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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το όνομα μας μάρανε!
Όπως και να το πουν, επί της ουσίας ένα MoU 
- Memorandum of Understanding, κοινώς Μνη-
μόνιο - θα είναι το «χαρτί» που θα υπογράψει η 
κυβέρνηση με τους δανειστές, προκειμένου εκεί-
νοι να εγκρίνουν τη νέα πιστωτική γραμμή στήρι-
ξης από τον επόμενο χρόνο και για το διάστημα 
που θα απαιτηθεί αυτή. Περί αυτού οι δανειστές 
είναι σαφείς και κατηγορηματικοί.
Όμως, το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνη-
σης για ένα «όνομα ζει», λες και ο δεκάλογος των 
μέτρων που θα περιγράφεται στο «χαρτί», δεν θα 
γίνει αισθητός, στο αμέσως επόμενο διάστημα, 
στους …ιθαγενείς: διοικητική ενοποίηση των 
ασφαλιστικών ταμείων, με ταυτόχρονη εξομοίωση 
των όρων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 
και κατάργηση όλων των εξαιρέσεων για σύνταξη 
πριν από τα γενικά όρια ηλικίας, κατάργηση όλων 
των φόρων υπέρ τρίτων, αλλαγές στο συνδικαλι-
στικό νόμο και προσαρμογή του πλαισίου για τις 
απεργίες στα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλαγές στη 
Δικαιοσύνη, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός 
του ΕΣΥ με στόχο τη μείωση των δαπανών υγείας, 
εφαρμογή νέου ενιαίου μισθολογίου από το 2016 
και περιορισμός μη μισθολογικών δαπανών στο 
Δημόσιο, επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και, 
τέλος, αλλαγή του φοροελεγκτικού μηχανισμού 
με διασφάλιση της ανεξαρτησίας της ΓΓ Εσόδων 
(καθότι οι δανειστές το «κρατούν μανιάτικο» από 
την αποπομπή του Χάρη Θεοχάρη).
Με δυο λόγια, το «χαρτί» θα αναφέρει όλες τις 
εκκρεμότητες των Μνημονίων και οι όροι θα είναι 
οπωσδήποτε πιο σκληροί. Αλλά όλα αυτά, για τους 
επικοινωνιολόγους της κυβέρνησης, είναι ψιλά 
γράμματα…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε κλίμα συναδελφικότητας, αμοι-
βαίας κατανόησης και συνεργασίας 
για την επίτευξη κοινών σκοπών, σε  
θέματα ενδιαφέροντος των διπλω-
ματούχων μηχανικών της Ελλάδας 
και της Κύπρου πραγματοποιήθη-
κε συνάντηση του προέδρου του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
Χρήστου Σπίρτζη με τον πρόεδρο 
του Τεχνικού Επιστημονικού Επι-
μελητηρίου Κύπρου Στέλιο Αχνιώ-
τη, την Παρασκευή στα κεντρικά 
γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα. Στη 
συνάντηση των προέδρων ΤΕΕ και 
ΕΤΕΚ, με τη συμμετοχή της Τόνιας 
Μοροπούλου, Β΄ Αντιπροέδρου της 
Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ συζητή-
θηκε μεταξύ άλλων η αναγκαιότητα 
ανάληψης κοινών δραστηριοτήτων 
και παρεμβάσεων ΤΕΕ και ΕΤΕΚ,  
και ενίσχυσης της κοινής πολιτικής 
των δύο Επιμελητηρίων σε θέμα-
τα αειφόρου ανάπτυξης, με αιχμή 
στους τομείς του Περιβάλλοντος, 
της Ενέργειας, της Αρχιτεκτονι-
κής Ταυτότητας και Πολιτιστικής 
Κληρονομίας. Επίσης συζητήθηκε 
η δυνατότητα σύνδεσης ΕΤΕΚ και 
ΤΕΕ μέσω της Τράπεζας Πληροφο-
ριών ΤΕΕ, η ανάπτυξη εφαρμογών 
τηλεδιάσκεψης και η προώθηση 
προγράμματος κοινών δραστηρι-

οτήτων, που θα περιλαμβάνει κοι-
νές συναντήσεις, εκδηλώσεις, συ-
νέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικές 
εκδηλώσεις και άλλες κοινές δρα-
στηριότητες των δύο φορέων των 
ελλήνων και κυπρίων διπλωματού-
χων μηχανικών. Στη συνάντηση 
συμφωνήθηκε επίσης να προγραμ-
ματιστεί για το αμέσως προσεχές 
διάστημα κοινή συνεδρίαση των 
προεδρείων των Διοικουσών Επι-
τροπών ΤΕΕ και ΕΤΕΚ, στην οποία 
θα συζητηθούν αναλυτικά τα θέμα-
τα και θα καθοριστούν οι λεπτομέ-
ρειες της κοινής συνεργασίας. Ση-
μειώνεται ότι το ΕΤΕΚ, όπως το ΤΕΕ 
αντίστοιχα για την Ελλάδα είναι ο 
θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβου-
λος της πολιτείας και οργανισμός 
των διπλωματούχων κυπρίων μηχα-
νικών, με αιρετή διοίκηση. 

Στη συνάντηση 
των Χρήστου 
Σπίρτζη και Στέ-
λιου Αχνιώτη με 
τη συμμετοχή της 
Τόνιας Μορο-
πούλου, συζη-
τήθηκαν θέματα 
κοινής συνεργα-
σίας ΤΕΕ, ΕΤΕΚ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΤΕΚ
ΣΗΜΕΡΑ

Ελληνοκυπριακή συνεργασία

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

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:15 τα ξημερώ-
ματα της Κυριακής, με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο της Κεφαλλονιάς,  
8 χιλιόμετρα νότια του Αργοστολίου ή 283 χιλιόμετρα από την Αθήνα.  

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό ινστιτούτο της Αθήνας ο σεισμός έγινε 
αισθητός σε ολόκληρο το νησί και την ευρύτερη περιοχή.  

Ωστόσο οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί.  
Παράλληλα ζημιές στην τοιχοποιία του μητροπολιτικού ναού της Παναγίας της 
Φανερωμένης στο Αίγιο, καθώς και στη τοιχοποιία πολλών κτιρίων καταγρά-
φηκαν μετά τον σεισμό των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε 

στις 7.15 το απόγευμα του Σαββάτου, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
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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

 Το σημαντικό ρόλο της ενέργειας στην 
οικονομία της Ελλάδας και γενικότερα της 
ΝΑ Ευρώπης, πρόκειται να αναδείξει το 
ετήσιο (19o) Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, 
που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στις 11-12 Νοεμβρίου 2014 
στην Αθήνα. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και θα πραγματοποι-
ηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387).
Σκοπός της εκδήλωσης είναι «να αποτελέσει 
ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου και προβλημα-
τισμού πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στον 
τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος 
στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση. Η αναγνώριση των 
διαφαινομένων τάσεων και προοπτικών μέσα 
από τεκμηριωμένες παρουσιάσεις και την 
ανταλλαγή απόψεων παραμένει ένας ακόμη 
βασικός στόχος του συνεδρίου μαζί με την 
συνακόλουθη  εξαγωγή χρήσιμων συμπερα-
σμάτων.
Το «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2014»  έχει ως 
κεντρικό θέμα τη «To Ενεργειακό Μέλλον 
της Ελλάδος, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 
διεθνές περιβάλλον», θέλοντας με αυτόν τον 
τρόπο να υπογραμμίσει τη σημασία των προ-
κλήσεων που συνεπάγονται για τον Ελληνικό 

ενεργειακό κλάδο οι γεωπολιτικές εξελίξεις 
στη σημερινή κρίσιμη, ευρωπαϊκή και διεθνή 
συγκυρία».
Βασικές ενότητες: 
Διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις
H αναπτυξιακή και γεωπολιτική διάσταση της 
ενέργειας
Οι προοπτικές της ενεργειακής αγοράς στην 
Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη και πως επηρεά-
ζονται από την οικονομική κρίση
Η ασφάλεια του Ελληνικού ενεργειακού 
συστήματος και περιφερειακές παράμετροι
Οι νέες συνθήκες στην Ελληνική αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας
Η πορεία προς τους στόχους του 2020/2030 
και ο ρόλος των ΑΠΕ
Η σημασία του φυσικού αερίου στην οργάνω-
ση και λειτουργία της αγοράς ενέργειας : Η 
Ελληνική και διεθνής διάσταση 
Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων 
στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο
Ελληνική και διεθνής αγορά πετρελαίου, 
τελευταίες εξελίξεις και τάσεις
Ενέργεια και εξωτερική πολιτική
Πληροφορίες: Τηλ. (210) 3628457, 3640278, 
3624245, 
email: secretariat@iene.gr, marketing@iene.gr, 
ιστοσελίδα: www.iene.gr

«To Ενεργειακό Μέλλον της Ελλάδος, σε ένα 
διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον» 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:10ο Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές 
Ενέργειας  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  “Energy in Buildings 2014”  
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής 
– ΙΗΤ, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχα-
νικών ΑΠΘ

Ελληνικό Παράρτημα της 
ASHRAE

26-27
Νοεμβρίου

2014

15
Νοεμβρίου

2014

 Στις 3 Δεκεμβρίου 2014 -στο συνεδριακό 
χώρο «Θεόδωρος Καρατζάς» στο κτίριο της 
Εθνικής Τράπεζας- ο ΣΕΒΕ θα διοργανώ-
σει το EXPORT SUMMIT IΙI, με θέμα τους 
μηχανισμούς χρηματοδότησης των εξαγω-
γικών επιχειρήσεων (Financing Exporting 
Firms). Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων.
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, το 
θέμα της φετινής διοργάνωσης, έχει επιλε-
γεί «λαμβάνοντας υπόψη το παρατεταμένο 
πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας και 
την ύπαρξη σημαντικού κενού χρηματο-
δότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
καθώς οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν 
να αδυνατούν να ανταποκριθούν στη ζήτη-
ση χρήματος και μόλις το 5% της άντλησης 
επιχειρηματικών κεφαλαίων προέρχεται 
από εξωτραπεζικό δανεισμό. Οι παραπάνω 
λόγοι είναι και οι κυριότερες αιτίες για 
την κάμψη της δυναμικής των ελληνικών 
εξαγωγών από τον Ιανουάριο 2013 μέχρι 
και σήμερα.».
Στόχος του Export Summit III είναι, αφενός 
μεν να «εστιάσει» στο χρηματοδοτικό 
κενό των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω 
μίας ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστα-
σης και σύγκρισης με την αντίστοιχη στο 
εξωτερικό και, αφετέρου, να αναδείξει τις 
βέλτιστες πρακτικές χρηματοδότησης από 
αποτελεσματικά μοντέλα χρηματοδότησης 
που ακολουθούν αντίστοιχες εξαγωγικές 
επιχειρήσεις του εξωτερικού, καθώς και 
σύγχρονα εργαλεία για την ενίσχυση της 
ρευστότητας των ελληνικών εξαγωγικών 
επιχειρήσεων.
Πληροφορίες: www.exportsummit.gr

Συνέδριο 
 για τους μηχανισμούς  

χρηματοδότησης εξαγωγών



Στα 11,318 δισ. ευρώ ανέρχονται οι ληξι-
πρόθεσμες οφειλές των τεσσάρων μεγάλων 
ασφαλιστικών ταμείων ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 
ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), για το μήνα Σεπτέμβριο, ένα-
ντι 10,9 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, σύμφωνα 
με τα μηνιαία του Κέντρου Είσπραξης Ασφα-
λιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ. Από αυτές, τα 8,2 
δισ. ευρώ είναι κύρια οφειλή και τα 3,118 
δισ. ευρώ, αφορούν τα πρόσθετα τέλη που 
έχει επιβληθεί. Σε ότι αφορά τα έσοδα από 
τις ρυθμίσεις, τον Σεπτέμβριο, εισπράχθηκαν 
35.017.750 ευρώ, από τα οποία τα 19.290.939 
ευρώ αφορούν συνολικές εισπράξεις από 
ρυθμίσεις ανά φορέα, ενώ τα υπόλοιπα 
15.726.811 ευρώ, προέρχονται από εισπρά-
ξεις ανά φορέα, εκτός ρύθμισης. Τον ίδιο 
μήνα, 940 οφειλέτες απώλεσαν τη ρύθμιση, 
με συνέπεια μην μπορούν να εισπραχθούν 
ποσά ύψους 74.915.923 ευρώ. Επίσης, ελή-
φθησαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για 
το ποσόν των 357.034.364 ευρώ και ξεκίνη-
σε η διαδικασία για 18.662 κατασχέσεις εις 
χείρας τρίτων και για 1.198 παραγγελίες κα-
τάσχεσης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών 
στοιχείων των οφειλετών. Επίσης, προχώρη-
σε σε δεύτερο επίπεδο η διαδικασία κατά-
σχεσης για 162 ακίνητα και 17 περιπτώσεις 
κινητής περιουσίας, ενώ έγιναν 26 αναγγελί-
ες για πλειστηριασμούς και 1 για πτωχεύσεις 
– εκκαθαρίσεις. Για περιπτώσεις που έχουν 
απολέσει την ισχύουσα ρύθμιση οφειλών, 
έχει προχωρήσει η διαδικασία για 3.648 κα-
τασχέσεις εις χείρας τρίτων και 315 παραγγε-
λίες για κατασχέσεις κινητών ή και ακινήτων. 
Σε δεύτερο χρόνο, έχουν προωθεί 22 περι-

πτώσεις για κατασχέσεις ακινήτων και 6 για 
κατασχέσεις κινητής περιουσίας, ενώ έχουν 
γίνει και 3 αναγγελίες για πλειστηριασμούς. 
Το συνολικό ποσό των οφειλών για τα οποία 
λήφθηκαν αναγκαστικά μέτρα ανέρχεται σε 
63.589.297 ευρώ. Τέλος, το ποσό που διαβι-

βάστηκε στο ΚΕΑΟ για το μήνα Σεπτέμβριο, 
ανέρχεται από το ΙΚΑ σε 272.207.825 ευρώ 
και από το ΕΤΑΑ 2.576.000 ευρώ. Εξάλλου 
από σήμερα Δευτέρα δημοσίευσε το ΑΠΕ 
ότι θα μπορούν οι οφειλέτες των Ταμείων 
να υποβάλλουν αίτηση για τη ρύθμιση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους μετά την υπο-
γραφή της σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου 
από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η οποία αναρτάται 
σήμερα στην "Διαύγεια", οι οφειλές δύνανται 
να ρυθμιστούν σε έως και 100 δόσεις με μει-

ωμένο επιτόκιο 4,5% από την 1η Ιανουαρίου 
του 2013. Το ποσοστό της έκπτωσης επί των 
νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρη-
σης και λοιπών επιβαρύνσεων, (όπως αυτά 
έχουν διαμορφωθεί στις 31/12/12), κυμαί-
νεται από 100% στην περίπτωση της εφάπαξ 

καταβολής των οφειλών και φθάνει έως 20% 
στην περίπτωση που η οφειλή ρυθμιστεί στις 
100 δόσεις.
Προβλέπεται ακόμη, η δυνατότητα υποβολής 
νέας αίτησης επανένταξης στη ρύθμιση, για 
μια μόνο φορά, σε περιπτώσεις απώλειάς 
της για λόγους ανωτέρας βίας. Προβλέπε-
ται επίσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ίση μεταχείριση μεταξύ των οφειλετών που 
υπήχθησαν στη ρύθμιση της Νέα Αρχής του 
Ν.4152/2013, όπως ισχύει, και όσων υπα-
χθούν στη νέα ρύθμιση.

Σειρά έργων της Κρήτης εξήγγειλε ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης από το Ηράκλειο, όπως το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο 
Καστέλι, οι επεκτάσεις και βελτιώσεις στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζα-
ντζάκης» του Ηρακλείου, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ). 
Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών, στο Καστέλι θα γίνει επένδυση 
περίπου 800 εκατ. ευρώ, που έρχεται να δημιουργήσει «ένα αερο-
δρόμιο το οποίο θα αποτελέσει την καρδιά της αεροπορικής δραστη-
ριότητας και των αεροπορικών μεταφορών στη Μεσόγειο, προς την 
Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία». Για την κατασκευή του νέου αε-
ροδρομίου έχουν επιδείξει ενδιαφέρον επτά μεγάλοι όμιλοι Ελλήνων 
και ξένων επενδυτών. Οι τελικές, δεσμευτικές προσφορές από τους 
υποψήφιους παραχωρησιούχους για την ανάπτυξη και λειτουργία του 
νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι Ηρακλείου, θα υποβληθούν 
στις 16 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον υπουργό ενδέχεται να υπάρχει 
ανάδοχος στις αρχές του 2015 και η σύμβαση παραχώρησης να υπο-
γραφεί και να εγκριθεί από τη Βουλή στο τέλος του πρώτου τριμήνου 
του 2015. Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει χωροταξική μελέτη 

για τη συνολική αποτύπωση των χρήσεων γης στην περιοχή όπου 
θα αναπτυχθεί το νέο αεροδρόμιο και συνολική αναπτυξιακή μελέ-
τη. Παράλληλα, εξήγγειλε επέκταση 2.000 τ.μ. των χώρων υποδοχής 
αναχωρήσεων και αφίξεων του «Νίκος Καζαντζάκης» - προκειμένου 
να λειτουργήσει αξιοπρεπώς μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου 
αερολιμένα - αλλά και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την εικόνα 
του αεροδρομίου, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, μετά από ένταξή 
τους στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ο υπουργός Υποδομών 
ανακοίνωσε επίσης ότι για την κατασκευή του Βόρειο Οδικού Αξονα 
Κρήτης δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά θα χρησιμοποιηθεί η πρακτική 
των πληρωμών διαθεσιμότητας. Είπε ο ίδιος  ότι το έργο  θα κατα-
σκευαστεί, με τη μέθοδο της σύμβασης παραχώρησης. με συνδυασμό 
κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ιδιώτες 
επενδυτές και τράπεζες, που θα έρθουν να χρηματοδοτήσουν το έργο, 
με διάρκεια παραχώρησης τα 30 έτη. Η πρώτη φάση δημοπράτησης 
του έργου θα γίνει «το αργότερο στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 
2015» έτσι ώστε στα μέσα του 2016 να ξεκινήσει.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ  

Στα 11,3 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές

Ανακοινώσεις υπουργείου Υποδομών για έργα Κρήτης 
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Πιθανό φαίνεται να θεωρούν το ενδεχόμενο ενός ναυαγίου της ολοκλήρωσης 
της εξαγοράς του ΔΕΣΦΑ οι Αζέροι, μετά την απόφαση της DGcom να ξεκινήσει 
σε βάθος έρευνα για πιθανή κατάχρηση της θέσης της Socar ως διαχειριστή του 
ελληνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με την «Καθημε-
ρινή».  Αυτό προκύπτει από χθεσινή δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της 
Socar, Ρόβναγκ Αμπτου-
λάγιεφ. «Η διαδικασία 
είναι πιο περίπλοκη όταν 
μιλάμε για κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. Καθώς η Ελλάδα 
είναι μέλος της Ε.Ε., πρέ-
πει να περάσουμε μέσα 
από αυτή τη διαδικασία. 
Οι σχετικές εργασίες είναι 
υπό εξέλιξη και η Ελλάδα 
χρειάζεται τη συγκεκρι-
μένη πώληση. Αλλιώς, 
υπάρχουν πολλά άλλα 
μέρη για επενδύσεις και 
σχέδια πιο κερδοφόρα. Η 
Ελλάδα πάντως ενδιαφέ-
ρεται γι’ αυτό» δήλωσε ο 
επικεφαλής της Socar. Είναι η πρώτη φορά που από αζερικής πλευράς εκφρά-
ζεται έμμεση αμφισβήτηση ολοκλήρωσης της εξαγοράς που εκκρεμεί εδώ και 
17 μήνες αλλά και έμμεση αποστασιοποίηση από τους μέχρι τώρα χειρισμούς 
και εξελίξεις. Πιο ξεκάθαρα αποτυπώνεται η ενόχληση του Μπακού σε χθεσινό 
άρθρο του πρακτορείου Trend.az που εκφράζει την επίσημη γραμμή της κυβέρ-
νησης. «Η Ευρώπη θέλει πραγματικά να βρει μια εναλλακτική όπως ισχυρίζεται;» 
τονίζει το άρθρο της Gasimova, που δίνει ορισμένες απαντήσεις και σε ζητήματα 
που ανεπίσημα έχουν εγερθεί από την πλευρά της Gazprom. Οπως για παρά-
δειγμα ότι ο αγωγός TAP δεν είναι ιδιοκτησία της Socar αλλά μετέχουν σε αυτόν 
οι BP, Statoil, Fluxys, Enagas & Axpo, εταιρείες που εμπλέκονται κατά κάποιο 
τρόπο στην προμήθεια αερίου στην Ευρώπη. Το άρθρο επισημαίνει ότι οι βασικές 
ενεργειακές αποφάσεις της Ε.Ε. καθορίζονται από το ζητούμενο της ενεργειακής 
ασφάλειας και των εναλλακτικών πηγών προμήθειας.

Ναυαγεί η εξαγορά του ΔΕΣΦΑ

Τροπολογία με την οποία διευκρινίζεται πως τα αμε-
τακλήτως κατεδαφιστέα κτίσματα δεν υπάγονται στις 
διατάξεις του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση 
των αυθαιρέτων, κατατέθηκε την Παρασκευή στη 
Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Στην ίδια 
εξαίρεση υπάγονται και κτίσματα για τα οποία δεν 
έχει εκδοθεί πράξη υπαγωγής (με υπολογισμό προ-
στίμου και τυχόν κανονισμό των δόσεων που πρέπει 
να καταβληθούν) και δεν έχει καταβληθεί το σχετικό 
παράβολο.

Ο Κενυάτης Φελίξ Κάντι είναι ο νικητής του 32ου 
Μαραθωνίου της Αθήνας καθώς κάλυψε την απόστα-
ση σε 2 ώρες 10 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα, επίδοση 
που αποτελεί ρεκόρ διοργάνωσης και διαδρομής. Ο 
Χριστόφορος Μερούσης, από τον Βροντάδο Χίου, 
ήταν ο πρώτος Έλληνας μαραθωνοδρόμος που τερ-
μάτισε στο Καλλιμάρμαρο, σε δυο ώρες και 25 λεπτά.

Τροπολογία

Μαραθώνιος 

Δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση από την 
πυρκαγιά που ξέσπασε στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) 
Πτολεμαΐδας, σύμφωνα με τον τομεάρχη λειτουργίας Αν. Κε-
φαλά. «Ούτως ή άλλως, η 4η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας, 
λόγω επισκευών, τις τελευταίες 3 μέρες και αύριο αναμένο-
νταν να την εντάξουμε ξανά στο σύστημα. Προληπτικά, μετά 
την πυρκαγιά, θέσαμε εκτός λειτουργίας και την 3η Μονάδα, 
χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις» 
δήλωσε ο κ. Κεφαλάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 9 το 
πρωί της Κυριακής στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Πτο-
λεμαΐδας, στον υπόγειο χώρο της 4ης μονάδας όπου βρίσκο-
νται καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα 
με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης, δύο άτομα μετα-
φέρθηκαν προληπτικά, με αναπνευστικά προβλήματα, στο 
νοσοκομείο ενώ όλο το κτίριο έχει εκκενωθεί.  Στο σημείο 
βρίσκεται ισχυρή πυροσβεστική δύναμη αποτελούμενη από 
10 οχήματα και 21 άνδρες από τις Πυροσβεστικές υπηρεσίες 
Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και Φλώρινας. Παρά την φωτιά στα 
καλώδια, η πυροσβεστική διαβεβαίωσε ότι στην περιοχή της 
Πτολεμαΐδας γίνονται προσπάθειες να μην υπάρξει διακοπή 
ρεύματος

Πυρκαγιά στον ΑΗΣ  
Πτολεμαΐδας 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω ερ-
γασιών, ισχύουν από σήμερα και μέχρι 
τις 12 Νοεμβρίου στην Κοιλάδα των 
Τεμπών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή 
διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, 
αποφασίσθηκαν για όλα τα φορτη-
γά αυτοκίνητα άνω των 3,5 τόνων και 
λεωφορεία, οι παρακάτω κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις: 1. Απαγόρευση της ει-
σόδου από Εγνατία Οδό στην Π.Α.Θ.Ε., 
στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, 
μέσω Α/Κ Κλειδίου. 2.Απαγόρευση 
της εισόδου και κυκλοφορίας στην 
Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης από 
κόμβο Νησελίου έως τα όρια του νο-
μού Ημαθίας με το νομό Πιερίας, στο 

ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατερίνη. 3. 
Απαγόρευση της εισόδου στην Π.Ε.Ο. 
Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, στο ρεύμα 
κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέσω Α/Κ 
Νησελίου. 4. Απαγόρευση της εισό-
δου και κυκλοφορίας στην Επ.Ο. Βέ-
ροιας – Μελίκης – Κυψέλης – Π.Ε.Ο. 
Αλεξάνδρειας-Κατερίνης στο ρεύμα 
κυκλοφορίας προς Κυψέλη, μέσω Α/Κ 
Βέροιας. Η κυκλοφορία των φορτηγών 
αυτοκινήτων και των λεωφορείων , θα 
διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων 
οδών, Βέροια - Εγνατία Οδός - Κοζάνη 
– Ε.Ο. Κοζάνης – Ελασσόνας – Τυρνά-
βου Αμπελώνα – Γυρτώνης –Π.Α.Θ.Ε., 
είτε Βέροια - Εγνατία Οδός - Κοζάνη – 
Ε.Ο. Κοζάνης – Γρεβενών – Καλαμπά-
κας – Τρικάλων – Λάρισας –Π.Α.Θ.Ε.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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Εκατοντάδες μικροί σεισμοί έχουν έχουν 
εκδηλωθεί στη βορειοδυτική Νεβάδα, από 
το θερινό ηλιοστάσιο και μετά, ενώ τις 
τελευταίες ημέρες έχουν εξελιχθεί σε ένα 
κρεσέντο, προκαλώντας την προσοχή των 
σεισμολόγων και γεωλόγων. Αν και αυτά τα 
σμήνη σεισμών, όπως αποκαλούνται από 
τους ειδικούς, δεν σημαίνουν απαραίτητα 
ότι θα φέρουν και έναν ισχυρό σεισμό, οι 
σεισμολόγοι συνιστούν προετοιμασία για 
κάθε ενδεχόμενο. Το Τμήμα Γεωλογικής 
Επισκόπησης των ΗΠΑ, πάντως, έχει ανι-
χνεύσει πολλές φορές τέτοια σμήνη, που 
φτάνουν ως και χιλιάδες μικρές δονήσεις 
σε μικρό χρονικό διάστημα.
Τον Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, περίπου 
500 μικροί σεισμοί, εκδηλώθηκαν στη 
νοτιοανατολική Καλιφόρνια εντός δυο 
ημερών, με τον ισχυρότερο να φτάνει σε 
μέγεθος 3,8 Ρίχτερ. Το αξιοπερίεργο με το 
σμήνος της Νεβάδα είναι ότι καταγράφηκε 

εντός των ορίων του Εθνικού Καταφύγι-
ου Άγριας Ζωής Sheldon, ξεκίνησε να 
εκδηλώνεται στις 12 Ιουλίου και συνεχί-
ζεται. Μάλιστα, από τις 30 Οκτωβρίου, οι 
δονήσεις έχουν ισχυροποιηθεί, με τρεις 
πάνω από μεγέθους 4,0 Ρίχτερ και τον 
ισχυρότερο να καταγράφεται την περα-
σμένη Τρίτη, 4,6 Ρίχτερ. Παρόμοια σμήνη 
έχουν οδηγήσει και σε ισχυρότερους σει-
σμούς. Το 1968, στο Όρεγκον, ένα σμήνος 
που διήρκεσε αρκετούς μήνες, έδωσε 
τρεις σεισμούς μεγέθους 5 Ρίχτερ, ενώ το 
2008 σε άλλη περιοχή της Νεβάδα έδωσε 
αντίστοιχη δόνηση, προκαλώντας μέτριες 
βλάβες. Ωστόσο, στην περιοχή όπου εκδη-
λώνεται το νέο σμήνος σεισμών υπάρχουν 
δυο μικρές πόλεις, με πληθυσμό 2.500 
κατοίκους η κάθε μια και σε απόσταση 
περίπου 40 μίλια από το επίκεντρο.

ΣΜΗΝΗ ΣΕΙΣΜΩΝ

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΟΙ …ΔΙΔΥΜΟΙ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΥΝ ΣΤΟ DUBAI

Σε μια περιοχή τρεις φορές μεγαλύτερη από το 
Downtown Dubai και το υψηλότερο κτίριο του 
κόσμου, ο «Burj Khalifa», σχεδιάζεται να ανα-
πτυχθεί ένα νέο τμήμα της πόλης των Αραβικών 
Εμιράτων, όπου προβλέπονται νέες εντυπωσι-
ακές αρχιτεκτονικές κατασκευές, μεταξύ των 
οποίων και οι υψηλότεροι δίδυμοι πύργοι στον 
κόσμο.

Το σχέδιο ανάπτυξης, υπό τη γενική ονομασία «Port Dubai Creek», προωθεί η κοινοπραξία των εται-
ρειών Emaar και Dubai Holding , θα δημιουργηθεί δίπλα στο «Ras Al Khor», το καταφύγιο άγριας 
ζωής, για να αποτελέσει ένα νέο πόλο προσέλκυσης επισκεπτών. Στην περιοχή θα αναπτυχθούν 
εμπορικές χρήσεις, σε άμεση συνάρτηση με εγκαταστάσεις αναψυχής και περιοχές κατοικίας. Κατά 
την πρώτη φάση του έργου, θα κατασκευαστεί ένα σύμπλεγμα από έξι πύργους, τρία πολυτελή ξενο-
δοχεία, καταστήματα λιανικής πώλησης, όπου θα συμπεριληφθούν 39.000 οικιστικές μονάδες!
Αναμφισβήτητα κατασκευαστικά μεγέθη τεράστια, οι αριθμοί του οποίου προκαλούν ίλιγγο.

4

H FC Μπάτε, η ποδοσφαιρική ομάδα της Λευκορωσίας, απέκτησε ένα σύγχρονο και οπωσδήποτε εντυ-
πωσιακό γήπεδο, 13.000 θέσεων, την Arena Borisov, που βρίσκεται μέσα σε ένα περιαστικό δάσος. Η 
κατασκευή ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η εξωτερική μορφή δείχνει ως μια, λίγο ακανανόνιστη, διάτρητη 
σαμπρέλα που έχει αφεθεί στο έδαφος. Η εξωτερική επιφάνεια δεν είναι παρά μια μεταλλική κατασκευή 
και οι τρύπες της μεγάλα γυάλινα παράθυρα, απ’ όπου διαχέεται το φως από το εσωτερικό του γηπέδου 
στο περιβάλλον, δημιουργώντας εντυπωσιακές φωτοσκιάσεις.
Η μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής έγινε από το Σλοβένικο αρχιτεκτονικό γραφείο OFIS, που κέρδισε 
τον διαγωνισμό το 2010 και χρειάστηκε τρία χρόνια για να υλοποιήσει την πρότασή του. Το νέο γήπεδο, το 
οποίο καλύπτει έκταση 3.628 τ.μ., διαθέτει  480 τ.μ. γραφεία, 620 θέσεις VIP, 100 θέσεις τύπου και χώρο 
στάθμευσης για 800 οχήματα.
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το νέο καθεστώς που θα ισχύσει βάσει Solvency 
II αποκλειστικά στη «Ν»- ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ- Έκτακτα μέτρα αποφυγής συστημικών 
κινδύνων • Προϋπολογισμός 2015- ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ • Για να επιστρέψει η τρόικα ζητεί προσύμφωνο για 
το ασφαλιστικό και το εργασιακό- ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ Η 
ΠΙΕΣΗ- Οι εταίροι μας απαιτούν να υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος 
Δεκεμβρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Όλη η νέα ρύθμιση- ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ • Αργή στροφή από τις εξαγωγές 
στην κατανάλωση- Ο ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  •  Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΕ 35.000 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  •  ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΟ «ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣ».

ΕΘΝΟΣ: Ολόκληρη η εγκύκλιος για την τακτοποίηση των οφειλών 
στο Δημόσιο- ΠΟΙΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ- 
Από σήμερα έως και τέλη Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων- Εκπτώσεις 
στις προσαυξήσεις από 20% μέχρι και 100%- Χάνουν το δικαίωμα 
όσοι καθυστερήσουν δύο δόσεις  •  Ελλάδα- Κύπρος: ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΙΓΥΠΤΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ  •  Βόμβα από ΣτΕ: 
ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΕ 457 ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Κυβερνητικοί λεονταρισμοί 
για το νέο πακέτο λιτότητας- ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ… ΠΑΡΑΚΑΛΩΝΤΑΣ- 
Νέα μέτρα 2,5 δισ. ζητά η τρόικα για το 2015  •  Ασφαλιστικό: 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  •  Ληξιπρόθεσμα: 
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Για ελεύθερους επαγγελματίες- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΙΝ 

ΤΑ 67  •  ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΝΤ ΣΕ ΜΕΡΚΕΛ ΓΙΑ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ  •  
Αζέροι για ΔΕΣΦΑ- ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ…

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τα 15 «παράθυρα» για πρόωρη έξοδο- 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΤΑ 62 ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΩΣ 12 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 
ΕΤΗ  •  «ΓΚΑΖΙ» ΣΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ, «ΦΡΕΝΟ» ΤΡΟΪΚΑΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  •  Τι προβλέπει η απόφαση- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 15 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  •  Ρεκόρ συμμετοχών 
από απλούς πολίτες, αλλά και ρεκόρ διαδρομής από τον Κενυάτη Φ. 
Κάντι- 35.000 ΕΤΡΕΞΑΝ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:  Η τρόικα λέει «όχι» στις 100 δόσεις, η κυβέρνηση 
προχωράει κανονικά τη ρύθμιση- ΔΕΛΤΙΟ ΘΥΕΛΛΗΣ- Αμηχανία και 
προβληματισμός στο Μαξίμου για τις ασφυκτικές πιέσεις των δανειστών  
•  Κάιρο: Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΙΣ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ- Ο Σαμαράς προσπαθεί, ο 
Τσίπρας τορπιλλίζει.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Νταβούτογλου και οι στρατοκράτες της Άγκυρας 
απειλούν ευθέως με πόλεμο, μια ημέρα μετά την τριμερή συνάντηση 
Ελλάδας- Κύπρου- Αιγύπτου- ΤΟΥΡΚΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ: «ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ»!
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ΠΟΙΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-41-43 | 10/11/2014

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, 
καθώς είναι έτοιμη η σχετική εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας Γιάννη 
Βρούτση. H εγκύκλιος φτάνει σήμερα στα ασφαλιστικά ταμεία και 
αμέσως ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τη ρύθμιση των οφειλών 
έως και σε 100 δόσεις (ανάλογη είναι η διαδικασία και για την Εφορία).
Για την ένταξη στη ρύθμιση αρκεί μία αίτηση, η οποία πρέπει να 
υποβληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου. Αναγκαία προϋπόθεση 
είναι να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμα από τον Οκτώβριο και μετά.
Σημειώνεται πως στα Ταμεία υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την 
ημερομηνία καταβολής των ει άφορων. Με βάση την εγκύκλιο στο ΙΚΑ 
ρυθμίζονται οφειλές έως και της μισθολογικής περιόδου του Αυγούστου 
και στον ΟΑΕΕ οφειλές έως και περιόδου Ιουλίου - Αυγούστου (καθώς 
η καταβολή των εισφορών είναι διμηνιαία για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες).
Με τη νέα ρύθμιση προβλέπονται τα εξής:
- Οι οφειλές κάτω των 15.000 ευρώ ρυθμίζονται ακόμα και σε 100 δόσεις. 
Το ποσοστό της έκπτωσης επί των νόμιμων προσαυξήσεων, τελών 
καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων -όπως έχουν διαμορφωθεί στο 
τέλος του 2012- καθορίζεται στο 20%.
- Οι οφειλές από 15.000 έως και ένα εκατομμύριο ευρώ ρυθμίζονται έως 
και σε 72 δόσεις. To ποσοστό της έκπτωσης στα πρόσθετα τέλη ξεκινά 
από 30% και φτάνει ακόμα και το 100% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.
- Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης καθορίζεται στα 50 ευρώ.
- Το ετήσιο επιτόκιο από 1ης Ιανουαρίου 2013 -με το οποίο βαρύνεται η 
κύρια οφειλή- μειώνεται σε 4,56%.
- H ρύθμιση ισχύει για όλα τα Ταμεία εκτός από τo NAT.
- Για οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου παραμένουν σε ισχύ 
παλαιότερες διατάξεις (του Ν. 4152/2013).
Όσοι οφειλέτες μπουν στη ρύθμιση και πληρώσουν την πρώτη δόση 
θα πάρουν μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, το οποίο επέχει θέση 
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας Επίσης αναστέλλεται η 
λήψη αναγκαστικών μέτρων, δηλαδή δεν θα γίνονται κατασχέσεις, 
πλειστηριασμοί κ.ά Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους οφειλέτες που 
είναι ήδη στη ρύθμιση «Νέα αρχή».
Συγκεκριμένα έχουν δύο επιλογές: 
- Να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής. 
Ταυτόχρονα θα υπόκεινται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2013 σε 
επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδρομικά από την ένταξή τους στην 
προηγούμενη ρύθμιση (Νέα Αρχή του Ν. 4152/2013) των ενώσεων της 
νέας ρύθμισης.
- Να διατηρήσουν τη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013, ενώ 
ταυτόχρονα θα υπόκεινται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2013 σε 
επιτόκιο 4,56%.
Επίσης θα τύχουν αναδρομικά από την ένταξή τους στην προηγούμενη 
ρύθμιση (Νέα Αρχή) των ενώσεων της νέας ρύθμισης, καθώς και μία 
πρόσθετη μείωση 20% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και 
λοιπών επιβαρύνσεων αναδρομικά.
Οι οφειλέτες δεν χάνουν τη ρύθμιση αν καταβάλλουν τις τρέχουσες 
εισφορές, αλλά δεν καταβάλλουν εγκαίρως μέχρι δύο δόσεις τον χρόνο 
(για χρονικό διάστημα μέχρι ενός μηνός η κάθε δόση). Αυτό μπορεί να 
συμβεί μετά την πάροδο έξι μηνών από την ένταξη στη ρύθμιση, ενώ θα 
υπάρξει μηνιαία προσαύξηση 2%.

ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-14 | 10/11/2014

Στο μισό πέφτουν τα πρόστιμα για συνταξιούχους που δουλεύουν με 
τροπολογία που αναμένεται να καταθέσει σήμερα στη Βουλή ο υπουργός 
Εργασίας Γιάννης Βρουτσης.
Η μείωση κατά 50% που έχει ως στόχο την εκλογίκευση των ποινών 
αυτών αφορά όχι μόνο όσους συνταξιούχους θα εντοπισθούν από 
τώρα και στο εξής να εργάζονται (είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες) αλλά και όσοι εντοπίστηκαν το τελευταίο διάστημα από 
τους ελέγχους που έχουν γίνει.
Ειδικότερα η τροπολογία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι «παράλειψη 
της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό εις βάρος του συνταξιούχου 
του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν 
άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα 
της αυτοαπασχόλησης, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε 
φορέας δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και 
μέχρι του ύψους του ενός τετάρτου της σύνταξης. Για δηλώσεις που η 
υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, 
ο προβλεπόμενος καταλογισμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται 
κατά 50%».
Πρόκειται δηλαδή για μείωση έως 50% στα πρόστιμα που επέβαλαν η 
θα επιβάλουν τα Ταμεία σε όσους συνταξιούχους εντοπισθούν - μέσα 
από τις διασταυρώσεις - όταν απασχολούνταν είτε ως μισθωτοί είτε ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς να το έχουν δηλώσει.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους 
συνταξιούχους λόγω γήρατος ΙΚΑ ή άλλων Ταμείων οι οποίοι 
αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αναστέλλεται η καταβολή τόσο της 
κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 
55ου έτους της ηλικίας τους. Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της 
ηλικίας, λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης 
η κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου 
εργάτη (έως 991,20 ευρώ) και το υπερβάλλον ποσό μειωμένο κατά 70%.
Η επικουρική σύνταξη δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό 
του ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή, ενώ το όριο των 30 
ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για κάθε ανήλικο 
παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και μέχρι τη 
συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για κάθε παιδί το 
οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
Συνταξιούχοι λόγω γήρατος ΙΚΑ ή άλλων Ταμείων που 
αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, 
λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων 
συντάξεων που αντιστοιχεί σε 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 
1.982,40 ευρώ προσαυξανόμενα αντίστοιχα για κάθε ανήλικο παιδί) και το 
υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Πέραν της περικοπής της σύνταξης, οι 
συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές 
προσαυξημένες κατά 50%.
Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή 
αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν ανάλογα με τον βαθμό της αναπηρίας 
τους περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος προβλέπεται 
η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεων τους - κύριων και επικουρικών.
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ. Τονίζεται ότι ήδη εκδόθηκαν αποφάσεις του Γιάννη 
Βρούτση για τη διενέργεια διασταυρώσεων μέσω της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και των ηλεκτρονικών αρχείων 
της «Εργάνης» και της Ενιαίας Αρχής πληρωμών.
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Οι διασταυρώσεις γίνονται μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κοινωνικής Ασφάλισης (η οποία τηρεί το μητρώο των περίπου 2.654.000 
συνταξιούχων της χώρας) και των ηλεκτρονικών αρχείων του «Εργάνη» 
(όπου καταγράφονται με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση όλοι οι 
απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, η σχέση εργασίας τους και το ύψος 
της καταβαλλόμενης αμοιβής), αλλά και της Ενιαίας Αρχής πληρωμών (η 
οποία τηρεί, σε μηνιαία βάση, στοιχεία για τους μισθοδοτούμενους από 
το Δημόσιο).
ΟΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΤΟ «ΕΡΓΑΝΗ». Με άλλη διάταξη της ίδιας τροπολογίας 
του υπουργού Εργασίας περίπου 195.000 επιχειρήσεις θα αναγκαστούν 
να δηλώνουν από τώρα και στο εξής ηλεκτρονικά κάθε αλλαγή ή 
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας 
στο πληροφορικό σύστημα «Εργάνη». Στην πράξη, οι επιχειρήσεις θα 
υποχρεούνται στην υποβολή συμπληρωματικών πινάκων, το αργότερο 
την ίδια ημέρα της τροποποίησης και σίγουρα πριν από την ανάληψη 
εργασίας από τον απασχολούμενο. Η διάταξη αυτή θα διευκολύνει και 
τους ελέγχους που διενεργούν το ΣΕΠΕ και η αρμόδια υπηρεσία του 
ΙΚΑ, ΕΥΠΕΑ. Μέχρι σήμερα οι αλλαγές αυτές έπρεπε να δηλωθούν από 
τις επιχειρήσεις σε αθεώρητο βιβλίο γεγονός που άφηνε περιθώρια για 
μεγάλη παραβατικότητα από τους υπόχρεους. Στο υπουργείο Εργασίας 
θεωρούν ότι με το μέτρο αυτό θα υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις 
να δηλώνουν τις μεταβολές στις υπερωρίες καθώς θα είναι πλέον 
ευκολότερος ο έλεγχος μέσω των διασταυρώσεων.

ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ Η ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-7 | 10/11/2014

Το δημοσιονομικό «κενό» που βλέπει η τρόικα για το 2015 φέρνει πιο 
κοντά τα μέτρα για το ασφαλιστικό, που επιδιώκει με κάθε μέσο να 
αποφύγει η κυβέρνηση στην παρούσα φάση, καθώς τα Ταμεία είναι ένας 
από τους βασικούς κινδύνους δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Παρά την 
επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και για το 2015 -έστω και 
μειωμένης κατά 30%- η τρόικα διαμηνύει πως εξακολουθεί να εκτιμά 
ότι για την επίτευξη του στόχου του επόμενου έτους υπάρχει ένα «κενό» 
ύψους 2-2,5 δισ. ευρώ, το οποίο μπλοκάρει τη διαδικασία κατάρτισής 
του.
Στο πλαίσιο αυτό, ο προϋπολογισμός του 2015 παραμένει σε εκκρεμότητα 
11 μέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία κατάθεσής του στη Βουλή, 
που είναι η 21η Νοεμβρίου.
Οι ανησυχίες των δανειστών εστιάζονται τόσο στα έσοδα όσο και στις 
δαπάνες, αλλά κυρίως φοβούνται πως η έξοδος από το μνημόνιο και το 
νέο χαλαρότερο πλαίσιο εποπτείας που επιδιώκει η Αθήνα θα οδηγήσουν 
σε εκτροχιασμό την επιχειρούμενη δημοσιονομική προσαρμογή. 
Ταυτόχρονα αρνητικός παράγοντας για τους δανειστές είναι η πολιτική 
αβεβαιότητα και επιδιώκουν να δεσμεύσουν την κυβέρνηση σε 
συγκεκριμένους στόχους και μέτρα.
Ειδικότερα η τρόικα εκτιμά πως για να επιτευχθεί ο στόχος του 
πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3% του ΑΕΠ ή 5,65 δισ. ευρώ, 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα 2 έως 2,5 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση δεν έχει 
επιχειρήσει μέχρι τώρα να ζητήσει επισήμως τη μείωση των στόχων για 
τα πρωτογενή πλεονάσματα των επόμενων ετών, καθώς από τις πρώτες 
νύξεις που έγιναν η στάση των ελεγκτών ήταν αρνητική.
Το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων έχει καθοριστική σημασία 
για την εξέλιξη του δημόσιου χρέους, καθώς ολόκληρο το ποσό του 

πρωτογενούς πλεονάσματος διατίθεται για τόκους και χρεολύσια, ενώ 
εάν υπάρχουν υπερβάσεις από το στόχο το 70% θα διατίθεται για τη 
χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών και δημόσιων επενδύσεων και το 
30% θα μεταφέρεται στο λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του δημόσιου 
χρέους.
Η τρέχουσα μελέτη βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους έχει λάβει υπόψη 
της τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία έχουν ήδη προσδιοριστεί 
και εφόσον αυτά χαμηλώσουν τότε αλλάζουν επί το δυσμενέστερο τα 
δεδομένα για τη βιωσιμότητα του χρέους εάν δεν προκύψουν οφέλη 
από άλλες παραμέτρους, όπως έσοδα αποκρατικοποιήσεων, ταχύτερη 
ανάπτυξη, χαμηλά επιτόκια κ.λπ.
Ενδεχομένως, ζήτημα μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων θα 
τεθεί εάν οι εταίροι της Ευρωζώνης τηρήσουν την υπόσχεσή τους και 
λάβουν μέτρα για την περαιτέρω μείωση του χρέους, όπως προβλέπει η 
απόφαση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Ωστόσο, πηγές από 
τις Βρυξέλλες αρνούνται τώρα ότι χρειάζονται νέα μέτρα για το χρέος 
και στην καλύτερη περίπτωση μεταθέτουν τη λήψη των αποφάσεων για 
αργότερα.
Κίνδυνος από τα Ταμεία 
Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, γιατί θα 
πρέπει να πείσει τους επικεφαλής της τρόικας ότι θα επιτευχθεί ο στόχος 
του πρωτογενούς πλεονάσματος όπως έχει σχεδιαστεί, χωρίς τη λήψη 
νέων μέτρων, ώστε να μην ανοίξει εσωτερικά μέτωπα. Είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να πειστούν οι δανειστές, οι οποίοι βλέπουν αστοχίες σε 
δαπάνες και έσοδα.
Συγκεκριμένα, ανησυχητική είναι η εξέλιξη των δαπανών των 
ασφαλιστικών ταμείων, καθώς έχουν απορροφήσει στο εννεάμηνο του 
2014 το μεγαλύτερο ύψος της ετήσιας επιχορήγησης, με τον ΟΑΕΕ να την 
έχει υπερβεί.
Ειδικότερα στον ΟΑΕΕ καταβλήθηκαν στο εννεάμηνο 850 εκατ. ευρώ, 
όταν για το σύνολο του έτους είχε προϋπολογιστεί η καταβολή 800 
εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι πέρυσι το εννεάμηνο η επιχορήγηση προς 
τον ΟΑΕΕ είχε ανέλθει σε 1.170 εκατ. ευρώ και φέτος το ποσό που 
καταβλήθηκε για την ίδια περίοδο είναι μειωμένο κατά 27,4%.
Όμως το συνολικό ετήσιο κονδύλι είναι μειωμένο για φέτος κατά 46,3%, 
το οποίο φαίνεται πως είναι εκτός δημοσιονομικής πραγματικότητας.
Σημειώνεται πως το ύψος των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης 
και περίθαλψης είχε αναθεωρηθεί τον περασμένο Απρίλιο με το 
Μεσοπρόθεσμο και το ποσό αναπροσαρμόστηκε σε 13.756 εκατ. 
ευρώ, αυξημένο κατά 486 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων του 
προϋπολογισμού, αλλά δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των 
Ταμείων.
Σύμφωνα με την εκτίμηση που αναγράφεται στο προσχέδιο του 
προϋπολογισμού, οι σχετικές δαπάνες θα υπερβούν και το νέο στόχο 
κατά 635 εκατ. ευρώ, αλλά η τρόικα ανησυχεί για μεγαλύτερη υπέρβαση.
Η εξέλιξη αυτή αφενός επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014, σε 
σημείο που να κινδυνεύει και ο στόχος του πλεονάσματος 1,5% του ΑΕΠ 
ή 2,7 δισ. ευρώ, αλλά δημιουργεί ανησυχίες στους δανειστές και για 
το 2015, καθώς εκτιμούν πως δύσκολα θα επιτευχθούν οι στόχοι του 
επόμενου έτους χωρίς νέες παρεμβάσεις.
Εξηγείται έτσι και η επιμονή των ελεγκτών για τη λήψη μέτρων στον 
τομέα του ασφαλιστικού, ώστε να μειωθούν οι δαπάνες των Ταμείων, που 
αποτελούν ένα από τα σημεία τριβής με την κυβέρνηση.


