμενο 
τραπεζικό σύστημα τόσο η εγγυοδοσία όσο και η πιστοληπτική 
ικανότητα των μηχανικών και των τεχνικών εταιρειών θα παίζει 
πρωτεύοντα ρόλο στην άσκηση του επαγγέλματος. Η ενοποίηση 
του Ταμείου μας και με τα δύο διαρρέοντα σενάρια καταργεί 
την εγγυοδοσία από τον κλάδο Μηχανικών και ΕΔΕ, θέτοντας 
τη συντριπτική πλειοψηφία των μελετητών και των εργοληπτών 
δημοσίων έργων οριστικά εκτός επαγγέλματος και όλον τον 
κλάδο στην ιδιοκτησία των 4 δήθεν «συστημικών» τραπεζών. 
Σύμφωνα με την 4η Τεχνική Αναφορά του Αναλογιστικού Παρα-
τηρητηρίου, το Ταμείο μας για τα επόμενα 15 χρόνια είναι υγιές 
και βιώσιμο, χωρίς κρατική επιχορήγηση. Είναι προφανές ότι 
το αίτημά μας για επαναφορά του ΤΣΜΕΔΕ στην πρότερη κατά-
σταση, δηλαδή ως ένα ανεξάρτητο ασφαλιστικό Ταμείο, αλλά 
πραγματικά αυτοδιαχειριζόμενο, με δημόσιο έλεγχο και καθα-
ρούς όρους αλλά όχι κυβερνητική επιβολή είναι και παραμέ-
νει επίκαιρο. Για την συντριπτική πλειοψηφία των μελών της 
επιτροπής, η μετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σε ένα ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ εντός του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, που θα διοικείται από τους ασφαλισμένους του, 
θα διαχειρίζεται αυτοτελώς τα αποθεματικά και τα περιουσια-
κά του στοιχεία και θα χαράζει και θα υλοποιεί αυτόνομα την 
ασφαλιστική του πολιτική με γνώμονα το συμφέρον των ασφα-
λισμένων του και την βιωσιμότητα του αποτελεί τη μόνη βιώσι-
μη και ρεαλιστική λύση για όλον τον τεχνικό κόσμο».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΤΣΜΕΔΕ πραγματικά αυτοδιαχειριζόμενο,  
με δημόσιο έλεγχο
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Οι προοπτικές αυτοδύναμης  
ύπαρξης του Ταμείου 

«Η πιθανή διατήρηση του κοστοβόρου ΕΤΑΑ συνεπάγεται την 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των κλάδων και την εκ 
περιτροπής προεδρεία του ΕΤΑΑ από τους 3 κλάδους» συνεχίζει 
η απόφαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και αναφέρει: 
«Στόχος και θέση μας είναι η άμεση μείωση των πάγιων ασφα-
λιστικών εισφορών και η θεσμοθέτηση, αντί της κατάργησης 
που έχει νομοθετήσει η Κυβέρνηση, των αναλογικών εισφο-
ρών, ώστε ένα μέρος τους να είναι ανταποδοτικό και το υπόλοι-
πο αναδιανεμητικό, για την κάλυψη των προνοιακών παροχών 
και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα παραπάνω δεν μπορούν να 
υλοποιηθούν, αν το Ταμείο μας, δεν μετατραπεί σε ένα πραγμα-
τικά αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο, που να καθορίζει τις εισφορές 
και τις παροχές, αλλά και να αξιοποιεί την περιουσία του. Στην 
αναλογιστική μελέτη τεκμηριώνεται η υγεία του Ταμείου και 
οι προοπτικές αυτοδύναμης ύπαρξης τους. Η Τράπεζα Αττικής 
αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο αλλά και ένα 
χρήσιμο εργαλείο τόσο για την αξιοποίηση των αποθεματικών 
του Ταμείου αλλά και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματί-
σει, παρά το μικρό της μέγεθος, στην ολιγοπωλιακή τραπεζι-
κή αγορά, στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού και 
στην ύπαρξη μιας έστω και μικρής τράπεζας που να μην έχει 
ενταχθεί στο ΤΧΣ και να μην ελέγχεται από εξωγενείς παράγο-
ντες και την ΕΚΤ.  Είναι φανερό ότι στο σημερινό μνημονιακό 
πλαίσιο πολιτικών, η ολοκλήρωση της καταλήστευσης των απο-
θεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και της εξαθλίωσης των Μηχανικών, 
συνδέεται με τα σενάρια "απορρόφησης" της Τράπεζας των Μη-
χανικών, της Τράπεζας Αττικής. Είναι επίσης φανερό ότι αν δεν 
αλλάξει το πολιτικό αυτό πλαίσιο, κάθε προσπάθεια διασφάλι-
σης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και του επαγγέλματος του 
Μηχανικού θα είναι επισφαλής. Η διατήρηση στην περιουσία 
του ασφαλιστικού μας φορέα της Τράπεζας Αττικής, συνεπάγε-
ται: Τη διακριτή ύπαρξη του ασφαλιστικού μας Φορέα και όχι 
την ενοποίηση του. Την περαιτέρω συμβολή της Τράπεζας στην 
πιστοληπτική ικανότητα των τεχνικών εταιρειών, δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων, στην εγγυοδοσία, στο πλαφόν, στην ύπαρξη 
προϊόντων για κάλυψη εισφορών και φόρων, στη χρηματοδό-
τηση και την οργανωτική στήριξη προς τους μηχανικούς με 
προνομιακούς όρους σε σχέση με την υπόλοιπη «συστημική» 
τραπεζική αγορά.  Την απαραίτητη διασφάλιση του ελέγχου της 
Διοίκησης της Τράπεζας Αττικής, τις δεσμεύσεις της Διοίκη-
σης της Τράπεζας για το επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας 
(εξεύρεση θεσμικού επενδυτή, διατήρηση της αρνησικυρίας 
του μετόχου των Μηχανικών -ΤΣΜΕΔΕ- καθώς και τη συνέχι-
ση παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από την Τράπεζα προς 
τους Μηχανικούς – επενδύσεις ανάπτυξης, εγγυοδοσία, από-
δοση ασφαλιστικών εισφορών. Την τήρηση του πλαισίου για την 
περαιτέρω κερδοφορία της τράπεζας, ώστε να βοηθήσει στην 
υγεία του ασφαλιστικού μας φορέα και επομένως στην αύξηση 
των παροχών και την μείωση των εισφορών των ασφαλισμένων 
Μηχανικών. Την άμεση ανάθεση από το Τομέα Μηχανικών και 
ΕΔΕ του ΕΤΑΑ και σε περίπτωση κωλύματος από το ΤΕΕ, με την 
ανεύρεση των απαραίτητων πόρων, σε Ανεξάρτητο Χρηματοπι-
στωτικό Σύμβουλο κύρους του έργου της παρακολούθησης της 
Τράπεζας Αττικής, της όποιας προοπτικής της επένδυσης αυτής 
για το ΤΣΜΕΔΕ και της αξιοποίησης των αποθεματικών μας».

Διεκδικητικό αγωνιστικό πλαίσιο  
του ΤΕΕ και των μηχανικών για  
το ασφαλιστικό

Στην απόφαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ περιλαμβά-
νεται διεκδικητικό πλαίσιο. Αναλυτικά σημειώνεται: «Απαιτού-
με και παλεύουμε για:
-Την άμεση απομάκρυνση του Προέδρου του ΔΣ του ΕΤΑΑ, 
όπως έχουν ζητήσει όλοι οι Πρόεδροι των Επιστημονικών 
φορέων και άμεση αναστολή της παράνομης αποστολής των 
ασφαλιστικών οφειλών, των παράνομων αυξήσεων, των παρά-
νομων αναδρομικών αυξήσεων και των παράνομων προσαυξή-
σεων από τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ στις οικονομικές υπηρεσίες 
-Την εξαίρεση του ΕΤΑΑ από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Εισφορών (ΚΕΑΟ) και τη μη αποστολή από το ΕΤΑΑ βεβαι-
ώσεων οφειλής στο ΚΕΑΟ και τις οικονομικές υπηρεσίες
-Την έκδοση της ΥΑ του Κλάδου προνοιακών παρο-
χών, την κάλυψη της ανεργίας των επιστημόνων 
και την υγειονομική κάλυψη όλων των Ασφα-
λισμένων (χωρίς εξαιρέσεις)
-Την πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων 
του ΕΤΑΑ στο σύστημα ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης, ανεξαρτήτως της ενδε-
χόμενης οφειλής τους, με άμεση θεώρηση 
των ατομικών ασφαλιστικών βιβλιαρίων 
υγείας και τον διαχωρισμό των εισφορών της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
-Την παραγραφή του όποιου ασφαλιστικού 
χρέους έχει βεβαιωθεί προς τους ασφαλισμένους του 
ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ και αφορούν τον Κλάδο Υγείας, για το διάστημα 
που δεν καλύπτονταν.
-Την άμεση λειτουργία του ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ του 
νόμου 3518 / 2006, με βάση τον κανονισμό και το βασικό σενά-
ριο της αναλογιστικής μελέτης που έχουν κατατεθεί στο επο-
πτεύον υπουργείο, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι  παρα-
κάτω 10 παροχές:
1. Επίδομα «Ανεργίας».
2. Παροχές Μητρότητας.
3. Επίδομα Νοσηλείας εξ αιτίας ατυχήματος ή ασθένειας.
4. Βαριά αναπηρία.
5. Επίδομα λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία 
εξ αιτίας ατυχήματος.
6. Εφάπαξ βοήθημα « Έκτακτης Ανάγκης».
7. Καταβολή των εισφορών των ασφαλισμένων στους κλάδους 
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
8. Καταβολή των εισφορών για λογαριασμό των ασφαλισμένων 
στον  κλάδο ειδικών παροχών.
9. Πρόσθετες παροχές ασθένειας σε είδος.
10. Αποζημίωση από θάνατο από οποιαδήποτε αιτία.
-Την μείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών με παράλ-
ληλη αύξηση των αναλογικών εισφορών και οι ασφαλισμένοι 
να επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία που θα εντάσσονται
-Να εκδοθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση για τον κλάδο Ειδι-
κών Παροχών και την κάλυψη της ανεργίας μας 
-Να καλυφθούν άμεσα τα αποθεματικά του Ταμείου που λη-
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στεύτηκαν με το «κούρεμα» των ομολόγων από τα 11 δις του 
ΤΧΣ και να αποδεσμευτούν τα αποθεματικά του ταμείου από την 
άθλια διαχείριση της τράπεζας της Ελλάδος. Η διασφάλιση των 
αποθεματικών του Ταμείου, η αποσύνδεση τους από την ΤτΕ και 
από κάθε επισφαλή επένδυση, η παραγωγική τους  αξιοποίη-
ση αποτελεί κρίσιμο σημείο για την διασφάλιση ενός υγειούς 
ασφαλιστικού ταμείου με κοινωνικό πρόσημο
-Να αποδοθούν τα 715 εκ από την τριμερή χρηματοδότηση και 
να διεκδικηθούνν δικαστικά 
-Την κατάργηση του άρθρου 44 παράγραφος 14 και 15 του Ν 
3986/2011, που επιβάλλουν παράλογες αυξήσεις των εισφορών 
στους μηχανικούς.
-Ρύθμιση οφειλομένων εισφορών με: 
α) Τόκους επί των οφειλών ίσους με αυτούς που αποφέρουν τα 
αποθεματικά του ασφαλιστικού μας ταμείου, χωρίς καμία άλλη 
προσαύξηση.
 β) Ύψος δόσεων που να μπορούν να ανταποκριθούν οι οφει-
λέτες μηχανικοί (όχι μεγαλύτερο του 205 του εισοδήματος των 
οφειλετών).
γ) Μη απώλεια διακανονισμού σε περίπτωση αδυναμίας κατα-
βολής κάποιων δόσεων.
-Κατάργηση της διάταξης του ν.3863/10, που εξαιρεί το ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ από την ελάχιστη εναπομείνασα κρατική συμμετοχής 
σε όλα  τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία, με την χρηματοδότη-
ση των 360 ευρώ (βασική σύνταξη). 
-Την τήρηση της νομιμότητας με την καταβολή 743 εκ. που 
οφείλει το κράτος στο Ταμείο από την τριμερή χρηματοδότηση 
(ν.2084/92).
-Αύξηση του πλαφόν των 15.000 ευρώ οφειλών για την προώ-
θηση συνταξιοδοτικής απόφασης που εγκλωβίζει τους ασφα-
λισμένους μηχανικούς από την σύνταξη και ταμείο από την εί-
σπραξη των οφειλουμένων.
-Οργανωμένη και καλά σχεδιασμένη διαδικασία διευκόλυνσης 
των μηχανικών, που αδυνατούν εισοδηματικά να καλύψουν τις 
εισφορές τους συσσωρεύοντας οφειλές με τρόπο που να μην 
θίγονται οι βασικές αρχές του ΤΕΕ και του ΤΥΣΜΕΔΕ: Άδεια 
Άσκησης Επαγγέλματος και ασφάλιση της ιδιότητας του μη-

χανικού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
το φαινόμενο των αθρόων σημερινών δια-
γραφών από το ΤΕΕ. Για το σκοπό αυτό και 
την ακριβή διατύπωση θα ζητηθεί νομική 
γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία του 
ΤΕΕ, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία 
του Ταμείου.
-Την επαναφορά του πλαφόν στον υπολογισμό 
των εισφορών των μισθωτών μηχανικών». 

Δυναμικές κινητοποιήσεις 

Η Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει  
τη Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ, η οποία  ήδη έχει διαμορφώσει 
με απόφαση της αγωνιστικό και διεκδικητικό πρόγραμμα, ώστε 
το ΤΕΕ από κοινού με τους Επιστημονικούς Συλλόγους και τις 
Συλλογικότητες των μηχανικών, να προχωρήσει σε δυναμικές  
κινητοποιήσεις, σε πανελλαδική κλίμακα και σε όλα τα μέτωπα 
επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας των διπλω-
ματούχων μηχανικών, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ζητά 
άμεση εντός της εβδομάδας  απομάκρυνση του κ. Σελλιανάκη 
από το ΕΤΑΑ και ανάκληση των παράνομων πεπραγμένων του. 
Κατά προτεραιότητα αμεση αναστολή της παράνομης αποστο-
λής των ασφαλιστικών οφειλών, των παράνομων αυξήσεων, των 
παράνομων αναδρομικών αυξήσεων και των παράνομων προ-
σαυξήσεων από τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ στις οικονομικές υπη-
ρεσίες. Σημειώνεται σχετικά ότι ως «πλαίσιο κινητοποιήσεων 
Αποφασίζεται:H  εξουσιοδότηση της ΔΕ προκειμένου να προ-
γραμματίσει πρόγραμμα κινητοποιήσεων αν μέχρι την Τρίτη 
δεν απομακρυνθεί από Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΑ τον κ. Σελ-
λιανάκη και δεν αναστείλει τις παράνομες χρεώσεις των ασφα-
λιστικών εισφορών, των παράνομων αυξήσεων, των παράνομων 
αναδρομικών αυξήσεων και των παράνομων προσαυξήσεων 
(ενδεικτικά παντεχνικές ενημερωτικές εκδηλώσεις, συγκε-
ντρώσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας και κατάληψη 
των κτιρίων του ασφαλιστικού φορέα). Η άμεση ενημέρωση 
των συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα». 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σήμερα στις 12.00 το μεσημέρι η δεύτερη 
ψηφοφορία για ΠτΔ- ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΤΩΝ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ- Ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές • 
Βουλή: Διόρθωση στοιχείων ακινήτων χωρίς κυρώσεις- Παράταση 
της απόσυρσης αυτοκινήτων- «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ • Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 64% ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ 
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Εισαγγελέας: ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ  •  Ευρωζώνη: 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 927 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Δημοσιονομική απειλή η πολιτική αστάθεια και η 
οικονομική δυσπραγία- ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ- Ανησυχητική η 
αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών, έφθασαν τα 12,5 δισ. σε 11 μήνες 
● Δραματική προειδοποίηση του Γκ. Χαρδούβελη- «ΤΡΥΠΑ» 4,5 
ΔΙΣ. ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ  •  Τροπολογία 
48 σελίδων κατατέθηκε στη Βουλή- «ΠΑΚΕΤΟ» ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  •  Στο αρχείο έβαλε η εισαγγελία 
την υπόθεση Χαϊκάλη, κρίνοντας μη επαρκή τα στοιχεία- ΟΔΗΓΟΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ- Με το βλέμμα 
στις κάλπες, προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή για τους 180  •  
Κομισιόν: Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 17 ΔΙΣ. ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΟΙ 4 ΠΡΩΤΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  •  ΕΞΑΓΟΡΑ 
ΤΗΣ FORTHNET ΜΟΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ NOVA ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ Η 
VODAFONE  •  ΦΥΓΗ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΚΑ 1,7 ΔΙΣ. 
ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ  •  ΦΟΡΟΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕ «ΒΡΟΧΗ» 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ- Για ακίνητα, απόσυρση ΙΧ, επενδυτές στο ΧΑ- 
Μέχρι 30 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής του Ε9 • ΔΙΜΗΝΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΧΣ- Θα δανειοδοτηθεί το 
ΤΕΚΕ για διάσωση μη συστημικών τραπεζών • ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ- Στοιχεία για 
«υπόγειες» συμφωνίες στην Επ. Ανταγωνισμού.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ- Η Νέα 
Δημοκρατία επιρρίπτει την ευθύνη για το αδιέξοδο στον ΣΥΡΙΖΑ • 
ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΑΪΚΑΛΗ- Δεν επιβεβαιώθηκαν από 
τον εισαγγελέα  •  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- Με 
τέσσερις επιχειρήσεις.

ΤΑ ΝΕΑ: Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία- ΕΞΙ ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΡΑ- Στο αρχείο ως φαρσοκωμωδία η υπόθεση Χαϊκάλη  •  
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΦΟΡΟΙ 12,5 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 
ΤΟΥ 2014  •  ΚΙΝΑ: ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΟΥΤΙΝ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πιο ισχυρό το «Ναι» στο δεύτερο σταθμό 
για εκλογή Προέδρου- ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΚΡΥΦΤΟΥΛΙ ΚΟΥΒΕΛΗ  •  ΣΥΡΡΑΞΗ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ 
ΚΑΙ «ΥΙΟΘΕΣΙΑ» ΧΑΪΚΑΛΗ  •  Στο αρχείο από τη Δικαιοσύνη 
οι καταγγελίες- Κάθε μέρα αλλάζει δηλώσεις και.. αριθμούς 
για τις δοσοληψίες ο βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ.- «ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ» ΕΙΧΑΝ ΧΑΪΚΑΛΗΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ.

ΕΘΝΟΣ: Περίσσευμα ανευθυνότητας με καταγγελίες χωρίς 
στοιχεία από Χαϊκάλη- Η ΛΑΣΠΟΒΡΟΧΗ «ΨΕΚΑΖΕΙ» ΤΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- Οργισμένη αντίδραση από τον Σταύρο Θεοδωράκη- 
Ο Χαϊκάλης δεν είναι μόνος του, ανήκει σε μία βρώμικη συμμορία  
•  ΠΝΙΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΟΥΡΚΟ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ- Σήμερα η δεύτερη 
κρίσιμη ψηφοφορία για τον Πρόεδρο   •  Στο αρχείο η υπόθεση 
«δωροδοκίας»- ΕΠΕΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:  Στο αρχείο έβαλαν 

οι εισαγγελείς τις καταγγελίες Χαϊκάλη- Καμμένου- Η ΘΕΜΙΣ 
ΣΦΥΡΙΖΕΙ ΚΛΕΦΤΙΚΑ- ΣΥΡΙΖΑ: Ερωτήματα για την ορθότητα και τη 
σκοπιμότητα της απόφασης  •  Δεύτερη ψηφοφορία για Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας- ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΚΑΛΠΕΣ  •  Ασφαλιστικό: «ΨΙΧΟΥΛΑ» Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ- Μετά την 
πρόταση του Πρωθυπουργού για συναίνεση.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μία τροπολογία δεν… βρήκαν (μέσα στις 106 
χθες!!!) για να λύσουν το θέμα- ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  •  2η ψηφοφορία- «ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» ΜΕ ΤΟ… 
ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ!- Τι αναμένεται να συμβεί σήμερα στη Βουλή- 
Σταθερή στη θέση τού «παρών» η πολύφερνη νύφη ΔΗΜΑΡ  •  
ΣΤΟ… ΑΡΧΕΙΟ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΑΪΚΑΛΗ.

Η ΑΥΓΗ: Αρχειοθέτησαν χωρίς έρευνα τις καταγγελίες περί 
χρηματισμού- Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕΛΕΙΟΣ- 
Ελάχιστοι βουλευτές πρόθυμοι να ακολουθήσουν τον Σαμαρά στον 
κατήφορο και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία για Πρόεδρο- Παιχνίδι 
με 5 κατασκευασμένες ειδήσεις.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Τι κρύβει ο τύμβος Καστά- Η ΑΜΦΙΠΟΛΗ 
ΣΤΟ… ΣΚΑΝΕΡ  •  ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΒΑΛΕ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΑΪΚΑΛΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Έλληνες ξυπνάτε, ήγγικεν η ώρα…- ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ!
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ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΦΟΡΟΙ 12.5 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2014

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-15 | 23/12/2014

Μαύρα μαντάτα για την πορεία των εσόδων του 
προϋπολογισμού κομίζουν τα στοιχεία της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, από τα οποία προκύπτει 
έκρηξη απλήρωτων φόρων στα 12,5 δισ. ευρώ από τις 
αρχές του έτους έως τα τέλη Νοεμβρίου.
Την ίδια ώρα, σημαντικά έσοδα από την πάταξη της 
φοροδιαφυγής δεν φαίνεται να μπαίνουν στα ταμεία.
Φόροι και πρόστιμα βεβαιώνονται ύστερα από ελέγχους, 
αλλά στη συντριπτική τους πλειονότητα συνεχίζουν να 
μένουν στα χαρτιά, αποδεικνύοντας τον δρόμο που έχει 
να διανύσει η ΓΤΔΕ μέχρι να μετουσιώσει βεβαιωμένους 
φόρους και πρόστιμα σε εισπράξεις.
Γα στοιχεία για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων 
φορολογικών οφειλών προς το Δημόσιο έρχονται την ώρα 
που τα έσοδα του προϋπολογισμού εμφανίζουν υστέρηση 
της τάξεως των 2 δισ. σε σχέση με τους στόχους (με 
βάση τα τελευταία στοιχεία Νοεμβρίου), ενώ η πολιτική 
αστάθεια σε συνδυασμό με τις αυξημένες φορολογικές 
υποχρεώσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις διεύρυνσης 
των αποκλίσεων. Ενδεικτικό είναι ότι ενώ από τις αρχές 
του έτους η μηνιαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο ήταν της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου 
ευρώ, τον Νοέμβριο οι απλήρωτοι φόροι έφτασαν τα 1,6 
δισ. ευρώ. Έτσι, τα ληξιπρόθεσμα χρέη από 10,906 δισ. 
ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου άγγιξαν στο τέλος Νοεμβρίου 
τα 12,5 δισ. ευρώ (από 8,26 δισ. ευρώ το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα). Σωρευτικά, αν ληφθούν υπόψη και τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη έως το τέλος του 2013, ο λογαριασμός 
αγγίζει τα 73 δισ. ευρώ. Στο μέτωπο των ελέγχων, στις 
μεγάλες επιχειρήσεις στο εντεκάμηνο ολοκληρώθηκαν 
351 έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα κοντά στα 
1,7 δισ. ευρώ αλλά εισπράχθηκε μόλις το 11,95% αυτών, 
σχεδόν ένα ευρώ στα δέκα ή 199,7 εκατ. ευρώ. Λίγο 
υψηλότερες αλλά επίσης χαμηλές είναι οι επιδόσεις και 
στις εισπράξεις έπειτα από ελέγχους των περιβόητων 
εμβασμάτων εξωτερικού, σε οφσόρ και φορολογουμένους 
μεγάλου πλούτου. Η εισπραξιμότητα φτάνει το 25%, αλλά οι 
βεβαιωμένοι φόροι και τα πρόστιμα ίσα που ξεπερνούν τα 
200 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους.
Δεδομένων των καθυστερήσεων και υπό τον κίνδυνο 
παραγραφής σοβαρών φορολογικών υποθέσεων, με 
τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή παρατείνεται 
η προθεσμία ελέγχου υποθέσεων που παραγράφονταν 
κανονικά στο τέλος του έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

«ΠΡΑΣΙΝΟ» ΦΩΣ ΣΕ 17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 
ΥΨΟΥΣ 19 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-23 | 23/12/2014

Η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών της χώρας στον 
τομέα των μεταφορών με την κατασκευή 260 χλμ. νέου 

οδικού δικτύου και 161 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου, η 
στροφή του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας με 
την προώθηση της καινοτομίας και την υποστήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τομείς με ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα και η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελούν 
τις βασικές προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ, που εγκρίθηκε 
από την επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Κορίνα 
Κρετού και την Απασχόληση κ. Μαριάν Τίσεν.
Η έγκαιρη έγκριση των δεκαεπτά προγραμμάτων -τέσσερα 
τομεακά και δεκατρία περιφερειακά- σε συνδυασμό με 
την ψήφιση του νόμου για το νέο διαχειριστικό πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ, επιταχύνει τις διαδικασίες για την εκταμίευση 
της προκαταβολής από το πρόγραμμα, που θα είναι 
διαθέσιμη ήδη από τις αρχές του χρόνου, ενώ συνολικά 
οι πόροι που θα εισρεύσουν στη χώρα μας, μέσω των 
Διαρθρωτικών Ταμείων έως και το 2020, φθάνουν τα 
26 δισ. ευρώ. Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν έχουν 
συνολικό προϋπολογισμό 15,3 δισ. ευρώ σε όρους 
κοινοτικής συνδρομής, που μαζί με την εθνική συμμετοχή 
φθάνει τα 19 δισ. ευρώ. Σε αυτά προστίθενται 4,6 δισ. 
ευρώ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, των οποίων οι 
εγκρίσεις ακολουθούν, καθώς επίσης και 1,3 δισ. ευρώ από 
άλλα προγράμματα, όπως το Συνδέοντας την Ευρώπη, η 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
για τους Απόρους.
Οι βασικότεροι στόχοι του νέου ΕΣΠΑ, έτσι όπως 
περιγράφονται στα τομεακά και τα περιφερειακά 
προγράμματα, αποσκοπούν: 
• Στην ολοκλήρωση των υποδομών με την κατασκευή, 
μεταξύ άλλων, 260 χλμ. νέου οδικού δικτύου και 161 χλμ. 
σιδηροδρομικού δικτύου.
• Σε αύξηση 1,2 εκατ. τόνους ετησίως της ικανότητας 
ανακύκλωσης αποβλήτων.
• Στην εξυπηρέτηση 1 εκατομμυρίου ατόμων από 
βελτιωμένα δίκτυα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων.
• Στην εξυπηρέτηση από το μετρό επιπλέον 719.000 
επιβατών στην Αθήνα και 580.000 στη Θεσσαλονίκη.
• Στην αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας έως και 900 
χιλιοτόνους ισοδύναμου πετρελαίου ετησίως με μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης και διείσδυση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας μέχρι και 20% έως το 2020.
• Στην κατάταξη άνω των 26.000 νοικοκυριών σε καλύτερη 
κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης και τη σύνδεση 
200.000 χρηστών ενέργειας με «έξυπνα» ηλεκτρικά δίκτυα.
• Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας εννέα στρατηγικών 
τομέων της οικονομίας, όπως τα γεωργικά είδη διατροφής, 
n ενέργεια, το περιβάλλον, ο τουρισμός, οι τεχνολογίες της 
πληροφορίας και η υγεία κατά 11 δισ. ευρώ και η αύξηση 
των εξαγωγών κατά 1,1 δισ. ευρώ.
* Στην παροχή υποστήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
• Στην κινητοποίηση επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ από 
ιδιωτικούς πόρους μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων για να 
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ενισχυθούν οι δημόσιες επενδύσεις.
Σημαντικός στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων είναι 
ο ρόλος των Περιφερειών, οι οποίες θα διαχειριστούν 
περί τα 6,1 δισ. ευρώ από τα Περιφερειακά Προγράμματα, 
το 30% των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
για την ανακούφιση της φτώχειας και την ενίσχυση 
της απασχόλησης, αλλά και το 30% των χρημάτων του 
προγράμματος για την αγροτική ανάπτυξη.

ΦΟΡΟ-ΑΝΑΣΕΣ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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Παράταση των κινήτρων απόσυρσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων 
και για το 2015, αναστολή για δύο χρόνια της εφαρμογής 
των διατάξεων για το φόρο υπεραξίας ακινήτων, 
δυνατότητα διορθώσεων έως τις 30 Δεκεμβρίου στα 
στοιχεία των ακινήτων που δηλώνονται στο Ε9 για τα 
έτη 2010-2014, επίλυση προβλημάτων που ανέκυψαν με 
τον προσδιορισμό του εισοδήματος των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων οι οποίες απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση απογραφής, προβλέπουν μεταξύ των άλλων 
οι διατάξεις μιας τροπολογίας-μαμούθ που κατατέθηκε 
στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών για να 
ρυθμιστούν διάφορες φορολογικές εκκρεμότητες.
Αναλυτικά, με τις βασικότερες ρυθμίσεις της 
τροπολογίας: 
1. Παρατείνεται μέχρι 20-12-2015 η προθεσμία για την 
εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν κίνητρα για 
την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας με 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 
2.000 κ.ε. Πρόκειται για διατάξεις που προβλέπουν τπ 
δυνατότητα αγοράς καινούργιου Ι.Χ. αυτοκινήτου με 
απαλλαγή από ένα σημαντικό μέρος των προβλεπόμενων 
τελών ταξινόμησης, εφόσον προηγηθεί απόσυρση 
παλαιού Ι.Χ. αυτοκινήτου με άδεια κυκλοφορίας 
εκδοθείσα μέχρι 31-12-2000.
2. Η απόσυρση σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις 
επεκτείνεται και στα παλαιά αυτοκίνητα, για τα οποία 
έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι και 31 -12-2001.
3. Παρατείνεται μέχρι 31 -12-2016 η προθεσμία 
κατάθεσης της αίτησης επιστροφής της διαφοράς του 
τέλους ταξινόμησης σε περίπτωση αντικατάστασης 
αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού 
αυτοκινήτου.
4. Μετατίθεται μέχρι 31-3-2015 (αντί μέχρι 31-1 -2015) η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στοιχείων 
ακινήτων (Ε9), για κάθε σύσταση, απόκτηση ή κάθε άλλη 
μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 
1η-1 -2014 έως και την 31η-12-2014.
5. Ειδικά για τα έτη 2010-2014, παρατείνεται μέχρι 30-12-
2014 η προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων 
στοιχείων ακινήτων (Ε9).
6. Το εισόδημα (κέρδος) που προκύπτει από τη 
μεταβίβαση τίτλων (μετοχών, ομολόγων, παραγώγων 
κ.λπ.), που έχουν αποκτηθεί από την 1 η-1 -2009 και 

μετά θα φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία 
μεταβίβασης κεφαλαίου και θα φορολογείται με 
συντελεστή 15% ακόμη και όταν ο φορολογούμενος 
ασχολείται κα' επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές. 
Έως σήμερα φορολογούνταν ως κέρδος από 
επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% ή 33%, 
ανάλογα με τα συνολικά έσοδα του επιχειρηματία.
7. Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για 
τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων του οικονομικού 
έτους 2014 (χρήση 201 3) απαλλάχθηκαν από την 
υποχρέωση σύνταξης απογραφής δύνανται, αποκλειστικά 
για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος 
του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης 
να λάβουν ποσοστό 10% των αγορών της διαχειριστικής 
χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το 10% των 
αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως 
υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων 
περιουσιακών στοιχείων. Οι εν λόγω διατάξεις 
εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αγρότες που πριν 
από την 1-1-2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία 
του ΚΦΑΣ.
8. Αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 
και μέχρι τις 31 -12-2016 η εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
περί φορολόγησης της υπεραξίας από τη μεταβίβαση 
ακίνητης περιουσίας.
9. Η αίτηση για την αναστολή καταβολής ποσών που 
επιβλήθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση θεωρείται 
ότι απορρίπτεται, εάν δεν εκδοθεί απόφαση από την 
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης μέσα σε 30 
ημέρες, αντί 20 ημερών που ισχύει σήμερα. Η Υπηρεσία 
Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση επί 
ενδικοφανούς προσφυγής μέσα σε 90 ημέρες από την 
υποβολή της προσφυγής αντί εντός 60 ημερών που 
ισχύει σήμερα. Οι προαναφερόμενες νέες προθεσμίες θα 
εφαρμοστούν και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής 
και ενδικοφανούς προσφυγής.
10. Απαλείφεται διάταξη του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την οποία θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
πρώτη εγκατάσταση στα ακίνητα κατά το χρόνο 
που συμπληρώνεται τετραετία από την ημερομηνία 
αποπεράτωσης της οικοδομής. Η απαλοιφή αυτή ισχύει 
για οικοδομές που αποπερατώθηκαν από 1-1-2011 
και μετά. Για όσες οικοδομές είχαν αποπερατωθεί 
έως 31 -12-2010 ως χρόνος έναρξης της τετραετίας 
θεωρείται η 1η-1 -2011. Έτσι, δεν θα υπάρχει πλέον η 
υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ από τις κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις για τα νεόδμητα κτίσματα που δεν θα 
έχουν χρησιμοποιηθεί κατά οιονδήποτε τρόπο εντός 
τετραετίας από την ολοκλήρωση τους (διάταξη που θα 
είχε εφαρμογή από 1.1.2015 και μετά). 


