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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Σε συνέχεια των αποφάσεων των διοικήσεων του Τε-
χνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 
και του συνόλου των συνδικαλιστικών, επιστημονι-
κών, εργοληπτικών και μελετητικών Φορέων των 
Μηχανικών, με δεδομένη τη συνέχεια των συζητήσε-
ων για το νέο ασφαλιστικό που προτείνεται από την 
Κυβέρνηση και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων 
που προωθείται τις επόμενες ημέρες κατά των προ-
βλεπόμενων ρυθμίσεων που προτείνονται, συνεχίζε-
ται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων 
Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά 

Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από 
το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο 
(π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέ-
των κλπ., περιλαμβανομένων και των Επιτροπών 
Δημοπράτησης), από 25/1 έως 29/1/2016. Στόχος 
όλων αγωνιστικών δράσεων των μηχανικών καθώς 
και όσων στην πορεία προστεθούν είναι η αποτροπή 
ψήφισης αυτού του σ/ν που καταστρέφει το Ταμείο 
των Μηχανικών, τον Κλάδο συνολικά, και ναρκοθε-
τεί ουσιαστικά την αναγκαία αναπτυξιακή προσπά-
θεια της χώρας και του λαού. 

ΣυνΕχίζΕΤαί η απΕργία 
αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών 

από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια 
Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο 

των Επιτροπών με Τεχνικό Aντικείμενο

«αγώνας επιβίωσης επιστημόνων  
και ελεύθερων επαγγελματιών», σύμφωνα 

με τον πρόεδρο του ΤΕΕ γιώργο Στασινό
Οι διπλωματούχοι μηχανικοί συνεχίζουν την απεργία – 
αποχή από την συμμετοχή τους σε τεχνικά συμβούλια 
έργων και μελετών καθώς και από το σύνολο των 
επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο, από τη Δευτέρα 
έως 29/1/2016. «Οι Έλληνες μηχανικοί συνεχίζουν 
τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις ενάντια στο σχέδιο 
του ασφαλιστικού που παρουσίασε το υπουργείο ερ-
γασίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασι-
νός, χαρακτηρίζοντάς τον «αγώνα για την επιβίωση». 
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «η αρχική πρόταση 
της κυβέρνησης για το νέο ασφαλιστικό οδηγεί άμεσα 

εκτός επαγγέλματος ή εκτός Ελλάδος κάθε μηχανικό, 
κάθε επιστήμονα, κάθε ελεύθερο επαγγελματία, κάθε 
αυτοαπασχολούμενο. Αν περάσει αυτός ο σχεδι-
ασμός, το κράτος θα ζητά να εισπράξει, μόνο για 
εισφορές και φόρο εισοδήματος, από τον καθένα μας 
κατ’ ελάχιστο το 70% του εισοδήματος που για πολ-
λές περιπτώσεις επιστημόνων αυξάνεται σε ποσοστά 
από 80% ως και 130%. Δηλαδή θα δουλεύουμε, θα 
πληρώνουμε όσα βγάζουμε και θα χρωστάμε και από 
πάνω. Γιατί να συνεχίσει οποιοσδήποτε να δουλεύει;» 
(συνέχεια στη σελίδα 4)

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

•  «αγώνας επιβίωσης επιστημόνων και ελεύ-
θερων επαγγελματιών», σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του ΤΕΕ γιώργο Στασινό (σελ.1, 4)

•  Συνεχίζεται η απεργία – αποχή όλων των 
Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμ-
μετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων 
και Μελετών καθώς και από το σύνολο των 
Επιτροπών με Τεχνικό Aντικείμενο (σελ.1)

•  Συνάντηση του πρωθυπουργού με τους 
προέδρους των Επιστημονικών Φορέων 
για το ασφαλιστικό (σελ.3)

•  Δηλώσεις προέδρου ΤΕΕ γιώργου Στασι-
νού μετά τη συνάντηση με τον πρωθυ-
πουργό αλέξη Τσίπρα (σελ.3)

•  να συμμετάσχουν δυναμικά στην κινητο-
ποίηση της Τρίτης καλεί τους   μηχανικούς 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ (σελ.4)

•  Συνάντηση για το ασφαλιστικό με τον επι-
κεφαλής του κόμματος ΤΟ πΟΤαΜί Σταύρο 
Θεοδωράκη (σελ.4)

•  προσεχώς (σελ.2)

•  πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΑΘΗΝΑ
➦  Ξεκινούν σήμερα –και ολοκληρώνονται αύ-
ριο- οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο: 
«Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού-  Ανταλλαγή 
Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη», στο χώρο 
«The HUB Events». Η επιστημονική εκδήλωση 
διοργανώνεται από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 
και την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ-
σης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), στο πλαίσιο του 
προγράμματος «ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε 
τη φωνή μας για το νερό!».

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

27
Ιανουαρίου

2016

16-17
Φεβρουαρίου

2016

14-16
Απριλίου

2016

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτεκτο-
νικές Εφαρμογές" 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 22ο Φοιτητικό συνέδριο: «Επισκευ-
ές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2016» 
ΠΑΤΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «1st Euro-Mediterranean 
Conference and Exhibition 2016» 
ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλο-
πινάκων, Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας 

Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ - 
Τμήμα Δυτικής Ελλάδος 

Σχολή Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

   Συνέδριο νεανικής επιχειρηματικότητας 
θα διεξαχθεί στην πόλη της Ξάνθης στις 31 
Ιανουαρίου 2016 (12:30 μ.μ. ως19:30 μ.μ. στο 
συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Elisso). 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα μιλήσουν 
επιτυχημένοι επιχειρηματίες, καθηγητές πα-
νεπιστημίου και ειδικοί επιστήμονες. Στόχος 
του συνεδρίου είναι –όπως υπογραμμίζεται 
σε σχετική ανακοίνωση- να επιμορφώσει, 
να ενθαρρύνει όσους σκοπεύουν να δρα-
στηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αλλά και 
να εμπνεύσει όσους ήδη ασχολούνται με 
επιχειρήσεις. 
Μεταξύ άλλων θ αναπτυχθούν τα θέματα:
- Εναλλακτική επιχειρηματικότητα
- Επιχειρηματικός τρόπος σκέψης
- Ανάλυση χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ για νέους επιχειρηματίες, ποιοι τα 
δικαιούνται και με ποια κριτήρια
- Ο ρόλος της συμβουλευτικής υποστήρι-
ξης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μιας νέας 
επιχείρησης
- Ενίσχυση δεξιοτήτων και υποστήριξη και-
νοτόμου επιχειρηματικότητας: Εργαλεία και 
μηχανισμοί
- Εναρμόνιση εκπαίδευσης και εργασίας στο 

σύγχρονο κράτος πρόνοιας της διακινδύνευ-
σης: Η περίπτωση της Ελλάδας
- Βασικές αρχές έναρξης μιας επιχείρησης. 
Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα της 
UNESCO και την υποστήριξη του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Συνέδριο νεανικής επιχειρηματικότητας
Τ
Α
Υ
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

 Από τις 7 ως τις 9 Ιουλίου 2016 θα πραγματο-
ποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (στους χώρους του 
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης), το 6ο 
παγκόσμιο αυνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής 
Επικοινωνίας (ICTVC), με θέμα: “Συζητάμε 
προτεραιότητες | Αναπτύσσουμε τον κλάδο”. 
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια που θα προη-
γηθούν του συνεδρίου (5 και 6 Ιουλίου) καθώς 
και οι εκθέσεις, θα αποτελέσουν σημαντικό 
μέρος της διοργάνωσης. 
Το ICTVC έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως μία 
από τις σημαντικότερες διοργανώσεις που 
εξερευνούν θέματα τυπογραφίας και οπτικής 
επικοινωνίας.  Προσελκύει ομιλητές υψηλού 
επιπέδου από διαφορετικούς χώρους, που οι 
διαδρομές τους συναντώνται στο πεδίο του 
τυπογραφικού σχεδιασμού. 
Το 6ο ICTVC συνδιοργανώνεται από το 
Ινστιτούτο Μελέτης και Ερευνας της Τυ-
πογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας, το 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το 
Πρόγραμμα “Γραφικής Επικοινωνίας” του 
Τμήματος Σχεδιασμού και Πολυμέσων του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Υποστηρίζεται 
από το Τμήμα Τυπογραφίας και Γραφικής 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Reading 
Αγγλίας, το Tμήμα Γραφιστικής της Σχολής 
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπου-
δών του ΤΕΙ Αθηνών, την ISTD (International 
Society of Typographic Designers), την ATypI 
(Association Typographique Internationale), το 
IP3 (Institute of Paper, Printing & Publishing), 
το IIID (International Institute for Information 
Design), την ΕΓΕ ( Ένωση Γραφιστών Ελλά-
δας), την Πανελλήνια Ενωση Πτυχιούχων 
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, το Μουσείο 
Τυπογραφίας Χανίων, το Δημοτικό Μουσείο 
Χαρακτικής Χαμπή, και το Μουσείο Design 
Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες και εγγραφές: http://www.ictvc.
org/2016/el/registration

παγκόσμιο συνέδριο 
τυπογραφίας και οπτικής 

επικοινωνίας



Συνάντηση του πρωθυπουργού με τους προέδρους  
των Επιστημονικών Φορέων για το ασφαλιστικό

Τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που προτίθεται 
να κάνει η κυβέρνηση για τους νέους επιστή-
μονες, τους ανέργους, τους εργαζόμενους με 
«μπλοκάκι», αλλά και μεταβατικές διατάξεις 
για την προστασία των πιο αδύναμων, παρου-
σίασε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στη 
συνάντηση που είχε χθες με τους προέδρους 
των Επιστημονικών Φορέων, στην οποία συμ-
μετείχε και ο υπουργός Εργασίας Γιώργος 
Κατρούγκαλος. Σύμφωνα με κυβερνητικές 
πηγές, όπως καταγράφονται στο ρεπορτάζ του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη συνάντηση του με τον πρόεδρο 
του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, τον πρόεδρο της Ολο-
μέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Βασίλη 
Αλεξανδρή και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου Μιχάλη Βλασταράκο, ο Αλέ-
ξης Τσίπρας εξέφρασε τη σταθερή πρόθεση 
της κυβέρνησης να στηρίξει όσο το δυνατόν 
τους νεότερους, καθώς και τους μικρούς και 
μεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, έτσι 
ώστε το Ασφαλιστικό Σύστημα, που οδηγή-
θηκε σε κρίση μετά από συστηματική λεη-
λασία, κακοδιαχείριση και ανισότητες, να 
καταστεί, όχι μόνο βιώσιμο, αλλά και κοινω-
νικά δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τις ίδιες 
πηγές, ο πρωθυπουργός παρουσίασε στους 
προέδρους των επιστημονικών φορέων τις 
βελτιωτικές παρεμβάσεις που προτίθεται να 
κάνει η κυβέρνηση, και ζήτησε από τους φο-
ρείς να καταθέσουν τις απόψεις και τις δικές 
τους προτάσεις. Οι ίδιες πηγές υπογραμ-
μίζουν ότι η κυβέρνηση κρατάει ανοιχτούς 
τους διαύλους επικοινωνίας με όλους τους 
κοινωνικούς φορείς και είναι αποφασισμένη 
να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις μέσα από 
ουσιαστικό και ειλικρινή κοινωνικό διάλογο. 
Αναλυτικά, οι βελτιωτικές παρεμβάσεις της 
κυβέρνησης υπέρ των ηλικιακά νεώτερων 
και πλέον αδύναμων κατηγοριών ελεύθερων 
επαγγελματιών, σύμφωνα με την κυβερνητι-
κή ενημέρωση είναι:

α. νΕΟί ΕπίΣΤηΜΟνΕΣ:
•  Για την πρώτη πενταετία άσκησης επαγγέλ-

ματος: Υπολογισμός των εισφορών στο 80% 
του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 

στα 468 €, αντί για τα 586 €.
•  Για τα δύο πρώτα χρόνια άσκησης επαγγέλ-

ματος: Εισφορά στο 14% αντί για 20%.
•  Για τα επόμενα τρία χρόνια άσκησης επαγ-

γέλματος: Εισφορά στο 17%, αντί για 20%
Β. ανΕργΟί
•  Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών για όσους βρί-
σκονται σε αναστολή άσκησης επαγγέλ-
ματος.

•  Οικονομική ενίσχυση ανέργων, μέσω ει-
δικού λογαριασμού που διαχειρίζεται ο 
ΟΑΕΔ.

γ. ΕργαζΟΜΕνΟί ΜΕ «ΜπΛΟΚαΚί»
•  Εισφορά 6% αντί για 20%. Το υπόλοιπο της 

εισφοράς θα καταβάλλεται από τον εργο-
δότη.

Δ. ΜΕΤαΒαΤίΚΕΣ ΔίαΤαΞΕίΣ γία Την 
πρΟΣΤαΣία ΤΩν πίΟ αΔυναΜΩν
•  Κλιμακωτή αύξηση των εισφορών για τα 

εισοδήματα από 12000 ευρώ και επάνω, 
ώστε οι μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες 
να προστατεύονται από υπερβολικές επι-
βαρύνσεις. Σύμφωνα με την κυβερνητική 
ενημέρωση, για εισόδημα έως 12.000, οι 
εισφορές είναι ήδη χαμηλότερες σε σχέση 
με ότι ισχύει σήμερα.  

N E W S L E T T E R
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Συνάντηση εργασίας για το ασφαλιστικό, μετά 
από κοινή επιστολή που απηύθυνε προς τους 
αρχηγούς των κομμάτων εκ μέρους των επι-
στημονικών φορέων της χώρας ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, πραγματοποιήθηκε χθες 
στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό της 
χώρας Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Εργασίας 
Γιώργο Κατρούγκαλο. Στη συνάντηση, εκ μέ-
ρους των επιστημονικών φορέων συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας 

Γιώργος Στασινός, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας 
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Βασίλης 
Αλεξανδρής και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου Μιχάλης Βλασταράκος. Μετά 
τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον αρ-
μόδιο Υπουργό, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός δήλωσε: «Η συνάντηση με τον Πρωθυ-
πουργό έγινε με καλή διάθεση. Του εξηγήσαμε 
ότι στο συλλαλητήριο των επιστημόνων δεν πή-
γαν πλούσιοι μηχανικοί, γιατί απλά πλέον αυτοί 

δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο μηχανικοί χωρίς 
δουλειά. Ο Πρωθυπουργός έδειξε ότι κατανοεί 
το πρόβλημα των υπερβολικών εισφορών και τις 
ιδιαιτερότητες του κλάδου των μηχανικών. Πα-
ρόλα αυτά, υπάρχει τεράστια απόσταση από την 
κατανόηση του προβλήματος μέχρι την επίλυση. 
Επειδή οι μηχανικοί δεν είναι φίλοι της ασάφει-
ας, δημιουργικής ή μη, περιμένουμε συγκε-
κριμένες λύσεις από το Υπουργείο. Μέχρι τότε 
συνεχίζουμε τον αγώνα.»

Δηλώσεις προέδρου ΤΕΕ γιώργου Στασινού μετά  
τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό αλέξη Τσίπρα 
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Συνάντηση εργασίας για το ασφαλιστικό με 
αντιπροσωπεία του κόμματος ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ με 
επικεφαλής τον Πρόεδρο του κόμματος Σταύ-
ρο Θεοδωράκη, μετά από κοινή επιστολή που 
απηύθυνε προς τους αρχηγούς των κομμάτων εκ 
μέρους των επιστημονικών φορέων της χώρας ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, πραγμα-
τοποιήθηκε χθες στα γραφεία του ΤΕΕ. Σε αυτή 
οι επικεφαλής και μέλη της διοίκησης επιστημο-
νικών φορέων της χώρας ανέλυσαν στο Κίνημα 
τις επιπτώσεις σε κάθε κλάδο των ρυθμίσεων που 
προτείνονται από την κυβέρνηση για το ασφαλι-
στικό. Σε δηλώσεις σε δημοσιογράφους μετά τη 
συνάντηση, ο επικεφαλής του Ποταμιού τόνισε 
ότι «δεν είμαστε μια χώρα συνταξιούχων και δη-
μοσιών υπαλλήλων και θα πρέπει να είμαστε πάρα 
πολύ προσεχτικοί όταν βάλουμε εναντίον των επι-
στημόνων μας, των δικηγόρων, των γιατρών των 
οικονομολόγων, των τεχνικών». Από την πλευρά 
του ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός δή-
λωσε ότι «μια ελληνική κοινωνία χωρίς καθόλου 
επιστήμονες δεν μπορεί να προχωρήσει και να 
ζήσει» ενώ ο Μιχάλης Βλασταράκος, πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου επεσήμανε 
ότι «οι υπερβολικές εισφορές στέλνουν και τους 
αυτοαπασχολούμενους στην ανεργία, στην μετα-

νάστευση, στην έξοδο από το επάγγελμα»

Συνάντηση για το  
ασφαλιστικό με τον  
επικεφαλής του κόμματος 
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  
Σταύρο Θεοδωράκη

(συνέχεια από τη σελίδα 1)
 Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Πρόε-
δρος του ΤΕΕ απέστειλε επιστολή, εκ μέρους όλων 
των επιστημονικών φορέων, προς τους αρχηγούς 
όλων των πολιτικών κομμάτων προκειμένου να 
ζητήσουν την αναλυτική ενημέρωση των πολιτι-
κών αρχηγών για τις θέσεις και τις προτάσεις των 
επιστημόνων. Σε αυτή την επιστολή ανταποκρίθηκε 
ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίο 
συναντήθηκε χθες αντιπροσωπεία των εκπροσώ-
πων των επιστημονικών φορέων. Είχε προηγηθεί 
συνάντηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων 
Βασίλη Λεβέντη, ενώ ακολούθησε συνάντρηση με 
τον επικεφαλής του κόμματος ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Σταύρο 
Θεοδωράκη και ακολουθούν συναντήσεις με τους 
άλλους πολιτικούς αρχηγούς τις επόμενες ημέρες. 
«Ο κοινός αγώνας που κάνουμε, όλοι οι φορείς των 
επιστημόνων, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εί-
ναι απλά για την επιβίωσή μας. Για να μην κλείσου-
με. Ξεκαθαρίσαμε ότι οποιοδήποτε σχέδιο στοχεύει 
να εισπράξει από τους επιστήμονες και τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες περισσότερο από το 40% του 
εισοδήματος θα αποτύχει στην πράξη. Αν περάσει 
αυτό το ασφαλιστικό η χώρα θα μείνει χωρίς μη-
χανικούς, χωρίς γιατρούς, χωρίς δικηγόρους, χω-

ρίς φαρμακοποιούς, χωρίς οικονομολόγους, χωρίς 
όλους αυτούς που στηρίζουν καθημερινά την κοι-
νωνία και την οικονομία, οι οποίοι δεν θα μπορούν 
να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Αν καταρρεύσουν 
όλοι οι συγκεκριμένοι κλάδοι, δεν θα μείνει αύριο 
τίποτα όρθιο στην ελληνική κοινωνία», επεσήμανε ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ. Όπως έγινε γνωστό, οι μηχανι-
κοί, το ΤΕΕ και όλοι οι τεχνικοί φορείς συντονίζονται 
με όλους τους επιστημονικούς φορείς της χώρας 
αλλά πλέον το μέτωπο ενάντια στο ασφαλιστικό δι-
ευρύνεται, καθώς αντιδρούν συντονισμένα ΓΣΕΕ, 
ΑΔΕΔΥ, ΠΑΣΕΓΕΣ και δεκάδες άλλες επαγγελμα-
τικές ομάδες. Οι μηχανικοί στήριξαν τις χθεσινές 
κινητοποιήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και 
δεκάδων φορέων του χώρου της Υγείας στην Αθήνα. 
Το ΤΕΕ και οι μηχανικοί συμμετέχουν επίσης δυνα-
μικά στις σημερινές κινητοποιήσεις των επιστημονι-
κών και επαγγελματικών φορέων στη Θεσσαλονίκη. 
Επίσης συντονίζονται με όλους τους φορείς και τους 
κλάδους για την γενική απεργία της 4ης Φλεβάρη, 
προετοιμάζοντας πανελλαδική αποχή και μαζική 
κινητοποίηση για την ημέρα της γενικής απεργίας, 
μαζί με όλους τους επιστημονικούς φορείς, τους 
ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τη ΓΣΕΕ και 
την ΑΔΕΔΥ.

Οι μηχανικοί συνεχίζουν την απεργία μέχρι τις 29/1 για την 
αλλαγή του σχεδίου για το ασφαλιστικό.  

«Αγώνας επιβίωσης επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελμα-
τιών», σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό

Να συμμετάσχουν δυναμικά στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
και πορεία ενάντια στις προωθούμενες αλλαγές στο ασφαλι-
στικό, που διοργανώνουν σήμερα Τρίτη, στη Θεσσαλονίκη, έξι 
επιστημονικοί φορείς, καλεί όλους τους μηχανικούς το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κ. Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). Η συ-
γκέντρωση θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, στον Λευκό Πύργο, 
ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το διοικητήριο. Την κινητοποί-
ηση διοργανώνουν οι εξής φορείς: ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ιατρικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Συμβο-
λαιογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης και Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. 
Η αντίδραση των επιστημονικών φορέων της χώρας απέναντι 
στις προωθούμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό δεν εδράζεται σε 
συντεχνιακά συμφέροντα, ούτε αφορά μόνο τους επιστήμονες-
ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Αφορά 
συνολικό το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και την ανάπτυξη της 
χώρας. Εάν το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό ψηφιστεί ώς 
έχει, χιλιάδες Ελληνες επιστήμονες θα οδηγηθούν στην ανεργία 
ή σε μαζική φυγή στο εξωτερικό, οπότε οι ασφαλιστικές εισφο-

ρές που σήμερα καταβάλλουν στα ταμεία, θα χαθούν οριστικά. 
Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει χώρα στην οποία οι επιστήμονες όλων 
των κλάδων να φυτοζωούν και η οικονομία να αναπτύσσεται 
μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
βάσει των προωθούμενων αλλαγών, μέχρι και το 70% του καθα-
ρού φορολογητέου εισοδήματος των επιστημόνων ελεύθερων 
επαγγελματιών θα κατευθύνεται πλέον στην πληρωμή φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών (στις τελευταίες, το 39,05% - 40,45% του 
εισοδήματος, αν συνυπολογιστούν οι κλάδοι σύνταξης και υγεί-
ας, το επικουρικό, η ειδική εισφορά για το εφάπαξ και το τέλος 
επιτηδεύματος). Άρα, οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες 
και αυτοαπασχολούμενοι όχι απλά δεν μπορούν να προσβλέπουν 
σε κάποιο κέρδος από την άσκηση της επαγγελματικής τους δρα-
στηριότητας, αλλά χάνουν και τη δυνατότητα να συντηρούν τις οι-
κογένειές τους. Επιπλέον, ακόμη και τα υγιή ασφαλιστικά ταμεία 
οδηγούνται στον Καιάδα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
του ταμείου των μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ, που μπορεί μεν να έχει 
αποθεματικό 2,3 δισ. ευρώ και το πλειοψηφικό πακέτο της Τρά-
πεζας Αττικής, αλλά θα οδηγηθεί και αυτό σε αργό θάνατο. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η αναλογία ασφαλισμένων/ συνταξιούχων στο 
ΤΣΜΕΔΕ ήταν -βάσει αναλογιστικής μελέτης του 2014- 4,5 προς 
έναν, έναντι 1,4 προς ένα γενικά για το ασφαλιστικό σύστημα. Πα-

ράλληλα, ο δείκτης περιουσίας προς υποχρεώσεις του ταμείου 
ανερχόταν στο 10%, έναντι 1% για το ασφαλιστικό σύστημα.  Το 
προωθούμενο νέο ασφαλιστικό όχι μόνο δεν λύνει προβλήματα 
και δεν εγγυάται την επιβίωση του ασφαλιστικού συστήματος, 
αλλά επιδεινώνει συνολικά την κατάσταση και εξωθεί σε αναγκα-
στική μετανάστευση το δυναμικότερο κομμάτι τους ανθρώπινου 
δυναμικού στην Ελλάδα.

να συμμετάσχουν δυναμικά στην κινητοποίηση της Τρίτης  
καλεί τους   μηχανικούς το ΤΕΕ/ΤΚΜ



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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πΛΕίΣΤηρίαΣΜΟί α' ΚαΤΟίΚίαΣ γία ΚαΚΟπΛηρΩΤΕΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 26/1/2016

Τελεσίγραφα σε περισσότερους από 30.000 στρατηγικά κα-
κοπληρωτές δανειολήπτες στέλνουν οι τράπεζες με σαφέ-
στατο μήνυμα: «Πληρώστε τα δάνεια σας, διαφορετικά θα 
λάβετε ειδοποιητήριο πλειστηριασμού» ακόμη και για την 
πρώτη κατοικία.
Ήδη οι τράπεζες, όπως αναφέρουν πηγές στο «Εθνος», 
έχουν εντοπίσει περισσότερους από 30.000 στρατηγικά κα-
κοπληρωτές, ενώ οι διασταυρώσεις στοιχείων συνεχίζονται 
και δεν αποκλείεται ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος. Σύμ-
φωνα δε με εκτιμήσεις, αντιμέτωποι με πλειστηριασμό θα 
βρεθούν αρχικά περί τους 10.000 δανειολήπτες, που έχουν 
μεγάλα ακίνητα στην κατοχή τους και οι οποίοι αν και μπο-
ρούν συστηματικά αποφεύγουν να ρυθμιστούν καινά πλη-
ρώσουν.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους» η 
κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για τη 
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων επιδιώκει να προστα-
τεύσει για τουλάχιστον τρία χρόνια τη μεταβίβαση σε funds 
όσων έχουν με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης την κύ-
ρια κατοικία.
Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες με δάνεια 
σε καθυστέρηση, τις επόμενες μέρες θα αποσταλούν οι δεύ-
τερες ειδοποιήσεις, το μήνυμα των οποίων δεν θα αφήνει 
πολλά περιθώρια για καθυστερήσεις.
Οι «κόκκινοι» θα πρέπει να ρυθμιστούν, διαφορετικά-σύμ-
φωνα με την προειδοποίηση- θα αντιμετωπίσουν το ενδε-
χόμενο να βγει σε πλειστηριασμό το υποθηκευμένο ακίνητο, 
ακόμα κι αν πρόκειται για κύρια κατοικία.
Τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι η ανταπόκριση στο 
πρώτο προσκλητήριο των τραπεζών, με βάση τα προβλεπό-
μενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας, ήταν αναιμική. Μόλις 
ο ένας στους 10 δανειολήπτες με καθυστερούμενη οφειλή 
προσκόμισε τα οικονομικά στοιχεία που ζητούν οι τράπεζες.
Όπως σημειώνουν, ο απώτερος στόχος είναι τα δάνεια να κι-
νηθούν χαμηλότερα από το επίπεδο των καταθέσεων (σήμε-
ρα οι καταθέσεις κινούνται στο εύρος των 120 δισ. ευρώ και 
οι συνολικές χορηγήσεις στα επίπεδα των 220 εκατ. ευρώ) 
ούτως ώστε οι τράπεζες να έχουν ελεύθερη ρευστότητα για 
να μπορέσουν να δανείσουν την οικονομία με ενισχυμένη 
κεφαλαιακή επάρκεια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, από τα 70 δισ. ευρώ 
των στεγαστικών δανείων, σε καθυστέρηση άνω των 90 ημε-
ρών βρίσκονται δάνεια ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ, και από 
αυτά το 30% θα μπορούσε να επανέλθει σε ομαλή αποπλη-
ρωμή.
Σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη μεταβίβαση των 
«κόκκινων» δανείων σε funds, πηγές θέλουν το κουαρτέτο 
των θεσμών να ζητά την πλήρη απελευθέρωση των πωλήσε-
ων  προβληματικών δανείων στα ξένα funds. Ζητούν δηλαδή 
να περιληφθούν στεγαστικά, καταναλωτικά και τα δάνεια 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν εξαιρεθεί με 
νομοθετική ρύθμιση από το καθεστώς των πωλήσεων μέχρι 
τις 15 Φεβρουαρίου. Ωστόσο η ελληνική πλευρά επιδιώκει 
να μην απελευθερωθεί πλήρως η πώληση «κόκκινων» δα-
νείων με υποθήκη την κύρια κατοικία, τουλάχιστον για την 
επόμενη τριετία. Για το ίδιο θέμα, τα τραπεζικά στελέχη δι-
ευκρινίζουν ότι δεν είναι στις προθέσεις τους να πουλήσουν 
στεγαστικά πρώτης κατοικίας, δανειοληπτών που αν και 
«ζορίζονται» οικονομικά, προσπαθούν μέσα από ρυθμίσεις 
να είναι ενήμεροι, αλλά θα πρέπει να σπάσει το «απόστημα» 
των στρατηγικά κακοπληρωτών. Όπως λένε, υπάρχουν περι-
πτώσεις, που το δάνειο δεν χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό 
που εκταμιεύθηκε, αλλά αντίθετα έγινε κατάθεση. Ταυτό-
χρονα όμως υπογραμμίζουν πως οι συνεργάσιμοι δανειο-
λήπτες θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από πακέτα λύσεων να 
ρυθμίσουν τα δάνειά τους.
Το κουαρτέτο όμως επιμένει και ζητά τώρα την πλήρη εναρ-
μόνιση του νόμου για την πώληση και διαχείριση των «κόκ-
κινων» δανείων με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Με βάση τον υφιστάμενο νόμο μπορούν να πωληθούν στα 
funds τα «κόκκινα» δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων και 
τα στεγαστικά που δεν είναι για πρώτη κατοικία. Σύμφωνα 
με τραπεζικές πηγές, η διαπραγμάτευση, ανάμεσα στην ελ-
ληνική πλευρά και στα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών, για 
τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΚαΜπαναΚί γία Την ΟίΚΟνΟΜία

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 26/1/2016

Μια ενδεχόμενη αποτυχία στην ολοκλήρωση της πρώτης 
αξιολόγησης θα λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά, καθώς 
θα οδηγήσει σε υποχώρηση της εμπιστοσύνης, επιδείνωση 
των χρηματοδοτικών συν θηκών και τελικά σε όξυνση της 
ύφεσης, στο πλαίσιο γενικότερων κίνδυνων και αβεβαιοτή-
των που διαγράφονται για την πορεία της διεθνούς οικονο-
μίας. Την προειδοποίηση αυτή απηύθυνε χθες ο διοικητής 
της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας 
ως τιμώμενος καλεσμένος σε γεύμα του Ελληνοαμερικανι-
κού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Κατά τον ίδιο, η ελληνική οι-
κονομία έχει τη δυνατότητα και την προοπτική να επανέλθει 
σε ανοδική τροχιά το 2016, παρά την αύξηση των διεθνών 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων και παρά τη μεταφερόμενη αρ-
νητικό επίπτωση του 2015. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ελληνική 
κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, αλλά και 
από την άμεση ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης.
Στο θετικό σενάριο, ο κ. Στουρνάρας εκτιμά πως θα υπάρξει 
περαιτέρω αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στην 
ελληνική οικονομία το δεύτερο εξάμηνο του έτους, νέες 
επενδύσεις και επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύ-
στημα με βελτίωση της ρευστότητάς του. Σε ό,τι αφορά τα 
capital controls, δήλωσε πως δεν είναι σε θέση να προβλέ-
ψει πότε θα αρθούν.
Ειδικότερα, όπως είπε ο διοικητής της ΤτΕ, αυτό που απαι-
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τείται σήμερα είναι η άμεση ολοκλήρωση της πρώτης αξιο-
λόγησης του προγράμματος και η έγκαιρη υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η υλοποίηση 
των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 
και στη λειτουργία του δημόσιου τομέα θα οδηγήσει σε αύ-
ξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης, βελτίωση της 
συνολικής παραγωγικότητας και μεγέθυνση της εξαγωγικής 
βάσης της ελληνικής οικονομίας, καθιστώντας διατηρήσιμη 
την υποχώρηση των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών. Ταυτόχρονα με την υλοποίηση των απαιτούμε-
νων μεταρρυθμίσεων, η αξιοποίηση της δημόσιας περιου-
σίας και η ταχεία προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων είναι τα 
ισχυρότερα μέσα όχι μόνο για την τόνωση της επενδυτικής 
δραστηριότητας και την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών 
ανάπτυξης, αλλά και νια την επίτευξη διατηρήσιμης δημοσι-
ονομικής προσαρμογής, αφού θα συμβάλουν και στην απο-
κλιμάκωση του δημόσιου χρέους».
Ο κ. Στουρνάρας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η επιτυχής 
ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος 
θα έχει πολύ θετική επίπτωση στο κλίμα εμπιστοσύνης. Εί-
ναι το «κλειδί» νια την επιστροφή καταθέσεων στο ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα, θα οδηγήσει στην επανένταξη των ελ-
ληνικών τίτλων στις αποδεκτές από το Ευρωσύστημα εξα-
σφαλίσεις και θα επιτρέψει την πολύ πιο φθηνή χρηματοδό-
τηση των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ), ενώ θα καταστήσει δυνατή και τη συμμετοχή 
των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτι-
κής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Αυτό, σε συνδυασμό με την επιτυ-
χή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και 
την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, θα συμβάλει στην περαιτέρω υποχώρηση του 
κόστους δανεισμού και θα αυξήσει την πιστοδοτική ικανό-
τητα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, με ευνοϊκές επι-
πτώσεις στη χρηματοδότηση και κατ' επέκταση στον ρυθμό 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα, ο διοικητής της ΤτΕ 
ξεκαθάρισε ότι την πλέον σημαντική πρόκληση αποτελεί η 
αντιμετώπιση του υψηλού συσσωρευμένου αποθέματος μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. «Η αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος των μη εξυπηρετούμενων δανείων όχι μόνο θα ελαφρύ-
νει το βάρος για τους δανειολήπτες που θα συνεργαστούν, 
αλλά και θα επιτρέψει στις τράπεζες να απελευθερώσουν 
κεφάλαια τα οποία είναι δεσμευμένα σε δάνεια που είναι 
απίθανο να αποπληρωθούν.
Τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στις πιο 
δυναμικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, συμβάλλοντας με 
αυτόν τον τρόπο στη συνολική αναδιάρθρωση της οικονο-
μίας υπέρ των κλάδων παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών 
και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την άνοδο της συνολικής 
παραγωγικότητας και του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης» 
πρόσθεσε. 
- Ελάφρυνση του χρέους 
Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε πως η επιτυχής ολοκλήρω-
ση της πρώτης αξιολόγησης είναι αποφασιστικής σημασίας, 

καθώς θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των συζητήσεων 
με τους εταίρους για την ανάληψη δράσεων για την περαι-
τέρω ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Οι δράσεις αυτές θα 
διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες του 
Δημοσίου να διατηρούνται σε διαχειρίσιμα επίπεδα.

Μεταξύ άλλων, αυτό θα έχει ως άμεση συνέπεια τη δυνατό-
τητα κάποιας χαλάρωσης του τελικού δημοσιονομικού στό-
χου και θα απελευθερώσει πόρους που θα κατευθυνθούν σε 
επενδύσεις και θα ενισχύσουν την απασχόληση.

«Οχί» απΟ ΣΤΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-3 | 28/1/2016

 «ΟΧΙ» στη φορολόγηση των ακινήτων που βρίσκονται σε δι-
αδικασία απαλλοτρίωσης και παραμένουν αναξιοποίητα λέει 
η Ολομέλεια του ΣτΕ. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυ-
νταγματικές τις διατάξεις του Ν. 3842/10 που επέβαλαν την 
άμεση καταβολή φόρου κληρονομιάς σε υπό απαλλοτρίωση 
ακίνητα, μολονότι αυτά παραμένουν επί χρόνια δεσμευμένα, 
χωρίς να μπορεί να αξιοποιηθούν. 

Ειδικότερα, ο Ν. 3842/2010 άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο 
που ισχύει από το 1923 και επέβαλε την άμεση καταβολή 
φόρου κληρονομιάς στα ακίνητα που βρίσκονται σε καθε-
στώς απαλλοτρίωσης. Η Ολομέλεια του ΣτΕ ακύρωσε επίσης 
την πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς του προϊ-
σταμένου της ΔΟΥ Πρέβεζας, που υποχρέωνε κληρονόμο 
δυο ρυμοτομούμενων και απαλλοτριούμενων ακινήτων στην 
άμεση καταβολή φόρου κληρονομιάς - από το 1998 ύψους 
163.162 ευρώ, προσαυξημένο κατά 93.818 ευρώ.

ΤΕΛΕυΤαία ΔίΟρία γία Τα HOTSPOTS

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-3 | 26/1/2016

Το φάσμα της «έξωσης» της χώρας από τη Συνθήκη Σέν-
γκεν επανέρχεται, με την Ελλάδα να έχει διορία έως τις 15 
Φεβρουαρίου προκειμένου να θέσει σε λειτουργία τρία κέ-
ντρα υποδοχής (hotspots). Η καθυστέρηση που έχει επιδεί-
ξει η κυβέρνηση έχει προκαλέσει ισχυρότατες αντιδράσεις 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη χθεσινή σύνοδο των υπουργών 
Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αμστερνταμ, δεν 
ετέθη μεν θέμα Σένγκεν, ωστόσο συζητήθηκε η αδυναμία 
επαρκούς φύλαξης των συνόρων και κατέστη σαφές ότι αν 
περάσει άπρακτη η προθεσμία έως τα μέσα Φεβρουαρίου, 
θα υπάρξουν συνέπειες. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
δημοσιοποιήσει έκθεση για τη λειτουργία του χώρου του 
Σένγκεν, στην οποία θα επισημαίνονται τα κενά στην τήρηση 
της συνθήκης. Πριν από τη σύνοδο, οι υπουργοί Εσωτερικών 
της Γερμανίας, της Αυστρίας και του Βελγίου άσκησαν δρι-
μύτατη κριτική στην Αθήνα, την οποία ο αρμόδιος υπουργός 
Γιάννης Μουζάλας απέρριψε, χαρακτηρίζοντάς την «άδικη».


