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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Να τοποθετηθούν 
όλοι οι Υπουργοί 
για το σχέδιο του 
ασφαλιστικού 
- Διαμαρτυρία 
επιστημόνων και 
ελεύθερων επαγ-
γελματιών έξω από 
το Υπουργείο Υπο-
δομών, Μεταφορών 
και Δικτύων  
(δείτε περισσότερα  

στη σελίδα 3)

Επικυρώθηκε και ισχύει ήδη η παρά-
ταση στην προθεσμία εξόφλησης των 
ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών 
που αφορούν στο Β΄ εξάμηνο του 2015. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ στη 
χθεσινή του συνεδρίαση ενέκρινε την 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. η οποία 
λήφθηκε κατόπιν γραπτού αιτήματος του 
Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασι-
νού εκ μέρους του Επιμελητηρίου και 
εισήγηση του νέου προέδρου του ΕΤΑΑ/
ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνου Μακέδου, προ-

κειμένου οι Μηχανικοί να ανταπεξέρχο-
νται στις ασφαλιστικές και  φορολογικές 
τους υποχρεώσεις με ομαλότερους 
όρους. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, 
η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 
Β΄ εξαμήνου 2015 των ασφαλισμένων 
του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να  
αποπληρώνεται μέχρι και τις 15/03/2016 
άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και 
με παράλληλη διατήρηση των διακανονι-
σμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και 
ενημερότητας των υπόχρεων μηχανικών 
και εργοληπτών. 

Παντεχνική ΣυγκεντρωΣή Σήμερα ΠεμΠτή Στήν αθήνα
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων κατά του 
νόμου για το Ασφαλιστικό, καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στη παντεχνική 

συγκέντρωση που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 
14:00 στο θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ (Ιπποκράτους 7, Αθήνα)

Συνεχίζεται 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, Αυθαιρέτων κλπ., περιλαμβανομένων και των Επιτροπών Δημοπράτησης), 

από 15/2/2016 μέχρι και την Παρασκευή 19/2/2016 για το Ασφαλιστικό.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Παράταση της προθεσμίας  
καταβολής ασφαλιστικών  

εισφορών μηχανικών στο ΕΤΑΑ
Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•  Παράταση της προθεσμίας καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών στο 
ΕΤΑΑ (σελ.1)

•  Παντεχνική Συγκέντρωση σήμερα Πέμπτη 
στην Αθήνα (σελ.1)

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

•   Να τοποθετηθούν όλοι οι Υπουργοί για το 
σχέδιο του ασφαλιστικού - Διαμαρτυρία 
επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελ-
ματιών έξω από το Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων (σελ.3)

•  Αντέχει ο κλάδος παραγωγής χρωμάτων 
μέσα στην κρίση – Προτάσεις προς την 
Πολιτεία (σελ.3)

•   Τις νέες προτάσεις της για την ενεργειακή 
ασφάλεια παρουσίασε η Κομισιόν (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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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 18-2-2016

ΑΘΗΝΑ
➦ Ημερίδα με θέμα : “Συντήρηση ή Κατεδάφιση;” 
διοργανώνεται σήμερα στις 6 μ.μ., στο Αμφιθέ-
ατρο Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
(Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όροφος), από το ΚΕΜ 
(Κοινωνικό Εργαστήριο Μηχανικών), στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

17-20
Μαρτίου

2016

8-10
Απριλίου

2016

14-16
Απριλίου

2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 16ο πανελλήνιο συνέδριο: ‘’Σύγχρο-
νη Φυσική και Μεγάλα Επιτεύγματα’’ 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο: 
“Η Δική μας Αρχαιολογία. Διεπιστημονικές και 
Κοινωνικές Προσεγγίσεις” 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας ΑΠΘ

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

Τ
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Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

 Παγκόσμιο συνέδριο για την επίδραση της 
ελληνικής σκέψης στην Φιλοσοφία, Επιστήμη και 
Τεχνολογία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) στην 
Αρχαία Ολυμπία (Αρχαιολογικός Χώρος), από τις 
28 ως τις 31 Αύγουστου 2016.
Θεματολογία
• Φιλοσοφία: πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία της 
επιστήμης, ηθική 
φιλοσοφία, φιλοσοφία της εκπαίδευσης, θεωρία 
της γνώσης.
• Επιστήμη: Φυσική, μηχανική, μαθηματικά, 
θεωρία ήχου και μουσικής κλπ, συμπεριλαμβανο-
μένων των ιατρικών και βιοϊατρικών σπουδών.
• Τεχνολογία: Αρχαία μηχανήματα, κατασκευές 
κλπ όπως προκύπτουν από 
Ιστορικές μυθολογικές ή θρησκευτικές πηγές.
  Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Πανεπιστή-
μιο Πατρών και υποστηρίζεται από: Καλλιπάτειρα, 
ΕΜΑΕΜ Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής 
Μυθολογίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα, Δημο-
τική Αρχή της Αρχαίας Ολυμπίας. 
Γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η Αγγλική και η 
Ελληνική. 
Πληροφορίες: paipetis@mech.upatras.gr, http://
timelessgreece.org/index_gr.html

 Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
(ΟΠΙ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  διοργανώνει ημερί-
δα με θέμα «Η Στρατηγική της Ενιαίας Αγοράς- Διανοη-
τική Ιδιοκτησία» - The Single Market Strategy-Aspects 
relating to Intellectual Property, στις 29 Φεβρουαρίου 
2016, στις εγκαταστάσεις του ΟΒΙ (Γιάννη Σταυρουλάκη 
5, Παράδεισος Αμαρουσίου).
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των εθνικών 
αρχών και των φορέων της βιομηχανίας για τις πρω-
τοβουλίες, τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα και τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με τη στρατηγική 
για την Ενιαία Αγορά.
Βασικές θεματικές ενότητες:

- Η  στρατηγική  για  την  Ενιαία  Αγορά  –  Δικαιώματα  
Διανοητικής Ιδιοκτησίας
- Βελτιστοποίηση  του  νομικού  πλαισίου  βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας  της  εσωτερικής  αγοράς  για  προϊόντα  που 
προστατεύονται    από    διπλώματα    ευρεσιτεχνίας και  
σχετίζονται με άδειες κυκλοφορίας στην αγορά
- Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις στη νέα στρατηγική για την Ενιαία Αγορά.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρέχεται ταυτό-
χρονη διερμηνεία στα Ελληνικά. Για τη δωρεάν συμμε-
τοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν 
τη φόρμα συμμετοχής (έως 25.02.2016) και να την 
αποστείλουν στο email: mpara@obi.gr Πληροφορίες: 
Τηλ. 210 6183618, email: mpara@obi.gr

  Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της μελέτης: 
«Το μέλλον της γνώσης: έξυπνες επιλογές πολιτικής για την 
Ευρώπη του 2050’ που εκπόνησε Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. Η 
παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 
(17.00-19.30) στο Στέκι της Ευρώπης (Αμαλίας 8, Σύνταγμα).
 Η συζήτηση θα έχει ως κεντρικό άξονα τις προοπτικές της 
Έρευνας, της Καινοτομίας και της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τόσο 
στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της αντιμετώπι-
σης των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, των δημογραφι-
κών μεταβολών και των τεχνολογικών εξελίξεων.
Για εγγραφές: https://docs.google.com/forms/
d/1pmLAcnJi-0bXoDh88rSmQvJg07K2mSPRerXht63X_zU/
viewform?c=0&w=1

H αρχαία Ελλάδα και  
ο σύγχρονος κόσμος

‘Η Στρατηγική της Ενιαίας Αγοράς-  
Διανοητική Ιδιοκτησία’ 

"Το μέλλον της γνώσης: έξυπνες επιλογές  
πολιτικής για την Ευρώπη του 2050”



Να τοποθετηθούν όλοι οι Υπουργοί για το σχέδιο του ασφαλιστικού

Διαμαρτυρία επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών έξω  
από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Αντέχει ο κλάδος παραγωγής χρωμάτων μέσα στην κρίση     
Προτάσεις προς την Πολιτεία

Σε ακόμη πιο δυναμικές και συνεχείς κινητοποιήσεις προχωρούν οι επιστήμο-
νες και ελεύθεροι επαγγελματίες ενάντια στις προτάσεις της κυβέρνησης για 
το ασφαλιστικό. Χθες από τις δέκα το πρωί ως τη μία το μεσημέρι οι επιστημο-
νικοί και επαγγελματικοί φορείς προχώρησαν σε δυναμική διαμαρτυρία και 
συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων στο Χολαργό. Οι επικεφαλείς των φορέων των επιστημόνων, των 
ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και της ΚΕΔΕ τόνισαν ότι το σχέδιο της κυ-
βέρνησης για το ασφαλιστικό είναι καταστροφικό για τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες και του επιστήμονες της χώρας. Η χθεσινή δυναμική κινητοποίηση 
στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ήταν η πρώτη από μια σει-
ρά αντίστοιχων δράσεων που έχουν αποφασίσει οι επιστημονικοί φορείς σε 
όλα τα παραγωγικά Υπουργεία. Οι εκπρόσωποι των φορέων συναντήθηκαν με 

τον Υφυπουργό Μεταφορών Παναγιώτη Σγουρίδη και τη Γενική Γραμματέα του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Πέτη Πέρκα και τους εξέθε-
σαν το σύνολο των αντιρρήσεων για το νέο ασφαλιστικό. Κατά την παράσταση 
διαμαρτυρίας ζητήθηκε τόσο από τον Υφυπουργό όσο και από τον Υπουργό 
Χρήστο Σπίρτζη να τοποθετηθούν δημοσίως απέναντι στο προσχέδιο νόμου 
για το ασφαλιστικό, σύμφωνα και με τις απόψεις που είχε ο Υπουργός ως 
Πρόεδρος του ΤΕΕ. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό οι μη-
χανικοί συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις «μαζί με όλους τους άλλους 
επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, ξεκινώντας σήμερα από το ΥΠΟ-
ΜΕΔΙ δυναμικές παραστάσεις διαμαρτυρίας στα παραγωγικά Υπουργεία. Γιατί 
αυτή η καταστροφική αλλαγή στο Ασφαλιστικό, όπως ακριβώς αφορά όλη την 
κοινωνία, αφορά και όλα τα Υπουργεία, όλη την Κυβέρνηση».
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(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων στη χώρα 
μας μπορεί να υπέστη απώλειες άνω του 40% 
κατά τη διάρκεια της κρίσης, ωστόσο επέδειξε 
ιδιαίτερη ανθεκτικότητα κατά τη δύσκολη περί-
οδο 2008-2016 αφού καμία εταιρεία δεν έβαλε 
''λουκέτο'', όπως αναδεινύεται στο ρεπορτάζ 
της Στεφανίας Σούκη για το protothema.gr και 
το newmoney.gr. Οι ελληνικές επιχειρήσεις 
παραγωγής χρωμάτων αντιπροσωπεύουν μία 
αγορά της τάξεως των 252 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων τη μερίδα του λέοντος έχουν τα οικο-
δομικά χρώματα με 190 εκατ. ευρώ (στοιχεία 
Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, 2014). "Ο κλάδος της παρα-
γωγής χρωμάτων δεν έχει αφελληνιστεί κατά τη 
διάρκεια της κρίσης και είμαστε περήφανοι γι' 
αυτό", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρμόδιος 
Γιαννίδης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών & Μελάνων 
στο πλαίσιο σχετικής παρουσίασης. "Ο κλάδος 
κατάφερε να σταθεί όρθιος σε ένα ιδιαίτερα 
δύσκολο περιβάλλον, αφού καμία εταιρεία δε 
χρεοκόπησε κι ευελπιστούμε ότι καμία δε θα 
περιλαμβάνεται στις λίστες των τραπεζών με τα 
κόκκινα δάνεια. Είμαστε ένας κλάδος που ''δο-
κιμάζεται'' στην πραγματική οικονομία, χωρίς 
να είμαστε κρατικοδίαιτος". Όπως αναφέρθηκε 
κατά την παρουσίαση, συνολικά στην ελληνική 
αγορά, δραστηριοποιούνται 14 παραγωγικές 
επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 3 εκατ. ευρώ. 
Από αυτές, οικοδομικά χρώματα (που είναι και 
ο κύριος όγκος της συνολικής δραστηριότη-
τας) παράγουν 11 μεγάλες επιχειρήσεις- από 
τις οποίες οι 10 είναι ελληνικές και μία είναι 
ξένων συμφερόντων-, μία εταιρεία είναι παρα-
γωγός μελανιών, μία ακόμη παραγωγός προϊό-
ντων επαναβαφής αυτοκινήτων, ενώ ακόμη μία 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή χρωμάτων 

πούδρας (ηλεκτροστατικής βαφής). Μάλιστα, 
στις ελληνικές εταιρείες ανήκει και το 80% του 
συνολικού μεριδίου της αγοράς οικοδομικών 
χρωμάτων. Παράλληλα, χάρη στις εταιρείες 
του κλάδου, τα ελληνικά χρώματα ταξιδεύουν 
σε όλο τον κόσμο με ένα (11% της παραγωγής), 
ενώ η διεθνής επιχειρηματική και εξαγωγική 
τους δραστηριότητα απαριθμεί, επιπλέον, 20 
θυγατρικές και 5 εργοστάσια σε βασικές αγορές 
εξωτερικού. Μάλιστα, βάσει των στατιστικών 
στοιχείων, οι εξαγωγές όχι μόνο υπερβαίνουν 
τις εισαγωγές δημιουργώντας θετικό εμπορικό 
ισοζύγιο αλλά τις περιορίζουν σε περίπου 5% 
της ελληνικής αγοράς. Σήμερα, οι ελληνικές 
επιχειρήσεις απασχολούν άμεσα περίπου 1.500 
εργαζόμενους, ενώ διπλάσιες είναι οι έμμεσες 
θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί χάρη 
στις συνεχείς επενδύσεις των εταιρειών. Κατά 
τη διάρκεια της κρίσης, ο κλάδος έχασε από 
τη ''βουτιά'' στην οικοδομική δραστηριότητα, η 
οποία υπέστη απώλειες στο 80% σχεδόν, ωστόσο 
περιόρισε τις δικές του ζημιές στο -42%, έχοντας 
αυξήσει το μερίδιο των εξαγωγών, αλλά και των 
ανακαινίσεων. Εκτός από τον περιορισμό των 
δαπανών, οι ελληνικές επιχειρήσεις παραγω-
γής χρωμάτων επένδυσαν και θα συνεχίσουν να 
επενδύουν συστηματικά στην Έρευνα και Ανά-
πτυξη χάρη στο υψηλού επιπέδου επιστημονικό 
τους προσωπικό. Σημειωτέον ότι οι ελληνικές 
εταιρείες παραγωγής χρωμάτων έχουν στην 
πλειονότητά τους ιδιόκτητα brands και σημα-
ντική τεχνογνωσία, ενώ ένα μεγάλο κομμάτι στο 
οποίο ''ποντάρουν'' για τη μελλοντική τους ανά-
πτυξη είναι ο κλάδος των ανακαινίσεων, ενερ-
γειακών αναβαθμίσεων κ.τ.λ.. Σύμφωνα με τον κ. 
Γιαννίδη, «είναι σημαντικό σε ένα τόσο δύσκολο 
και ανταγωνιστικό περιβάλλον να υλοποιηθούν 

πολιτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της 
επενδυτικής, παραγωγικής και εξαγωγικής δρα-
στηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων χρω-
μάτων». Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ένωση 
Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών & Μελανών, 
έχει καταθέσει προς την Ελληνική Πολιτεία συ-
γκεκριμένες προτάσεις:

1) Άμεση ενεργοποίηση και επιτάχυνση από το 
ΥΠΕΝ των διαδικασιών ανανέωσης της κυκλο-
φορίας των πιστοποιημένων με το οικολογικό 
σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων με τα 
νέα κριτήρια που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις της οδηγίας και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξουν γραφειο-
κρατικές ή άλλες καθυστερήσεις.

2) Άρση γραφειοκρατικών και διοικητικών 
εμποδίων για τις εξαγωγές με ριζική απλοποίη-
ση των θεσμικών πράξεων για διαδικασίες εισα-
γωγής, εξαγωγής και διέλευσης εμπορευμάτων.

3) Διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και κατοχύ-
ρωση της ασφάλειας και ορθής πληροφόρησης 
των καταναλωτών με την εφαρμογή της σχετικής 
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία θα προάγει 
και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των παραγω-
γών και των εισαγωγέων.

4) Ενίσχυση της διαφάνειας με καθιέρωση ηλε-
κτρονικών προμηθειών στο Δημόσιο τομέα και 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

5) Επανεκκίνηση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟ-
ΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ» ώστε παράλληλα με την 
βελτίωση των ενεργειακών αποδόσεων των κτη-
ρίων, να υπάρξει η απαραίτητη αναζωογόνηση 
του κλάδου σε μια περίοδο όπου η οικοδομική 
δραστηριότητα είναι σχεδόν μηδαμινή.
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Ένα από τα γνωστότερα τοπόσημα της 
Αθήνας και από τα πιο γνωστά αρχιτε-
κτονικά έργα της πόλης, το ξενοδοχείο 
Hilton, φαίνεται ότι σύντομα αλλάζει χέ-
ρια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ALPHA 
BANK ξεκίνησε η διαδικασία πώλησης 
του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετο-
χής της (ανερχόμενο σε 97,3% περίπου) 
στο μετοχικό κεφάλαιο της Ιονικής Ξε-
νοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. ("IΞE"), 
εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια και 
διαχειρίστρια του ξενοδοχείου Hilton 
Αθηνών. Η διαδικασία που ακολουθεί η 
τράπεζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, 
«αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδυτών 
υψηλού επιπέδου προς τον σκοπό περαι-
τέρω αναδείξεως της κορυφαίας αυτής 
ξενοδοχειακής μονάδας ως σημείου ανα-
φοράς στην παροχή ξενοδοχειακών υπη-

ρεσιών διεθνούς επιπέδου».

Υπό πώληση  
το Hilton Athens

Οι πέντε στις δέκα πιο συνήθεις επιχειρήσεις που 
ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2015 ανήκουν στην 
κατηγορία της εστίασης ενώ συνολικά από τη λί-
στα των 50 επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 
συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (από 86 
ενάρξεις και πάνω), μέσα στη χρονιά που πέρασε, 
η εστίαση αφορά τη μία στις πέντε επιχειρήσεις. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου οι συστάσεις εταιρειών όλων των νο-
μικών μορφών για τη χρονιά που πέρασε ήταν 
29.993 και οι διαγραφές, επίσης όλων των νομι-
κών μορφών ήταν 26.347. Από αυτές όμως φαίνε-
ται ότι οι δέκα πιο δημοφιλείς κατηγορίες ήταν οι 
εξής: υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια, 
υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ, τα 
φαρμακεία είναι στην τρίτη θέση ενώ ακολου-
θούν τα αναψυκτήρια, τα εστιατόρια, το λιανικό 

εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, τα 
σνακ μπαρ (με παροχή σερβιρίσματος), η αγορα-
πωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, οι δραστηριότητες 
παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης και οι υπηρεσίες παρο-
χής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ. Αντίστοιχα 
στη λίστα με τις πιο συχνές διαγραφές εταιρειών 
συναντάμε και πάλι στην πρώτη από τις δέκα πρώ-
τες θέσεις τις καφετέριες και στη δεύτερη τα σνακ 
μπαρ αλλά στην τρίτη θέση είναι τα σουβλατζίδι-
κα - ψητοπωλεία με δυνατότητα σερβιρίσματος, 
ακολουθούν τα παντοπωλεία, τα καφενεία (χωρίς 
τεχνικά μια μηχανικά παιχνίδια). Στην έκτη και 
έβδομη θέση είναι το λιανεμπόριο ρούχων και 
παπουτσιών ακολουθεί το λιανεμπόριο καλλυντι-
κών και ειδών καλλωπισμού, τα εστιατόρια και τα 
προϊόντα καπνού.

«Πρωταθλητές» στην ίδρυση εταιρειών  
εστίασης και υπηρεσίες

 Το πολυανάμενο “winter package”, δηλαδή τη νέα δέσμη 
μέτρων για την ενεργειακή ασφάλεια παρουσίασε χθες 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του σχεδίου για την 
Ενεργειακή Ένωση. Σε αυτό κεντρική θέση καταλαμβάνει 
η πρώτη στρατηγική που εκπονείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
με επίκεντρο το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, απόρροια 
των σημαντικών εξελίξεων που παρατηρούνται τα τελευταία 
χρόνια στον εν λόγω τομεά. Επίσης περιλαμβάνονται μία 
σειρά μέτρων επικαιροποίησης του παλαιότερου Κανονι-
σμού της Ε.Επιτροπής (994/2012) για τη σύναψη διακρατικών 
συμβάσεων (IGAs), οι οποίες σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής θα πρέπει πλέον να λαμβάνουν εκ των προτέρων 
την γνώμη της, γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει εστία 
συζητήσεων ανάμεσα στα Κράτη Μέλη. Το επόμενο βήμα εί-
ναι η έγκριση των προτάσεων της Επιτροπής από τα μέλη του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, 
η δέσμη περιλαμβάνει ευρύ φάσμα μέτρων για να ενισχυθεί 
η ανθεκτικότητα της ΕΕ στις διακοπές του εφοδιασμού της με 
φυσικό αέριο. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ο μετριασμός 
της ζήτησης ενέργειας, η αύξηση της παραγωγής ενέργειας 
στην Ευρώπη (μεταξύ άλλων και από ανανεώσιμες πηγές), η 
περαιτέρω ανάπτυξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας και πλή-
ρως ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς και 
η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, προμηθευτών και 
διαύλων εφοδιασμού. Επίσης, οι προτάσεις βελτιώνουν τη 
διαφάνεια της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και αυξάνουν 
την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Ειδικότερα, προ-
βλέπονται τα εξής: 

Κανονισμός για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο
Η σημερινή εξωτερική εξάρτηση καθιστά αναγκαία την ενί-
σχυση της ανθεκτικότητας των αγορών της ΕΕ έναντι πιθα-
νών διακοπών του εφοδιασμού τους με φυσικό αέριο. Για να 
αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη μιας ρευστής και ανταγω-
νιστικής αγοράς, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η διαφάνεια 
της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ. Για να αντιμετωπιστεί 
η αδυναμία αυτή του συστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει τη μετάβαση από μια εθνική σε μια περιφερειακή 
προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό μέτρων για την ασφάλεια 
του εφοδιασμού. Η πρόταση εισάγει επίσης την αρχή της αλ-
ληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται 
ο εφοδιασμός των νοικοκυριών και των βασικών κοινωνικών 
υπηρεσιών, π.χ. στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, 
σε περίπτωση που σοβαρές κρίσεις πλήξουν τον εφοδιασμό 
τους.
Απόφαση σχετικά με τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον 
τομέα της ενέργειας
Η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι διακυβερνητικές συμ-
φωνίες που υπογράφονται μεταξύ των κρατών μελών της και 
τρίτων χωρών και που αφορούν την ασφάλεια του εφοδια-
σμού της ΕΕ με φυσικό αέριο να είναι πιο διαφανείς και να 
συμμορφώνονται πλήρως με την ενωσιακή νομοθεσία. Για 
τον σκοπό αυτό, καθιερώνει τη διενέργεια εκ των προτέρων 
ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η εκ των προτέρων 
αυτή αξιολόγηση καθιστά δυνατό τον έλεγχο της συμμόρφω-
σης με τους κανόνες ανταγωνισμού και τη νομοθεσία για την 
εσωτερική αγορά ενέργειας πριν από τη διαπραγμάτευση, 
την υπογραφή και την κύρωση των συμφωνιών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν πλήρως υπόψη τη γνώμη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτού υπογράψουν τις συμφωνίες.
 Στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και 
την αποθήκευση φυσικού αερίου
Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου 
στον κόσμο. Η συνολική ικανότητα της Ευρώπης να εισάγει 
υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι σημαντική - αρκετή ώστε 
να καλύπτει περίπου το 43% της σημερινής συνολικής ζήτη-
σης φυσικού αερίου (στοιχεία 2015). Ωστόσο, εξακολουθούν 
να υφίστανται σημαντικές περιφερειακές ανισότητες όσον 
αφορά την πρόσβαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια στρατηγική για το υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο που θα βελτιώσει την πρόσβαση 
όλων των κρατών μελών σε αυτό, ως μια εναλλακτική πηγή 
αερίου. Βασικά σημεία της στρατηγικής αυτής είναι η ανά-
πτυξη στρατηγικών υποδομών με στόχο την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τον εντοπισμό έργων που 
θα μπορούσαν να τερματίσουν την αποκλειστική εξάρτηση 
ορισμένων κρατών μελών.
Στρατηγική όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη
 Η θέρμανση και η ψύξη των κτιρίων και η βιομηχανία κατα-
ναλώνουν το ήμισυ της ενέργειας της ΕΕ. Επίσης, η ενέργεια 
αυτή προέρχεται σε ποσοστό 75% από ορυκτά καύσιμα. Η 
προτεινόμενη στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη εστι-
άζει στην άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την απαλ-
λαγή των κτιρίων και της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες 
εκπομπές. Τονίζει επίσης ότι η αύξηση της ενεργειακής από-
δοσης και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα έχουν 
αντίκτυπο στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η 
αντιμετώπιση του τομέα αυτού με πιο στρατηγικό σχέδιο είναι 
ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι η ΕΕ επιθυμεί να περιορί-
σει την εξάρτησή της από εξωτερικούς προμηθευτές.

Τις νέες προτάσεις της για την ενεργειακή ασφάλεια  
παρουσίασε η Κομισιόν



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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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 18/2/2016

«Μαύρη τρύπα» 610,5 εκατ. ευρώ άφησε το 2015 στο σύνολο των 
φορολογικών εσόδων (άμεσοι και έμμεσοι φόροι), καταγράφο-
ντας μείωση κατά 1,38% έναντι του 2014.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η μόνη «πηγή» στην άμεση φορολογία 
όπου καταγράφηκε αύξηση κατά 11,47% είναι αυτή των εσόδων 
φόρου από μισθούς και συντάξεις που εισπράττονται με τη μορ-
φή παρακράτησης (67,47% των συνολικών φόρων εισοδήματος 
φυσικών προσώπων), ενώ στην έμμεση φορολογία «σωσίβιο» 
ήταν τα έσοδα από τον ΦΠΑ, παρά την οριακή τους αύξηση.
Από την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη μείωση κατά 46,82% παρου-
σιάζουν τα έσοδα που εισπράττονται με τη μορφή προκαταβολής 
(4,48% των συνολικών φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων), 
ενώ μειώθηκαν κατά 10,89% τα έσοδα που εισπράττονται με τη 
μορφή παρακράτησης πλην μισθών και συντάξεων (10,62% των 
συνολικών φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων) και κατά 
5,24% τα έσοδα από τον κύριο φόρο στο εισόδημα (17,04% των 
συνολικών φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων).
Τα ανωτέρω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τα στοιχεία της 
πρώτης έκθεσης για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολο-
γικών εσόδων που δημοσιοποίησε χθες η Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων και στην οποία αναλύεται η πορεία των φο-
ρολογικών εσόδων (σύγκριση των στοιχείων με τα αντίστοιχα 
έσοδα του προηγούμενου έτους και αιτιολόγηση των μεταβολών) 
και αποτιμάται η ποσοστιαία επίτευξη των εκτιμήσεων πραγματο-
ποιήσεων 2015 για τις βασικές κατηγορίες φορολογικών εσόδων.
Αξιοσημείωτο στοιχείο της εν λόγω έκθεσης είναι ότι όσον 
αφορά τη συμμετοχή των άμεσων και έμμεσων φόρων στα συ-
νολικά φορολογικά έσοδα, διαπιστώνεται ότι για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου του έτους 2015, οι έμμεσοι φόροι 
(23.770.028.837,96 ευρώ) αποτέλεσαν το 54,5% του συνόλου των 
φορολογικών εσόδων (43.614.403.458,59 ευρώ) και οι άμεσοι 
φόροι (19.844.374.620,63 ευρώ) ανήλθαν στο 45,50%.
Σε κάθε περίπτωση, από τα στοιχεία της ΓΓΔΕ προκύπτει ότι η 
λύση του δημοσιονομικού προβλήματος κάθε άλλο παρά η αύξη-
ση της φορολογίας (άμεσης ή έμμεσης) είναι, αφού οι επιπλέον 
φόροι δεν φέρνουν και περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία.
Επισημαίνεται ότι οι άμεσοι φόροι σωρευτικά κατά το έτος 2015, 
με βάση τα ίδια στοιχεία, διαπιστώνεται ότι είναι μειωμένοι κατά 
611.139.553,84 ευρώ, δηλ. κατά 2,99% σε σχέση με το αντίστοιχο 
μέγεθος του 2014.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία παρατηρείται ότι η ανωτέρω μεί-
ωση οφείλεται κυρίως:
- στην πτώση των εσόδων από τους φόρους περιουσίας κατά 
8,46% (αποτελούν το 16% των συνολικών άμεσων φόρων),
- στη μείωση των εσόδων από άμεσους φόρους παρελθόντων οι-
κονομικών ετών κατά 11,79% (αποτελούν το 8,56% των συνολικών 
άμεσων φόρων) και 
- στη σημαντική μείωση, κατή 20,92%, των εσόδων από προσαυ-
ξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους 
(αποτελούν το 1,67% των συνολικών άμεσων φόρων).

Αντίθετα, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος τα οποία είναι 
12,213 δισ. ευρώ και αποτελούν το 61,54% των συνολικών άμεσων 
φόρων, εμφανίζονται αμετάβλητα (οριακή αύξηση κατά 0,05%) 
κατά το έτος 2015 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα για το έτος 2014.
Ειδικότερα, για τη φορολογία εισοδήματος παρατηρείται ότι τα 
έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (7,82 
δισ. ευρώ), τα οποία αποτελούν το 64% των συνολικών φόρων 
εισοδήματος, εμφανίζονται οριακά μειωμένα κατά 0,35% για το 
έτος 2015 σε σύγκριση με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους.
Με βάση πάντως τη μηνιαία εξέλιξη των εσόδων από τη φορο-
λογία εισοδήματος φυσικών προσώπων παρατηρείται ότι τα εν 
λόγω έσοδα σημειώνουν σημαντική αύξηση από τον μήνα Ιούλιο 
του 2015 και μετά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, ενώ 
τους μήνες Αύγουστο και Νοέμβριο είναι υψηλότερα σε σχέση με 
τα αντίστοιχα μεγέθη του έτους 2014.
Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι η 1η δόση πληρωμής του 
συγκεκριμένου φόρου μετατέθηκε από την 31η Ιουλίου την 31η 
Αυγούστου, εξαιτίας της επιβολής των capital controls. Για όσες 
δηλώσεις είχαν υποβληθεί έως τις 18 Ιουλίου, η πρώτη δόση πλη-
ρωμής του φόρου εισοδήματος έληγε στις 31 Ιουλίου.
Αντίθετα, με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, 
όπου τα έσοδα εμφανίζονται οριακά μειωμένα, τα έσοδα από τη 
φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (2,895 δισ. ευρώ), 
τα οποία αποτελούν το 23,70% των συνολικών φόρων εισοδήμα-
τος, εμφανίζονται αυξημένα κατά 9,06% για το έτος 2015 σε σύ-
γκριση με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους.
Η εν λόγω αύξηση διαμορφώθηκε κυρίως από την αύξηση κατά 
34,55% των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος νομικών 
προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εισπράττονται με 
μορφή προκαταβολής (αποτελούντο 49,55% των συνολικών εσό-
δων από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων), με την 
παράλληλη μείωση των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος 
νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αποτελούν το 
25,44% των συνολικών εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος 
νομικών προσώπων) κατά 13,46% και των εσόδων από τη φορο-
λογία εισοδήματος εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. (αποτελούν το 
12,25% των συνολικών εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος 
νομικών προσώπων) κατά 15,14%.
Τα σωρευτικά φορολογικά έσοδα από έμμεσους φόρους για την 
περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015 (23,770 δισ. ευρώ) εμφα-
νίζονται σταθερά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, 
σημειώνοντας μια πολύ οριακή αύξηση κατά 0,0025% (δηλαδή 
597.000 ευρώ).
Οι κατηγορίες έμμεσων φόρων που συνεισφέρουν περισσότερο 
στα αντίστοιχα έσοδα είναι: α) τα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέ-
μενης Αξίας (ΦΠΑ) που συμμετέχουν με ποσοστό 57,32% (13,625 
δια. ευρώ), β) τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης που εισπράτ-
τονται από τα τελωνεία, τα οποία συμμετέχουν με ποσοστό 29,61% 
(7,038 δισ. ευρώ) και γ) τα έσοδα από λοιπούς φόρους κατανάλω-
σης που συμμετέχουν με ποσοστό 7,24% (1,722 δισ. ευρώ).
Τα έσοδα από ΦΠΑ, 13,625 δισ. ευρώ, αποτελούν για το έτος 2015 
την πιο προσοδοφόρα κατηγορία έμμεσων φόρων και εμφανί-
ζουν οριακή αύξηση (0,09%) ως προς το έτος 2014 (13,613 δισ. 
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ευρώ). Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από ΦΠΑ διακρίνονται σε 
έσοδα από ΦΠΑ εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών, συμπερι-
λαμβανομένων και των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (με ποσοστό 
συμμετοχής 89%), καθώς και σε έσοδα από ΦΠΑ εισαγόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών (με ποσοστό συμμετοχής 11%).
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ, στα έσοδα 
από ΦΠΑ η εικόνα αντιστρέφεται από τον μήνα Οκτώβριο του 
2015 και έπειτα, όπου τα έσοδα από ΦΠΑ ανά μήνα αυξάνονται 
κατά 10,6% (139 εκατ. ευρώ), κατά 5,9% (69 εκατ. ευρώ) και κατά 
14,5% (144 εκατ. ευρώ) σε σχέση με τους αντίστοιχους τρεις τε-
λευταίους μήνες του 2014. Ο ΦΠΑ εγχώριων σε ετήσια βάση έχει 
υποστεί μια ελαφριά ποσοστιαία υποχώρηση της τάξης του 0,49% 
(από 12,19 δισ. ευρώ το 2014 σε 12,13 δισ. ευρώ το 2015), ενώ ο 
ΦΠΑ εισαγόμενων αυξήθηκε κατά 5,04% (από 1,426 δισ. ευρώ το 
2014 σε 1,497 δισ. ευρώ το 2015).
Εντούτοις, η μεσοσταθμική τους επιρροή (μικρή μείωση των 
εσόδων από τον ΦΠΑ εγχώριων και αύξηση των εσόδων από 
τον ΦΠΑ εισαγόμενων) έχει ουδέτερο αποτέλεσμα στα συνολικά 
έσοδα από ΦΠΑ, γι' αυτό εξάλλου και τα συνολικά έσοδα παρου-
σιάζουν οριακή αύξηση. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τα 
σωρευτικά έσοδα από ΦΠΑ των ΔΟΥ εμφανίζονται βελτιωμένα 
για το 2015 (9,25 δισ. ευρώ) σε σχέση με το 2014 (9,07 δισ. ευρώ) 
και με μια μικρή μείωση σε σχέση με τα έσοδα του 2013 (9,3 δισ. 
ευρώ). Από την άλλη, τα ετήσια έσοδα από ΦΠΑ που εισπράττο-
νται από τα τελωνεία παρουσιάζουν διαχρονικά μείωση, η οποία 
είναι πιθανόν να οφείλεται στην επίδραση της ύφεσης της ελλη-
νικής οικονομίας στην κατανάλωση (το 2013 4,54 δισ. ευρώ, το 
2014 4,51 δισ. ευρώ και το 2015 4,37 δισ. ευρώ).
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Πρότασεις-σοκ για εθνική σύνταξη 250 ευρώ που θα συνδέεται 
με το εισόδημα, την ηλικία συνταξιοδότησης και τα έτη ασφά-
λισης, κλιμακωτές μειώσεις ως 20% στις επικουρικές, περικο-
πή του μισού μερίσματος για τους συνταξιούχους του Δημοσίου 
με πληρωμή του ανά δίμηνο αλλά και διορθώσεις στα ποσοστά 
εισφορών για τους αγρότες βρίσκονται στο τραπέζι κυβέρνησης 
και δανειστών προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα που χωρίζει 
τις δύο πλευρές και να περάσουν στον επόμενο και τελικό γύρο 
των διαπραγματεύσεων για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Η μεγάλη ανατροπή -σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες 
που αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος- έρχεται στα 384 
ευρώ της εθνικής σύνταξης. Το σχέδιο που είναι στο τραπέζι με 
τις διορθώσεις από την πλευρά των δανειστών προβλέπει μείωση 
του ποσού με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα βασικό 
ποσό στα 250 ευρώ (σσ.: είναι το όριο που μπορεί να δεχθεί η κυ-
βέρνηση, όπως ανέφερε αρμόδια πηγή στον «Ε.Τ.») και από εκεί 
και πάνω να αυξάνεται ανάλογα με το εισόδημα, τα έτη ασφάλι-
σης και το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης που καθορίζεται στο 
67ο έτος. Η εθνική σύνταξη μπορεί να ανεβαίνει στα 280 ή στα 
300 ευρώ, όσο περισσότερα είναι τα έτη ασφάλισης, όσο πλησιέ-
στερη στα 67 είναι η ηλικία των συνταξιούχων και όσο μικρότερο 
είναι το συνολικό τους εισόδημα.

Η κυβέρνηση φέρεται να αποδέχεται την αποκλιμάκωση της 
εθνικής σύνταξης από τα 384 ευρώ, με αντάλλαγμα να διατηρη-
θεί ένα τμήμα της για όσους βγαίνουν στη σύνταξη με 15 ως 20 
έτη και η σύνδεση με εισοδηματικά κριτήρια να είναι στενότερη 
για όσους βγαίνουν στη σύνταξη με 20 και άνω έτη ασφάλισης.
Τον πιο καθοριστικό ρόλο θα έχει όμως η ηλικία συνταξιοδότη-
σης καθώς μόνον όσοι συμπληρώνουν το 67ο έτος ή τα 40 έτη 
ασφάλισης θα έχουν το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Για 
παράδειγμα, ασφαλισμένος με 15 έτη και μισθό 1.000 ευρώ θα 
δικαιούται σύνταξη από δικές του εισφορές 120 ευρώ και ένα 
τμήμα από την εθνική σύνταξη που μπορεί να είναι 300 ευρώ, αν 
έχει κλείσει το 67ο έτος, ή 200 ευρώ αν αποχωρεί στο 62ο έτος. 
Αν αποχωρεί με 40 έτη, τότε για το ποσό της εθνικής σύνταξης θα 
λαμβάνεται υπόψη και η ηλικία αλλά και το συνολικό εισόδημα.
Η πρώτη ανατροπή πάντως στο ασφαλιστικό είναι πιθανό να έρθει 
πριν από την κατάθεση του τελικού νομοσχεδίου καθώς βρίσκο-
νται επί θύραις μειώσεις ως και 47% στα μερίσματα 265.000 συ-
νταξιούχων του Δημοσίου από αυτό το μήνα. Τα χρήματα που έχει 
διαθέσιμα το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων δεν επαρ-
κούν για να πληρωθούν οι συνταξιούχοι στις 29 Φεβρουαρίου 
και επιπλέον πρέπει να επιστρέψει 11 εκατ. ευρώ που δανείστηκε 
από το επικουρικό του Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ) τον προηγούμενο μήνα.
Το Μετοχικό Ταμείο χρειάζεται 42 εκατ. ευρώ κάθε μήνα, ενώ 
εισπράττει 22 εκατ. ευρώ από εισφορές και συμπληρώνει τα υπό-
λοιπα είτε με ταμειακές διευκολύνσεις είτε με επιστροφές που 
του οφείλουν άλλοι φορείς. 
Οι πηγές αυτές όμως εξαντλήθηκαν και πλέον έρχεται η ώρα των 
αποφάσεων. Η πρόταση που συζητείται στο υπουργείο Εργασίας 
περιλαμβάνει δύο σκέλη: • Να αλλάξει από αυτό το μήνα ο χρό-
νος πληρωμής του μερίσματος και να καταβάλλεται ανά δίμηνο 
(παλιά ήταν ανά τρίμηνο). Σε αυτή την περίπτωση το Μετοχικό 
Ταμείο θα πληρώσει στο τέλος Φεβρουαρίου τα μισό μέρισμα και 
στο τέλος Μαρτίου το άλλο μισό. Δηλαδή οι συνταξιούχοι θα πά-
ρουν ένα μηνιάτικο για τους δύο μήνες! • Να υπογραφεί η από-
φαση για περικοπές των μερισμάτων ως 47% και ταυτόχρονα να 
γίνουν οι πληρωμές των μειωμένων ποσών στις 29 Φεβρουαρίου, 
ενώ από τον Μάρτιο και μετά οι πληρωμές να γίνονται ανά δίμη-
νο, δηλαδή Μάρτιος και Απρίλιος, μια πληρωμή με τα μειωμένα 
πλέον ποσά.
Το πράσινο φως για να βγει η απόφαση θα πρέπει να το ανάψει 
ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος, ο οποίος ενημερώθηκε 
χθες για την κατάσταση του Ταμείου και αν δεν βρεθούν τα 22 
εκατ. ευρώ τότε η πιθανότερη λύση θα είναι αυτή της καταβολής 
μισού μερίσματος τον Φεβρουάριο και μισού τον Μάρτιο.
Μειώσεις έρχονται και στις επικουρικές, καθώς η αύξηση των 
εισφορών στην επικουρική ασφάλιση κατά 25% (από 6% σήμερα 
στο 7,5% για εργοδότες και εργαζόμενους) βρίσκει αντίθετη την 
τρόικα. Το σενάριο των περικοπών βγαίνει από το συρτάρι και 
προβλέπει: • Μειώσεις 8% για όσους παίρνουν από 120 ευρώ ως 
200 ευρώ, και στο σύνολο του ποσού που σημαίνει ότι τα 130 
ευρώ θα γίνουν 120 ευρώ, τα 150 ευρώ θα μειωθούν στα 138 
ευρώ και τα 200 ευρώ στα 184 ευρώ. • Μειώσεις 10% από τα 200 
ευρώ ως τα 250 ή ως τα 300 ευρώ, • Μειώσεις 15% ή 20% από τα 
250 ή τα 300 ευρώ και άνω.


