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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

H Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης αποφάσισε ομόφωνα 
την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστα-

σης (πόθεν έσχες) για το έτος 2015 (χρήση 2014), μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2015, 
ανεξαρτήτως ιδιότητας υπόχρεου και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους, 

με μόνη εξαίρεση την αρχική δήλωση.

Παράλογες οι δια-
τάξεις που οδηγούν 
σε μείωση των 
εσόδων του ΕΤΑΑ, 
σύμφωνα με τους 
προέδρους του 
ΤΕΕ, του ΙΣΑ και 
του ΔΣΑ

ΣΗΜΕΡΑ Προσφυγή στη δικαιοσύνη  
για το ασφαλιστικό ανακοίνωσαν 

οι εκπρόσωποι νομικών,  
ιατρών και μηχανικών

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

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

Άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη 
ενάντια στις διατάξεις του ασφα-
λιστικού που θίγουν αναδρομικά 
τους ελεύθερους επαγγελματίες 
επιστήμονες ανακοίνωσαν σε κοινή 
συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
Γιώργος Στασινός, ο Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος 
Πατούλης και ο πρόεδρος του Δικη-
γορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης 
Αλεξανδρής. Παρόντες στη συνέ-
ντευξη Τύπου ήταν ο πρόεδρος της 
ΣΕ Συμβολαιογραφικών Συλλόγων 
Ελλάδος Γιώργος Ρούσκας και ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστι-
κών Επιμελητών Ελλάδος Ευθύμιος 
Πρεκετές, οι οποίο τοποθετήθηκαν 
αναλυτικά καθώς και ο Δημήτρης 
Βερβεσός εκ μέρους του Ταμείου 
Νομικών. 
Με τη τροποποίηση του ασφαλιστι-
κού που θεσμοθέτησε η Κυβέρνηση, 
τα προσβλεπόμενα έσοδα θα 
μειωθούν, με αντίστοιχη μείωση 
και της εισπραξιμότητας των 
ασφαλιστικών εισφορών, τόνισαν οι 
επικεφαλής των τριών επιστημονικών 
φορέων και ενημέρωσαν αναλυτικά 
για τις επιπτώσεις της κατάργησης 
της δυνατότητας που δόθηκε πριν 
λίγους μήνες στους «νέους» (μετά 
την 1/1/1993) ασφαλισμένους του 
ΕΤΑΑ να υπαχθούν σε κατώτερη 

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

•  Προσφυγή στη δικαιοσύνη για το 
ασφαλιστικό ανακοίνωσαν οι εκπρό-
σωποι νομικών, ιατρών και μηχανικών 
- Παράλογες οι διατάξεις που οδηγούν 
σε μείωση των εσόδων του ΕΤΑΑ 
(σελ.1,3)

•  Σκουρλέτης: Σύντομα υπογράφεται 
η απόφαση για την διακοψιμότητα 
(σελ.4)

•  Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα 
της διαβούλευσης της ΡΑΕ για την 
αυστηροποίηση των προϋποθέσεων 
αλλαγής παρόχου ρεύματος για τους 
οφειλέτες (σελ.4)

•  10ο Συνέδριο: Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία (σελ.2)

•  Ημερίδες του ΕΚΤ για το Πρόγραμμα 
Horizon 2020 (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

ασφαλιστική κατηγορία.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στα-
σινός υπογράμμισε ότι με το άρθρο 
21 του νόμου 4337/2015 καταργήθη-
κε η δυνατότητα επιλογής χαμηλό-
τερης ασφαλιστικής κατηγορίας, η 
οποία είχε θεσπισθεί με το άρθρο 
39 του ν.4331/2015. Επισημαίνεται 
ότι στην εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση 
εντάχθηκαν 20.000 ελεύθεροι 
επαγγελματίες μηχανικοί γεγονός 
που οδήγησε στην αύξηση των 
εσόδων του ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ κατά 
15% για το 1ο εξάμηνο του 2015 
και την εισροή 9,5 εκατομμύριων 
ευρώ στο ασφαλιστικό ταμείο. Μά-
λιστα η νέα διάταξη του ν. 4337/2015 
δεν προβλέπει μεταβατικό καθεστώς 
και καταργεί αναδρομικά τη διάταξη 
του ν.4331/2015 με αποτέλεσμα οι 
σχετικές πράξεις του ΕΤΑΑ να καθί-
στανται ακυρώσιμες, ανατρέποντας 
ήδη διαμορφωμένες νομικές κατα-
στάσεις που δημιουργήθηκαν για 
χιλιάδες καλόπιστους μηχανικούς. 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ 
η νέα αυτή διάταξη είναι κατάφωρα 
αντισυνταγματική και παραβιάζει 
πλέγμα διατάξεων του ευρωπαϊκού 
και εθνικού δικαίου, οι δε πλημμέ-
λειές της δεν μπορούν νομικά να 
θεραπευθούν, με μόνη αιτιολογία ότι 
αποτελεί «μνημονιακή απαίτηση».
(δείτε τη συνέχεια στη σελίδα 3)
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 11-11-2015

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦ «Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Πρόσφατα 
Αποτελέσματα της Έρευνας και Παρουσίαση των 
Νέων Μοντέλων του Μηχανισμού» τιτλοφορείται 
η επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνει το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Κυθήρων, σήμερα στις 
11:00, στο ΚΕ.ΔΕ.Α. του ΑΠΘ.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

20-21
Νοεμβρίου

2015

10-12
Δεκεμβρίου

2015

15-18
Νοεμβρίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics: 
“ A World in Motion, Trends, Challenges, 
Opportunities. Rebuild Logistics, Restart 
Economy”  ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Στρατηγικές πράσινης υποδομής 
και φωτισμού - Οικολογικές λύσεις για τις πόλεις 
και τις περιφέρειες» 
 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ECHOPOLIS 2015  
" Ήχος, Φως, Ενέργεια στην πόλη του αύριο"
ΑΘΗΝΑ

Eλληνική Εταιρεία Logistics 
- EEL

SDMed Observation, Planning 
& Eco-innovation 
Αναβολή ημερίδας

SDMed Observation, 
Planning & Eco-Innovation,  
Πάντειο Πανεπιστήμιο

  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο 
Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 
2020" (Horizon 2020) για την έρευνα της ΕΕ, διορ-
γανώνει δύο ενημερωτικές ημερίδες με θέμα: "Οι 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) 
και Μελλοντικές & Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET) 
στον Ορίζοντα 2020" στην Αθήνα και τη Θεσσαλονί-
κη, σήμερα 11 και αύριο 12 Νοεμβρίου αντίστοιχα. 
Η ημερίδα στη Θεσσαλονίκη συνδιοργανώνεται με 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ και οι δύο εκδη-
λώσεις διοργανώνονται με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματεί-
ας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Η ημερίδα στην Αθήνα πραγματοποιείται (09.00-
15.00) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο 
Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48). Η ημερίδα στη 
Θεσσαλονίκη (09.30-14.30), στο Δημαρχείο (Αίθου-
σα Δημοτικού Συμβουλίου).

Ημερίδες του ΕΚΤ  

    Το 10ο συνέδριο με θέμα:  “Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία”, διοργανώνει από τις 12  ως τις 14 Νοεμβρί-
ου 2015, στην Αθήνα, η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας 
(ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), τον 
Οργανισμό για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας 
(ΟΔΕΓ) και άλλους φορείς.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου 13 και 14 Νοεμβρίου, ενώ η εναρκτήρια συ-
νεδρία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, 
στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ώρα 19.00, κεντρικό
κτήριο, Πανεπιστημίου 30), με κεντρικό ομιλητή τον 
καθηγητή Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ Χρ. Χαραλαμπάκη 
και θέμα «Εμμανουήλ Κριαράς: Homo Universalis”.
  Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση, αφενός 
της σημερινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας 
στην ορολογική της διάσταση και αφετέρου, μεθόδων, 
πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης επιστήμης 
της ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική 
γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την 
προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή 
στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής 
γλώσσας. Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες:  http://www.eleto.gr/gr/Conference10.
html

10ο Συνέδριο: Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία 
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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

Η προγραμματισμένη για σήμερα ημερίδα του 
ΣΤΕΑΤ στο αμφιθέατρο του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: 
«Δημόσια Έργα: βέλτιστο κόστος για  μέγιστο 
κοινωνικό όφελος» αναβάλλεται -λόγω απεργί-
ας- για την Τετάρτη 18/11/2015.



Προσφυγή στη δικαιοσύνη για το ασφαλιστικό ανακοίνωσαν  
οι εκπρόσωποι νομικών, ιατρών και μηχανικών

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ η νέα διάταξη προσβάλλει την αρχή 
της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών, την 
αρχή της ασφάλειας του δικαίου καθώς και την αρχή της αναλογικότη-
τας σε συνδυασμό με την αρχή του κοινωνικού κράτους. Προσθέτως, 
παραβιάζει το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ 
(Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία αποτελεί 
πλέον αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της Ένωσης). Η παραβίαση 
αυτών των αρχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων θα αποτελέσουν 
τον κορμό των δικαστικών προσφυγών που θα ακολουθήσουν για την 
ανατροπή της επίμαχης διάταξης. Ο Γιώργος Στασινός μάλιστα τόνισε 
με έμφαση ότι η νέα διάταξη προσβάλλει ευθέως το δημόσιο συμφέ-
ρον καθώς η κατάργησή της θα οδηγήσει εκ νέου τους μηχανικούς 
αλλά και τους λοιπούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ να μην καταβάλουν 
τις ιδιαίτερα υψηλές εισφορές που επιβλήθηκαν με το ν. 3986/2011 
και τελικά θα επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που φέρεται 
να επιδιώκεται με τη διάταξη του άρθρου 21 του ν.4337/2015, ενώ θα 
καταστήσει το ΕΤΑΑ, ένα ακόμη μη βιώσιμο ασφαλιστικό ταμείο στη 
χώρα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην κατάρρευση του ασφαλι-
στικού συστήματος της χώρας. 
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών – ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, 
τόνισε ότι οι νέοι επιστήμονες που έχουν μείνει στον τόπο μας έχουν 
να αντιμετωπίσουν, εκτός από την ανεργία, και τον παραλογισμό να 
πληρώνουν εισφορές όσο και ένας μάχιμος στον εργασιακό στίβο επι-
στήμονας. «Εμείς σε μία τέτοια παράλογη κατάσταση, ενώνουμε τις 
δυνάμεις μας», σημείωσε. «Αυτές οι δυνάμεις σαφέστατα θα δώσουν 
απαντήσεις μέσα από τη προσφυγή που θα κάνουμε στις δικαστικές 
αρχές και φυσικά θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτό δεν είναι μία εικο-
νική συνεννόηση, είναι μία πραγματική και θα το πάμε μέχρι τέλους. 
Σήμερα μέσα από τις εγχώριες δικαστικές διαδικασίες και αύριο όπου 
αλλού χρειαστεί. Και φυσικά θεωρούμε, επειδή έχουμε και άλλα ζη-
τήματα να αντιμετωπίσουμε και ως γιατροί και ως δικηγόροι και ως 
μηχανικοί και ως οδοντίατροι και οι υπόλοιπες, δικαστικοί και λοιπά, 
είναι σίγουρο ότι αυτή η ένωση και η ενότητα θα μας δώσει την δυνα-
τότητα να συζητήσουμε και για τα άλλα προβλήματα τα οποία έχουν 
οι επιστήμονες και οι νέοι συνάδελφοί μας και θα το πάμε μέχρι τέ-
λους. Δεν μπορεί η επιστημονική κοινότητα της χώρας μας να έχει την 
μεγαλύτερη επιστημονική κατάρτιση – και αυτό είναι αποδεδειγμένο 
όπου και αν βρεθούν στην Ευρώπη – και εδώ να είναι άνεργοι πολίτες, 
αδύναμοι και φυσικά συνεχώς από ένα κράτος που πυροβολεί εναντίον 
τους».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής επε-
σήμανε ότι «το μεγάλο ερώτημα είναι αν πλέον μετά από αυτή την 
τελευταία ρύθμιση, μπορεί να υπάρξουν έστω και κάποια ελάχιστα 
περιθώρια βιωσιμότητας του ΕΤΑΑ. Η απάντηση είναι όχι. Είναι αποδε-
δειγμένο ότι με το προγενέστερο ευνοϊκό καθεστώς είχαμε δεδομένη 
εισπραξιμότητα του Ταμείου και δεδομένη, επίσης, προσφορά δικη-
γόρων, μηχανικών και γιατρών να προσαρμόζουν την εισφοροδοτική 
τους ικανότητα και να καταβάλλουν ό,τι αναλογεί στην προσαρμογή 
μίας κατώτερης ασφαλιστικής κλίμακας με στόχο και ενήμεροι να 
είναι ασφαλιστικά και να παραμείνουν στον κλάδο. Η τελευταία αυτή 
ρύθμιση, θεωρείται παράλογη, παραβιάζει οπωσδήποτε την αρχή της 
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο 
οφείλει να το γνωρίζει ο κοινός νομοθέτης ώστε να μην αιφνιδιάζει 

με αλλεπάλληλες μεταβολές τον πολίτη που είναι πρόθυμος να εισφέ-
ρει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Είναι αντίθετο, επίσης, με την 
αρχή της αναλογικότητας που συνδέεται με την αρχή του κοινωνικού 
κράτους. Όπως επίσης και με τις διατάξεις της ΕΣΔΑ διότι ασφαλώς 
θεμελιώνεται περιουσιακό δικαίωμα από το προηγούμενο καθεστώς 
το οποίο αιφνιδιαστικά καταργείται υπό το σημερινό καθεστώς». Και 
συνεχίζοντας τόνισε πως όλες αυτές οι ρυθμίσεις των κοινών νομο-
θετικών «τακτοποιήσεων συνδέονται με το άρθρο 22, παρ. 5 του Συ-
ντάγματος, με την αρχή της αναλογικότητας. «Δεν μπορεί, δηλαδή, να 
υποχρεώνεται ο πολίτης, ο επαγγελματίας, ο δικηγόρος, ο μηχανικός, ο 
γιατρός, ο συμβολαιογράφος, να καταβάλλει εισφοροδοτικά ένα ποσό 
το οποίο δεν αναλογεί στο εισόδημά του ή στην δυνατότητά του. Αυτά, 
λοιπόν, όλα όφειλε ο νομοθέτης και προνομοθετικά να τα εκτιμήσει και 
να τα αξιολογήσει. Δεν τα αξιολόγησε, προχώρησε σε αυτή τη ρύθμιση, 
η ρύθμιση αυτή είναι κοινωνικά άδικη και καταστροφική για τη βιω-
σιμότητα του ΕΤΑΑ. Σύσσωμοι θα αντιδράσουμε και θα αντιδράσουμε 
δικαστικά σε όλα τα επίπεδα και εντός και εκτός Ελλάδος αφού εξα-
ντληθούν όλα τα εσωτερικά ένδικα μέσα», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλό-
γων Ελλάδος Γιώργος Ρούσκας σημείωσε ότι «αργά, αλλά εξαιρετικά 
σταθερά αυτά τα οποία ονομαζόταν ευγενή ταμεία άρχισαν εδώ και 
ορισμένα έτη να αποσαρθρώνονται. Αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγ-
μή επιστημονικό επάγγελμα, δηλαδή όσοι είμαστε ασφαλισμένοι στο 
ΕΤΑΑ δεν έχουμε την απλή δυνατότητα της επαγγελματικής επιβίωσης. 
Αυτό φαίνεται από τους συναδέλφους μου οι οποίοι με εισοδήματα 
12.000 ή 15.000 ευρώ αυτή τη στιγμή καλούνται να καταβάλλουν ει-
σφορές που είναι το 1/3 από το εισόδημά τους. Νομοτελειακά αυτό 
οδηγεί όλους όσους ασχολούνται με επιστημονικά επαγγέλματα στην 
εξαθλίωση. Η βούλησή μας και η απόφασή μας είναι ότι, έστω και αυτή 
τη χρονική στιγμή, σύσσωμοι θα αντιταχθούμε στην ολοκληρωτική 
ισοπέδωσή μας».
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος Ευ-
θύμιος Πρεκετές υπογράμμισε ότι «στα συνολικότερα προβλήματα 
που υπάρχουν στους κλάδους που συγκροτούν το ΕΤΑΑ προστέθηκε 
και η διάταξη του άρθρου 23 του νόμου 4337. Η Ομοσπονδία Δικα-
στικών Επιμελητών Ελλάδας συντάσσεται με τους υπόλοιπους φορείς 
του ΕΤΑΑ και τονίζουμε και εμείς ότι η αντίδραση, η αντίδρασή μας, η 
αντίδραση των επιστημονικών φορέων θα είναι καθολική».
Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων οι τρεις πρόεδροι των επιστημονι-
κών φορέων σημείωσαν ότι η διάταξη πλήττει άμεσα και αναδρομικά 
20.000 μηχανικούς, 6.000 δικηγόρους και 7.000 ιατρούς και για αυτό 
το λόγο ξεκινούν δικαστικές προσφυγές εντός της εβδομάδας με τη 
σειρά σε όλους τους βαθμούς της Ελληνικής Δικαιοσύνης και όχι μόνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία του 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ που παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασι-
νός λόγω της καταργούμενης ρύθμισης το ΕΤΑΑ εισέπραξε μόνο από 
τους ελεύθερους επαγγελματίες Μηχανικούς πάνω από 76 εκατ. φέ-
τος (76.347.723€) έναντι λιγότερων από 67εκατ. πέρυσι, (66.829.440€, 
δηλαδή 9.518.383 περισσότερα) δηλαδή υπήρξε αύξηση εσόδων κατά 
14,20%. Επιπλέον για το 2015 πλήρωσαν τις εισφορές τους 41.068 ελεύ-
θεροι επαγγελματίες έναντι 33.607 που είχαν πληρώσει το αντίστοιχο 
Β΄εξάμηνο του 2014, δηλ. 7.401 περισσότεροι μηχανικοί, οι οποίου 
αφού μπήκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, πλήρωσαν και τις τρέχου-
σες εισφορές τους, που σημαίνει μια αύξηση στον αριθμό των μηχανι-
κών που πλήρωσαν τις τρέχουσες εισφορές τους της τάξεως του 22%.
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Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση των προτάσεων της ΡΑΕ για τη διαχείριση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν 
λόγω κίνηση της ΡΑΕ κρίθηκε ως ένα πρώτο βήμα προκειμένου να επιλυθεί 
το πρόβλημα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που επέτρεπε σε κακοπλη-
ρωτές καταναλωτές να μεταπηδούν σε νέο προμηθευτή ενέργειας, χωρίς 
να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές προς τον προηγούμενο. Οι πε-
ρισσότεροι ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στις τοποθετήσεις 
τους στάθηκαν απέναντι στις περισσότερες από τις προτάσεις της ΡΑΕ, με το 
επιχείρημα πως αυτές αντιβαίνουν στο πνεύμα της κοινοτικής νομοθεσίας 
για ελευθερία επιλογής προμηθευτή, αλλά και πως δεν αποτελεί ατέλεια του 
θεσμικού πλαισίου παρά ανεπάρκεια του κατεστημένου πάροχου η δυσκο-
λία είσπραξης των ανεξόφλητων οφειλών. Η πρόταση που βρήκε πάντως 
ευήκοα ώτα στο μέτωπο των ιδιωτών ήταν η αναστολή αλλαγής Προμηθευτή 
να εφαρμόζεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και πιο συγκεκριμένα όταν 
έχει ήδη προηγηθεί εντολή απενεργοποίησης του μετρητή φορτίου από τον 
υφιστάμενο προμηθευτή προς τον αρμόδιο Διαχειριστή για το συγκεκριμένο 
Πελάτη ή όταν, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, η παροχή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος έχει ήδη διακοπεί/απενεργοποιηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές προτείνε-
ται η αναστολή της επανηλεκτροδότησης και της αλλαγής εκπροσώπησης, 
μέχρι την εξόφληση ή τον, κατά τρόπο ικανοποιητικό προς τον υφιστάμενο 
Προμηθευτή, διακανονισμό της οφειλής (π.χ. με παροχή πρόσθετων εγγυή-
σεων). Η εντολή για την άρση εντολής απενεργοποίησης ή την επανασύνδε-
ση της παροχής του Πελάτη θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο Προμηθευτή 
που αιτήθηκε την απενεργοποίησή του. Άλλοι ιδιώτες αποκρίθηκαν με κριτι-
κό και μάλλον απορριπτικό τρόπο στις προτάσεις της ΡΑΕ, χαρακτηρίζοντας 
αδιανόητο, σύμφωνα με την άποψη τους, η αδράνεια μίας επιχείρησης ως 

προς την άσκηση των δικαιωμάτων της να επιχειρείται να αντισταθμιστεί 
από ρυθμιστική παρέμβαση, η οποία λαμβάνει μάλιστα χώρα για την προ-
στασία του υπερδεσπόζοντος παρόχου, παρεμβαίνοντας στην υλοποίηση 
της θεμελιώδους, ρητής αρχής της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας–, η οποία έγκειται στο ότι οι επιλέγοντες πελάτες έχουν δικαί-
ωμα επιλογής Προμηθευτή. Αντίθετα, την πρόταση της ΡΑΕ για "Αναστολή 
αλλαγής Προμηθευτή εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές" υποστή-
ριξαν οι εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, όπως η ΔΕΗ και ΔΕΠΑ, 
αλλά και η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Με την εφαρμογή αυτής της πρότασης, η εντολή 
αλλαγής εκπροσώπησης για ένα Πελάτη αναστέλλεται, εφόσον ο υφιστά-
μενος Προμηθευτής ενημερώσει τον αρμόδιο Διαχειριστή για την ύπαρξη 
ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτού του Πελάτη. Η εντολή αλλαγής εκπροσώπη-
σης θα ενεργοποιείται ξανά όταν εξοφληθούν οι οφειλές. Στην ευρωπαϊκή 
πρακτική, όπως παρουσιάζεται από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της 
ΡΑΕ , προκύπτει ότι, δεν έχει υιοθετηθεί παρόμοιο μέτρο για την πρόσφορη 
αντιμετώπιση και διαχείριση των οφειλών των Πελατών, πλην της Μ. Βρετα-
νίας και της Ουγγαρίας. Με δεδομένο πως το ισχύον νομικό πλαίσιο της απε-
λευθερωμένης αγοράς ενέργειας δεν παρέχει τη δυνατότητα να επιβληθεί 
σχετική απαγόρευση, εναπόκειται στη ΡΑΕ να αποφασίσει αν το φαινόμενο 
για το οποίο είχαν εκφραστεί διαμαρτυρίες τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, δικαιολογεί τυχόν παρέμβαση στον Κώδικα 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το θέμα βεβαίως είναι εξαιρετικά λε-
πτό αφού υπάρχουν πολλές παράμετροι και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να 
ληφθούν μέτρα που συνολικά θα καθιστούν πιο δύσκολη τη μετακίνηση των 
πελατών σε άλλον προμηθευτή, βάζοντας εμπόδια στη λειτουργία της αγο-
ράς. 

Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της διαβούλευσης της ΡΑΕ για την αυστηροποίηση 
των προϋποθέσεων αλλαγής παρόχου ρεύματος για τους οφειλέτες

Σκουρλέτης: Σύντομα υπογράφεται  
η απόφαση για την διακοψιμότητα

Την υπογραφή της απόφασης για το μέτρο της 
διακοψιμότητας προανήγγειλε από το βήμα της 
βουλής ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας 
Π. Σκουρλέτης, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέ-
ρω λεπτομέρειες για το χρόνο ή το περιεχόμενο 
της απόφασης. Ο ΥΠΕΝ απάντησε σε ερώτηση 
του βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστου Μπου-
κώρου, ο οποίος ζήτησε να πληροφορηθεί εάν η 
απόφαση θα διαθέσει τα απαιτούμενα ποσά που 
χρειάζονται ώστε να δοθεί λύση στο ενεργειακό 
πρόβλημα (180 εκ. ευρώ) ή θα περιορίσει το προς 
διάθεση ποσό στα 60 εκ. ευρώ. Ο κ. Σκουρλέτης 
από την πλευρά του ανέφερε ότι βρίσκεται σε συ-
ζητήσεις με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, 
με στόχο να τα μέτρα να βοηθήσουν ιδιαίτερα τις 
εξαγωγικές με μεγάλη απασχόληση βιομηχανί-
ες. Είμαστε σε επικοινωνία με την ΕΒΙΚΕΝ και 
σε πολλά συμφωνούμε, ανέφερε ο υπουργός. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν πως φαίνεται πως έχει 
υπάρξει συμφωνία η διακοψιμότητα να εφαρμο-
στεί με τον τρόπο που είχε λάβει τη σχετική έγκρι-
ση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σενάριο αυτό 

οδηγεί σε επιβάρυνση ως επί το πλείστον των πα-
ραγωγών ΑΠΕ (3,6% του τζίρου για όλα τα φωτο-
βολταϊκά και 1,8% του τζίρου για τα αιολικά). Έτσι 
το ετήσιο κόστος της διακοψιμότητας, το οποίο 
εκτιμάται σε 60-65 εκατ. ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ, 
προβλέπεται να επιμεριστεί σε όλους τους παρα-
γωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, σε αναλογία με τη 
συνεισφορά τους στην ευστάθεια του συστήματος. 
Το μεγαλύτερο μέρος του θα πληρωνόταν από τους 
παραγωγούς ΑΠΕ, ένα σημαντικό κομμάτι αναλο-
γούσε στους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς, 
ενώ για τη ΔΕΗ κατέληγε να είναι μια ουδέτερη 
επιβάρυνση, δεδομένου ότι στο μέτρο εμπίπτουν 
και τα ορυχεία, ως βιομηχανικοί καταναλωτές, 
ισοσταθμίζοντας έτσι την όποια επιβάρυνση. Η 
εφαρμογή του μέτρου έχει εξελιχθεί σε διελκυ-
στίνδα, καθώς από την μία πλευρά βρίσκονται οι 
μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές ενέργειας, οι 
οποίοι αναμένεται να επιβαρυνθούν από μία άλλη 
παράλληλη μνημονιακή υποχρέωση, την αναθεώ-
ρηση δηλαδή των εκπτωτικών τιμολογίων της ΔΕΗ 
στην Υψηλή Τάση, ενώ στην αντίθετη πλευρά βρί-

σκονται χιλιάδες μικροί και μεγάλοι παραγωγοί 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.  Οι ενώσεις 
των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ χαρακτη-
ρίζουν το μέτρο προσχηματικό, υποστηρίζοντας 
πως στοχεύει στην απευθείας επιδότηση της βι-
ομηχανίας χωρίς καμία ουσιαστική αντιπαροχή. 
Επιπλέον, χαρακτηρίζουν την επιβάρυνση ασύμ-
μετρη και άδικη με βάση τη συνεισφορά τους 
στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και δη 
τις ώρες αιχμής. Βάσει σχεδιασμού, το μέτρο της 
διακοψιμότητας, εκτός από μείωση του ενεργεια-
κού κόστους για τη βιομηχανία, στοχεύει και στην 
αξιοπιστία και ασφάλεια του συστήματος, καθώς 
θα δώσει τη δυνατότητα στον ΑΔΜΗΕ να ζητά από 
τις επιχειρήσεις που θα συμβληθούν μαζί του να 
προβαίνουν σε διακοπές φορτίων, ανάλογα με τις 
ανάγκες που θα υπάρχουν. Με βάση τη ρύθμιση 
που πήρε πέρυσι το πράσινο φως από την ΕΕ με 
το σκεπτικό ότι δεν πρόκειται για κρατική ενίσχυ-
ση, προβλέπεται ένας ενδεικτικός τύπος για τον 
προσδιορισμό των εσόδων του Ειδικού Τέλους για 
την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού (ΕΤΑΕΕ) 
με βάση το τι ισχύει και σε άλλες χώρες.



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.
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ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-6 | 11/11/2015

Σε τροχιά σύγκλισης με τους εταίρους ώστε μέσα στα επόμενα 
24ωρα να κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα της διαπραγμάτευσης, 
να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της αξιολόγησης και να 
εκταμιευτούν τα 10+2 δισ. ευρώ βρίσκεται η κυβέρνηση, τη 
στιγμή που ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναλαμβάνει 
κορυφαίο ρόλο για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης με τις 
«ευλογίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εγκυρότατες πληροφορίες επιμένουν ότι είναι θέμα ελαχίστου 
χρόνου να υπάρξει συμφωνία για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας και μάλιστα με την υιοθέτηση της πρότασης που είναι 
πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις, ενώ έχει προσδιοριστεί το 
σημείο του συμβιβασμού και για τη λύση που θα διατηρεί τη 
ρύθμιση των 100 δόσεων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν 
ότι έχουν γίνει δεκτές από τους εταίρους οι προτάσεις με τα 
ισοδύναμα που θα «ακυρώσουν» την επιβολή ΦΠΑ 23% στην 
ιδιωτική εκπαίδευση, όπως και για περίπου 28 προαπαιτούμενα 
που θα ενταχθούν στον νέο εφαρμοστικό νόμο. Εάν και εφόσον 
η ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια απαιτεί συγκεκριμένες 
αλλαγές που δεν εφαρμόζονται με απλή υπουργική απόφαση, 
τότε στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση την 
επόμενη εβδομάδα θα «χωρέσει» το σύνολο των εκκρεμοτήτων 
-εννοείται ότι n κυβέρνηση αναμένει το EuroWorkingk Group τη 
Δευτέρα και το πράσινο φως για την εκταμίευση των 2 δισ. ευρώ 
και των 10 δισ. για την ανακεφαλαιοποίηση.
Άλλωστε, όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, θεωρείται σημαντική η επιτυχία 
της ελληνικής κυβέρνησης να αποσυνδέσει την πρώτη 
αξιολόγηση από τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών. Ο πρωθυπουργός με την ομιλία του αναφέρθηκε 
αναλυτικά στα ζητήματα που αφορούν την τρέχουσα 
διαπραγμάτευση για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των 
προαπαιτουμένων. Σημείωσε δε ότι αποτελεί εκ των πραγμάτων 
θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν 
υποχώρησε στα ανοιχτά ζητήματα («νόμος Κατσέλη», 100 
δόσεις, ΦΠΑ στην εκπαίδευση), ενώ διαψεύστηκαν όσοι 
προέβλεπαν εμπλοκή στο προχθεσινό Eurogroup.
Όπως εν τω μεταξύ έγραψε χθες το «Εθνος», ο κ. Τσίπρας 
είναι αποφασισμένος να προσανατολίσει τους υπουργούς 
του στο να υλοποιήσουν τις πολιτικές για τις οποίες έχουν 
δεσμευτεί αναλαμβάνοντας τα νέα καθήκοντά τους και 
αφορούν την προώθηση δράσεων που αποτελούν «αντίγραφο» 
των προγραμματικών δηλώσεων. Γι αυτό και τους ζήτησε να 
καταθέσουν μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας σχέδιο 
δράσης και χρονοδιάγραμμα στη βάση των προγραμματικών 
τους δηλώσεων.
Το Μέγαρο Μαξίμου δίνει προτεραιότητα στους τομείς που 
παραπέμπουν σε δράσεις για τη Δημόσια Διοίκηση, την πάταξη 
της Διαφθοράς, την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, 
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το σταθερό και δίκαιο 
φορολογικό σύστημα, τον εθνικό διάλογο για την εκπαίδευση.
«Στόχος της κυβέρνησης είναι να αφήσει ένα ανεξίτηλο 
προοδευτικό ίχνος και να προχωρήσει σε μεταρρυθμιστικές 

τομές που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία», υπογράμμισε 
ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους υπουργούς του, 
τους οποίους και ενημέρωσε για το επικείμενο ταξίδι του 
στην Τουρκία, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα παίξει ρόλο 
πρωταγωνιστή στη διαπραγμάτευση EE-Τουρκίας για τη 
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Η διήμερη επίσκεψη 
στις 17 και 18 Νοεμβρίου συμπεριλαμβάνει επίσκεψη 
του Αλέξη Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη όπου θα έχει 
συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίο, 
και θα παρακολουθήσει (πιθανόν μαζί με τον ομόλογό του, Α. 
Νταβούτογλου), έναν φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου Ελλάδας-
Τουρκίας. Την επόμενη μέρα θα έχει επίσημη συνάντηση και με 
τον πρόεδρο Ερντογάν.
- 100 Δόσεις: Παζάρι και λύση μέσω των 12 δόσεων
 Λύση μέσω της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων για την 
εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο με αυστηροποίηση των 
κριτηρίων ένταξης αναζητούν τώρα κυβέρνηση και δανειστές, 
προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές που εξακολουθούν να 
υπάρχουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων.
Το «παζάρι» συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες σε 
μια προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή, η ελληνική πλευρά 
φέρεται να έχει προτείνει να μειώνεται το χρονικό περιθώριο 
των 30 ημερών για τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε 20 
ημέρες εντός του επόμενου εξαμήνου και σε 10 ημέρες ύστερα 
από ένα έτος.
Η λύση που αναζητείται κινείται σε δυο άξονες:
- Να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπαγωγής στην πάγια 
ρύθμιση των 12 δόσεων βεβαιωμένων οφειλών oι οποίες 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Σήμερα, η ρύθμιση των 
12 δόσεων γίνεται ηλεκτρονικά μόνον εφόσον τουλάχιστον 
μία δόση τρέχουσας οφειλής καταστεί ληξιπρόθεσμη. 
Αντίθετα, βεβαιωμένες οφειλές, οι οποίες δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες, μπορούν να ρυθμιστούν σε δώδεκα δόσεις μόνο 
στην Εφορία του υπόχρεου, σύμφωνα με τον νόμο 4174/2012.
- Τη θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για την ένταξη των 
οφειλετών στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Σήμερα για 
να υπαχθεί ένας φορολογούμενος στην πάγια ρύθμιση το 
ηλεκτρονικό σύστημα ζητά μόνο την υποβολή μιας υπεύθυνης 
δήλωσης, ηλεκτρονικά, στην οποία ο υπόχρεος καταγράφει το 
διαθέσιμο μηνιαία εισόδημά του και τις μηνιαίες δαπάνες του. 
Τα στοιχεία αυτά δεν ελέγχονται με αποτέλεσμα να εντάσσονται 
στη ρύθμιση φορολογούμενοι που έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να εξοφλούν στην ώρα τους τις οφειλές τους 
στο Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται να καθιερωθούν 
αυστηρότερα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση που θα 
διευκολύνουν μόνο τους φορολογούμενους - οφειλέτες που 
βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ 33.000 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 33 | 11/11/2015

 Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τo ασφαλιστικό ανακοίνωσαν οι 
εκπρόσωποι νομικών, ιατρών και μηχανικών, κατηγορώντας την 
κυβέρνηση ότι τους καταδικάζει να εργάζονται ανασφάλιστοι! 
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Σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, οι πρόεδροι του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γ. Στασινός, του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών, Β. Αλεξανδρής, και του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, Π. Πατούλης, παρουσίασαν με στοιχεία 
τον «παραλογισμό» της κυβέρνησης, καθώς κατάργησε τη 
διάταξη με την οποία οι ασφαλισμένοι είχαν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν χαμηλότερες εισφορές, αγνοώντας ότι στο μικρό 
διάστημα που εφαρμόστηκε το μέτρο τα Ταμεία εισέπραξαν 
περισσότερα έσοδα! 
Περίπου 33.000 ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν να 
ανταποκριθούν στην πληρωμή αυξημένων εισφορών, ενώ τα 
Ταμεία των επιστημόνων (ΤΣΜΕΔΕ, TAN, ΤΣΑΥ) θα χάσουν 15% 
από τα έσοδά τους.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδα 39 | 11/11/2015

Προσφυγές κατά του νόμου που κατάργησε ευνοϊκές 
ρυθμίσεις για τους νέους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, με 
αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός επαγγέλματος 
20.000 μηχανικοί, 7.ΟΟΟ γιατροί και 6.ΟΟΟ δικηγόροι, 
προανήγγειλαν χθες οι αντίστοιχοι επιστημονικοί κλάδοι. Την 
απόφασή τους να προσφύγουν στην ελληνική Δικαιοσύνη αλλά 
και στην ευρωπαϊκή ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησαν οι πρόεδροι του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών Βασ. Αλεξανδρής, του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος Γ. Στασινός και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
Γ. Πατούλης.Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΔΣΑ 
χαρακτήρισε κοινωνικά άδικη την κατάργηση της ευνοϊκής 
ρύθμισης και μίλησε για διπλό παραλογισμό, καθώς μεγάλος 
αριθμός νέων επιστημόνων δεν μπορεί να καταβάλει τις 
αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και ωθείται έτσι εκτός 
επαγγέλματος, ενώ παράλληλα απομειώνονται τα έσοδα του 
Ταμείου, με αποτέλεσμα να πλήττεται η εισπραξιμότητα και να 
απειλείται η βιωσιμότητα του ΕΤΑΑ.
Ο κ. Αλεξανδρής επεσήμανε ότι με τη διάταξη που 
ψηφίσθηκε και η οποία επαναφέρει την αυτόματη 
ανακλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους 
ασφαλισμένους, παραβιάζεται τόσο η αρχή της προστασίας 
της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το 
Δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί μονομερώς να αιφνιδιάζει με 
αλλεπάλληλες μεταβολές της νομοθεσίας, όσο και η αρχή της 
αναλογικότητας σε συνδυασμό με την αρχή της προστασίας του 
κοινωνικού κράτους.
«Η νέα διάταξη δεν προβλέπει μεταβατικό καθεστώς, 
ανατρέπει νομικές καταστάσεις για χιλιάδες καλόπιστους 
ασφαλισμένους μηχανικούς και είναι κατάφωρα 
αντισυνταγματική», είπε ο πρόεδρος του TEE Γ. Στασινός. 
Στην ανάγκη προστασίας των νέων Ελλήνων επιστημόνων 
που, αν και έχουν εξαιρετική κατάρτιση, είτε αναγκάζονται 
να φύγουν στο εξωτερικό είτε οδηγούνται στην ανεργία, 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης. Μαζί τους 
συντάσσονται και ο επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής 
των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Γ. Ρούσκας και ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ε. Πρεκετές.

ΣΤΗΝ «ΚΑΤΗΦΟΡΑ» Η ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-13 | 11/11/2015

Δραματική πτώση της τάξης του 17,6% σημείωσαν οι 
εγχώριες πωλήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων τον 
Οκτώβριο, έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα, με βάση 
τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του 
ΣΕΑΑ. Το τέλος της τουριστικής περιόδου κατέδειξε τη ζοφερή 
πραγματικότητα της λιανικής. Κατόπιν τούτου επηρεάστηκαν 
προς τα κάτω και οι πωλήσεις του 10μήνου, αφού προέκυψαν 
αυξημένες μόλις κατά 5,5% ως προς το αντίστοιχο διάστημα 
του 2014. Τα μηνύματα της αγοράς, στην παρούσα φάση, είναι 
εξόχως αρνητικά.
Η αβεβαιότητα εν όψει των νέων αποφάσεων για τα τέλη 
κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με τις εκταμιεύσεις των 
καταναλωτών για να καλύψουν τις γενικότερες φορολογικές 
και άλλες υποχρεώσεις τους στα μέσα του φθινοπώρου, 
έχουν οδηγήσει σε νέα απραξία στον συγκεκριμένο κλάδο τις 
τελευταίες δύο εβδομάδες.
Επικεφαλής πολυεθνικής εταιρείας χαμογελούσε αμήχανα προ 
ημερών, όταν του ζητήσαμε να περιγράψει την κατάσταση σε 
ό,τι αφορά τα νέα οχήματα και να κάνει προβλέψεις...
Για να γίνει κατανοητή η πορεία των πραγμάτων, υπενθυμίζεται 
πως ένα μήνα νωρίτερα οι ταξινομήσεις υπήρξαν ελαφρώς 
αυξημένες κατά +1,4%, ως προς τον μήνα Σεπτέμβριο 2014, 
ενώ συνολική στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 
οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ήταν αυξημένες κατά 
+8,1 % ως προς το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Σύμφωνα με 
τους αναλυτές, η πρόοδος που υπήρξε τους προηγούμενους 
μήνες σης πωλήσεις καινούργιων επιβατικών, από τις αρχές 
του έτους, οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις αυτοκινήτων 
προς επιχειρήσεις ενοικίασης, μακροχρόνιας μίσθωσης 
και επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ ακόμη και με αυτήν την 
πρόοδο η αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται-73,5% ως προς τον 
μέσο όρο της δεκαετίας 2000-2009. Καλή σχετικά εικόνα 
παρουσιάζεται, πάντως, στα καινούργια φορτηγά. Παρατηρείται 
αύξηση από τις αρχές του έτους (+11,9%) στο δεκάμηνο, ως 
προς την ίδια περίοδο πέρυσι, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, και 
εκτελέσεων διαγωνισμών.
Την ίδια ώρα η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι κατά 
τον μήνα Οκτώβριο του 2015 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 
7.897 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) 
έναντι 9.158 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 
2014, παρουσιάζοντας μείωση 13,8%.
Αύξηση 33,7% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία αυτοκινήτων 
για πρώτη φορά (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) 
τον Οκτώβριο του έτους 2014 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2013.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 κυκλοφόρησαν για 
πρώτη φορά 97.788 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα 
εξωτερικού) έναντι 85.776 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη 
περίοδο του έτους 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 14%. Αύξηση 
29,5% είχε παρουσιάσει το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 
2014 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013. 


