
Λόγω έντονης προσέλευσης, η ΕΚΧΑ παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου 
Κτηματογράφησης Αχαρνών για τα ακίνητα που βρίσκονται στους Δήμους Αχαρνών, Αγίων 
Αναργύρων, Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Καματερού, Φυλής και την Κοινό-

τητα Κρυονερίου, τις καθημερινές από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γιατροί, δικηγόροι και 
μηχανικοί ζητούν να 
αποσύρει η κυβέρνη-
ση τις διατάξεις του 
πολυνομοσχεδίου 
που οδηγούν σε 
μείωση των εσόδων 
του ΕΤΑΑ

ΣΗΜΕΡΑ

«ΒόμΒΑ» σΤΑ θΕμΕλιΑ Τόυ ΑσφΑλισΤικόυ

Μέτωπο ΤΕΕ, ΔΣΑ και ΙΣΑ για απόσυρση 
διάταξης του πολυνομοσχέδιου

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

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

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος, ο Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ο 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών με κοινή επιστολή τους προς 
φορείς της Κυβέρνησης και την Τρό-
ικα, απαιτούν την άμεση απόσυρση 
διάταξης του πολυνομοσχεδίου με 
τα προαπαιτούμενα, που συζητείται 
αυτήν την εβδομάδα και καταργεί 
ισχύουσα ρύθμιση του ασφαλιστικού. 
Παραθέτουν μάλιστα χαρακτηριστι-
κά απολογιστικά στοιχεία τα οποία 
αποδεικνύουν ότι με τη συγκεκριμένη 
τροποποίηση του ασφαλιστικού που 
επιχειρεί η Κυβέρνηση, τα προσβλε-
πόμενα έσοδα θα μειωθούν με 
αντίστοιχη μείωση και της εισπρα-
ξιμότητας των σχετικών εισφορών. 
Θέτουν επιπλέον ερωτήματα σε σχέση 
με τη σκοπιμότητα και τη λογική της 
συγκεκριμένης ενέργειας.  
Συγκεκριμένα ζητούν να μην καταρ-
γηθεί η δυνατότητα που δόθηκε 
πριν λίγους μήνες στους «νέους» 
(μετά την 1/1/1993) ασφαλισμένους 
του ΕΤΑΑ να υπαχθούν σε κατώτερη 
ασφαλιστική κατηγορία. Χαρακτη-
ριστικά παραθέτουν απολογιστικά 
επιβεβαιωμένα στοιχεία  σύμφωνα 
με τα οποία το πρώτο εξάμηνο του 
2015 - σε ένα ιδιαίτερα υφεσιακό 
περιβάλλον- η εφαρμογή της συ-
γκεκριμένης ρύθμισης μόνο για τον 
κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών 
Μηχανικών έχει αποφέρει επιπλέον 
έσοδα 9.203.454 ευρώ (αύξηση 
13.8%). Επίσης σε σχέση πάντα 

με το δεύτερο εξάμηνο του 2014 
επιπλέον 7.286 περισσότεροι μηχα-
νικοί (αύξηση 21,70%) μπόρεσαν 
να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις τους. 
Στην επιστολή που απευθύνεται προς 
τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον 
Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσα-
καλώτο, τον Υπουργό Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Γιώργο Κατρούγκαλο, 
τους Προέδρους των Κοινοβουλευτι-
κών Ομάδων αλλά και τους επικε-
φαλής του κουαρτέτου των θεσμών 

σημειώνουν ότι η προτεινόμενη 
κατάργηση θα επιφέρει δραματι-
κές επιπτώσεις στην είσπραξη των 
ασφαλιστικών εισφορών, επομένως 
και στα έσοδα του ασφαλιστικού 
ταμείου.

Διαβάστε αναλυτικά για την  
επιχειρηματολογία των τριών  
φορέων στη σελίδα 3.

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•  «Βόμβα» στα θεμέλια του ασφαλιστι-
κού - Μέτωπο ΤΕΕ, ΔΣΑ και ΙΣΑ για 
απόσυρση διάταξης του πολυνομοσχέ-
διου (σελ.1,3)

•  Γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί 
ζητούν να αποσύρει η κυβέρνηση τις 
διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που 
οδηγούν σε μείωση των εσόδων του 
ΕΤΑΑ (σελ.3)

•  Η κοινωνική οικονομία στις ενεργεια-
κές επενδύσεις (σελ.3)

•  «Κρας τεστ» για τα ενεργειακά προα-
παιτούμενα ο ΑΔΜΗΕ (σελ.4)

•  catch 22: μια συζήτηση για την εξέλιξη 
της πόλης (σελ.2)

•  Εσπερίδα για την επανεκκίνηση των 
κατασκευών στη Θεσσαλονίκη (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 14-10-2015

ΑθΗΝΑ
➦  Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας 
(ΕΣΥΠ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), συνδιοργανώνουν –με 
αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Προτύπων- ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 
«Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχεί-
ρισης». Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα 
(16:30-20:30) στο κτίριο του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 
6ος όροφος).

θΕσσΑλόΝικΗ
➦  Το "Εργαστήριο" για τον Χωρικό και Ενερ-
γειακό Σχεδιασμό στην Θεσσαλονίκη, ξεκινά 
σήμερα –και ολοκληρώνεται στις 17 Οκτωβρί-
ου- στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49). 
Διοργανώνεται από το Τμήμα Μητροπολιτικού 
Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, 
το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης και το 
Σύλλογο Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Τ
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Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

15-16
Οκτωβρίου

2015

21
Οκτωβρίου

2015

31
Οκτωβρίου

2015

ΔΙΕΘΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Intermodal Transports: 
Innovations in Planning, Management, Business 
Development & Decision Making»
ΑλΕΞΑΝΔΡόυΠόλΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: “Πλη-
ροφοριακό σύστημα διαχείρισης προδιαγραφών 
Ενόπλων Δυνάμεων”
ΑθΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Energy in Buildings 
2015»
ΑθΗΝΑ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, σε συνεργασία με 
την Ελληνική Εταιρία Επιχει-
ρησιακής Έρευνας

Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άμυνας, Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας

Ελληνικό Παράρτημα της 
Αμερικάνικης Ένωσης Μηχα-
νικών Θέρμανσης, Ψύξης και 
Κλιματισμού- ASHRAE 

  Εκδήλωση με τίτλο: «catch 22 μια 
συζήτηση για την εξέλιξη της πόλης», 
θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 
2015 (11:00 – 15:00), στο Αμφιθέατρο 
του Μουσείου Μπενάκη επί της οδού 
Πειραιώς.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η 
εικόνα της πόλης ορίζεται συχνά από 
αντιφατικούς ή και παράλογους κανόνες 
από τους οποίους δύσκολα κάνεις δρα-
πετεύει, δηλαδή από ένα είδος Catch 22. 
Με αφορμή την έκθεση των 22 σπουδα-
στικών προτάσεων γύρω από το Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα 
συζητηθούν οι παράμετροι που ορίζουν 
την απάντηση της πόλης απέναντι σε 
σημαντικά έργα και θα διερευνηθεί η 
δυνατότητα διαμόρφωσης ενός πλαισίου 
κατευθύνσεων».
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα 
μιλήσουν:
-Αριάδνη Βοζάνη, επ. καθηγήτρια Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., Ανδρέας
Κούρκουλας, αν. Καθηγητής Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., «Catch 22_ Η 
εμπλοκή της αρχιτεκτονικής στην εξέλι-
ξη της πόλης»
-Δημήτρης Καρύδης, καθηγητής Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π, «Ιχνηλατώντας το 
πολιτιστικό αποτύπωμα - το σημείο, η 
ευθεία και το επίπεδο»
-Γιάννης Πεπονής, καθηγητής, School of 
Architecture, College of Architecture,
Georgia Institute of Technology, Atlanta/
GA USA, «Η πόλη ως μήτρα και απο-
τέλεσμα διαδράσεων: Προγραμματικές 
κινήσεις και συντακτικές σχέσεις»

-Meta Berghauser Pont, αν. καθηγήτρια 
Αστικού Σχεδιασμού, Chalmers
University of Technology, Department 
of Architecture, Gothenburg, SWEDEN, 
«Συνέργειες μεταξύ Πυκνότητας, Αστι-
κής Μορφής και Αρχιτεκτονικής: Σχε-
διάζοντας τις προϋποθέσεις για διαρκή 
μετασχηματισμό»
-Γιάννης Αίσωπος, καθηγητής Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Πανεπιστήμιο Πατρών, 
«ΚΠΙΣΝ: Αστικές επενέργειες» 
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες: Τηλ. :210- 8778396/8, 
email: visitorscenter@snfcc.org

 Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα 
και Ανάπτυξη των Κατασκευών - Σ.Ε.Π.Α.Κ., 
ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης- 
Σ.Α.Θ., ο Σύλλογος Μηχανολόγων – Ηλε-
κτρολόγων Βορείου Ελλάδος- Σ.Μ.Η.Β.Ε., 
ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσα-
λονίκης- Σ.Π.Μ.Θ. και το Τεχνικό Περιοδικό 
«ΚΤΙΡΙΟ» διοργανώνουν εσπερίδα με θέμα: 
"Ο ρόλος των φορέων του κλάδου στην 
επανεκκίνηση των κατασκευών", η οποία 
και θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου, 
στις 5.00 μμ, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (Μ. Αλεξάν-
δρου 49, Θεσσαλονίκη).
Η ημερίδα γίνεται υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/
ΤΚΜ και θα συμμετέχουν μηχανικοί, επαγ-
γελματίες και επιχειρηματίες του χώρου, 
καθώς και τα μέλη των σχετικών συνδέ-
σμων, με στόχους:
1) την επανεκκίνηση των κατασκευών στον 
ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα για την 
ενεργοποίηση των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων του χώρου.
2) την υγιή ανάπτυξη του κλάδου για τη βελ-
τίωση της ποιότητας του έργου του.
Πληροφορίες: http://teetkm.us11.list-
manage.com/track/click?u=485a8114d
7599c1c12213cc9a&id=c2d786e6c1&e
=c334067794

 Εσπερίδα για  
την επανεκκίνηση  
των κατασκευών

Εκδήλωση για την εξέλιξη της πόλης
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Γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί ζητούν να αποσύρει  
η κυβέρνηση τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που 

οδηγούν σε μείωση των εσόδων του ΕΤΑΑ

Για τη διαδικασία πρυτανικών εκλογών στο ΕΜΠ

ό Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο 
Πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Αθηνών και ο Πρό-
εδρος του Δικηγορικού συλλόγου Αθηνών με κοινή 
επιστολή τους προς φορείς της κυβέρνησης και την 
Τρόικα, απαιτούν την άμεση απόσυρση διάταξης του 
πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα, που συ-
ζητείται αυτήν την εβδομάδα και καταργεί ισχύουσα 
ρύθμιση του ασφαλιστικού.
Πέραν όσων αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του 
newsletter, στην επιστολή τους οι εκπρόσωποι του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του ιατρικού 
συλλόγου Αθηνών και του Δικηγορικού συλλόγου 
Αθηνών αναρωτιούνται ποιος πραγματικά είχε τη 
«φαεινή ιδέα» να καταργήσει αυτή τη διάταξη που 
καθιερώθηκε πριν λίγους μόνο μήνες, καθώς απο-
δεικνύει ήδη τη χρησιμότητά της και συμβάλει στην 
αύξηση των εσόδων. όι τρεις Πρόεδροι σημειώνουν 
ότι πρέπει να ενημερωθούν για το θέμα οι πολιτικές 
ηγεσίες του τόπου, αλλά και οι επικεφαλείς του κου-
αρτέτου των θεσμών, διότι «προφανώς κάποιοι δεν 
κάνουν καλά τη δουλειά τους», όταν επιδιώκουν 
μείωση των εσόδων του ασφαλιστικού ταμείου των 
αυταπασχολουμένων.  Επισημαίνεται ότι η εισπραξι-
μότητα των εισφορών, δηλαδή τα πραγματοποιήσιμα 
έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, κυμαίνε-
ται από 48% στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ως  73% στο ΕΤΑΑ/
ΤΑΝ. Τυχόν κατάργηση της σήμερα ισχύουσας πρό-
βλεψης θα οδηγήσει σε μείωση της εισπραξιμότητας 
και επομένως σε μεγαλύτερα οικονομικά προβλήμα-
τα για το ΕΤΑΑ.
σύμφωνα με τους επικεφαλείς των τριών φορέ-
ων, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η 
συγκεκριμένη διάταξη καταργείται για τους ασφα-
λισμένους του ΕΤΑΑ, παραμένει όμως σε ισχύ για 
τους ασφαλισμένους του όΑΕΕ που επίσης είναι 
ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, όπως 
ακριβώς και οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι ιατροί, 

γεγονός που αποτελεί καταφανή και πρόδηλη περί-
πτωση άνισης μεταχείρισης και διάκρισης.
στην επιστολή σημειώνεται μάλιστα το παράδοξο η 
ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία να εισηγείται 
την καθιέρωση μίας διάταξης πριν λίγους μήνες και 
σήμερα η ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία να ει-
σηγείται την κατάργησή της, όταν η πρόβλεψη που 
θεσμοθετήθηκε αποδείχθηκε ήδη επιτυχημένη!
Πέρα από το επιχείρημα της μείωσης των εσόδων, 

οι πρόεδροι των τριών μεγαλύτερων επιστημονικών 
συλλόγων καταγγέλλουν στην επιστολή τους ότι αυτή 
η ρύθμιση είναι πλήρως αντισυνταγματική καθώς 
έχει αναδρομική ισχύ από 2/7/2015 οπότε και ψηφί-
στηκε η προηγούμενη διάταξη και καταλαμβάνει  και 
όσους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, έχουν ήδη υπο-
βάλλει αιτήσεις υπαγωγής σε κατώτερη  ασφαλιστι-
κή κλάση και έχουν ήδη υπαχθεί στο ευνοϊκό καθε-
στώς του νόμου 4331/15. στην επιστολή σημειώνεται 
ότι η αντισυνταγματικότητα της διάταξης προκύπτει 
επίσης λόγω του ότι παραβιάζεται καταφανώς η Ευ-
ρωπαϊκή σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κα-
θώς θίγει περιουσιακού χαρακτήρα δικαιώματα των 
ασφαλισμένων, αλλά και την αρχή της προηγούμενης 
αρχής εμπιστοσύνης του διοικούμενου στο κράτος, 

που έσπευσαν και επέτυχαν ήδη την υπαγωγή τους 
σε κατώτερη ασφαλιστική κλάση.
στην επιστολή τους οι Γιώργος στασινός, Γιώργος 
Πατούλης και Βασίλης Αλεξανδρής εκφράζουν τους 
φόβους τους ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα οδη-
γήσει σε περαιτέρω μείωση των ελευθέρων επαγ-
γελματιών μηχανικών, ιατρών και δικηγόρων,αυξά-
νοντας τις αποδημητικές ροές προς το εξωτερικό 
ικανών και ταλαντούχων νέων ανθρώπων, καθιστώ-

ντας έτσι την πατρίδα μας μια ολοένα περισσότερο 
χώρα γερόντων και συνταξιούχων, με τις όποιες 
περαιτέρω δυσμενείς συνέπειες για το δημογραφικό 
ζήτημα, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστή-
ματος, αλλά και τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική 
κατάσταση της χώρας.
όι τρεις φορείς προαναγγέλλουν μάλιστα περαιτέρω 
αντιδράσεις στη συγκεκριμένη διάταξη, που αφορά 
στην επιβίωση των νέων επιστημόνων και του ταμεί-
ου τους. Το ΤΕΕ, ο ΔσΑ και ο ισΑ προγραμματίζουν 
μάλιστα για το θέμα κοινή συνέντευξη τύπου την Πέ-
μπτη, συνάντηση με τους βουλευτές – ελεύθερους 
επαγγελματίες όλων των κομμάτων και δυναμική πα-
ρουσία στο κοινοβούλιο για να αποτραπεί η ψήφιση 
της συγκεκριμένης διάταξης.

με επιστολή της προς την Πολυτεχνειακή κοινότητα, την οποία κοινοποίησε στα 
μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ, η Β Αντιπρόεδρος της ΔΕ ΤΕΕ καθ. ΕμΠ Τώνια μωροπού-
λου τονίζει ότι η Πολιτεία εξέδωσε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για «να κα-
ταργήσει το καινοφανές και ανελεύθερο μέτρο επιλογής υποψηφίων Πρυτάνεων 
από τα συμβούλια των ιδρυμάτων, μέτρο το οποίο περιόριζε το συνταγματικά κατο-
χυρωμένο δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγεσθαι». Όμως στο ΕμΠ το συμβούλιο 
ιδρύματος πρόλαβε να δρομολογήσει την επανάληψη των Πρυτανικών Εκλογών, 
οι οποίες ακυρώθηκαν με απόφαση του συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από 
αίτηση που κατέθεσε η ίδια ενώπιων του στΕ. Η κα μωροπούλου καταγγέλλει ότι 
η επανάληψη της διαδικασίας γίνεται με την ίδια διαδικασία αποκλεισμού, με αυτή 
που με την ΠΝΠ καταργήθηκε. «Η ιστορία επαναλαμβάνεται. στο ΕμΠ οι εκλογές 

ανάδειξης Πρύτανη δεν θα είναι ούτε ελεύθερες ούτε συμμετοχικές. Η ελευθε-
ρία, όμως, δεν διαβαθμίζεται, δεν τεμαχίζεται, ούτε και εφαρμόζεται επιλεκτικά. Η 
πρόκληση της κατά περίπτωση εφαρμογής της υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσου 
εκδημοκρατισμού του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Πανεπιστημίων της 
χώρας. Το θέμα δεν είναι προσωπικό. 
Είμαι βέβαιη ότι τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας θα αντιμετωπίσουν την 
πρόκληση αυτή με τη δύναμη της δημιουργίας, σύμφωνα με τις αξίες και το πνεύ-
μα του Πολυτεχνείου, που το οδηγεί πάντα μπροστά, εξωστρεφές και πρωτοπόρο 
στο διεθνή χώρο, ικανό να εξυπηρετήσει τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας στο δύσκολο δρόμο της προς το αύριο», σημειώνει χαρακτηριστικά 
στην επιστολή της η κ. μωροπούλου.
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Την άποψη ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις στον 
τομέα της ενέργειας μπορούν να κατευθυν-
θούν στον τομέα της κοινωνικής οικονομί-
ας διατύπωσε από το βήμα του συνεδρίου 
Investing In Energy, ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσι-
ρώνης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χάρη 
Φλουδόπουλου για το capital.gr, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός σημείωσε ότι στον τομέα 
της ενέργειας κεντρικό ρόλο στις επενδύσεις 
μπορεί να διαδραματίσει ο Δημόσιος τομέας, 
ενώ για τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 
εκτίμησε ότι μπορούν να προχωρήσουν με τη 
μορφή της κοινωνικής οικονομίας και μέσω 
συνεταιρικών σχημάτων με τους ίδιους τους 
καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο εκτίμησε 
ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν λιγότερες 
αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες εάν 
ήταν συνέταιροι. Ο κ. Τσιρώνης ανέφερε επί-
σης ότι οι επενδυτές ζητούν σταθερό φορο-
λογικό σύστημα, γρήγορη απόδοση δικαιοσύ-
νης και σταθερό χωροταξικό. Ο ίδιος ανέφερε 
ότι στον τομέα της ενέργειας θα ανοίξουν 
σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στο κομ-
μάτι της εξοικονόμησης, την αξιοποίηση των 
πόρων σε άλλες κατευθύνσεις και τον εξορθο-
λογισμό της χρήσης ενέργειας. Ο αναπληρω-
τής υπουργός τόνισε επίσης ότι θα πρέπει να 
κινηθούμε στην κατεύθυνση της απεξάρτησης 
από τα ορυκτά καύσιμα, σε πρώτη φάση από 
το εισαγόμενο πετρέλαιο και τις εισαγωγές 
ενέργειας αλλά και στρατηγικά σε ορίζοντα 
10ετίας -20ετίας και από τον εγχώριο λιγνίτη.

Η κοινωνική οικονομία 
στις ενεργειακές 
επενδύσεις

στη χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί 
τις δύο τελευταίες χειμερινές περιόδους, 
και πιο συγκεκριμένα στα επίπεδα των 56 
λεπτών ανά κυβικό μέτρο (με μείωση 19% 
έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου) 
θα διαμορφωθούν τα τιμολόγια φυσικού αε-
ρίου για τον μήνα όκτώβριο από την ΕΠΑ 
Αττικής. σε αντίστοιχα ή και χαμηλότερα 
επίπεδα θα μπορούσε να κινηθεί τους προ-
σεχείς μήνες η εν λόγω τιμή, αφού η τιμή 
του φυσικού αε-
ρίου ακολουθεί 
με καθυστέρηση 
τριμήνου την 
πτωτική τάση 
που παρατηρεί-
ται στις διεθνείς 
τιμές αργού 
πετρελαίου. Η 
σταθερά πτωτι-
κή πορεία των 
τελευταίων ετών 
έχει οδηγήσει σε μείωση της τάξεως του 
30% από τον σεπτέμβριο 2012. Επιπλέον, η 
ΕΠΑ Αττικής ανακοίνωσε πως προσφέρει 
άτοκη χρηματοδότηση για τη μετατροπή της 
εσωτερικής εγκατάστασης θέλοντας στη δύ-
σκολη οικονομική συγκυρία να δώσει τη δυ-
νατότητα σε ακόμη περισσότερα νοικοκυριά 
που το επιθυμούν να στραφούν στο φυσικό 
αέριο. 
Η προσφορά ισχύει για όλες τις κεντρικές 
και αυτόνομες θερμάνσεις, και προβλέπει 

γενναιόδωρα ποσά που ανέρχονται ακόμη 
και στο ποσό των €12.300. Προχωρώντας 
μάλιστα σε άλλη μια κίνηση προς τους δυνη-
τικούς πελάτες της, η ΕΠΑ Αττικής προσφέ-
ρει σε όλες τις κατηγορίες πελατών λιανι-
κής, οικιακών ή επαγγελματιών, σημαντικές 
εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης για συνδέσεις 
με το υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου. 
Το ποσοστό έκπτωσης ξεκινάει από 50% και 
μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100%. όι προ-

σφορές ισχύουν 
για όσους κατα-
ναλωτές υπογρά-
ψουν σύμβαση 
σύνδεσης και 
παροχής φυσικού 
αερίου μέχρι και 
τις 27 Νοεμβρί-
ου 2015. μεγάλη 
απήχηση σημει-
ώνει άλλωστε και 
το πρόγραμμα 

επιδότησης που υλοποιεί από τον Νοέμβριο 
του 2014 το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Η ΕΠΑ Αττικής δέχθηκε, ως φο-
ρέας διαχείρισης, περισσότερες από 4.700 
αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί κατά προ-
σέγγιση σε 12.000 νοικοκυριά. υπενθυμίζε-
ται ότι οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα 
υποβολής των δικαιολογητικών που απαι-
τούνται για την πιστοποίηση της εσωτερικής 
εγκατάστασης φυσικού αερίου μέχρι και τις 
23 όκτωβρίου 2015.

Στα 56 λεπτά η τιμή φυσικού αερίου  
για τον Οκτώβριο από την ΕΠΑ Αττικής

Τα πιθανά ισοδύναμα έναντι της απευκταίου 
για την κυβέρνηση σεναρίου ιδιωτικοποί-
ησης του ΑΔμΗΕ αναζητούνται στις συ-
ζητήσεις που έχουν ξεκινήσει σε επίπεδο 
τεχνικών κλιμακίων με εκπροσώπους των 
εταίρων. σημειώνεται πως η εκκρεμότητα 
για τον ΑΔμΗΕ είναι μία από τις βασικές 
που θα πρέπει να περιληφθούν στο δεύτερο 
κύμα προαπαιτουμένων. 
σύμφωνα με πληροφορίες, η εναλλακτική 
πρόταση της κυβέρνησης στην αρχική της 
μορφής, δηλαδή η δημιουργία μίας νέας 
εταιρείας το πλειοψηφικό πακέτο της οποί-
ας θα ανήκει στο Δημόσιο και στην οποία 
θα περάσει όλο το κομμάτι διαχείρισης της 

αγοράς, στα πρότυπα του παλαιού ΔΕσμΗΕ, 
δεν απαντά στο ζητούμενο από τους εταί-
ρους για την απελεύθερωση του ανταγωνι-
σμού μέσω του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού 
των δικτύων από την μητρική εταιρεία της 
ΔΕΗ. στην αρχική της μορφή η ελληνική 
εναλλακτική προέβλεπε τη διατήρηση της 
κυριότητας των παγίων του κλάδου μεταφο-
ράς από τη ΔΕΗ, η οποία θα ήταν υπεύθυνη 
για τη συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου 
καθώς και για την κατασκευή νέων έργων. 
Η αντιπρόταση των πιστωτών συνίσταται αντ’ 
αυτού στη δημιουργία μιας εταιρείας, στην 
οποία η ΔΕΗ θα συμμετέχει με ποσοστό 49% 
και το ελληνικό Δημόσιο με 51%. Από εκεί 
και πέρα το κύριο ερώτημα αποτελεί η χρη-
ματοδότηση της συμμετοχής του Δημοσίου 
στον ΑΔμΗΕ, που μεταφράζεται σε ποσό 

που κυμαίνεται περίπου στα 500 εκατ. ευρώ 
(βάσει παλαιότερης αποτίμησης) για το 51%.  
Τα εξεταζόμενα σενάρια συμπεριλαμβάνουν 
κατά πληροφορίες την αποπληρωμή της 
ΔΕΗ από μελλοντικά μερίσματα του ΑΔμΗΕ, 
σε συνδυασμό με swap μετοχών που κατέ-
χει το Δημόσιο σε άλλες εταιρείες του τομέα 
της ενέργειας ή άλλες ΔΕκό, ενώ υπενθυμί-
ζεται πως στο παρελθόν είχε τεθεί το ζήτημα 
του ετήσιου συμψηφισμού των απαιτήσεων 
της ΔΕΗ με αντίστοιχες απαιτήσεις του Δη-
μοσίου από τη ΔΕΗ, όπως λχ το λιγνιτικό τέ-
λος. Ερωτηματικό επίσης αποτελεί η στάση 
που θα τηρήσουν οι εργαζόμενοι στον ΑΔ-
μΗΕ έναντι της τελικής πρότασης, καθώς 
επίσης και το μισθολογικό καθεστώς που 
θα διέπει τον ΑΔμΗΕ υπό τυχόν μεταβίβαση 
του υπό κρατικό έλεγχο. 

«Κρας τεστ» για τα ενεργειακά προαπαιτούμενα ο ΑΔΜΗΕ
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Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών
Τρίτη & Τετάρτη (10.00 – 15.00) στον 5o όροφο, γραφείο Νο 513 
e-mail: engineer-help@central.tee.gr

Νομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809

e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική ΥποστήριξηΦοροτεχνική Υποστήριξη
Παρασκευή (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

e-mail: tax-help@central.tee.gr

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ   
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΠΟΡΙΣΜΑ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΘΝΟΣ |  σελίδες 1-4-5 | 14/10/2015

Σαρωτικές αλλαγές για ασφαλισμένους και συνταξιούχους έρχονται 
με τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού τον Νοέμβριο. 
Το τελικό προσχέδιο του πορίσματος της Επιτροπής Σοφών, που 
αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος», ενσωματώνει προτάσεις για ενιαίο 
τρόπο υπολογισμού σύνταξης παλαιών και νέων ασφαλισμένων στη 
βάση του νόμου Σιούφα του 1992, επανυπολογισμό από την αρχή 
των συντάξεων που έχουν ήδη εκδοθεί με αναφορές σε αυτόν τον 
ενιαίο τρόπο, συγχώνευση όλων των Ταμείων σε έναν ή το πολύ 
τρεις φορείς και εντελώς νέο σύστημα με «ατομικές μερίδες» και 
υπολογισμό σύνταξης με βάση το προσδόκιμο ζωής για τις νέες 
γενιές. Εκτός από το κυρίαρχο σενάριο, στο τελικό σχέδιο αναμένεται 
να καταγράφονται και οι διαφορετικές απόψεις, τις οποίες έχουν 
διατυπώσει μέλη της 12μελούς Επιτροπής Σοφών. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η λογική του πορίσματος θα βασίζεται σε δύο 
πυλώνες:
1.Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για τη συγχώνευση των Ταμείων και 
την ομογενοποίηση των διατάξεων για εισφορές και παροχές, με 
αναζήτηση πρόσθετων πόρων για στήριξη των απερχόμενων γενεών.
2.Υιοθέτηση ενός νέου συστήματος συντάξεων για τις νέες γενιές.
Στο πλαίσιο αυτό, το κυρίαρχο σενάριο αναμένεται να περιγράφει 
ως στόχο τη μετεξέλιξη του ΙΚΑ σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης μαμούθ, στον οποίο πρέπει να συγχωνευτούν όλα τα 
σημερινά Ταμεία κύριας και επικουρικής σύνταξης αλλά και εφάπαξ 
παροχών. H ενοποίηση δεν πρέπει να είναι μόνο διοικητική αλλά 
και ουσιαστική, με ενιαίους κανόνες για εισφορές και παροχές. Το 
πόρισμα αναμένεται να προτείνει: ■ Ενιαίο τρόπο υπολογισμού 
σύνταξης, κύριας και επικουρικής, με επέκταση και στους παλαιούς 
ασφαλισμένους (πρωτοασφαλίστηκαν πριν από την 1η/1/1993) 
του τρόπου υπολογισμού κύριας και επικουρικής σύνταξης που 
προβλέπεται από τον λεγόμενο νόμο Σιούφα (2084/92), αφού 
καθοριστεί με αναλογιστική μελέτη το ποσοστό αναπλήρωσης των 
αποδοχών του ασφαλισμένου για κάθε σύνταξη χωριστά και όλων 
από κοινού. ■ Υπολογισμό από την αρχή και επανακαθορισμό των 
συντάξεων που ήδη καταβάλλονται με αναφορά στον νέο, ενιαίο 
τρόπο υπολογισμού της κύριας και επικουρικής σύνταξης για 
παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Σημειώνεται πως ο υπουργός 
Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος έχει δηλώσει πως στόχος είναι να 
προστατευτούν οι μικρές συντάξεις να προστατευτούν οι μικρές 
συντάξεις, πως δεν θα γίνουν οριζόντιες μειώσεις αλλά τα ισοδύναμα 
θα προκύπτουν από τη νέα αρχιτεκτονική.
Χαμένοι από τις προτεινόμενες αλλαγές, σύμφωνα με ειδικούς 
της κοινωνικής ασφάλισης, θα είναι οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν 
από το 1993). Στο ΙΚΑ δεν αναμένονται αλλαγές, καθώς παλιοί και 
νέοι έχουν τα ίδια ποσοστά αναπλήρωσης. Οι ασφαλισμένοι των 
άλλων Ταμείων όμως -ελεύθεροι επαγγελματίες, ΔΕΚΟ, τράπεζες 
και Δημόσιο- θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε μειώσεις 10-12% των 
προσδοκόμενων συντάξεών τους, αν εφαρμοστούν και σε αυτούς οι 
συντελεστές που ισχύουν για τους νέους. Σήμερα, οι μετά το 1993 
έχουν ποσοστό αναπλήρωσης στο 70% (στην κύρια), ενώ οι παλαιοί 
70-80% (στην κύρια).
H βασική πρόταση περιλαμβάνει την ομογενοποίηση και του 

συστήματος εισφορών, ώστε να προκύψουν ενιαία ποσοστά και 
βάση υπολογισμού τους για κύρια σύνταξη, επικουρική και εφάπαξ 
παροχές, με διάκριση σε μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους. 
Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται πως θα αυξηθούν οι εισφορές για τους 
αγρότες, θα μειωθούν για τους ελεύθερους επαγγελματίες κ.λπ.
Μαζί με την άποψη της απορρόφησης όλων των Ταμείων από το ΙΚΑ 
αναμένεται σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πήγες να καταγράφεται και 
ένα δεύτερο σενάριο για την οργάνωση του συστήματος. Αυτό θα 
περιγράφει τη δημιουργία τριών Ταμείων και ειδικότερα μισθωτών, 
αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.
Στον πυρήνα της λογικής αυτού του σεναρίου βρίσκονται οι 
ιδιαιτερότητες του ΟΓΑ και του αγροτικού επαγγέλματος. Στο 
ίδιο σενάριο προτείνεται και η διατήρηση του συνταξιοδοτικού 
καθεστώτος των δημοσίων υπαλλήλων.
- Απλοποίηση συστήματος 
Αναμένεται επίσης να προτείνονται ο αποχωρισμός των προνοιακών 
παροχών από την κοινωνική ασφάλιση και διάφορα μέτρα για 
την απλοποίηση του συστήματος όπως: κατάργηση των πολλών 
διαφορετικών κατηγοριών ασφάλισης στο ΙΚΑ και θέσπιση 2 ή 3 
κατηγοριών (π.χ. απλά και βαρέα), κατάργηση ιδιαιτεροτήτων στον 
υπολογισμό χρόνου ασφάλισης και ποσού σύνταξης σε δημόσιο ή 
ευρύτερο δημόσιο τομέα κ.ά. Στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής 
του συστήματος το πόρισμα αναμένεται να ενσωματώνει προτάσεις 
για ένα νέο επικουρικό Ταμείο πλήρως κεφαλαιοποιητικό που θα 
ξεκινήσει από το μηδέν, ενώ όσοι επιλέξουν να μην ενταχθούν 
σε αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν σε Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης.
- Ταμεία εφάπαξ 
Τα ΤΑΕ αντιμετωπίζονται ως φορείς συμπληρωματικής ασφάλισης, 
που χρηματοδοτούνται από εργαζομένους και εργοδότες, χωρίς 
κρατική εγγύηση των παροχών τους. Προτείνεται τα ταμεία 
εφάπαξ να γίνουν ΤΑΕ και παράλληλα να δοθεί η δυνατότητα 
σε εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους να φτιάχνουν 
επαγγελματικά ταμεία (όχι πάνω από πέντε συνολικά) για να 
συμπληρώνουν το εισόδημα της σύνταξης. Προτείνεται, επίσης, 
τα βαρέα να ενταχθούν συλλήβδην σε ένα ΤΑΕ, που θα μπορούσε 
να προσφέρει πρόσθετο ποσοστό αναπλήρωσης 25%. Σήμερα 
συνεδριάζει για τελευταία φορά η Επιτροπή, ενώ το πόρισμα, που 
δεν είναι δεσμευτικό για την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, 
παρουσιάζεται αύριο.

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
100 ΔΟΣΕΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  σελίδες 1-4 | 14/10/2015

Το πρώτο «βήμα» αλλαγών επί τα χείρω στη ρύθμιση των 100 
δόσεων, που πλήττει κυρίως τους μικροοφειλέτες, έκανε χθες η 
κυβέρνηση στο πλαίσιο εφαρμογής του μνημονίου, ενώ έπονται και 
νέες ανατροπές για δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες μετά την ψήφιση του 
πολυνομοσχεδίου.
Αλλαγές που θίγουν βέβαια, σε συνδυασμό και με τις επώδυνες 
διατάξεις του πρώτου «πακέτου» των προαπαιτούμενων, το 
κοινωνικό προφίλ του κυβερνητικού συνασπισμού, λόγος για τον 
οποίο εξάλλου και τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου για να 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

διασκεδάσουν τις εντυπώσεις ετοιμάζονται να ζητήσουν από τους 
δανειστές τη διατήρηση της ρύθμισης των 100 δόσεων, που έχει 
«παγώσει» πλέον, καθώς η μόνη που ισχύει είναι η πάγια των 12 
δόσεων.
Από αύριο, πάντως, 15 Οκτωβρίου, το επιτόκιο με το οποίο 
επιβαρύνονται δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 
ευρώ, που έχουν υπαχθεί στην εν λόγω ρύθμιση, αυξάνεται από 
το 3% στο 5,05%, για το υπολειπόμενο ποσό οφειλής τους που δεν 
έχουν εξοφλήσει, ενώ παρέχεται σε όλους διάστημα τριών μηνών 
προκειμένου να ρυθμίσουν τυχόν τρέχουσες εκκρεμείς υποχρεώσεις 
τους που γεννιούνται κατά την περίοδο που «τρέχει» η ρύθμιση 
προκειμένου να μην «αποβληθούν» από αυτή.
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το ανωτέρω χρονικό διάστημα 
σύντομα θα μειωθεί και αυτό αφού, με βάση τις διατάξεις του 
πολυνομοσχεδίου που συζητείται ήδη στη Βουλή και αναμένεται να 
ψηφιστεί μεθαύριο Παρασκευή, στους οφειλέτες θα παρέχεται μόνο 
ένας μήνας προθεσμία για να «κλείσουν» τυχόν νέες εκκρεμότητές 
τους με το Δημόσιο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα χάνουν 
τη ρύθμιση. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα ισχύοντα, από τις 19 
Αυγούστου, όπως υπογραμμίζεται και στη διευκρινιστική εγκύκλιο 
(ΠΟΛ.1226| 9.10.2015) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, 
η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή 
του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, εάν 
εντός τριών μηνών ο οφειλέτης: α) δεν έχει εξοφλήσει το σύνολο των 
ληξιπρόθεσμων μη ρυθμισμένων οφειλών του, β) δεν έχει υπαγάγει 
το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε ρύθμιση τμηματικής 
καταβολής και γ) δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής είσπραξης 
για τις ανεξόφλητες, μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του 
ατομικές ή από συνυποχρέωση/ συνυπευθυνότητα.
Επισημαίνεται ότι για όσους οφειλέτες είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση 
των 72 (υπό αυστηρές προϋποθέσεις 100) δόσεων το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα, από τις 19 Αυγούστου, και για την «τακτοποίηση» 
των ίδιων ανωτέρω υποχρεώσεων καθορίζεται σε 30 ημέρες από την 
ημέρα κοινοποίησης της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας.
Εκτός όμως από την απώλεια της ρύθμισης, οι δεκάδες χιλιάδες 
οφειλέτες κινδυνεύουν να μειωθεί ο αριθμός των δόσεων που 
καταβάλλουν και ταυτόχρονα φυσικά να αυξηθεί το ποσό που 
θα καταβάλλουν για κάθε δόση, εφόσον οποτεδήποτε καθ' όλη 
τη διάρκεια της ρύθμισης διαπιστωθεί ότι έχουν τη δυνατότητα, 
σύμφωνα με τα οικονομικά τους δεδομένα, να πληρώνουν την 
οφειλή τους σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες. Τα 
σχετικά πάντως κριτήρια δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, ίσως γιατί 
ανάλογη διάταξη έχει περιληφθεί και στο πολυνομοσχέδιο, οπότε 
προφανώς τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναμένουν 
ακριβώς μετά την ψήφιση του να τα οριστικοποιήσουν και να 
προχωρήσουν στην έκδοση της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου.
Για τους οφειλέτες με χρέη κάτω των 5.000 ευρώ που έχουν υπαχθεί 
σε πρόγραμμα ρύθμισης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι εξακολουθούν 
να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης 
καταβολής ή το ανωτέρω επιτόκιο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: α. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που 
δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, β. η ακίνητη περιουσία του 
οφειλέτη , όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περιουσιακής 

κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και 
γ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του 
δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.
Προφανώς, για να μην αποθαρρύνονται τελείως οι οφειλέτες και 
να δέχονται να υπαχθούν στην ισχύουσα και μοναδική πλέον πάγια 
ρύθμιση χρεών, ώστε να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 12 και 
υπό αυστηρότατες προϋποθέσεις σε 24 δόσεις, με το μνημόνιο 
προβλέπεται η μείωση του επιτοκίου με το οποίο επιβαρύνονται οι 
υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές, από το 8% στο 5,05%.
Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι ως ποσοστό με το οποίο 
υπολογίζονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, με 
τις οποίες επιβαρύνεται από 01.01.2013 η βασική ληξιπρόθεσμη 
υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή, αντί των προσαυξήσεων ή τόκων 
εκπρόθεσμης καταβολής κατά ΚΕΔΕ και κατά ΚΦΔ, ορίζεται το 
ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης 
υπαγωγής, πλέον πέντε τοις εκατό (5%), ετησίως υπολογισμένο. Το 
ανωτέρω ποσοστό προσαυξήσεων παραμένει μάλιστα σταθερό καθ' 
όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα έως 
και τις 14 Οκτωβρίου 2015, δηλαδή μέχρι και σήμερα, η προσαύξηση 
εκπρόθεσμης καταβολής συνεχίζει να υπολογίζεται με το ισχύον 
επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής 
πλέον οκτώ τοις εκατό (8%), ετησίως υπολογισμένο.
Από αύριο όμως και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων 
ρυθμίσεων η σχετική προσαύξηση υπολογίζεται με το επιτόκιο ΕΚΤ, 
όπως έχει οριστεί και ισχύει στις 15.10.2015 πλέον πέντε τοις εκατό 
(5%), ετησίως υπολογισμένο. Για τις νέες ρυθμίσεις που χορηγούνται 
μετά την ανωτέρω ημερομηνία το σχετικό επιτόκιο ΕΚΤ θα είναι αυτό 
όπως έχει οριστεί κατά την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στην 
πάγια ρύθμιση.
- Εγγυήσεις 
Από τις 15 Αυγούστου πάντως επανέρχεται το προηγούμενο 
καθεστώς των εγγυήσεων, αφού στην περίπτωση που οι συνολικές 
βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία 
προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα 
τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και 
την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή. Για συνολικές 
εξάλλου βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν 
πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, πέραν της τήρησης των ανωτέρω 
προϋποθέσεων απαιτείται και η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή 
διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών, ενώ 
ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόμενης 
διασφάλισης.
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης των ως ανωτέρω 
δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη 
χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής, ενώ 
εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, που τυχόν έχουν 
παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν 
να ισχύουν. 


