
Το 44,8% των συνταξιούχων (1.189.396 από 2.654.784) παίρνουν συντάξεις κάτω 
από το σταθερό όριο της σχετικής φτώχειας των 665 ευρώ, σύμφωνα με το 

υπουργείο Εργασίας.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τα πάντα για τις τράπεζες, σχεδόν τίποτα για τους 
πολίτες. Αν αυτό έχει γίνει ευρύτατα γνωστό σε σχέση 
με τους χειρισμούς της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
σήμερα τεκμηριώνεται και από τους χειρισμούς της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την Τετάρτη, για 
παράδειγμα, αποφάσισε την αύξηση του ορίου πρό-
σβασης στον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας 
ELA κατά 1,3 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες, 
ανεβάζοντας συνολικά το όριο χρηματοδότησής τους 
σε 71,1 δισ. ευρώ, αλλά ο ELA έχει αποκλειστεί ακόμη 
και ως έμμεσο τρόπο κρατικής χρηματοδότησης.
Θυμίζουμε ότι μετά το Eurogroup της 16ης Φεβρουα-
ρίου, η ΕΚΤ είχε εκδώσει έμμεσο πλην, όμως, σαφές 
«απαγορευτικό» για περισσότερες αγορές εντόκων 
από τις ελληνικές τράπεζες, τονίζοντας πως δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό το σκοπό η ρευστότητα 
του ELA, επισημαίνοντας ότι θα επιτηρεί όλους τους 
κωδικούς των ομολόγων τους οποίους κάνουν repos 
στην ΤτΕ, προκειμένου να αντλήσουν ρευστότητα 
μέσω ELA. Μάλιστα, αν είναι ακριβές δημοσίευμα των 
Financial Times, οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις 
προς τις ελληνικές τράπεζες θα καταστούν και νομικά 
δεσμευτικές!
Η στάση αυτή της ΕΚΤ έχει γίνει αντικείμενο σκληρής 
κριτικής από την ελληνική κυβέρνηση, αφού είναι 
φανερό πως επιτείνει την χρηματοδοτική ασφυξία, κάτι 
το εντελώς αντίθετο από τη στάση που τήρησε το 2012, 
επιτρέποντας αύξηση των αγορών εντόκων γραμματί-
ων από τις ελληνικές τράπεζες. 
Βεβαίως, ο Mario Draghi απαντά πως η ΕΚΤ έχει 
χρηματοδοτήσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο 
κράτος της ευρωζώνης την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν 
αλλάζει την ουσία των πραγμάτων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά  
στη σελ. 3 και 4 

ΣΗΜΕΡΑ

Σε θετικό κλίμα, με κυβερνητικές δε-
σμεύεις και διαβεβαιώσεις για νέες 
νομοθετικές  ρυθμίσεις, άμεσες πρω-
τοβουλίες και διοικητικές παρεμβάσεις 
πραγματοποιήθηκε η χθεσινή, δεύτερη 
συνάντηση της διοίκησης του ΤΕΕ και 
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 
Εργασίας, στο πλαίσιο της σταθερής 
συνεργασίας, που έχει δρομολογηθεί 
μεταξύ των δύο πλευρών για την επί-
λυση των ασφαλιστικών θεμάτων των 
μηχανικών. Συναντήθηκαν με τον γενι-
κό γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
Γιώργο Ρωμανιά ο πρώτος αντιπρόε-
δρος της ΔΕ ΤΕΕ, που ασκεί καθήκο-
ντα προέδρου ΤΕΕ  Θόδωρος Σερα-
φίδης  και ο πρόεδρος της Κεντρικής 
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γιάννης Κυρια-
κόπουλος. Στην αιχμή των εξελίξεων, 
η δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσω-
πος της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου, σε  συνεργασία και διάλογο με 
το ΤΕΕ, να προωθήσει το συντομότερο 
δυνατόν νομοθετική ρύθμιση αναμόρ-
φωσης  του συστήματος ασφαλιστικών  
εισφορών, η οποία θα αντιμετωπίζει 
θετικά τόσο το αίτημα της ελεύθερης 
επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, 
όσο και τον αριθμό των ασφαλιστικών 
κατηγοριών σε νέα ορθολογική βάση. 
Το υπουργείο Εργασίας δηλώνει απε-
ρίφραστα ότι κατανοεί το δίκαιο των 
σχετικών αιτημάτων του ΤΕΕ και των 
μηχανικών και δεσμεύεται να συνερ-
γαστεί και να νομοθετήσει μία ασφα-

λιστικά βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και 
οικονομικά ρεαλιστική, σύμφωνα με τις  
πραγματικές δυνατότητες των μηχανι-
κών, που πλήττονται βάναυσα από την 
κρίση όλα τα τελευταία χρόνια μέχρι 
σήμερα, αναμόρφωση του συστήματος 
ασφαλιστικών  εισφορών και κατηγορι-
ών. Το ΤΕΕ από την πλευρά του δηλώ-
νει προς κάθε κατεύθυνση ότι η τυφλή 
εισπρακτική επιχείρηση και μάλιστα 
αναδρομικά υπέρογκων εισφορών και 
προσαυξήσεων του υπουργείου Εργα-
σίας επί Γ. Βρούτση και της διοίκησης 
του ΕΤΑΑ επί του κ. Σελλιανάκη έχει 
οριστικά ενταφιαστεί από τους θεσμι-
κές παρεμβάσεις και τους αγώνες του 
ΤΕΕ και των μηχανικών. 

«Σελλιανάκης τέ-
λος από το ΔΣ του 
ΕΤΑΑ», ανακοίνω-
σε το υπουργείο 
Εργασίας στους 
εκπροσώπους του 
ΤΕΕ και δεσμεύτη-
κε για την άμεση 
επίλυση σειράς 
ασφαλιστικών 
θεμάτων των μη-
χανικών.

ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΕ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 Ακυρώνεται  το τυφλό  
εισπρακτικό σχέδιο εις βάρος 

των μηχανικών

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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:  «Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε. – 
Δήλωση φόρου εισοδήματος Οικονομικού έτους 
2015»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Εκδήλωση: «ΑΠΕ και Κτίρια»
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Διεθνές συμπόσιο για την πολεο-
δομική και σιδηροδρομική ανάπτυξη της Αθήνας
ΑΘΗΝΑ

ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Ελληνικό Παραρτήμα της 
ASHRAE

ΕΜΠ,  Πανεπιστήμιο Πατρών,  
Πολυτεχνείο ΕΤΗ  Ζυρίχης

2
Απριλίου

2015

7
Απριλίου

2015

16-17
Απριλίου

2015

Τ
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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

«Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εργασιών  
και Στοιχεία Υποσταθμών»

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βιοεξυγίανσης  
Περιβάλλοντος

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχα-
νολόγων – Ηλεκτρολόγων, Τμήμα Κεντρικής και 
Δυτικής Θεσσαλίας, διοργανώνει, υπό την αιγίδα 
του ΤΕΕ, εσπερίδα με θέμα: “Ασφάλεια Ηλεκτρο-
λογικών Εργασιών και Στοιχεία Υποσταθμών”, που 
θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου 2015 στο 
κτίριο του ΤΕΕ (Καλλιθέας 7, Λάρισα, 17:00-21:30).
Σκοπός της εκδήλωσης –όπως τονίζεται σε ανα-
κοίνωση- είναι η απόκτηση γνώσεων που απαι-

τούνται για εργασίες σε Υποσταθμούς Χαμηλής 
και Μέσης Τάσης, καθώς και ο εντοπισμός των 
κινδύνων και η αντιμετώπισή τους. Το σεμινάριο 
απευθύνεται σε μηχανικούς, εγκαταστάτες και 
γενικά τεχνικό προσωπικό και αφορά ζητήματα 
ασφάλειας κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών 
εργασιών. Απαραίτητη προϋπόθεση η δήλωση 
συμμετοχής στη Γραμματεία του Συλλόγου. 
 Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο 
της Μπολόνια διοργανώνουν το 6ο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο Βιοεξυγίανσης Περιβάλλοντος (6th 
European Bioremediation Conference), το οποίο 
θα διεξαχθεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 
2015 στα Χανιά Κρήτης. 
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, το συνέ-
δριο θα αποτελέσει ένα φόρουμ για επιστήμονες, 
τεχνικούς συμβούλους, μηχανικούς και κατασκευ-
αστές από όλο τον κόσμο που θα παρουσιάσουν 
τα αποτελέσματα των τελευταίων ερευνών και 
θα έρθουν σε επαφή για να διερευνήσουν τις 
μελλοντικές τάσεις, τις νέες προκλήσεις και την 
τεχνολογική πρόοδο στις μεθόδους βιολογικής 
αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών που περι-
λαμβάνει ρυπασμένα εδάφη, ιζήματα, επιφανειακά 
και υπόγεια ύδατα, βιομηχανικά απόβλητα καθώς 
και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, στο 
συνέδριο θα παρουσιαστούν και εργασίες στην 
διατήρηση των φυσικών πόρων μέσω της ανακύ-
κλωσης και της βιολογικής αποκατάστασης.
Πληροφορίες: www.ebc-vi.tuc.gr

   Ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Διπλωματούχων Μηχανικών Νομού Καρδί-
τσας διοργανώνει -για τρίτη συνεχή χρονιά- 
επταήμερο δράσεων και εκδηλώσεων για 
την πόλη της Καρδίτσας με τίτλο «ΕπιΣκέ-
πτομαι την πόλη μου 2015». Μια εβδομάδα 
(28 Μαρτίου ως 4 Απριλίου 2015) συζητή-
σεων, αναζητήσεων και (επι)σκέψεων, όπου 
επιχειρείται ο επαναπροσδιορισμός της 
σχέσης των κατοίκων με την πόλη. 
Θέμα της φετινής διοργάνωσης: «Ανασυν-
θέτοντας την ταυτότητα της πόλης».
Θεματικές περιοχές των δράσεων:
Ανθρώπινο δυναμικό και καταπολέμηση της 
ανεργίας - παραδοσιακά επαγγέλματα που 
αναβιώνουν - νέας γενιάς επαγγελματικές 
συνεργασίες - Η τέχνη και ο πολιτισμός ως 
μέσο έκφρασης και ευκαιρία απασχόλησης- 
Φυσικοί πόροι και ανάδειξή τους μέσω της 
επισκεψιμότητας- Μέσα διασύνδεσης της 
πόλης – city branding- Εξοικείωση με το 
δημόσιο χώρο και προάσπισή του - Μετακι-
νήσεις μέσα στην πόλη - Ενεργοποίηση του 
κτιριακού δυναμικού της πόλης συνδυάζο-
ντας την κοινωνική οικονομία - Η Δημοτική 
Αγορά της πόλης.
Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν ημερί-
δες, δράσεις, εκδηλώσεις, επισκέψεις και 
εκθέσεις με τη συμμετοχή φορέων και 
ιδιωτών. Η παρακολούθηση των εκδηλώσε-
ων είναι ελεύθερη.
Πληροφορίες: www.sdmk.gr/index.php/
action/episkeptomai

Επταήμερο δράσεων και 
εκδηλώσεων στην πόλη 

της Καρδίτσας



ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΕ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

Ακυρώνεται το εισπρακτικό σχέδιο οικονομικής  
και επαγγελματικής εξόντωσης των μηχανικών 

ΤΕΕ: ΜΗΝΥΜΑTA ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ο αγώνας των μηχανικών ακυρώνει την ασφαλιστική τους εξόντωση 

Ακυρώνεται στην πράξη το τυφλό εισπρακτικό σχέδιο επιβολής και μάλιστα 
αναδρομικά, εξοντωτικών εισφορών και εξωπραγματικών προσαυξήσεων, εις 
βάρος των διπλωματούχων μηχανικών ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Αυτό 
προκύπτει από τις δεσμεύσεις που ανάλαβε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας στη χθεσινή συνάντηση της με το ΤΕΕ, στο πλαίσιο της συνεργασίας των 
δύο πλευρών για την επίλυση των θεμάτων του ασφαλιστικού των μηχανικών. Στη 
χθεσινή δεύτερη κατά σειρά συνάντηση εργασίας, η πρώτη συνάντηση με τους 
ίδιους συμμετέχοντες έγινε στις 18 Μαρτίου 2015, πήραν μέρος ο πρώτος αντι-
πρόεδρος της ΔΕ ΤΕΕ, που ασκεί καθήκοντα προέδρου ΤΕΕ  Θόδωρος Σεραφίδης  
και ο πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γιάννης Κυριακόπουλος, ενώ 
το υπουργείο Εργασίας εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Ασφά-
λισης Γιώργος Ρωμανιάς.  Αναλυτικά τα αποτελέσματα της συνάντησης έχουν ως 
εξής:
- Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας δεσμεύεται σε  συνεργασία και διά-
λογο με το ΤΕΕ, να προωθήσει το συντομότερο δυνατόν νομοθετική ρύθμιση ανα-
μόρφωσης  του συστήματος ασφαλιστικών  εισφορών, η οποία θα αντιμετωπίζει 
θετικά τόσο το αίτημα της ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, όσο και 
τον αριθμό των ασφαλιστικών κατηγοριών σε νέα ορθολογική βάση. Το υπουργείο 
Εργασίας δηλώνει απερίφραστα ότι κατανοεί το δίκαιο των σχετικών αιτημάτων 
του ΤΕΕ και των μηχανικών και δεσμεύεται να συνεργαστεί και να νομοθετήσει 
μία ασφαλιστικά βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά ρεαλιστική, σύμφω-
να με τις  πραγματικές δυνατότητες των μηχανικών, που πλήττονται βάναυσα από 
την κρίση όλα τα τελευταία χρόνια μέχρι σήμερα, αναμόρφωση του συστήματος 
ασφαλιστικών  εισφορών και κατηγοριών. 
- Το υπουργείο Εργασίας δεσμεύεται παράλληλα ότι αναλαμβάνει αμέσως τις δέ-
ουσες πρωτοβουλίες σε νομοθετικό και διοικητικό επίπεδο, ώστε στην περίοδο 
μετάβασης στο νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστικών κατη-
γοριών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, να μην εφαρμοστούν και να ακυρωθούν στην πράξη 
τυχόν καταλογισμοί των εξωπραγματικών αναδρομικών αυξήσεων και εισφορών, 
των προηγούμενων ετών. Υπογραμμίζεται ότι  ήδη η Διοικούσα Επιτροπή του 
ΤΣΜΕΔΕ έλαβε απόφαση ότι τα ειδοποιητήρια  θα αναρτηθούν στις 15.5.2015 και 
θα είναι πληρωτέα μέχρι τις 30.6.2015, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι είναι 
ανάγκη να δοθεί ικανός χρόνος για την ανεύρεση λύσης στο επίμαχο ζήτημα. 
- Το υπουργείο Εργασίας δεσμεύεται επίσης ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για 
την άμεση απονομή προσωρινής σύνταξης, ως ποσοστό της συνολικής σύνταξης,  
στους δικαιούχους μηχανικούς, που καταθέτουν σχετική αίτηση. Μέχρι τώρα οι 

δικαιούχοι αντιμετωπίζουν πολύμηνες καθυστερήσεις, σε συνθήκες οικονομικής 
δυσπραγίας τους.
- Το υπουργείο Εργασίας δεσμεύεται ότι επίσης με νομοθετική ρύθμιση, η οποία 
θα προωθηθεί το ταχύτερο δυνατόν, εντός των προσεχών ημερών για ψήφιση στη 
Βουλή θα ρυθμίσει το θέμα ιατρικής και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ανα-
σφάλιστων μηχανικών. Θέμα που αποτελεί τεράστια κοινωνική αδικία και “υγει-
ονομική βόμβα”! Από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι 40.000 μηχα-
νικοί σε ένα σύνολο 65.000 ελευθέρων επαγγελματιών αδυνατούν να καταβάλουν 
τις εισφορές τους στο ΤΣΜΕΔΕ, λόγω κρίσης και οικονομικής εξαθλίωσης και 
είναι ανασφάλιστοι αυτοί και οι οικογένειές τους. 
- Το υπουργείο Εργασίας επαναβεβαιώνει παράλληλα την δέσμευση του για 
προστασία των μηχανικών από την εισπρακτική έφοδο του ΕΤΑΑ μέσω Εφορίας. 
Ανακαλείται η λίστα οφειλετών, που μεταβίβασε ο απερχόμενος πρόεδρος του 
ΔΣ ΕΤΑΑ στις Εφορίες, ώστε να εξαλειφτεί ο κίνδυνος κατασχέσεων και άλλων 
συνεπειών εις  βάρος των μηχανικών, οι οποίοι λόγω κρίσης δεν είναι σε θέση να 
εκπληρώσουν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
- Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε επίσης ότι είναι ζήτημα εικοσιτετράωρων 
να ικανοποιηθεί επιτέλους το αίτημα του ΤΕΕ των μηχανικών αλλά και των άλλων 
φορέων και κλάδων (υγειονομικών και νομικών) για την τοποθέτηση νέας διοί-
κησης, με απομάκρυνση από τη θέση του προέδρου ΔΣ ΕΤΑΑ  του περιβόητου 
κ. Σελλιανάκη, που έχει κατ¨ επανάληψη καταγγελθεί για την εφαρμογή αποτυ-
χημένων και καταδικασμένων πολιτικών εις βάρος του Ταμείου και των ασφαλι-
σμένων του. 
- Το υπουργείο Εργασίας επαναβεβαίωσε προς τους εκπροσώπους του ΤΕΕ, τις 
δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο κ. Γ. Ρωμανιάς προς τους Θ. Σεραφίδη και Γ. Κυ-
ριακόπουλο στην πρώτη τους συνάντηση, οι οποίες αφορούν:  Την άμεση ενεργο-
ποίηση του Κλάδου Προνοιακών παροχών του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ. Ο γενικός γραμμα-
τέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχοντας γνώση του σχετικού κανονισμού είπε ότι 
θα γίνει άμεση επικαιροποίηση του σχεδίου της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, 
ώστε να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή. Το θέμα εκκρεμεί από το 2010 και αποτελεί 
πάγιο αίτημα του ΤΕΕ και των μηχανικών. 
- Επίσης ο κ Ρωμανιάς επανάλαβε τη θετική στάση του υπουργείου στο αίτημα 
διατήρησης της αυτονομίας  και αυτοδιοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ. Δεσμεύτηκε ότι το 
ΤΣΜΕΔΕ θα παραμείνει ανεξάρτητο στο ΕΤΑΑ και ότι δεν θα ενοποιηθεί με άλλα 
Ταμεία, διατηρώντας την οικονομική του αυτοτέλεια, προσθέτοντας ότι τυχόν επι-
μέρους θέματα θα αντιμετωπιστούν με μελέτη σε βάθος χρόνου.
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Το ΤΕΕ όσον αφορά τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης με το 
υπουργείο Εργασίας: 
• Εκφράζει κατ΄ αρχήν την ικανοποίηση του για την ανταπόκριση της 
κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας στα 
αιτήματα του ΤΕΕ και των μηχανικών. 
• Τονίζει ότι η  επίλυση των οξύτατων ασφαλιστών θεμάτων των μη-
χανικών θα πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική, χωρίς άλλες 
καθυστερήσεις υπογραμμίζοντας ότι διακυβεύεται η επιβίωση και η 
προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική αξιοπρέπεια, ενός ολό-
κληρου επιστημονικού κλάδου. 
• Δηλώνει ότι είναι αποφασισμένο να συμβάλλει στον διάλογο και 
στη συνεργασία με τους αρμόδιους παράγοντες της πολιτείας και της 
νέας διοίκησης του ΕΤΑΑ  για την προώθηση δίκαιων και βιώσιμων 
λύσεων, υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, του Ταμείου και των δι-
πλωματούχων μηχανικών. 

Συνέχεια στη σελ. 4 



Το ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας με επι-
στολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων Δημήτρη Στρατούλη αναφέ-
ρεται στην «ανάγκη  άμεσης ρύθμισης σε σχέση 
με την απαίτηση προσκόμισης ασφαλιστικής ενη-
μερότητας επιλεκτικά από τους διπλωματούχους 
μηχανικούς για την άσκηση ιδιωτικού έργου». 
Στην επιστολή αναλυτικά σημειώνεται: Κύριε 
Υπουργέ, είναι γνωστή η δραματική κατάσταση 
στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος των διπλω-
ματούχων μηχανικών  με την πρωτοφανή ανερ-
γία  και την μετανάστευση σε όλες τις γωνιές του 
πλανήτη, ως συνέπειες των πολιτικών που οδή-
γησαν στην εκμηδένιση της οικοδομικής και εν 
γένει κατασκευαστικής δραστηριότητας και στη 
συσσώρευση δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε 
λίγες εταιρείες.  
Στο δυσμενέστατο αυτό πλαίσιο, το ασφαλιστικό 
μας σύστημα, αντί να στέκεται προστατευτικά 
υπέρ των μελών μας, επιβαρύνει ακόμη περισ-
σότερο την απόγνωση των διπλωματούχων μηχα-
νικών, συνεχίζοντας να οδηγεί χιλιάδες συναδέλ-
φους εκτός επαγγέλματος και δίνοντας στην άθλια 
κατάσταση χαρακτήρα ανθρωπιστικής κρίσης, 
τόσο για τους ασφαλισμένους μηχανικούς όσο 
και για τα μέλη των οικογενειών τους. Εκτός από 
τις μνημονιακές ρυθμίσεις που αύξησαν υπέρο-
γκα τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ-
ΔΕ και οδήγησαν το 68% των διπλωματούχων 
μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών στην αδυ-
ναμία καταβολής των εισφορών τους, υπάρχουν 
και άλλες ξεπερασμένες ρυθμίσεις στα πλαίσια 
του ασφαλιστικού, που επιτείνουν την σημερινή 
δύσκολη  συγκυρία, θέτοντας επιπλέον προσκόμ-
ματα στην  άσκηση του επαγγέλματος. Μεταξύ 
αυτών  και η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 7 του 
Α.Ν. 2326/1940 (ΦΕΚ 145 Α'), όπως αντικαταστά-

θηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 
3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α') που αναφέρει ότι «6. Δεν 
επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των 
δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών, που προβλέπονται από το άρθρο 
12 του π.δ.178/2000(ΦΕΚ165Ά), η θεώρηση ή 
έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, 
γνωματεύσεων, που εκδίδονται από μετόχους του 
Ταμείου, αν δεν προσαχθεί η κατά την παράγρα-
φο 5 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.»  
και η οποία δεν επιτρέπει στους ασφαλισμένους 
στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ να εργαστούν ως μηχανικοί 
ακόμα και για έργα που αφορούν σε συναλλαγές 
μεταξύ ιδιωτών (όπως π.χ. η έκδοση οικοδομικής 
άδειας), αν δεν διαθέτουν ασφαλιστική ενημερό-
τητα.  
Η συγκεκριμένη διάταξη δίνει επίσης την δυνα-
τότητα για επιλεκτική μεταχείριση σε βάρος των 
διπλωματούχων μηχανικών έναντι άλλων επαγ-
γελματιών που δραστηριοποιούνται στο ίδιο πε-
δίο, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ και για την περίπτωσή  τους οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες Δόμησης δεν ζητούν να την υποχρεω-
τική προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενη-
μερότητας, καθώς δεν υπάρχει ανάλογη νομοθε-
τική ρύθμιση. Στα πλαίσια αυτά δημιουργούνται 
αδικαιολόγητες συνθήκες άνισου ανταγωνισμού, 
άλλα και άνισης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομέ-
νων στο ίδιο πεδίο. 
Οι μεν διπλωματούχοι μηχανικοί υποχρεώνονται 
σε υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές τις οποί-
ες αδυνατούν να καλύψουν εξωθούμενοι στην 
ανεργία, την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει ανάλο-
γη απαίτηση για άλλες επαγγελματικές ομάδες με 
πολύ χαμηλότερες ασφαλιστικές υποχρεώσεις. 
Το θέμα απασχολεί έντονα και εδώ και μεγάλο 

χρονικό διάστημα τους διπλωματούχους μηχανι-
κούς που συναλλάσσονται με τις Υπηρεσίες Δό-
μησης και παρά την εφαρμογή του νεότερου και 
ειδικότερου νόμου  Ν.4030/2011-‘’Νέος τρόπος 
έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών 
και λοιπές διατάξεις’’, ο οποίος σαφώς δεν προ-
βλέπει την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίω-
σης ασφαλιστικής ενημερότητας για την έκδοση 
εγκρίσεων και αδειών δόμησης, πολλές Υπηρεσί-
ες Δόμησης επικαλούμενες ασαφείς απαντήσεις 
υπερκείμενων υπηρεσιών σε τεθέντα ερωτήμα-
τα, συνεχίζουν στηριζόμενες στην ανωτέρω  διά-
ταξη της παρ. 6 του άρθρου 7 του Α.Ν. 2326/1940 
(ΦΕΚ 145 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 27 του  Ν. 3518/2006 
(ΦΕΚ 272 Α') να απαιτούν αποκλειστικά και μόνον 
από τους συναλλασσόμενους διπλωματούχους 
μηχανικούς την προσκόμιση βεβαίωσης ασφα-
λιστικής ενημερότητας ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για την 
έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης  ή και 
άλλων πράξεων. 
Το θέμα  χρήζει άμεσης νομοθετικής παρέμβασης 
και για τον λόγο αυτό ζητούμε να συμπεριληφθεί 
στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας», ρύθμιση η οποία 
θα καταργεί την  διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 7 
του Α.Ν. 2326/1940 (ΦΕΚ 145 Α'), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του  
Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α'), προκειμένου αφενός 
να εξαλειφθούν αδικαιολόγητες  συνθήκες άνι-
σης μεταχείρισης σε βάρος των διπλωματούχων 
μηχανικών αλλά και αφετέρου να δοθεί η δυνα-
τότητα στους συναδέλφους που πλήττονται από 
την ανεργία και την κρίση να έχουν πρόσβαση σε 
εργασία και εισόδημα για να αποκτήσουν και την 
δυνατότητα να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους».  

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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• Υπογραμμίζει ότι το ΤΕΕ και οι μηχανικοί βρίσκονται ούτως ή άλλως 
σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα, προκειμένου  να υπερασπιστούν 
τους αγώνες, το δίκιο τους και τον κεντρικό ρόλο τους στην ανάπτυ-
ξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το ΤΕΕ παράλληλα 
υπογραμμίζει και στέλνει καθαρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι: 
• Το τυφλό εισπρακτικό σχέδιο επιβολής και μάλιστα αναδρομικά, 
εξοντωτικών εισφορών και εξωπραγματικών προσαυξήσεων, εις βά-
ρος των διπλωματούχων μηχανικών ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ-
ΔΕ.
• Έχει ήδη καταστεί ανενεργό και ανεφάρμοστο από τις επιτυχημέ-
νες θεσμικές παρεμβάσεις και τους αποτελεσματικούς αγώνες του 
ΤΕΕ και των μηχανικών των τελευταίων ετών, σε καμία περίπτωση 
δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. 
• Οι προκλητικές μεθοδεύσεις από το 2011, οικονομικής και επαγ-
γελματικής ισοπέδωσης των εξαθλιωμένων από την παρατεταμένη 
κρίση μηχανικών και οι πολιτικές  υπονόμευσης της βιωσιμότητας 

και των συμφερόντων του Ταμείου τους μπορεί και πρέπει να ανα-
τραπούν οριστικά. 
• Οι απόπειρες επικοινωνιακής αναβίωσης τους προδίδουν και κά-
νουν ακόμη πιο απεχθείς τις πολιτικές, τους πρωταγωνιστές και τους 
συνοδοιπόρους τους, που έδωσαν λυσσαλέα και έχασαν τη μάχη να 
τις επιβάλλουν. Δηλαδή τον υπουργό της προηγούμενης  ηγεσίας του 
υπουργείου Εργασίας και τον εκτελεστή, απερχόμενο πρόεδρο του 
ΔΣ ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν ήδη συντριβεί και αμετάκλητα καταδικα-
στεί στην κάλπη του λαού και στη συνείδηση του κλάδου. 
Το ΤΕΕ ανακοινώνει ότι στο μεταξύ έχει ήδη δρομολογηθεί και βρί-
σκεται σε εξέλιξη σταθερή και γόνιμη συνεργασία μεταξύ του ΤΕΕ 
και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με 
την απόφαση-πρόταση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, για την 
αντιμετώπιση των επισωρευμένων θεμάτων, που συνθέτουν την επί-
λυση του ασφαλιστικού των μηχανικών και σε αυτή την κατεύθυνση 
θα επιμείνει. 

Συνέχεια από τη σελ. 3 
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Το 2011 ήταν έτος ορόσημο για την Κίνα: η χρονιά κατά την οποία η πλειοψη-
φία των κατοίκων της χώρας ζούσε πλέον σε πόλεις και όχι στην ύπαιθρο. Με 
δεδομένο ότι η Κίνα έχει το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά μόνο το 10% 
της γης της διατίθεται για παραγωγή τροφίμων (ένα μεγάλο ποσοστό θεωρείται 
μολυσμένο, ενώ ένα άλλο εξίσου μεγάλο είναι απομακρυσμένο ή μη καλλιερ-
γήσιμο), το πρόβλημα της εξασφάλισης γεωργικών προϊόντων, σε μια χώρα, 
μάλιστα, που παραδοσιακά ήταν αυτοσυντηρούμενη, εμφανίζεται κρίσιμο.
Η «γεωργική κουλτούρα», όμως, είναι βαθιά ριζωμένη στους Κινέζους, κι έτσι, 
μαζί με την μετακόμιση του πληθυσμού στις πόλεις, άρχισε να αναπτύσσεται 
και η αστική γεωργία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία αρκετές από τις με-
γαλύτερες πόλεις της Κίνας, πέτυχαν να καλύπτουν τις ανάγκες τους από την 
τοπική παραγωγή, δηλαδή από αγροκτήματα που δεν απέχουν περισσότερο 
από 10 χιλιόμετρα από τα σημεία διάθεσης. Ειδικά στη Σαγκάη, όπως αναφέρει 
το WWF, η τοπική κυβέρνηση οργάνωσε ένα αποτελεσματικό σύστημα, όχι μόνο 
για την παραγωγή τροφίμων, αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς 
χρησιμοποιεί τη βιομάζα για παραγωγή καθαρής ενέργειας. Από τα τέλη του 
20ου αιώνα, κατά την επίσημη άποψη, η Σαγκάη εξασφαλίζει «σχεδόν το 100% 
σε κοτόπουλα, αυγά και γάλα, το 80% των λαχανικών και ψαριών του γλυκού 
νερού, και το 50% του χοιρινού κρέατος» από μια συνολική έκταση 300.000 
εκταρίων, έναν «πράσινο δακτύλιο» ο οποίος έχει ενσωματωθεί στην πόλη.
Το σύστημα συνίσταται, κατά βάση, στη διαχείριση της γης, δηλαδή στην εξα-
σφάλιση ότι παράλληλα με το ανθρωπογενές αστικό περιβάλλον, στην ίδια 
περιοχή, θα αναπτύσσεται και η γεωργία. Στο πλαίσιο αυτό αυξήθηκαν τα μερο-
κάματα των αγροτών, καθώς και οι κρατικές επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις 
για αγροτική παραγωγή. Αναπτύχθηκαν νέα και βελτιώθηκαν παλιότερα προ-
γράμματα ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων, ενώ οι πολίτες ενθαρρύνονται, 
όπου αυτό είναι εφικτό, να καλλιεργούν τον δικό τους κήπο, και όλοι μαζί να 
ενισχύουν την αυτο-οργάνωσης της κοινότητας τους.
Σε πολλές πόλεις της Κίνας, ήδη προωθούνται μελέτες νέας τυπολογίας στην 
ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της 
γεωργικής παραγωγής. Στη Σαγκάη, για παράδειγμα, ένα master plan μιας ευ-
ρύτατης περιοχής, οραματίζεται εντός του αστικού περιβάλλοντος, την ύπαρξη 
σύγχρονων αγροκτημάτων, αλλά και τη δυνατότητα κάποιος να μπορεί να καλ-
λιεργήσει τα προϊόντα που καταναλώνει ή ακόμη περισσότερα, εξασφαλίζοντας 
επιπλέον εισόδημα. Με τον τρόπο αυτό, η πόλη θα γίνει πιο πράσινη, καθαρό-

τερη, με πιο ευτυχισμένους ανθρώπους, και μέσω ενός ευρύτατου συστήματος 
ανακύκλωσης των οργανικών απορριμμάτων, περισσότερο υπεύθυνη για την 
παραγωγή και χρήση της ενέργειας.  
Φυσικά, οι προθέσεις είναι πάντα καλές, αλλά η πραγματικότητα συχνά εμφανί-
ζεται ως μια …μπουλτόζα, που ισοπεδώνει αγροτικές εκτάσεις, για να κτιστούν 
στη θέση τους τεράστιας κλίμακας κατασκευές, προσφέροντας σουρεαλιστικές 
εικόνες με γερανούς και βαριά μηχανήματα, ζώα, αλλά και αστούς που βγαί-
νουν για μια καλοκαιρινή βόλτα.
Η σύγκρουση των δυο «κόσμων» είναι αναμφισβήτητα σκληρή, δύσκολη και σε 
κάποιες περιπτώσεις ανεπιτυχής, αλλά το δίδαγμα που βγαίνει απ’ αυτή είναι 
και το «κλειδί» της μελλοντικής αστικοποίησης: οι πόλεις πρέπει να αναπτύξουν 
αποτελεσματικούς τρόπους για την επίλυση του ζητήματος των χώρων πρασί-
νου, την ενέργεια και την παραγωγή τροφίμων, ενσωματώνοντας παράλληλα την 
άναρχη δόμηση, ειδικά καθώς οι αστικοί πληθυσμοί αυξάνονται ταχύτατα και οι 
ανάγκες μεγεθύνονται.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ 
ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- Σχεδιάζει να πα-
ρουσιάσει στους θεσμούς για να «ξεμπλοκάρει» η χρηματοδότηση • 
8.500 ΝΕΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ 
ΕΞΑΜΗΝΟ  •  «Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ»  
•  «ΝΑΙ» ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΑΠΟ ΔΝΤ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  •  ΕΩΣ 
ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ- Εξόφληση 
υποχρεώσεων σε τρεις διμηνιαίες δόσεις- Χωρίς προκαταβολή φόρου 
εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις  •  ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ- Μετά το μπλόκο του ΣτΕ στο σχέδιο αξιοποίη-
σης  •  «ΟΧΙ» ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΓΚΙ- Οι 
καταθέσεις μειώθηκαν κατά 7,6 δισ. τον Φεβρουάριο.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μία στις τρεις επιχειρήσεις θεωρεί ότι δι-
ατρέχει σημαντικό κίνδυνο κλεισίματος- ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
μμε- Εκτιμήσεις για 8.500 «λουκέτα» στο πρώτο εξάμηνο του 2015  • 
Εγκύκλιος: Μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
η επιβολή προκαταβολής φόρου- ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-

ΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ- Δεν θα κάνουν δήλωση ενήλικες χωρίς πραγματικό ή 
τεκμαρτό εισόδημα  •  Πακέτο Μεταρρυθμίσεων: ΑΣΦΥΚΤΙΚΗ Η ΠΙΕΣΗ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  •  Φεβρουάριος: ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ Η ΦΥΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  •  Γιώργος Σταθάκης: ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ •  ΝΗΡΕΥΣ: ΣΤΑ «ΧΕΡΙΑ» ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΠΕΡΝΑ ΤΟ 75%  •  Αλ. Τσίπρας-Κ. Λαγκάρντ: «ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΣΥ-
ΖΗΤΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΝΤ».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στον υψηλό συντελεστή μεγάλες κατηγορίες προϊόντων- 
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  •  Τρίτη ή Τετάρτη θα 
συνεδριάσει το έκτακτο Eurogroup- ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ 
ΛΙΣΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ- Χτυπούν «κόκκινο» τα ταμειακά διαθέσιμα ● 
Απόσυρση καταθέσεων- ΕΚΡΟΕΣ 7,6 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΝ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ  • Αντ. Σαμαράς: Πανομοιότυπα είναι τα δύο έγγραφα 
παράτασης του Μνημονίου- ΟΞΥΤΑΤΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑ-
ΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ- Γ. Βαρουφάκης, Γ. Στουρνάρας, Χρ. Σακελλαρίου 
υπογράφουν το κείμενο  •  Εγκύκλιος: ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ- Αναζητείται μεταξύ Αθήνας- Βε-
ρολίνου ο κατάλογος των μέτρων Τσίπρα για τη δόση • ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ 350 
ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΛΗΡΩΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ  •  Ποιος ήταν ο μοιραίος 
πιλότος- ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΟΚ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ο ΠΙΛΟΤΟΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ- Είχε 
διακόψει την εκπαίδευσή του για μήνες- Ερωτήματα για την ψυχική 
υγεία του  • ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- Δεν 
έχει καθοριστεί το ύψος  •  ΣΑΜΑΡΑΣ: ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨΑΤΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟ-
ΝΙΟ- Κριτική στην κυβέρνηση.

ΕΘΝΟΣ: Τι προβλέπει η αναλυτική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονο-
μικών- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ- Υποχρεωτική η 
δήλωση για 18άρηδες και ανηλίκους με εισόδημα ή τεκμήρια διαβίωσης- 
Ποιοι θα πληρώσουν προκαταβολή φόρου 55% και ποιοι εξαιρούνται- Οι 
προθεσμίες για την υποβολή και οι δόσεις για την εξόφληση των φόρων  
•  Όλα τα σενάρια- ΚΛΕΙΔΙ Ο ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘ-
ΜΙΣΕΩΝ  •  Αντ. Σαμαράς: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο 
ΣΥΡΙΖΑ  •  Τα μοιραία λάθη- ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ΠΙΛΟΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑ-
ΤΟΥ- Αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, είχε διακόψει για μεγάλο 
διάστημα την εκπαίδευσή του.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Παγίδες για 1 εκατ. πολίτες κρύβει ο νέος 
κώδικας φορολογίας εισοδήματος- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ- ΣΟΚ ΓΙΑ ΑΓΡΟ-
ΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ  •  12.381 αιτήσεις «εξόδου» από 
την 1η Ιανουαρίου- ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙ 50ΑΡΗΔΕΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ  •  Το «σκούπισμα» 
αποθεματικών σε Ταμεία και ΔΕΚΟ θα αποφέρει σχεδόν 8 δισ. € στην 
κυβέρνηση- ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡ… 
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΝΤ  •  Ο 28χρονος Αντρέας Λούμπιτς που έριξε 
το Airbus στις Άλπεις υπέφερε από κατάθλιψη- «ΠΙΛΟΤΟΣ» ΣΤΟ ΘΑΝΑ-
ΤΟ ΓΙΑ 149 ΨΥΧΕΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο επικεφαλής του ΤΧΣ παρα-
δέχεται ότι έκανε «λάθος» 1,2 δισ.- ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΕΙ-
ΤΑΙ- 8 Μαρτίου η πρώτη απόπειρα για διόρθωση της γκάφας  • Δανειακή 
σύμβαση: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ  •  Λίστα Λαγκάρντ- Η 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ  •  Μοιραίος ο συγκυβερνήτης- ΕΝΑ 
ΜΕΓΑΛΟ WARUM?

Η ΑΥΓΗ: Εγρήγορση για έσοδα και πάταξη φοροδιαφυγής- διαφθοράς- 
ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!- Στα 500 εκατ. τα έσοδα από τη ρύθμιση εξπρές για 
τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, που λήγει 
σήμερα- Συμφωνία Ελλάδας- Ελβετίας για «απτά αποτελέσματα» μέχρι 
τον Ιούνιο από τις «χρυσές» τραπεζικές καταθέσεις  •  Την επόμενη 
εβδομάδα το νομοσχέδιο στη Βουλή- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σήμερα το ένθετο για στρατιωτικούς, αστυνομικούς, 
λιμενικούς, πυροσβέστες- Η υπουργική απόφαση για την αποκατάσταση 
των μισθών στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα- ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ 
ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  •  «ΚΑΤΑΘΕΣΙΟΛΟΓΙΟ» ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΕ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  •  ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-
ΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ- Εσκεμμένη ενέργεια του συ-
γκυβερνήτου.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ 
ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΛΙΣΤΑΣ» ΜΕΤΡΩΝ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Αλλαγές ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας- ΜΕ-
ΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Παίρνουμε το χάραγμα- σφράγισμα και γινόμαστε… 
τάμπλετ!- ΕΡΗΜΙΤΗΣ: ΠΕΙΤΕ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ «ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ» ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ.
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ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-36-37 | 27/03/2015

Μεγάλες αλλαγές σε προστατευόμενα και ανήλικα τέκνα, τεκμήρια 
διαβίωσης και προκαταβολή φόρου, περιλαμβάνουν οι φετινές 
φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με την αναλυτική εγκύκλιο της 
γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαΐδου, σύμφωνα 
με την οποία περισσότεροι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν 
φορολογικές δηλώσεις για το εισόδημα του 2014, ενώ υπάρχουν και 
παγίδες έξτρα φόρων με τα τεκμήρια διαβίωσης και την προκαταβο-
λή φόρου για το επόμενο έτος.
Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν φέτος έως τις 30 Ιουνίου, 
ενώ οι φόροι που θα προκύψουν από την εκκαθάριση θα πρέπει να 
πληρωθούν σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, έκτων οποίων η πρώτη έως 
το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη 
έως το τέλος Νοεμβρίου, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της 
δήλωσης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν:
- Φορολογούμενοι 18 ετών και άνω.
Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή 
τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (πλ. βάσει κλι-
μακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα.
Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογού-
μενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν 
αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι δεν έχουν καθόλου 
εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια 
(κατοικία, αυτοκίνητο κλπ.) εφόσον φιλοξενούνται σε σπίτια συγγε-
νών ή φίλων.
- Έναρξη επιτηδεύματος: Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει 
έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
- Κάτοικοι εξωτερικού: Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε 
υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό 
εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμα-
κας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας.
- Φοιτητές: Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
τα ενήλικα τέκνα (πλ. φοιτητές κλπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρί-
ζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν 
εισόδημα.
- Δηλώσεις συζύγων: Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, 
υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, όπου ο φόρος, τα 
τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο ει-
σόδημα καθενός συζύγου. Οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός 
συζύγου δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. 
Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος 
και για τα εισοδήματα της συζύγου του.
- Ανήλικα τέκνα: Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος 
για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική μέ-
ριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται, κατ' αρχήν, υπόχρεος για την υπο-
βολή της δήλωσης. Ωστόσο, για το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο 
τέκνο από εργασιακή σχέση, καθώς και για συντάξεις που περιήλθαν 
στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, το 
ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση και ως εκ 

τούτου υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
- Καταβολή φόρου: H καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις ίσες 
διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι τις 
31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση 
μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της 
δήλωσης.
-  Η προκαταβολή φόρου 55% 
Προκαταβολή φόρου 55% επί του φόρου που προκύπτει, βεβαιώ-
νεται μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν από επιχειρηματική 
δραστηριότητα Δηλαδή, αν o φορολογούμενος αποκτά φορολογητέο 
εισόδημα πέραν της επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. από 
μισθωτή εργασία και συντάξει, κεφαλαίο κ.λπ.), οι φόροι των ει-
σοδημάτων αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της 
προκαταβολής. Στη βεβαίωση προκαταβολής λαμβάνεται υπόψη και 
το ποσό του φόρου που προκύπτει λόγω τεκμαρτού προσδιορισμού 
του εισοδήματος.
Όταν το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει εισόδημα μόνο από μισθωτή 
εργασιακοί συντάξεις, αλλά φορολογείται βάσει τεκμηρίων διαβί-
ωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, φορολογείται με την 
κλίμακα των μισθωτών και δεν υπολογίζεται προκαταβολή.
Στις περιπτώσεις, όμως, φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδη-
μα από επιχειρηματική δραστηριότητα (θετικό ή αρνητικό), αν φορο-
λογηθούν βάσει τεκμαρτού εισοδήματος επιβάλλεται προκαταβολή 
για όλο το εισόδημα που φορολογήθηκε.
Παραδείγματα 
1. Φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις 6.000 ευρώ, από ενοίκια 8.000 ευρώ, αλλά τελικώς φορο-
λογείται με τεκμαρτό εισόδημα 16.000 ευρώ (διαφορά πραγματικού 
και τεκμαρτού εισοδήματος 2.000 ευρώ). Στην περίπτωση αυτή, το 
εισόδημα από μισθωτή εργασία θα φορολογηθεί με την κλίμακα των 
μισθωτών που προβλέπει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ, το εισό-
δημα από ενοίκια με συντελεστή 11% από το πρώτο ευρώ και η προ-
στιθέμενη διαφορά τεκμηρίου 2.000 ευρώ με συντελεστή 26% από 
το πρώτο ευρώ, επειδή το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων δεν 
προκύπτει από μισθωτή εργασία. Στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται 
προκαταβολή 55% για το ποσό των 2.000 ευρώ.
2. Φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις 9.000 ευρώ, από ενοίκια 1.000 ευρώ, από επιχειρηματική 
δραστηριότητα 2.000 ευρώ και τελικώς φορολογείται για τεκμαρτό 
εισόδημα 18.000 ευρώ (διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδή-
ματος 6.000 ευρώ). Στην περίπτωση αυτή το εισόδημα από μισθωτή 
εργασία φορολογείται με την κλίμακα μισθωτών, το εισόδημα από 
ενοίκια με συντελεστή 11%, το εισόδημα από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα με συντελεστή 26% και η διαφορά του τεκμαρτού εισοδήμα-
τος 6.000 ευρώ με την κλίμακα των μισθωτών, καθόσον το μεγαλύ-
τερο μέρος των εισοδημάτων προκύπτει από μισθωτή εργασία ή/και 
συντάξεις. Στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται προκαταβολή μόνο για 
το ποσό του φόρου που προκύπτει από το πραγματικό εισόδημα της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή τα 2.000 ευρώ.
3. Φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα 7.000 ευρώ και φορολογείται για τεκμαρτό εισόδημα 11.000 
ευρώ (διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος 4.000 
ευρώ). Στην περίπτωση αυτή το σύνολο του εισοδήματος (πραγματικό 
και προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου) φορολογείται με τις διατάξεις 
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με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και βεβαιώνεται προκαταβο-
λή με βάση όλο το ποσό του προκύπτοντος φόρου επί του εισοδήμα-
τος των 11.000 ευρώ.
- Πότε μειώνεται η προκαταβολή του φόρου 
Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά, το προς βεβαίωση ποσό 
της προκαταβολής περιορίζεται στο μισό και όταν η προκαταβολή 
φόρου είναι μέχρι 30 ευρώ, δεν βεβαιώνεται. Επίσης, δεν βεβαιώ-
νεται προκαταβολή, όταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονό-
μους του θανόντος φορολογουμένου.
Η προκαταβολή που βεβαιώνεται, συμψηφίζεται με φόρο που προ-
κύπτει στο επόμενο φορολογικό έτος, ανεξάρτητα από την κατηγορία 
του εισοδήματος που προκύπτει ο φόρος αυτός.
Αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η φορολο-
γική διοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού 
φόρου, με βάση την υπάρχουσα εγγραφή για το εγγύτερο πριν από 
την παράλειψη υποβολής της δήλωσης φορολογικό έτος, εφόσον 
διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το εισόδημα.
Επίσης ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείω-
ση του προκαταβλητέου φόρου που βεβαιώθηκε με την υποβολή της 
φορολογικής δήλωσης για τις περιπτώσεις που προκύψει μείωση του 
εισοδήματος άνω του 25%.
H αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του φορολογικού 
έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά μόνο τα ποσά του φό-
ρου που αντιστοιχούν σε μη ληξιπρόθεσμες δόσεις.
Με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζονται και τα εξής: 
- Εκπρόθεσμη δήλωση: Δεν υπολογίζεται προκαταβολή στην περί-
πτωση που υποβάλλεται εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδή-
ματος φυσικού προσώπου μετά την παρέλευση του φορολογικού 
έτους για το οποίο αυτή βεβαιώνεται. Για παράδειγμα, αν υποβληθεί 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 (1.1.2014 
- 31.12.2014) εκπρόθεσμα μέσα στο φορολογικό έτος 2016 δεν θα 
υπολογισθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος, γιατί το φορολογικό 
έτος 2015 έναντι του οποίου θα γινόταν η βεβαίωση της προκαταβο-
λής έχει παρέλθει.
- Αρχιτέκτονες - μηχανικοί: Σε προκαταβολή φόρου 4% ή 10% κατά 
περίπτωση υπόκεινται μόνο οι αμοιβές των αρχιτεκτόνων και μηχανι-
κών επί μελετών για τις οποίες προβλέπεται θεώρηση των σχεδίων ή 
μελετών ή χορήγηση σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία.
- Δικηγόροι: Προκαταβολή φόρου με συντελεστή 15% βεβαιώνεται επί 
των ακαθάριστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των 
γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς επί των οποίων υπο-
λογίζονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγου προκαταβολές 
για τις παραστάσεις που πραγματοποιούν ενώπιον των δικαστηρίων 
και όπως οι αμοιβές αυτές κάθε φορά ισχύουν. 
Η προκαταβολή αυτή του φόρου υποχρεωτικά υπολογίζεται και απο-
δίδεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους με ευθύνη των 
προέδρων τους.
- Μέχρι 31.12.2015 η διακοπή για τα «αδρανή μπλοκάκια» 
Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η γενική γραμμα-
τέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαϊδου, υπέγραψε απόφαση 
με την οποία παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 η 
προθεσμία -που έληγε την 31η Μαρτίου 2015- για την εκπρόθεσμη 
υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν 
του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
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Ολιγοήμερη παράταση της ρύθμισης-εξπρές, η οποία εκπνέει σήμε-
ρα, ζητούν ο εμπορικός κόσμος, φορολογούμενοι και λογιστές από 
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να 
προλάβουν να υπαχθούν σε αυτή, αφού ο χρόνος της μίας εβδομά-
δας ήταν αρκετά περιορισμένος και πιεστικός. Ωστόσο, το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης έχει καταστήσει σε όλους τους τόνους και 
προς κάθε κατεύθυνση σαφές ότι παράταση για τη συγκεκριμένη 
ρύθμιση δεν πρόκειται να δοθεί, ενώ τις επόμενες ημέρες θα τεθεί 
σε εφαρμογή και η νέα ρύθμιση των 100 δόσεων που θα δίνει επίσης 
δύο σημαντικές δυνατότητες στους οφειλέτες να εξοφλήσουν τα 
χρέη τους.
Η «κοσμοσυρροή» πάντως που καταγράφεται όλες τις ημέρες στο 
σύστημα Taxis πιστοποιεί, εκτός από την επιτυχία της ρύθμισης και 
το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από την πλευρά των οφειλετών 
του Δημοσίου, ειδικά αυτών με παλαιότερα χρέη τα οποία έχουν 
επιβαρυνθεί και με μεγάλα πρόσημα και προσαυξήσεις, αφού αυτούς 
κυρίως συμφέρει η εν λόγω ρύθμιση. Το μεγάλο «στοίχημα» φυσικά 
για τους επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών είναι το τελικό ποσό 
που θα μπει στα δημόσια ταμεία μέχρι σήμερα το βράδυ, καθώς 
εισπρακτική επιτυχία θα κλείσει τα «στόματα» των «θεσμών», που 
εξακολουθούν να είναι κάθετα αντίθετοι με τέτοιου είδους ρυθμίσεις, 
ενώ θα συμβάλει ουσιαστικά στη στήριξη του κρατικού προϋπολο-
γισμού που έχει τεράστιες ανάγκες. Επισημαίνεται ότι μέχρι αργά 
χθες το βράδυ στα ταμεία είχαν εισρεύσει περισσότερα από 150 εκατ. 
ευρώ.
Θετική είναι η αποτίμηση της προσέλευσης οφειλετών του ΙΚΑ την 
πρώτη ημέρα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, 
σύμφωνα με τη διοίκηση του ιδρύματος. Από τα στοιχεία του ΙKA 
προκύπτει ότι ρυθμίστηκαν οφειλές 150 εκατ. ευρώ, ενώ οι άμεσες 
εισπράξεις ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ. Κύκλοι της διοίκησης του ΙΚΑ 
σχολίαζαν ότι παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες η αυτοπρόσωπη 
προσέλευση των οφειλετών ήταν ικανοποιητική και εκτιμούν πως 
όταν ανοίξει, στις 8 Απριλίου, η ηλεκτρονική εφαρμογή της ρύθμισης 
των οφειλών μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ τα αποτελέσματα θα 
είναι εντυπωσιακά.
Δύο είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί ο οφειλέτης στις νέες 
ρυθμίσεις:
- Υποβολή της σχετικής αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του Απριλίου του 2015.
- Καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/3/2015 
και μετά (για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών ει-
σφορών μισθολογικών περιόδων από 1/2/2015 και μετά).
- Ανείσπρακτα χρέη Ταμείων 
 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων, το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων ασφαλιστικών οφειλών σε 
όλα τα ασφαλιστέα ταμεία ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 22,5 
δισ. ευρώ.
Από το σύνολο αυτών των οφειλών, περίπου τα 15 δισ. ευρώ είναι το 
καθαρό κεφάλαιο των οφειλών και τα υπόλοιπα 7,5 δισ. ευρώ είναι 
οι προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη. Τα ποσά αυτά αφορούν οφει-
λές της τελευταίας 15ετίας και συμπεριλαμβάνουν επιχειρήσεις που 
έχουν κλείσει ή βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης. 


