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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πέρα από τις επαφές σε θεσμικό επίπεδο, μπροστά 
στην πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει με 
το σχέδιο του Ασφαλιστικού που έχει καταθέσει, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο τεχνικός κόσμος 
της χώρας, οι επιστημονικοί φορείς αλλά και το 
σύνολο σχεδόν των συνδικαλιστικών φορέων της 
χώρας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αυτήν 
την εβδομάδα. Συγκεκριμένα σήμερα Τετάρτη 
9 Μαρτίου οι επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί 
φορείς σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ διοργανώνουν 
συλλαλητήριο διαμαρτυρίας με αίτημα την 
απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Το 
συλλαλητήριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 
το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ανοίγει νέο κύκλο 
κινητοποιήσεων του συνόλου του κόσμου της ερ-

γασίας και της παραγωγής. Ο τεχνικός κόσμος της 
χώρας την Τετάρτη κάνει προσυγκέντρωση στις 
14:30 έξω από το νέο κτίριο του ΤΣΜΕΔΕ στην 
πλατεία Κλαυθμώνος.

Συνεχίζεταί η απεργία – αποχη των Δίπλωματουχων μηχανίκων
Σε συνέχιση αλλά και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενάντια στην πρόταση 
της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό προχωρούν οι μηχανικοί και ο τεχνικός 

κόσμος της χώρας αυτήν την εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η απερ-
γία – αποχή όλων των Διπλωματούχων μηχανικών από την συμμετοχή τους σε 
τεχνικά Συμβούλια Έργων και μελετών καθώς και από το σύνολο των επιτρο-
πών με τεχνικό αντικείμενο (π.χ. επιτροπές αρχιτεκτονικού ελέγχου, αυθαι-
ρέτων κλπ.), από 7/3/2016 μέχρι και παρασκευή 11/3/2016 για το ασφαλιστικό. 
Σημειώνεται ότι στην απεργία-αποχή συμπεριλαμβάνονται και οι επιτροπές 

Δημοπρασιών Έργων και μελετών.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

ΚλιμαΚώνονται οι Κινητοποιησεισ  

Όλοι στο συλλαλητήριο σήμερα 
Τετάρτη 9 Μαρτίου

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

•    Όλοι στο συλλαλητήριο σήμερα Τετάρτη 9 
Μαρτίου το μεσημέρι (σελ.1)

•    Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των 
Διπλωματούχων Μηχανικών (σελ.1,5)

•   Προσυγκέντρωση του τεχνικού κόσμου 
έξω από το ΤΣΜΕΔΕ για το αυριανό συλλα-
λητήριο στην Αθήνα (σελ.3)

•   ΤΕΕ/ΤΚΜ: Όλοι οι Μηχανικοί στο συλλαλη-
τήριο της Τετάρτης 9 Μαρτίου (σελ.3)

•   Μνημόνιο  Συνεργασίας στον Τομέα της 
Ποιότητας υπέγραψαν το Υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας και  το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας (σελ.3)

•   Τι ειπώθηκε στη συνάντηση των επιστημο-
νικών φορέων με την Αντιπροσωπεία της 
ΕΕ για το Ασφαλιστικό (σελ.4)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.7)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.8-9)

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

ΣΗΜΕΡΑ 9-3-2016

αΘηνα
➦ Η Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλ-
λοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργα-
νώνει –σήμερα και αύριο στο ξενοδοχείο 
Metropolitan- τη 2η Διεθνή Συνάντηση 
Εργασίας Qualicheck, στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμ-
ματος Qualicheck, που εστιάζει στην ορθή 
διαδικασία της έκδοσης Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την 
ποιότητα των εργασιών κατασκευής/ανα-
καίνισης στα κτίρια.

πολΥΓΥΡοσ ΧαλΚιΔιΚησ
➦ Σήμερα στις 11:00, διεξάγεται -στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο- ημε-
ρίδα με θέμα: «Μορφολογικοί Κανόνες 
Δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές 
εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κα-
τοίκων», που διοργανώνει η Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

15
Μαρτίου

2016

2
Απριλίου

2016

10-11
Μαρτίου

2016

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Εξαγωγή Τεχνογνωσίας από Έλλη-
νες Πολιτικούς Μηχανικούς»
αΘηνα

ΗΜΕΡΙΔΑ: “Τhe function of the professional 
associations today and how it helps in the practice 
of the profession”
ΘεσσαλονιΚη

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Λιμάνια, Θαλάσσιες 
Μεταφορές & Νησιωτικότητα: Περιβάλλον, Καινο-
τομία, Επιχειρηματικότητα»
πειΡαιασ

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-
κών Ελλάδος, σε συνεργασία 
με το ΤΕΕ & το Hellenic 
Section της ASCE

 EGOS (European Group of 
Surveyors)

Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, 
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικό-
τητας & Δικτύων Μεταφορών 
του ΕΚΕΤΑ
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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

  Το 1ο Space Innovation Contest 
«ActlnSpace» διοργανώνει στις 20 και 21 
Μαΐου 2016, το si-Cluster, ταυτόχρονα σε 
Αθήνα και την Πάτρα. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τo 
ActlnSpace αποτελεί μια πρόκληση εστι-
ασμένη στην επιστήμη, το διάστημα και 
τη μεταφορά τεχνολογίας, όπου ομάδες 
αποτελούμενες από νέους επιχειρηματίες, 
επιστήμονες, μηχανικούς, προγραμμα-
τιστές, επαγγελματίες του δημιουργικού 
τομέα και φοιτητές συναγωνίζονται για την 
επίλυση ενός «προβλήματος» δημιουργώ-
ντας ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, αλλά και 
νέες χρήσεις για τεχνολογίες που έχουν 
αναπτυχθεί για το διάστημα και εικόνες 
που έχουν συλλεχθεί από αυτό.
To si-Cluster αποτελεί έναν από τους 29 
τοπικούς διοργανωτές, που θα φιλοξενήσει 
το ActlnSpace, από όπου θα προκύψει ο 
εθνικός νικητής που θα εκπροσωπήσει την 
Ελλάδα στον ευρωπαϊκό τελικό, που θα διε-
ξαχθεί στην Τουλούζη στις 29 Ιουνίου.
Διοργανωτές του ευρωπαϊκού διαγωνισμού 
είναι η European Space Agency, το Centre 
national d'etudes spatiales (CNES) και το 
ESA BIC Sud France. 
Πληροφορίες: http://www.corallia.org/
images/clusters/si-cluster/documents/
ActlnSpac e-lnfO.pdf.

  Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «INSYSME-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΝ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 
ΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Ω.Σ.- Παρουσίαση αποτελεσμάτων του 
Προγράμματος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
23 Μαρτίου 2016 (ώρες 13:30 με 17:00) στο κτίριο 
του Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΜΠ, 
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Την ημερίδα 
συνδιοργανώνουν η εταιρεία ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ και το 
Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΜΠ (ΕΟΣ 
ΕΜΠ).
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, 
στην ημερίδα θα παρουσιασθούν δυο καινοτόμα 
συστήματα που αναπτύχθηκαν από την Ερευνη-
τική Ομάδα του ΕΩΣ ΕΜΠ. Θα παρουσιασθούν 
πειραματικά αποτελέσματα, οικονομικά στοιχεία και 
προσομοίωση της συμπεριφοράς των συστημάτων 
με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Οι 
σύνεδροι θα ξεναγηθούν στους χώρους του ΕΟΣ 
ΕΜΠ, όπου υπάρχουν κατασκευασμένα δοκίμια 
τοιχοπληρωμένων (με τα νέα συστήματα) πλαισίων 
ΟΣ σε φυσική κλίμακα. Τέλος, θα γίνει επίδειξη 
κατασκευής αυτών των συστημάτων επιτόπου.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Η δήλωση 
συμμετοχής είναι απαραίτητη. 

Πληροφορίες για την εκδήλωση και δηλώσεις συμ-
μετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:ggounari@
xalkis-sa.com (Γ. Γούναρη). Ιστοσελίδα: http://www.
insysme.com

Διαγωνισμός διαστημικών 
εφαρμογών 

«INSYSME-ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΝ 
ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Ω.Σ.»

   Ημερίδα με θέμα: «Εξαγωγή Τεχνογνωσίας από Έλληνες Πολιτικούς Μηχανικούς» διοργανώνει στις 
15 Μαρτίου 2016, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 
Ελλάδος, σε συνεργασία με το ΤΕΕ & το Hellenic Section της ASCE.  Η εκδήλωση αποτελεί την πρώτη 
δράση σχεδίου προώθησης των εξαγωγών υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού και έχει τεθεί υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (https://www.youtube.com/watch?v=odobDwBgEVY). Για κρατή-
σεις θέσεων: http://goo.gl/forms/R5Aj0Mm1DO Πληροφορίες: Τηλ.:  210-9238170, email: spme@tee.
gr, ιστοσελίδα: www.spme.gr, http://tinyurl.com/h466cu2

«ΕξΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ»       



Προσυγκέντρωση του τεχνικού κόσμου έξω από το ΤΣΜΕΔΕ  
για το σημερινό συλλαλητήριο στην Αθήνα

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Όλοι οι Μηχανικοί στο συλλαλητήριο  
της Τετάρτης 9 Μαρτίου

Μνημόνιο  Συνεργασίας στον Τομέα της Ποιότητας υπέγραψαν το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και  το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

σχετικά με τις κινητοποιήσεις ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, δήλω-
σε: «κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό. με κοινή απόφα-
ση τεε, εμΔΥΔασ, εργοληπτικών και μελετητικών οργανώσεων και φορέων 
εργαζομένων μηχανικών δεν θα πραγματοποιούνται διαγωνισμοί μελετών και 
δημοπρασίες έργων και δεν θα συνεδριάζουν επιτροπές που μετέχουν εκπρό-
σωποι του ΤΕΕ. την τετάρτη συμμετέχουμε στο Συλλαλητήριο ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ κ 
Επιστημονικών Φορέων στις 15:00 στο Σύνταγμα, κάνοντας προσυγκέντρωση 

έξω από το κτίριο του ΤΣΜΕΔΕ στις 14:30. συνεχίζουμε δυναμικά τις τελευταίες 
μέρες πριν πάει το νομοσχέδιο στη Βουλή». τονίζεται ότι σχεδόν όλοι οι επι-
στημονικοί, επαγγελματικοί και συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας έχουν προ-
αναγγείλει περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που θα κορυφωθεί με 
νέα 48ωρη γενική πανελλαδική απεργία από τη Γσεε και την αΔεΔΥ, η οποία θα 
προσδιοριστεί χρονικά όταν (και αν) η κυβέρνηση προχωρήσει στην κατάθεση 
του επίμαχου ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή. 

να συμμετάσχουν δυναμικά στο συλλαλητήριο δια-
μαρτυρίας, που διοργανώνει την Τετάρτη 9 Μαρτίου 
το εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (εΚΘ) 
σε συνεργασία με την Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών 
οργανώσεων (εΔοΘ), καλεί τους μηχανικούς-μέλη 
του το τεχνικό επιμελητήριο ελλάδας/τμήμα Κεντρι-
κής μακεδονίας (τεε/τΚμ). το συλλαλητήριο θα ξε-
κινήσει στις 5.30 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου 
στη Θεσσαλονίκη. «η δυναμική και συντονισμένη 
συμμετοχή όλων στις κινητοποιήσεις και η διατρά-
νωση της αντίθεσής μας στο απαράδεκτο σχέδιο 
νόμου για το ασφαλιστικό, μέσα από μια ενιαία και 

δυνατή φωνή, είναι απαραίτητη. αντίθετα, ο εφησυ-
χασμός και η αδράνεια στρώνουν το “κόκκινο χαλί” 
για πρακτικές που θα εκμηδενίσουν την αναπτυξιακή 
δυναμική της ελλάδας, οδηγώντας εκτός αγοράς το 
δυναμικότερο κομμάτι της κοινωνίας κι εξωθώντας 
περισσότερους ανθρώπους στη σκιώδη οικονομία», 
αναφέρει το τεε/τΚμ σε σχετική ανακοίνωση και 
προσθέτει: «οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για 
ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμε-
νους, που προβλέπεται να ισχύσουν από 01/01/2017, 
καθιστούν αδύνατη την παραμονή στο επάγγελμα για 
χιλιάδες επιστήμονες: μηχανικούς, γιατρούς, δικηγό-

ρους, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς. παράλληλα, 
με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν στα “τάρ-
ταρα” το ασφαλιστικό σύστημα, ωθώντας τα ταμεία 
σε κατάρρευση λόγω μη είσπραξης των εισφορών 
(αφού μεταξύ άλλων ουδείς επιστήμονας θα παρα-
μείνει σε αυτή τη χώρα να πολεμάει την ανεργία, 
όταν μπορεί να δουλέψει στο εξωτερικό). η ανάγκη 
δυναμικής κινητοποίησης δεν εκπορεύεται από συ-
ντεχνιακά συμφέροντα, αλλά αποδεικνύεται από τις 
ίδιες τις συνθήκες. Και απαιτεί την παρουσία όλων 
μας στο συλλαλητήριο, στις 9 μαρτίου, στις 5.30 το 
απόγευμα, στο άγαλμα του Βενιζέλου».

το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και  το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας (ΤΕΕ), αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνεργασίας:
-  για την ποιοτική και παραγωγική ανάπτυξη προδιαγραφών, που απαιτούνται 
για τις προμήθειες, τις υπηρεσίες ή τα έργα των ενόπλων Δυνάμεων (εΔ) της 
ελλάδας,
-  για τον συνδυασμό τεχνογνωσίας σε θέματα υποδομών ποιότητας (τυποποίη-
ση – αξιολόγηση συμμόρφωσης – μετρολογία), 
- για την ενίσχυση της διαφάνειας προς όφελος των ελλήνων πολιτών, 
συνέταξαν και συνυπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στον Τομέα της Ποιό-
τητας, στις 2 μαρτίου 2016. το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους 
του ΥπεΘα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γιάννης ταφύλλης και εκ 
μέρους του ΤΕΕ, ο Πρόεδρος Γιώργος Στασινός. στην συνάντηση για την υπο-
γραφή του συμφώνου παραβρέθηκε ο  Υποναύαρχος ιωάννης παυλόπουλος 
και στελέχη των δύο φορέων. εκτελεστικοί φορείς του  μνημονίου συνεργασί-
ας, καθίστανται οι παρακάτω:
 εκ μέρους του ΥπεΘα: το Γενικό επιτελείο εθνικής Άμυνας (ΓεεΘα), του 
οποίου η Διεύθυνση αμυντικού σχεδιασμού και προγραμματισμού του Κλάδου 
στρατηγικής και πολιτικής είναι ο αρμόδιος συντονιστικός φορέας για θέματα 
στρατηγικής, επιδιώξεων και στόχων τυποποίησης, πιστοποίησης, διαπίστευ-
σης και μετρολογίας/διακρίβωσης στις εΔ.
 εκ μέρους του τεε: το τμήμα τυποποίησης της Διεύθυνσης επιστημονι-
κής και αναπτυξιακής Δραστηριότητας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη παρα-
κολούθηση και συμμετοχή στις διαδικασίες εκπόνησης και επικαιροποίησης 
τυποποιητικών εγγράφων, καθώς και για την ενημέρωση του τεχνικού κόσμου 
για τις αρχές και την αξία των υποδομών ποιότητας, δηλ. της τυποποίησης, της 

αξιολόγησης συμμόρφωσης και της μετρολογίας.
σκοπός της συνεργασίας των δύο φορέων είναι:
• Η ανταλλαγή πληροφόρησης για τις δραστηριότητες τυποποίησης, αξιολό-
γησης συμμόρφωσης και μετρολογίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες, όταν εκδίδονται από τις εΔ 
ονομάζονται προδιαγραφές εΔ  (πεΔ). 
• Η προώθηση από το ΤΕΕ της συμμετοχής των μελών του στην εκπόνηση ΠΕΔ, 
μέσω του τεχνικού Διαλόγου και των σχετικών διαδικασιών της διαδικτυακής 
έκδοσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής Διαχείρισης πεΔ, σύμφωνα με το Κα-
νονιστικό πλαίσιο τυποποίησης εΔ.
• Η συμμετοχή, κατά περίπτωση, του ΤΕΕ στην Μόνιμη Διακλαδική Επιτροπή 
ποιότητας των εΔ, για τον συντονισμό εΔ και τεε σε θέματα τυποποίησης, αξι-
ολόγησης συμμόρφωσης και μετρολογίας.
• Η συνεργασία ΕΔ και ΤΕΕ για την ανάπτυξη εργαλείων σύνταξης ΠΕΔ, όπως 
είναι οι συνιστώμενες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (σπτπ), σύμφωνα με 
το Κανονιστικό πλαίσιο τυποποίησης εΔ, προς όφελος του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα.
• Η από κοινού συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και καινο-
τομίας στους τομείς της τυποποίησης, αξιολόγησης συμμόρφωσης και μετρο-
λογίας.
• Η συνεργασία σε θέματα αξιολόγησης συμμόρφωσης και ειδικότερα στην 
υλοποίηση συστήματος αξιολόγησης συμμόρφωσης προϊόντων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης προσώπων, στον τομέα της άμυνας.
• Η ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών των ΕΔ και των μελών του ΤΕΕ, 
σχετικά με την τυποποίηση, αξιολόγηση συμμόρφωσης και μετρολογία. 
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Με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα συναντήθηκαν χθες οι εκπρόσωποι 
των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της 
χώρας, προκειμένου να ενημερώσουν για τις από-
ψεις, τις θέσεις και τις προτάσεις των ελευθέρων 
επαγγελματιών και ολόκληρου του επιστημονικού 
κόσμου για το σχεδιαζόμενο από την Κυβέρνηση 
«νέο Ασφαλιστικό». Η συνάντηση πραγματοποιήθη-
κε χθες 4 το απόγευμα και για περίπου δύο ώρες 
στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθή-
να. Η συνάντηση απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
καθώς λίγο αργότερα είχε προγραμματιστεί η άφιξη 
των εκπροσώπων των τεσσάρων «θεσμών» για την 
αξιολόγηση του τρέχοντος «προγράμματος στήρι-
ξης της ελληνικής οικονομίας», στους οποίους οι 
επιστημονικοί φορείς ζήτησαν από τα στελέχη της 
Κομισιόν στην Αθήνα να μεταφέρουν τις απόψεις 
που διατυπώθηκαν, τα στοιχεία που παρουσίασαν 
οι φορείς για την υπέρμετρη επιβάρυνση από το 
σχέδιο της κυβέρνησης για το νέο ασφαλιστικό 
καθώς και τις προτάσεις τους για ένα μακροπρόθε-
σμα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Στη συνάντηση 
συμμετείχαν από πλευράς των φορέων οι Στασινός 
Γιώργος (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας), Κόλλιας 
Κωνσταντίνος (Οικονομικό  Επιμελητήριο Ελλάδας), 
Βλασταράκος Μιχάλης (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλ-
λογος), Κατσίκης Θανάσης (Ελληνική Οδοντιατρική 
Ομοσπονδία), Αλεξανδρής  Βασίλειος (Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών), Ρούσκας Γεώργιος ( Ένωση 
Συμβολαιογράφων Ελλάδας), Σιδέρη Φιλένια ( Ένω-
ση Ελλήνων Χημικών), Τραχήλη Αθηνά (Πανελλήνιος 
Κτηνιατρικός Σύλλογος), Λουράντος Κωνσταντίνος 
(Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος). 
Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση τόνισαν ότι 
το προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό έχει καθα-
ρά εισπρακτικό και φορολογικό χαρακτήρα, είναι 
αντιαναπτυξιακό και καλείται να καλύψει ένα δημο-
σιονομικό κενό ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Οι εκπρόσωποι 
των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων 
ανέλυσαν στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ότι με την εισφοροεισπρακτική επιδρο-
μή που προβλέπεται από το προσχέδιο, επιτείνεται 
πλέον η μαζική έξοδος, μεγάλου αριθμού επιστημό-
νων από το επάγγελμα. Παράλληλα αναδείχθηκε ότι 
μηδενίζεται κάθε προϋπόθεση βιωσιμότητας τόσο 
των επιχειρήσεων των επαγγελματιών όσο και του 
ασφαλιστικού συστήματος, ενδυναμώνεται η παρα-
οικονομία, μέσω της αύξησης της φοροδιαφυγής, 
της εισφοροδιαφυγής, της μαύρης και αδήλωτης ερ-
γασίας και είναι βέβαιη η μετανάστευση αξιόμαχου 
εργατικού δυναμικού νέων κυρίως επιστημόνων. 
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των επιστημονικών 
και επαγγελματικών φορέων, η αύξηση των ασφα-
λιστικών εισφορών, μέσω του ασφαλιστικού νομο-
σχεδίου, σε αυτό το βαθμό είναι κοινωνικά άδικη, 
αλλά κυρίως οικονομικά αναποτελεσματική, διότι 
θα οδηγήσει την πλειοψηφία των αυτοαπασχολού-

μενων στην ανεργία, με αποτέλεσμα την περαιτέρω 
συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και 
άρα την απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία 
και τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, όπως 
ανάφεραν στη συζήτηση, με το νομοσχέδιο εξαλεί-
φεται κάθε στοιχείο αναλογικότητας εισφορών και 
συνταξιοδοτικής παροχής, γεγονός που θα αυξήσει 
περαιτέρω τα φαινόμενα εισφοροδιαφυγής. Ταυτό-
χρονα, αναδείχθηκε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 
που δραστηριοποιούνται εντός ενός δυσμενούς οι-
κονομικού περιβάλλοντος με κύρια χαρακτηριστικά 
την παρατεταμένη ύφεση και την πολύ υψηλή ανερ-
γία, πρέπει να αντιμετωπίσουν - πέραν της αύξησης 
του ύψους των ασφαλιστικών τους εισφορών - και 
την αύξηση της φορολόγησής τους, της προκατα-
βολής φόρου, της εισφοράς αλληλεγγύης και του 
τέλους επιτηδεύματος. Οι εκπρόσωποι των φορέων 
σημείωσαν με ένταση ότι το προσχέδιο της κυβέρνη-
σης για το ασφαλιστικό δεν συνοδεύεται από καμιά 
αναλογιστική ή οικονομική μελέτη και δεν θεσμοθε-
τεί ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα με προοπτική 
για το μέλλον. Οι εκπρόσωποι των φορέων τόνισαν 
ότι το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να στηρίζεται 
στη βάση της κοινωνικής προστασίας, της ανταπο-
δοτικότητας και της αλληλεγγύης των γενεών, για να 
μπορεί να προσφέρει προοπτική και βιωσιμότητα. 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι των 
φορέων τοποθετήθηκαν αναλυτικά για τα θέματα και 
πρότειναν:

• Διατήρηση ενός αυτόνομου ταμείου επιστημόνων - 
ελεύθερων επαγγελματιών,

• Υπολογισμό των ασφαλιστικών και υγειονομικών 
εισφορών επί τη βάσει του ασφαλίστρου και της πα-
ροχής και όχι επί αμιγώς φορολογικού χαρακτήρα 
ποσοστών επί του εισοδήματος.

• Το σύνολο των φόρων και των ασφαλιστικών ει-
σφορών, που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες, δε θα πρέπει να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό του καθαρού εισοδήματός τους, το οποίο 
θα διασφαλίζει την αποπληρωμή και των υπόλοιπων 
υποχρεώσεών τους (π.χ. δάνεια), τη βιωσιμότητα της 
δραστηριότητάς τους, και την κάλυψη τουλάχιστον 
του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης.

• Πλαφόν στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου 
των ασφαλιστικών εισφορών ως ποσοστό του εισο-
δήματος και περισσότερες κλίμακες. 

• Οι εισφορές για τον κλάδο υγείας δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να είναι ποσοστό του εισοδήματος, 
αλλά ένα συγκεκριμένο ποσό για όλους με πλήρεις 
υγειονομικές παροχές, αφού δεν διαφοροποιείται 
και η αντίστοιχη παροχή.

• Έκπτωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών 
των νέων επαγγελματιών για τα πέντε πρώτα χρόνια 
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

• Αύξηση της ανταποδοτικότητας των καταβαλλό-
μενων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα πραγ-

ματοποιηθεί μέσω ενός δίκαιου και βιώσιμου 
συστήματος.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των κινήσεων 
και κινητοποιήσεων του συνόλου σχεδόν των επι-
στημονικών, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών 
φορέων ενάντια στο σχέδιο της κυβέρνησης για 
το ασφαλιστικό, οι οποίες κλιμακώνονται σήμερα 
Τετάρτη με συλλαλητήρια στην Αθήνα, τη Θεσσα-
λονίκη και μεγάλες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 
βρετανικής καταγωγής εκπρόσωπος της αντιπρο-
σωπείας της Επιτροπής Κρις Άλεν διαβεβαίωσε τους 
επιστημονικούς φορείς ότι θα μεταφέρει τις θέσεις 
τους στους θεσμούς για περαιτέρω διαβουλεύσεις. 
«Εάν ψηφιστεί το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστι-
κό όπως έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ουσιαστικά, 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιστήμονες 
δε θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, 
θα οδηγηθούν εκτός επαγγέλματος και η χώρα θα 
μείνει, χωρίς επιστήμονες και χωρίς κανένα έσοδο 
στα ταμεία», δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, ύστερα από τη συνάντηση. «Το προσχέδιο 
που προωθεί η κυβέρνηση για όλο τον επιστημονικό 
κόσμο είναι αντιαναπτυξιακό, που οδηγεί στην ύφε-
ση, δεν οδηγεί σε εισπραξιμότητα, αλλά σε μετανά-
στευση του πιο νέου και παραγωγικού δυναμικού 
της χώρας», δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης 
ο πρόεδρος του πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Μι-
χάλης Βλασταράκος. «Δυστυχώς η κυβέρνηση, ενώ 
συζητούσε αυτό το νομοσχέδιο με τους θεσμούς 
από τον Σεπτέμβριο, άφησε στην άκρη τους επιστη-
μονικούς φορείς της χώρας και δεν διαβουλεύτηκε 
μαζί τους. Αντίθετα, μας παρουσίασε ένα προσχέδιο 
έτοιμο, χωρίς όμως καμία προοπτική και χωρίς να 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ταμείων», τόνισε ο 
πρόεδρος του γεωτεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδας 
Σπυρίδων Μάμαλης, ζητώντας παράλληλα από την 
κυβέρνηση «έστω και την ύστατη ώρα, να αλλάξει 
τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου και να αποδεχθεί 
τις θέσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει». Ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Θανάσης 
Κατσίκης, επεσήμανε ότι οι αναλογιστικές μελέτες 
των ασφαλιστικών ταμείων θα έπρεπε να έχουν ένα 
βάθος χρόνου τριακονταετίας, την ώρα που οι προ-
τάσεις που γίνονται από το υπουργείο είναι τριετίας! 
«Δεν πρόκειται για ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Είναι 
ένα φορολογικό νομοσχέδιο, που στην ουσία θα 
εξαφανίσει όλους τους Έλληνες επιστήμονες από τη 
χώρα μας και θα διαλύσει τον παραγωγικό ιστό της 
χώρας», δήλωσε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτη-
νιατρικού Συλλόγου Αθηνά Τραχήλη. Στο ίδιο μήκος 
κύματος, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών 
Φιλένια Σιδέρη, επεσήμανε τον αντιαναπτυξιακό χα-
ρακτήρα του νομοσχεδίου, το οποίο, όπως είπε, θα 
οδηγήσει σε πολύ περισσότερα προβλήματα μακρο-
χρόνια.

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση των επιστημονικών φορέων  
με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ για το Ασφαλιστικό



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 

 

Από Δευτέρα 7/3/2016 μέχρι και Παρασκευή 
11/3/2016  



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

Μηχανικού Εγχειρίδιο
Νέο ψηφιακό αποθετήριο Νομοθεσίας για Μηχανικούς
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/nomopedia

Νομική ΥποστήριξηΝομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809
e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική Υποστήριξη
Τετάρτη (10.00 – 13.00) 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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«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  σελίδα 19 | 9/3/2016

Λιγότερο γραφειοκρατικό θα είναι το νέο πρόγραμμα «Εξοι-
κονόμηση κατ' οίκον» και θα ενισχύει ιδιωτικές επενδύσεις 
σε κατοικίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, όπως 
δήλωσε χθες ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Βερροιόπουλος. Το νέο 
πρόγραμμα, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα, όπως είπε ο 
ίδιος, θα λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του κτιρίου, την έκταση 
των παρεμβάσεων και την κλιματική ζώνη, ενώ θα καταβλη-
θεί προσπάθεια να ενταχθούν σε αυτό και οι επενδύσεις που 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, 
αλλά έχουν βαλτώσει λόγω έλλειψης κονδυλίων. Υπενθυμίζε-
ται ότι το υπουργείο Οικονομίας έχει γνωστοποιήσει ότι, λόγω 
στενότητας των προθεσμιών ολοκλήρωσης του «Εξοικονόμη-
ση κατ' οίκον», δεν υπάρχουν πλέον τα χρονικά περιθώρια για 
να πραγματοποιηθούν νέες υπαγωγές και να προλάβουν τα 
έργα αυτά να υλοποιηθούν εντός της προγραμματικής περι-
όδου 2007-2013. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικο-
νομίας, το 2015 εντάχθηκαν συνολικά στο πρόγραμμα μόλις 
517 ωφελούμενοι από απελευθέρωση προηγούμενων δεσμευ-
μένων κονδυλίων, ενώ τα προηγούμενα πέντε χρόνια είχαν 
συνολικά ενταχθεί 50.041.
Βρίσκονται δε σε αναμονή 35.715 αιτήσεις, για τις οποίες 
απαιτούνται συνολικά 358,45 εκατ. ευρώ. Έχει σημασία πά-
ντως να τονιστεί ότι το διαθέσιμο ποσό για την υλοποίηση του 
προγράμματος είναι μόλις 248 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που από 
το ΕΣΠΑ 2007-2013 διατέθηκαν 548,2 εκατ. ευρώ.

ΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΥΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  σελίδες 1-3 | 9/3/2016

Σε μια εξαντλητική διαπραγμάτευση, όπου και η παραμικρή 
λεπτομέρεια θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο εισόδημα εκα-
τομμυρίων φορολογουμένων, μπαίνει από σήμερα η ελληνική 
κυβέρνηση.
Για το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η πρώτη συνάντηση 
των επικεφαλής του κουαρτέτου με τον Ευκλείδη Τσακαλώ-
το και στη διάρκειά της αναμένεται να οριστεί, ως είθισται, 
το χρονοδιάγραμμα των επαφών και η σειρά συζήτησης των 
θεμάτων.
Από την προεργασία που έχει γίνει σε επίπεδο τεχνικών κλι-
μακίων, αλλά και από τα έγγραφα που έχουν ανταλλάξει οι δύο 
πλευρές προκύπτει ότι η συζήτηση θα είναι εξαντλητική και 
θα φτάσει σε επίπεδο... υποσημείωσης στο υπό κατάρτιση νο-
μοσχέδιο που θα περιλαμβάνει όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα.
Κάτω από τα βασικά κεφάλαια -δημοσιονομικό κενό, ασφαλι-
στικό, φορολογικό, «κόκκινα» δάνεια, ταμείο αποκρατικοποι-
ήσεων- κρύβονται σειρά υποενοτήτων που όμως επηρεάζουν 
άμεσα τη ζωή εκατομμυρίων φορολογουμένων. Καθ' όλη τη 
διάρκεια του Φεβρουαρίου υπήρξε ανταλλαγή στοιχείων και 
πληροφοριών για πλήθος θεμάτων: από τη θέσπιση αυτόματου 

μηχανισμού προσαρμογής των συντελεστών υπολογισμού του 
ΕΝΦΙΑ, ώστε να «απορροφηθούν» πιθανές μειώσεις εσόδων 
λόγω αλλαγής των αντικειμενικών αξιών, μέχρι για τα ισοδύ-
ναμα προκειμένου να μην επανέλθει το εισιτήριο των πέντε 
ευρώ στα νοσοκομεία.
Ο κατάλογος είναι εξαιρετικά μακρύς: νέος τρόπος υπολογι-
σμού των προστίμων για την ανασφάλιστη εργασία. Αλλαγές 
στον νόμο Δένδια με θέσπιση φορολογικών κινήτρων. Λεπτο-
μερής αποτύπωση του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών 
εισφορών για τους επαγγελματίες (εσωτερικό έγγραφο αφήνει 
ανοικτό το ενδεχόμενο να μην εκπίπτουν όλες οι δαπάνες από 
το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπ' όψιν για τον υπολογισμό 
των εισφορών). Άμεση ανάρτηση του καταλόγου με τα μη συ-
νταγογραφούμενα φάρμακα που θα πωλούνται από τα φαρμα-
κεία. Πλαφόν στις ιατρικές επισκέψεις και στις διαγνωστικές 
εξετάσεις κ.λπ. Στον μακρύ κατάλογο των θεμάτων, επί των 
οποίων θα πρέπει να ληφθούν οριστικές αποφάσεις, περιλαμ-
βάνονται τα ακόλουθα:
1. ΕΝΦΙΑ: Οι θεσμοί έχουν ζητήσει από την ελληνική πλευρά 
να ετοιμάσει «στρατηγικό πλάνο» για τον ΕΝΦΙΑ το οποίο θα 
προβλέπει αυτόματες αναπροσαρμογές στους φορολογικούς 
συντελεστές, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη του βασικού 
δημοσιονομικού στόχου των 2,65 δισ. ευρώ. Ήδη από τις αρ-
χές Φεβρουαρίου οι δανειστές ζήτησαν και πήραν στοιχεία για 
τις στατιστικές κατανομές των νέων αντικειμενικών αξιών κα-
θώς και για την επίπτωση που θα έχει η εφαρμογή τους στους 
φόρους μεταβιβάσεων, δωρεών και γονικών παροχών.
2. Φόρος εισοδήματος: Τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών έχουν 
ενημερωθεί από τις αρχές Φεβρουαρίου για την πρόθεση της 
κυβέρνησης να επιβάλει πρόσθετα βάρη στους έχοντες εισο-
δήματα άνω των 30.000 ευρώ. Ωστόσο, έχουν εκφράσει αντιρ-
ρήσεις για το γεγονός ότι προστατεύονται οι έχοντες εισοδή-
ματα κάτω των 30.000 ευρώ, που αντιστοιχούν όμως σε πάνω 
από το 95% του συνόλου.
3. Ενοποιήσεις ασφαλιστικών ταμείων: Σε επίπεδο τεχνικών 
κλιμακίων συζητήθηκε το ενδεχόμενο εν τέλει τα ταμεία να εί-
ναι τρία (μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων - επιστημόνων που 
είναι το σημερινό ΕΤΑΑ και ο ΟΓΑ μόνος του), αλλά αυτό το σε-
νάριο διαψεύδεται από τον υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκα-
λο. Φαίνεται πάντως ότι για την ολοκλήρωση των ενοποιήσεων 
(σ.σ.: ο ΟΓΑ μπορεί να παραμείνει ανεξάρτητος) θα ζητηθεί 
από την ελληνική πλευρά μεγαλύτερη περίοδος εφαρμογής 
από το ένα έτος. Ως ανεξάρτητο φορέα θέλει να διατηρήσει η 
ελληνική πλευρά και το NAT, όχι όμως για το τμήμα που αφορά 
τις κύριες συντάξεις. Για την ενοποίηση του συνταξιοδοτικού 
σκέλους, επίσης θα ζητηθεί μακρά περίοδος προσαρμογής.
4. Επαναϋπολογισμός συντάξεων: Είναι από τα κρισιμότερα 
θέματα της διαπραγμάτευσης, καθώς από τον εκ νέου υπο-
λογισμό των σημερινών συντάξεων θα προκύψει η λεγόμενη 
«προσωπική διαφορά». Για τον υπολογισμό έχει εμπλακεί και 
η Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι 
στο ΙΚΑ δεν θα υπάρχουν δημοσιονομικά- μεγάλες διαφορές. 
Αντίθετα, έχει εκτιμηθεί ότι οι συντάξεις των δημοσίων υπαλ-
λήλων θα έχουν πολλές αρνητικές προσωπικές διαφορές. Συ-
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νολικά για όλα τα ταμεία υπολογίζεται ότι οι προσωπικές δια-
φορές θα ξεπεράσουν το 1,5δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, χωρίς όμως 
τα «ευγενή ταμεία» (τραπεζών, ΔΕΗ, ΟΤΕ).
5. «Κόκκινα» δάνεια: Η διαπραγμάτευση εμπεριέχει τέσσερις 
διαφορετικές ενότητες: τις τροποποιήσεις του νόμου Δένδια 
για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, τη μεταβίβαση των «κόκ-
κινων» δανείων σε μη τραπεζικούς οργανισμούς, τη θέσπιση 
συντονιστικού μηχανισμού, αλλά και την περιγραφή των δια-
δικασιών που θα ακολουθούνται στα δικαστήρια. Για τον νόμο 
Δένδια, η ελληνική πλευρά έχει ζητήσει (μεταξύ άλλων) την 
παράταση της προθεσμίας προσφυγής στον νόμο, την άρση της 
προϋπόθεσης τακτοποίησης των οφειλών προς το Δημόσιο και 
τα ασφαλιστικά ταμεία για την υποβολή της αίτησης, αλλά και 
τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων (μείωση 70% του φόρου 
εισοδήματος που αντιστοιχεί στο διαγραφέν δάνειο). Για τη 
μεταβίβαση των δανείων, η ελληνική πλευρά εμμένει στο να 
μη μεταβιβαστούν δάνεια με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία, 
καταναλωτικά έως 20.000 ευρώ, δάνεια μικρομεσαίων μέχρι 
500.000 ευρώ, δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών έως 100.000 
ευρώ, δάνεια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3869/2010 και δάνεια 
που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.
6. «Κλειστά επαγγέλματα»: Στο στόχαστρο έχει μπει το επάγ-
γελμα του μηχανικού αλλά και του δικαστικού επιμελητή. Για 
τους επιμελητές προωθούνται αλλαγές στον τρόπο χρέωσης 
των υπηρεσιών τους μέσω κοινής υπουργικής απόφασης (σ.σ.: 
π.χ. 25 ευρώ για ηλεκτρονική επίδοση, υπολογισμός κόστους 
βάσει χιλιομετρικών αποστάσεων κ.λπ.).
7. Πρόστιμα για ανασφάλιστους εργαζόμενους: Σε επίπεδο τε-
χνικών κλιμακίων έχει προταθεί το πρόστιμο των 10.550 ευρώ 
να μειωθεί στα 3.500 ευρώ. Ταυτόχρονα, ο υπάλληλος που θα 
εντοπίζεται ανασφάλιστος θα προσλαμβάνεται στην επιχείρη-
ση υποχρεωτικά για τουλάχιστον 9 μήνες.
8. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών επαγγελματιών: Σε 
επίπεδο τεχνικών κλιμακίων έχει συζητηθεί ένα εξαιρετικά 
κρίσιμο θέμα που θα επηρεάσει το ύψος των ασφαλιστικών ει-
σφορών εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών: θα πρέπει να 
καθοριστεί ο ακριβής τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος 
επί του οποίου θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές. 
Κατά τη διαπραγμάτευση σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων εκτι-
μήθηκε ότι θα πρέπει να ισχύει ο τύπος «ακαθάριστα έσοδα 
μείον έξοδα», ωστόσο έμεινε ως εκκρεμότητα να εξεταστεί 
και το ποια έξοδα θα αναγνωρίζονται κατά την εφαρμογή του 
συγκεκριμένου τύπου. Το θέμα «καίει» ειδικά τον επιχειρημα-
τικό κόσμο καθώς ακόμη και τώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς 
θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για διαχειριστές 
ΕΠΕ και IKE, για μέλη δ.σ. που είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι 
ανωνύμων εταιρειών με ποσοστό άνω του 3%, για ομόρρυθ-
μους και ετερόρρυθμους εταίρους κλπ. Προφανώς, όσο υψη-
λότερο είναι το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπ' όψιν ή όσο 
λιγότερες θα είναι οι επαγγελματικές δαπάνες που θα αφαι-
ρούνται, τόσο περισσότερες θα είναι και οι ασφαλιστικές ει-
σφορές. Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών για τους 
επαγγελματίες θεωρείται κρίσιμο ζήτημα και δημοσιονομικά. 

Σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων έτρεξαν διάφορα σενάρια για 
το ύψος των εσόδων που θα προκύψουν. Η ελληνική πλευρά 
προσβλέπει σε αύξηση της εισπραξιμότητας, η οποία διαμορ-
φώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα ειδικά στον ΟΑΕΕ. Οι δανει-
στές από την πλευρά τους ζήτησαν να τρέξει και σενάριο για 
το ύψος των εσόδων που θα προκύψει σε περίπτωση που όλοι 
οι επαγγελματίες κληθούν να πληρώσουν με βάση το ελάχιστο 
πλαφόν. Αν από τη διαπραγμάτευση προκύψει η εκτίμηση ότι 
τα έσοδα θα μειωθούν από τον νέο τρόπο υπολογισμού των 
ασφαλιστικών εισφορών, οι θεσμοί θα ζητήσουν «ισοδύναμα».

9. Ιατρικές δαπάνες-ΜΗΣΥΦΑ: Τα τεχνικά κλιμάκια εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον για τον κατάλογο των μη συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων που θα πωλούνται από τα supermarkets. Εκκρεμεί 
η υπογραφή της σχετικής λίστας από τον ΕΟΦ και η κοινοποί-
ησή της στις εταιρείες, προκειμένου να δοθούν τιμές και να 
ξεκινήσει η διάθεση από τα supermarkets. Εκτιμήθηκε ότι η 
όλη διαδικασία μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις επόμε-
νες εβδομάδες. Για τη μείωση των δαπανών του ΕΟΠΥΥ έχει 
συζητηθεί η επιβολή ορίου για δύο επισκέψεις στους γιατρούς 
της ίδιας ειδικότητας ανά μήνα για όλους τους ασφαλισμέ-
νους του ΕΟΠΥΥ. Επίσης, μελετάται πλαφόν στις διαγνωστικές 
εξετάσεις που θα επιτρέπονται ανά εξάμηνο και ανά κωδικό 
με στόχο τη συγκράτηση της δαπάνης κατά τουλάχιστον 10%-
12%. Επίσης, προωθείται το «μπλοκάρισμα» του ΑΜΚΑ και της 
δυνατότητας συνταγογράφησης για όσους νοσηλεύονται σε 
ιδιωτικές κλινικές ή νοσοκομεία. Όσον αφορά το «ισοδύναμο» 
για τη μη επιβολή του εισιτηρίου των 5 ευρώ στα νοσοκομεία, 
προωθείται νέα μέθοδος για τον ορολογικό έλεγχο του αίμα-
τος (σ.σ.: το κόστος έχει εκτιμηθεί στα 23 εκατ. ευρώ και με 
τον έλεγχο μπορεί να μειωθεί).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |  σελίδες 18 | 9/3/2016

Εργαστήρια ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων με στόχο 
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους ανέργους θα πραγματοποιήσει ο ΟΑΕΔ σε 
Θεσσαλονίκη και Αττική. Μέσω των εργαστηρίων θα παρασχε-
θεί στους συμμετέχοντες πληροφόρηση σχετικά με τις συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό 
(Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβου-
λευτική των τεχνικών αναζήτησης εργασίας, συμβουλευτική 
ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών).

Μετά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, oι ωφελούμενοι από 
αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα 
προγράμματα συμβουλευτικής. Το εργαστήριο ενεργοποίησης 
για το νομό Θεσσαλονίκης απευθύνεται σε νέους ηλικίας έως 
24 ετών και θα υλοποιηθεί Τετάρτη 16/3/2016 από τις 09.30 
έως τις 15.00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Περισσότερες πληροφορί-
ες θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.


