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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôá ëçîéðñüèåóìá ÷ñÝç áðÝíáíôé óôçí åöïñßá 

áõîÞèçêáí åê íÝïõ ôïí Ïêôþâñéï  – êáôÜ 6,8 

äéó. åõñþ êáé ôá óùñåõìÝíá Ýöôáóáí óôá 63 

äéó. åõñþ – áëëÜ áõôü, êáôÜ ôïõò «åöõåßò» ôïõ 

õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, ïõäüëùò áíôéêáôï-

ðôñßæïõí ôçí öïñïäïôéêÞ áäõíáìßá ôùí ÅëëÞíùí 

ðïëéôþí, êáôÜ ôçí áíôßëçøÞ ôïõò åêöñÜæåé ôçí 

êáèïëéêÞ Üñíçóç íá êáôáâÜëëïõí ôéò ...ëçóôñé-

êÝò öïñïåðéäñïìÝò (âëÝðå ÷áñÜôóéá áêéíÞôùí, 


Áíôßóôïé÷á Ý÷ïõí áõîçèåß ôá ÷ñÝç ðñïò áóöáëé-

óôéêÜ ôáìåßá, áëëÜ êáé ó’ áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, ïé 

êáè’ ýëç «åöõåßò» áñìüäéïé, áðïäßäïõí, åðßóçò, 

óôçí êáèïëéêÞ Üñíçóç ðëçñùìÞò ôïõò, ðáñá-

âëÝðïíôáò üôé ïé Þäç äõóâÜóôá÷ôåò åéóöïñÝò, ìå 

äéêÝò ôïõò áðïöÜóåéò, áõîÞèçêáí õðÝñìåôñá 

êáé áõèáßñåôá, óå ìéá ðåñßïäï êáôÜ ôçí ïðïßá ïé 

áìïéâÝò êáôáññáêþèçêáí êáé ç áíåñãßá áõîÜ-

íåôáé áëìáôùäþò.

¸÷ïíôáò ðñï ðïëëïý ðñïóðåñÜóåé ôá üñéá ôçò 

ëïãéêÞò êáé ïðùóäÞðïôå ôçò ïéêïíïìßáò, ëåò 

êáé ùèïýíôáé áðü ôçí «öáíôáóßùóç» ôïõ «ëåöôÜ 

õðÜñ÷ïõí», áíïßãïõí «ôïí áóêü ôïõ Áéüëïõ» êáé 

óôÞíïõí áíáãêáóôéêïýò åéóðñáêôéêïýò ìç÷áíé-

óìïýò, óôïõò ïðïßïõò ðñïóöÝñïõí ôçí ðñùôï-

öáíÞ äõíáôüôçôá ôçò ãåíéêåõìÝíçò êáôÜó÷åóçò 

ðïóþí áðü êáôáèåôéêïýò ëïãáñéáóìïýò, ùò ôï 

üñéï ôùí 1.000 åõñþ.

ÅõèÝùò êáé ïñéæïíôßùò, ïäçãïýí óå ìéá áíá-

ãêáóôéêÞ öôù÷ïðïßçóç ôï óýíïëï ôïõ åëëçíéêïõ 

ëáïý, õðáêïýïíôáò – êáèþò éó÷õñßæïíôáé – óôéò 

äåóìåýóåéò ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé áðÝíáíôé óôïõò 

äáíåéóôÝò ìáò, åöáñìüæïíôáò ôï ãíùóôü «ðïíÜåé 

äüíôé, êüøåé êåöÜëé».

Äéáëýïõí ôçí êïéíùíßá, ôáõôü÷ñïíá êáé ôçí ïé-

êïíïìßá, êáèþò, åìðåäþíïõí ôçí áíôßëçøç, üôé 

åêôüò áðü áêßíçôá, êáëü èá åßíáé íá ìçí äéáèÝôåé 

êáíåßò áêüìç êáé óôïé÷åéþäåéò ãéá ôç äéáâßùóç 



ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ∆Σ ΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΑΟ

Έκρηξη οργής και αγανάκτησης!

Αναλυτικά στις 

σελ. 3 και 4 

Δυναμική παρέμβαση, στη συνεδρί-

αση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΤΑΑ πραγματοποίησαν χθες το με-

σημέρι  εκπρόσωποι επιστημονικών 

συλλόγων, σωματείων, ομοσπονδι-

ών και από συλλογικότητες διπλω-

ματούχων μηχανικών, παρουσία του 

προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρ-

τζη, αντιδρώντας με τον πιο κατηγο-

ρηματικό τρόπο στην εφαρμογή της 

μνημονικής νομοθεσίας, που στο-

χοποιεί εκ νέου τους εξουθενωμέ-

νους οικονομικά και επαγγελματικά 

μηχανικούς από την ύφεση και την 

ανεργία και τους επιβάλλει:  

-Ποινικοποίηση της αδυναμίας 

καταβολής των οφειλών τους 

προς το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

-Κατασχέσεις και πλειστηρι-

ασμούς κατοικιών και άλλων 

περιουσιακών στοιχείων των 

ασφαλισμένων μηχανικών, λόγω 

οφειλών προς τα ασφαλιστικά 

τους Ταμεία.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΤΕΕ 

Χρ. Σπίρτζης στο πλαίσιο των κατευ-

θύνσεων, που διαμορφώνει σχετική 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 

ΤΕΕ επισήμανε ότι : 

-«Η πρόσφατη μνημονιακή νομο-

θετική πρόβλεψη (άρθρο 101 του 

Ν.4172 / 2013 ) για ίδρυση Κέντρου 

Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-

λών (ΚΕΑΟ) και η υποχρέωση του 

Ε.Τ.Α.Α. από 1.1.2014 για μεταφο-

ρά των βεβαιωμένων οφειλών των 

ασφαλισμένων του για ποσά άνω 

των 5.000 ευρώ, έχει προκαλέσει 

οργή και αγανάκτηση σε ολόκλη-

ρο τον τεχνικό κόσμο». Ο ίδιος 

υπογράμμισε ότι «η μη πληρωμή 

των ασφαλιστικών εισφορών των 

αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων 

επαγγελματιών μηχανικών δεν απο-

τελεί επιλογή, αλλά αποδεδειγμένη 

αδυναμία πληρωμής και δεν είναι 

δυνατόν οι άγρια δοκιμαζόμενοι 

μηχανικοί από την κρίση να απει-

λούμαστε με άμεση κατάσχεση των 

όποιων περιουσιακών μας στοιχεί-

ων». Ομόθυμα όλοι οι παριστάμενοι 

που πήραν το λόγο ζήτησαν από τη 

διοίκηση του ΕΤΑΑ να υπερασπιστεί 

συνταγματικές ελευθερίες και κοι-

νωνικά δικαιώματα των ασφαλισμέ-

νων μελών του Ταμείου και να μην 

αποστείλει κανενός είδους στοιχείο 

των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ προς 

το ΚΕΑΟ, που υπάγεται στο ΙΚΑ/

ΕΤΑΜ, είτε αφορά σε προσωπικά 

στοιχεία, είτε σε Πράξη Βεβαίωσης 

Οφειλής, ώστε να ακυρωθούν στην 

πράξη οι διώξεις και κατασχέσεις.

Οι οφειλές  

ασφαλιστικών 

εισφορών των 

αυτοαπασχολού-

µενων ελεύθε-

ρων επαγγελµα-

τιών µηχανικών 

δεν αποτελούν 

επιλογή, αλλά 

αποδεδειγµέ-

νη αδυναµία 

πληρωµής τους 

τόνισε  

ο πρόεδρος  

του ΤΕΕ  

Χρ. Σπίρτζης. 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

 Ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος (Σ.Τ.Α.Ε.) διοργανώνει  πανελλαδικό συνέδριο Υγείας και Ασφά-

λειας στη Εργασία, την Παρασκευή 20 ∆εκέµβρη 2013  ( 9:00 π.µ. - 16:00 µ.µ.) στο ξενοδοχείο Athens Hilton 

και στο πλαίσιο της έκθεσης MONEYSHOW 2013.Τίτλος της εκδήλωσης: «Αναβάθµιση του θεσµού υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία». Πληροφορίες:  Τηλ.: 210 2319955, www.stae.gr , info@stae.gr 

ΑΘΗΝΑ
Το 1ο ετήσιο συνέδριο του Παρατηρητηρίου για 

την Κρίση του Ελληνικού Ιδρύµατος Ευρωπαϊκής & 

Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), µε θέµα: «Μετά 

τη Λιτότητα: Πολιτική και Πολιτικές για την κρίση 

στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη» πραγµατοποιείται 

σήµερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μου-

σικής Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη).

Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα: «Οικονοµική 

Κρίση, Ενεργειακό Ισοζύγιο και Υγεία:

Οι Επιπτώσεις της Kαύσης Βιοµάζας και 

Ξύλου» διοργανώνει το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

της Ελλάδος τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013 

(18:00 µε 20:00) στο Κεντρικό Αµφιθέατρο του 

∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, στη 

Θεσσαλονίκη.

«H παρούσα οικονοµική συγκυρία στην οποία 

έχει περιέλθει η χώρα µας έχει προκαλέσει 

σηµαντική επιβάρυνση της ποιότητας αέρα στα 

µεγάλα αστικά κέντρα, µε δεδοµένο ότι οι ιδι-

αίτερα υψηλές τιµές του πετρελαίου θέρµανσης 

(αλλά και των λοιπών συµβατικών καυσίµων) 

οδήγησε τους καταναλωτές στην αυξηµένη 

χρήση τζακιών/σοµπών για οικιακή θέρµανση, 

υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Η ως 

άνω τάση σε συνδυασµό µε την καύση φτηνών 

-αµφιβόλου ποιότητας- καύσιµων υλικών κατά 

τη διάρκεια του χειµώνα επιβαρύνει ιδιαίτερα 

την ποιότητα ζωής στις πόλεις. Οι οµιλητές 

θα παρουσιάσουν στοιχεία για το µέγεθος του 

προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη 

βάση πρόσφατων µετρήσεων, θα αναλύσουν τις 

επιπτώσεις που έχει για τη δηµόσια υγεία αλλά 

και θα αξιολογήσουν τρόπους αντιµετώπισης 

του προβλήµατος».

Αναλυτικότερα το πρόγραµµα της εκδήλωσης: 

Η συµµετοχή στην ηµερίδα είναι ελεύθερη, 

ωστόσο είναι απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής 

στην ιστοσελίδα του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 

της Ελλάδος www.ihu.edu.gr

Οι επιπτώσεις της καύσης βιοµάζας και ξύλου

  Άρχισε η εφαρµογή του εορταστικού ωραρίου 

στα καταστήµατα της Αττικής, τα οποία θα λει-

τουργήσουν τις Κυριακές 15 και 22 ∆εκεµβρίου, 

ενώ θα είναι κλειστά την Κυριακή 29 ∆εκεµβρί-

ου, σύµφωνα µε την Οµοσπονδία Εµπορικών 

Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών και Νήσων. 

Ειδικότερα, από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή προ-

τείνεται λειτουργία των καταστηµάτων από τις 9 

το πρωί µέχρι τις 9 το βράδυ, το Σάββατο 14, 21 

και 28 από τις 9 το πρωί µέχρι τις 6 το απόγευµα 

και τις δύο Κυριακές 15 και 22 από τις 11 το µε-

σηµέρι µέχρι τις 6 το απόγευµα.   Το εορταστικό 

ωράριο για την Τρίτη 24 (Παραµονή Χριστουγέν-

νων) και την Τρίτη 31 (παραµονή Πρωτοχρονιάς) 

είναι από τις 9 το πρωί µέχρι τις 6 το απόγευµα. 

Την Τετάρτη 25 και Πέµπτη 26 ∆εκεµβρίου 2013 

και την Τετάρτη 1 και την Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 

2014 τα καταστήµατα θα παραµείνουν κλειστά. 

Σηµειώνεται ότι την Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 

τα καταστήµατα θα παραµείνουν κλειστά, λόγω 

της απασχόλησης του προσωπικού κατά την 

Κυριακή 22-12-2013. 

17 
∆εκεµβρίου

2013

«∆ιάλογος µε τους φορείς για τη διαχεί-

ριση των αστικών στερεών αποβλήτων» 

ΑΘΗΝΑ

«Στρατηγικές Περιφερειακής Αναπτυξι-

ακής Εξειδίκευσης -Συνέχεια στον Σχεδιασµό κ' Συνέπεια 

στον Προγραµµατισµό και την Υλοποίηση: Ανάλυση κ' 

Συµπεράσµατα από την Θράκη». ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 

Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδας

18 
∆εκεµβρίου

2013

Ξεκίνησε το εορταστικό 
ωράριο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



Να µην αποσταλούν προσωπικά στοιχεία ούτε πράξεις βεβαίω-

σης οφειλής ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ προς το ΚΕΑΟ, που υπά-

γεται στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, ώστε να ακυρωθούν στην πράξη οι διώξεις 

των µηχανικών, που αντικειµενικά αδυνατούν να εξοφλήσουν τις 

εισφορές τους και οι κατασχέσεις όποιων περιουσιακών τους 

στοιχείων ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, κατά 

την παρέµβαση του προς το ∆Σ ΕΤΑΑ, στη διάρκεια της συνά-

ντησης εκπροσώπων από συλλογικούς φορείς των µηχανικών, 

µε τη διοίκηση του ασφαλιστικού φορέα. Η συνάντηση στο χώρο 

συνεδριάσεων του ∆Σ ΕΤΑΑ στην οδό Μάρνης έγινε σε ειρηνικό 

κλίµα διαλόγου, χωρίς να λείπουν και οι στιγµές έντασης κατά 

την ανταλλαγή των επιχειρηµάτων και απόψεων των δύο πλευ-

ρών. Ειδικότερα ο Χρήστος Σπίρτζης, που τοποθετήθηκε ακολου-

θώντας τις   κατευθύνσεις σχετικής απόφασης της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής ΤΕΕ επισήµανε ιδιαίτερα ότι:  

-Σε συνθήκες πρωτόγνωρης οικονοµικής κρίσης η αρχή της 

ασφάλισης της ιδιότητας του επαγγέλµατος του µηχανικού και η 

κλιµάκωση των ασφαλιστικών εισφορών µε αποκλειστικό κριτή-

ριο το χρόνο ασφάλισης  στον ασφαλιστικό µας φορέα, οδηγούν 

σε απόγνωση τους ασφαλισµένους και θέτουν σε άµεσο κίνδυνο 

τη βιωσιµότητά του ΤΣΜΕ∆Ε - ΕΤΑΑ.

Η πρόσφατη µνηµονιακή νοµοθετική πρόβλεψη (άρθρο 101 του 

Ν.4172 / 2013 ) για ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 

Οφειλών (ΚΕΑΟ) και η υποχρέωση του Ε.Τ.Α.Α. από 1.1.2014 για 

µεταφορά των βεβαιωµένων οφειλών των ασφαλισµένων του για 

ποσά άνω των 5.000,00 €, έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση 

σε ολόκληρο τον τεχνικό κόσµο.    

Η µη πληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχο-

λούµενων ελεύθερων επαγγελµατιών µηχανικών δεν αποτελεί 

επιλογή, αλλά αποδεδειγµένη αδυναµία πληρωµής και δεν είναι 

δυνατόν να απειλούµαστε µε άµεση κατάσχεση των περιουσια-

κών µας στοιχείων, και να ταυτιζόµαστε µε κακοπληρωτές εργο-

δότες, που δεν πληρώνουν τις εργοδοτικές εισφορές των εργα-

ζοµένων τους.

Για αυτούς τους λόγους και µέχρι τη νοµοθετική λύση όλων των 

δίκαιων και αναλογιστικά αποδεδειγµένων ασφαλιστικών αιτη-

µάτων του ΤΕΕ και των µηχανικών, µε βάση τα  ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά του Ταµείου (ταµειακά και αναλογιστικά) ο πρόεδρος 

του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης ζήτησε:

Να µην αποστέλλεται  καµία  Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής των 

ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ προς το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης 

Ασφαλιστικών Οφειλών). 

Τα ζητήµατα των οφειλών από µη καταβληθείσες ασφαλιστικές 

εισφορές είναι υποχρέωση και συνταγµατικό καθήκον προς 

επίλυση των οικείων ασφαλιστικών φορέων και το ∆Σ ΕΤΑΑ θα 

αναζητήσει και θα εισπράξει άµεσα από τους συστηµατικούς ει-

σφοροδιαφεύγοντες µεγαλοεπιχειρηµατίες του κάθε κλάδου και 

θα µεριµνήσει για την ελάφρυνση των ποσών οφειλής όλων των 

ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ, που ήταν χωρίς εργασία τα τελευταία 

χρόνια ή είχαν αποδεδειγµένα εισοδήµατα κάτω από τα όρια επι-

βίωσης.

Τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ασφαλισµένων του 
ΕΤΑΑ στο σύστηµα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, ανεξαρ-

τήτως της ενδεχόµενης οφειλής τους, µε άµεση θεώρηση των 

ατοµικών ασφαλιστικών βιβλιαρίων υγείας.

Για το λόγο αυτό δίνεται εντολή στους επιµέρους τοµείς να σφρα-

γίζουν τα βιβλιάρια των ασφαλισµένων από 01/01/2014 για όλο το 

έτος, µε απλούστερες διαδικασίες από αυτές του 2013.

Την άµεση λειτουργία του ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ του νό-

µου 3518 / 2006, µε βάση τον κανονισµό και το βασικό σενάριο 

της αναλογιστικής µελέτης που έχουν κατατεθεί στο εποπτεύον 

υπουργείο, ώστε να µπορούν να καλυφθούν οι  παρακάτω 10 πα-

ροχές:

1.Επίδοµα «Ανεργίας»

2.Παροχές Μητρότητας

3.Επίδοµα Νοσηλείας εξ αιτίας ατυχήµατος ή ασθένειας

4.Βαριά αναπηρία

5.Επίδοµα λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία 

εξ αιτίας ατυχήµατος

6.Εφάπαξ βοήθηµα «Έκτακτης Ανάγκης»

7.Καταβολή των εισφορών των ασφαλισµένων στους κλάδους 

του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.

8.Καταβολή των εισφορών για λογαριασµό των ασφαλισµένων 

στον  κλάδο ειδικών παροχών

9.Πρόσθετες παροχές ασθένειας σε είδος

10. Θάνατος από οποιαδήποτε αιτία

Την παράταση της αποπληρωµής των ειδοποιητηρίων του 2ου 
εξαµήνου του 2013, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, έως τις 31 

Μαρτίου 2014 για όλους τους ασφαλισµένους του ΤΣΜΕ∆Ε και 

του  ΕΤΑΑ.

κατάργηση των ληστρικών προσαυξήσεων και διακανονισµό µε 

άτοκες δόσεις και διετή περίοδο χάρητος.

-

λοιπους κλάδους του Ταµείου.

Να ακυρωθούν στην πράξη οι διώξεις και κατασχέσεις 
εις βάρος των Μηχανικών 

Ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης υπογραµµίζοντας τις συνθήκες πρωτόγνωρης 

οικονοµικής κρίσης που βιώνει ο κλάδος
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-«Οφείλουµε να επισηµάνουµε, για µία φορά ακόµη, ότι το θέµα των αυ-

ξήσεων των ήδη υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών του ΤΣΜΕ∆Ε είναι 

κρίσιµο για την επιβίωση των συναδέλφων. Οι εισφορές που απαιτούνται 

ισοδυναµούν ουσιαστικά, για µεγάλο µέρος των συναδέλφων, µε αποκλει-

σµό από το επάγγελµα». Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 

(υπογράφουν η πρόεδρος Μυρτώ ∆εσποτίδη και ο γενικός γραµµατέας Μ. 

Τζάρας), αναφέροντας  παράλληλα ότι «τα ζητήµατα των οφειλών από µη 

καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές είναι υποχρέωση και συνταγµατι-

κό καθήκον προς επίλυση των οικείων ασφαλιστικών φορέων». Στην ίδια 

ανακοίνωση σηµειώνεται ακόµη ότι: «Το ∆Σ ΕΤΑΑ θα πρέπει να αναζητή-

σει και να εισπράξει άµεσα από τους συστηµατικούς εισφοροδιαφεύγο-

ντες του κάθε κλάδου, καθώς επίσης να µεριµνήσει για την ελάφρυνση 

των ποσών οφειλής, όσων ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ ήταν χωρίς εργασία 

τα τελευταία χρόνια ή είχαν αποδεδειγµένα εισοδήµατα κάτω από τα 

όρια επιβίωσης». Στην εκπνοή της παράτασης καταβολής των εισφορών 

του β’ εξαµήνου του 2013 και των αντίστοιχων διακανονισµών, ο ΣΑ∆ΑΣ- 

ΠΕΑ θέτει τα παρακάτω, αιτήµατα: 1. Να µην αποστείλει κανενός είδους 

στοιχείο των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ προς το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης 

Ασφαλιστικών Οφειλών), που υπάγεται στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, είτε αφορά σε προ-

σωπικά στοιχεία, είτε σε Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής. 2. Να δοθεί παράτα-

ση στους ασφαλισµένους του ΤΣΜΕ∆Ε για την αποπληρωµή των ειδοποι-

ητηρίων του 2ου εξαµήνου 2013 χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις έως τις 

31 Μαρτίου 2014. Το ίδιο προτείνεται να ισχύσει αντίστοιχα και για τους 

υπόλοιπους κλάδους των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ. 3. Να παρέχεται άµεσα 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όλους τους ασφαλισµένους ανεξάρτητα 

από το εάν έχουν οφειλές ή όχι. Να δοθεί εντολή στους επιµέρους τοµείς 

να σφραγίζουν τα βιβλιάρια των ασφαλισµένων από 01/01/2014 για όλο το 

έτος, µε απλούστερες διαδικασίες από αυτές του 2013. 4. Να ανασταλούν 

επ’ αόριστο, η εφαρµογή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των 

ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ και η εφαρµογή του νέου συστήµατος διακανο-

νισµού οφειλών. 5. Να αναγνωρίζεται η ιδιότητα του ασφαλισµένου χω-

ρίς ή µε ελάχιστο εισόδηµα από την άσκηση του επαγγέλµατός του και να 

ληφθούν µέτρα προνοιακού χαρακτήρα».  Τέλος µε την ίδια ανακοίνωση 

καλούνται «όλα τα Τµήµατα του ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ και  οι Σύλλογοι  Αρχιτε-

κτόνων της περιφέρειας, να προχωρήσουν άµεσα σε Γενικές Συνελεύσεις 

και κινητοποιήσεις για το θέµα, προτείνοντας υλοποιήσιµες προτάσεις».

Το ∆Σ του Τµήµατος Αττικής του ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ µε ανακοίνωση του 

(υπογράφουν ο πρόεδρος Γ. Μαδεµοχωρίτης και ο γενικός γραµµατέ-

ας Αρ. ∆ηµητριάδης)  θέτει πέντε αιτήµατα, ως εξής: 

 1. Όχι στις κατασχέσεις Α’ κατοικίας και για το λόγο αυτό να µην απο-

σταλεί κανενός είδους στοιχείο των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ προς το 

ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών), που υπάγεται στο 

ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, είτε προσωπικά στοιχεία, είτε Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής. 

2. Να δοθεί παράταση στους ασφαλισµένους του ΤΣΜΕ∆Ε για την 

αποπληρωµή των ειδοποιητηρίων του 2ου εξαµήνου 2013 χωρίς πρό-

σθετες επιβαρύνσεις έως τις 31 Μαρτίου 2014. Το ίδιο θα ισχύσει 

αντίστοιχα και για τους υπόλοιπους κλάδους των ασφαλισµένων του 

ΕΤΑΑ. 

3. Να παρέχεται άµεσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όλους τους 

ασφαλισµένους ανεξάρτητα από το εάν έχουν οφειλές ή όχι. ∆ίνε-

ται εντολή στους επιµέρους τοµείς να σφραγίζουν τα βιβλιάρια των 

ασφαλισµένων από 01/01/2014 για όλο το έτος, µε απλούστερες δια-

δικασίες από αυτές του 2013. 

4. Να ανασταλούν επ’ αόριστο α) η εφαρµογή της αύξησης των ασφα-

λιστικών εισφορών των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ και η εφαρµογή του 

νέου συστήµατος διακανονισµού οφειλών. Το ∆Σ του ΕΤΑΑ δέχεται 

άµεσα προτάσεις των συλλογικών φορέων των ασφαλισµένων (σωµα-

τεία, επιστηµονικοί σύλλογοι κ.α.) για το σχεδιασµό και την υλοποίη-

ση ενός πιο δίκαιου ασφαλιστικού συστήµατος.

 5. Να αναγνωρίζεται η ιδιότητα του ασφαλισµένου χωρίς ή ελάχιστο 

εισόδηµα από την άσκηση του επαγγέλµατός του και λαµβάνονται µέ-

τρα προνοιακού χαρακτήρα. Παράλληλα το ∆Σ Τµήµατος Αττικής ΣΑ-

∆ΑΣ – ΠΕΑ αποφασίζει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

µε το θέµα αυτό και ζητά από τον ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ, τους Συλλόγους Αρ-

χιτεκτόνων Περιφέρειας, τα Τµήµατα ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ και το ΤΕΕ το συ-

ντονισµό τους στην κατεύθυνση υλοποίησης των παραπάνω επιταγών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Ελάφρυνση των ασφαλισµένων, µε  αντικειµενική  
αδυναµία πληρωµής 

ΣΑ∆ΑΣ ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Πέντε αιτήµατα 

Στη χθεσινή συνεδρίαση του ∆Σ ΕΤΑΑ το θέµα των ασφαλιστικών 

εισφορών τέθηκε στην ηµερήσια διάταξη προς συζήτηση και λήψη 

απόφασης, ενώ ως αποτέλεσµα πάλι των παρεµβάσεων του ΤΕΕ και  

εκπροσώπων από συλλογικότητες των µηχανικών προηγήθηκε από-

φαση του ∆Σ ΤΣΜΕ∆Ε (Συνεδρ.298/9-12-2013), µε τη µορφή εισήγη-

σης προς το ∆Σ ΕΤΑΑ, η οποία σε γενικές γραµµές προβλέπει ότι:  «Η 

υποχρέωση είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ύπαρξη του Ταµείου και την διασφάλιση των πα-

ρεχοµένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισµένους του. Η βαθιά κρί-

ση που έχει πλήξει τον κλάδο µας από το 2008  µέχρι σήµερα, µας 

υποχρεώνει συνεκτιµώντας την κατάσταση όπως έχει διαµορφωθεί, 

να επανεξετάσουµε την θέση µας σε σχέση µε τις οφειλόµενες ει-

σφορές όπως παρακάτω: 1. Σε ότι αφορά τις οφειλές των εργοδοτών 

το Ταµείο θα πράξει ότι προβλέπει ο νόµος για την είσπραξή τους. 2. 

Σε ότι αφορά ατοµικές οφειλές των ασφαλισµένων (ελεύθεροι επαγ-

γελµατίες) εκτιµούµε ότι: α. Για τις οφειλές που έχουν δηµιουργεί από 

το 2008 και µετά (περίοδος βαθιάς οικονοµικής κρίσης ) δεν πρέπει 

να σταλούν τα σχετικά στοιχεία στο ΚΕΑΟ διότι αυτό σηµατοδοτεί την 

πλήρη καταστροφή των ασφαλισµένων , χωρίς ουσιαστικό όφελος για 

το ίδιο το Ταµείο. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος είναι 

άνεργος ή παρουσιάζει οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο ή ίσο των 

25.000,00€ ετησίως. β. Για τις οφειλές που έχουν δηµιουργηθεί πριν 

το 2008 ή άποψή µας είναι ότι αφού εξετασθούν από την Υπηρεσία, µε 

επικαιροποίηση του µητρώου ασφαλισµένων τα οφειλόµενα ποσά, θα 

προχωρήσουµε στην προβλεπόµενη από τον νόµο διαδικασία, εξετά-

ζοντας κατά περίπτωση τα αίτια της οφειλής».

Απόφαση-εισήγηση του ∆Σ ΤΣΜΕ∆Ε 
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Οι συνέπειες από τις µεγάλες φυσικές – και όχι µόνο – καταστροφές, 

έχουν κινητοποιήσει ένα πλήθος επιστηµόνων, ιδίως νέων, ανά τον κόσµο, 

οι οποίοι εργάζονται πάνω σε νέες εφευρέσεις που σκοπό έχουν να περι-

ορίσουν κατά το δυνατόν τις απώλειες ανθρώπων ή να προστατέψουν την 

ανθρώπινη ζωή από εγκληµατικές πράξεις. Μερικά από τα επιτεύγµατά 

τους παρουσιάζουµε σήµερα.
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Τον Οκτώβριο, το Telerob, δηµιούργηµα της αεροδια-

στηµικής εταιρείας Cobham, έλαβε δύο χρυσά µε-

τάλλια EURATHLON, ένα νέο διαγωνισµό ροµπότ στο 

πλαίσιο του οποίου αναζητείται το πιο έξυπνο ροµπότ 

αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το 

Telerob, µπορεί να είναι, κυρίως, ένα ροµποτικό 

σύστηµα εξουδετέρωσης εκρηκτικών µηχανισµών, 

ωστόσο, µπορεί να διαχειριστεί όλα τα είδη των 

επικίνδυνων υλικών, ακόµη και σε ένα περιβάλλον 

γεµάτο καπνό.

Επιστήµονες της Σχολής Μηχανικής και Εφαρµοσµένων Επιστηµών του Χάρβαρντ, ανέπτυξαν 

ένα µικροσκοπικό ιπτάµενο ροµπότ που µιµείται µια σφήκα ή µέλισσα. Τα µηχανικά έντοµα 

µπορούν να εξυπηρετήσουν πολλούς σκοπούς, περιλαµβανοµένης της έρευνας και διάσωσης 

σε δυσπρόσιτες περιοχές, την στρατιωτική επιτήρηση ή και αξιολόγηση κινδύνου.

Το Gimball είναι ένα ροµπότ που βρίσκεται µέσα 

σε ένα ευέλικτο σφαιρικό κλουβί, το οποίο µπορεί 

να κυλήσει σε δυσπρόσιτα σηµεία σε πληγείσες 

περιοχές. Σε αντίθεση µε άλλα ροµπότ διάσωσης, 

το GimBall είναι σε θέση να αναπηδήσει όταν βρει 

κάπιο εµπόδιο, χωρίς να χάνει τον προσανατολισµό 

του ή να γίνει ζηµιά στην ενσωµατωµένη κάµερα 

του. Αναπτύχθηκε από το Ελβετικό Οµοσπονδιακό 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας (EPFL) και µπορεί να χρησι-

µοποιηθεί στην αναζήτηση επιζώντων ή στη µέτρηση 

διαρροών αερίου σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει.

Άλλη µια εφεύρεση που αναπτύχθηκε εξαιτίας της 

πυρηνικής καταστροφής στη Fukushima. Πρόκειται 

για µια προστατευτική στολή που επιτρέπει στα στε-

λέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να γρήγορα 

και ασφαλώς σε περίπτωση πυρηνικού γεγονότος. 

Η δηµιουργία ενός «εξωσκελετού» στη στολή, επι-

τρέπει στους εργαζόµενους να φορούν την έτσι κι 

αλλιώς βαριά στολή ισχυρής προστασίας από υψηλή 

ακτινοβολία, χωρίς να αισθάνονται το βάρος της. 

Ειδικοί αισθητήρες ανιχνεύουν σήµατα από τον εγκέ-

φαλο του χρήστη και τα άκρα του ροµπότ κινούνται 

σύµφωνα µε τις επιθυµίες του. Είναι µια δηµιουργία 

της ιαπωνικής εταιρείας τεχνολογίς Cyberdyne, η 

οποία αρχικά ανέπτυξε την τεχνολογία για να βοηθή-

σει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Κάθε χρόνο εκατοµµύρια άνθρωποι εξαιτίας φυσικών καταστροφών και 

ακραίων καιρικών συνθηκών, µένου άστεγοι. Η σουηδική εταιρεία επί-

πλων ΙΚΕΑ δίνει µια λύση προσωρινής στέγασης, σε επίπεδη συσκευα-

σία, που µπορεί να συναρµολογηθεί εύκολα και γρήγορα, για να καλύψει 

αποτελεσµατικά τις ανάγκες των προσωρινά αστέγων.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ποια είναι τα νέα βάρη για ακίνητα και 

επιχειρήσεις από 1.1.2014- ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ- Πρόσθετοι φόροι 100 εκατ. για τις 

για τη βιωσιµότητα προβληµατικών τραπεζών- ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΟΙ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΩΣΗ- Βασικός στόχος είναι να µην επωµίζονται 

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΤΟΡΠΙΛΙΣΕΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΑ «ΜΕΣΑΙΑ» ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΑΡΗ ΤΟ 2014-

ΙΡΛΑΝ∆ΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ 
ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ- Παγώνει το 50% του χρέους, καταγράφεται η 

ΤΟΝ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΤΕΣΤ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- 

 ΣΥΓΚΛΙΣΗ 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ∆ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- 

∆ΕΥΤΕΡΗ 
ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Η ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ 2012 ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στη Βουλή το νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών- 

ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Βήµατα προσέγγισης- 

ΘΕΤΙΚΟ 
ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BLACKROCK 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 100.000 ΕΥΡΩ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- 

 ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΠΡΟΣ 
ΤΡΟΪΚΑ- ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ-

ΤΑ ΝΕΑ: 

σπίτια, οικόπεδα και αγροτεµάχια- 42 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ 
ΦΟΡΟ
ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΛΛΑ) ΟΧΙ ΜΕ 58, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

Οικονοµικών- ΕΦΟ∆ΟΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ 

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - ∆Ω∆ΕΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

ΕΘΝΟΣ: Όλος ο νόµος που κατέθεσε η κυβέρνηση χθες στη Βουλή- 

Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟ 2014- Μειώνεται στο 3% ο 

ΠΩΣ ΞΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ Ο ΝΕΑΡΟΣ 
ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ  ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΑ ΤΟ 
«ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

µηνών- ΒΑΡΥΣ, ∆ΙΠΛΟΣ ΚΑΙ Α∆ΙΚΟΣ-Νοµοσχέδιο- σκούπα µε πολλά 

 ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

«ΚΑΙΓΕΤΑΙ» ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΗ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΗ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- ΣΚΟΥΠΑ- Έλεγχος σε 

σπίτια που έχουν δηλωθεί ως επαγγελµατική στέγη- Στο 3% πέφτει ο 

φόρος µεταβίβασης ακινήτων- Μείωση του φόρου εισοδήµατος για τους 

 Ο 
Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 

 ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΡΟΣ ΡΕΝ: ΕΣΕΙΣ ΘΑ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΒΑΝΑΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Σοσιαλιστικό 

τερατούργηµα τα νοµοσχέδιο.

Η ΑΥΓΗ:  ΑΤΑΚΤΗ 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΤΡΟΪΚΑΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

 ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ!- ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 
ΧΑΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

 ∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ!
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ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 10-11 | 5/13/2013

αδύναµες οµάδες πολιτών, όπως άνεργοι, χαµηλοσυνταξιούχοι, 

τρίτεκνοι και πολύτεκνοι µε χαµηλά εισοδήµατα και χρέη στο 

πολυνοµοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός 

οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων ή οικισµών και εκτάσεις 

γης εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισµών όλων σχεδόν των 

φορολογουµένων.

αδύναµους πολίτες µόνο υπό προϋποθέσεις που πρέπει να 

ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1.000 ευρώ για το ή τη σύζυγο και 

κάθε εξαρτώµενο µέλος, 

δικαιώµατα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο 

υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, η 

σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του να µην 

υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά µέτρα και 

της οικογένειάς του να µην έχουν ή να µην ευθύνονται µε 

τρεις παραπάνω προϋποθέσεις και είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες 

προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το νέο φόρο. Οι ρυθµίσεις 

φόρος θα αποτελείται από τον κύριο και το συµπληρωµατικό.

σχεδίων πόλεων ή οικισµών και εκτάσεις γης εκτός σχεδίων 

πόλεων ή οικισµών (αγροτεµάχια, αγρούς, βοσκότοπους κ.λπ.). 

2 έως 13 ευρώ ανά τ.µ. ανάλογα µε την τιµή ζώνης στην οποία 

βρίσκεται κάθε ακίνητο. 

Συνολικά προβλέπονται 12 φορολογικά κλιµάκια. Για κάθε 

κτίσµα, ο βασικός φόρος θα προκύπτει µε πολλαπλασιασµό του 

συντελεστή βασικού φόρου που αντιστοιχεί στην τιµή ζώνης 

του ακινήτου επί τον αριθµό των τετραγωνικών µέτρων της 

επιφάνειας των κύριων χώρων του. 

Στη συνέχεια, ο βασικός φόρος θα πολλαπλασιάζεται διαδοχικά 

τον όροφο και τον αριθµό των προσόψεων που έχει το ακίνητο 

σε δρόµους. Οι συντελεστές πρόσοψης θα ανέρχονται σε 1 για 

κτίσµατα που δεν έχουν καθόλου προσόψεις σε δρόµους, 1,01 

για κτίσµατα µε πρόσοψη σε 1 δρόµο και 1,02 για κτίσµατα µε 

προσόψεις σε 2 ή περισσότερους δρόµους. Σε περίπτωση που το 

κτίσµα είναι µονοκατοικία προβλέπεται πρόσθετος συντελεστής 

µονοκατοικίας 1,02, µε τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το 

γινόµενο που θα έχει προκύψει από τους προηγούµενους 

πολλαπλασιασµούς. Για τα κτίρια ειδικών συνθηκών (διατηρητέα, 

υπό απαλλοτρίωση κ.λπ.) προβλέπεται µειωτικός συντελεστής 0,5. 

Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτίριο θα φορολογούνται µε 

το 10% του κανονικού συντελεστή βασικού φόρου. Για τα κτίσµατα 

που προορίζονται για αγροτική χρήση θα προβλέπεται πλήρης 

απαλλαγή. Για τα ηµιτελή κτίσµατα, η κατασκευή των οποίων 

βρίσκεται πριν από το στάδιο των επιχρισµάτων και είναι κενά, 

καθώς και για τα ηµιτελή κτίσµατα τα οποία ηλεκτροδοτούνται 

µε εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύµα, ουδέποτε είχαν άλλη παροχή 

ρεύµατος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά, προβλέπεται η 

εφαρµογή µειωτικού συντελεστή 0,4.

στο 0,001 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο. Προβλέπεται επίσης 

συντελεστής θέσης κλιµακούµενος από 1 έως 3, συντελεστής 

άρδευσης 1,1, συντελεστής χρήσης κλιµακούµενος από 0,1 

Στις εκτάσεις υπό απαλλοτρίωση θα εφαρµόζεται µειωτικός 

περιλαµβάνουν και κατοικία εξοχική ή κύρια και µοναδική άνω 

των 150 τετραγωνικών µέτρων θα εφαρµόζεται συντελεστής 

βασικός φόρος 0,001 ευρώ ανά τ.µ. θα πολλαπλασιάζεται µε τον 

αριθµό των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας της έκτασης και 

εν συνεχεία µε το συντελεστή θέσης, το συντελεστή άρδευσης, το 

συντελεστή χρήσης και το συντελεστή κατοικίας.

της αξίας των κτισµάτων και των οικοπέδων εντός σχεδίων 

πόλεων ή οικισµών που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, αλλά µε 

αφορολόγητο όριο αυξηµένο στις 300.000 ευρώ και προοδευτική 

φορολογική κλίµακα µε συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,1 

% για ακίνητες περιουσίες συνολικής αξίας λίγο πάνω από το 

αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ και θα φθάνουν το 1 % για 

περιουσίες αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 4,4% έως 21,6% για τη 

συντριπτική πλειοψηφία των φορολογουµένων που κατέχουν 

ηλεκτροδοτούµενα διαµερίσµατα και µονοκατοικίες που έχουν 

καλύψει πλήρως τους συντελεστές δόµησης των οικοπέδων τους.

ηλεκτροδοτούµενα κτίσµατα (ηµιτελή ή αποπερατωµένα), 

αδόµητα οικόπεδα σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων ή οικισµών 

και καλλιεργούµενες αρδευόµενες εκτάσεις σε περιοχές εκτός 

σχεδίων πόλεων ή οικισµών αναµένεται να επιβαρυνθούν µε 

αυξηµένους φόρους για την ακίνητη περιουσία τους. 
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ΠΟΙΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ/ |  Σελίδα 36 | 5/13/2013

κατανάλωσης πάνω από το οποίο θα χρεώνονται µε τα 

επανασυνδεθεί το ηλεκτρικό ρεύµα, δεν θα διαγραφεί, αλλά θα 

µε αφορµή την άρνηση της τελευταίας να αποστείλει στους 

δήµους τα στοιχεία των νοικοκυριών που τους έχει κοπεί 

το ρεύµα, ώστε να γίνουν οι επανασυνδέσεις, η αξιωµατική 

αντιπολίτευση βάλλει και πάλι κατά της κυβέρνησης.

της µνηµονιακής πολιτικής που στερεί από χιλιάδες 

νοικοκυριά τη θέρµανση και το ρεύµα, η κυβέρνηση, 

της επικοινωνιακής διαχείρισης και όχι της συνολικής 

και ουσιαστικής λύσης, µε ηµίµετρα, που αφορούν σε 

περιορισµένο αριθµό πολιτών, και παντελή έλλειψη 

τηλεοπτικής συνέντευξης, ότι όποιος στο µέλλον θελήσει 

να κάνει διακανονισµό του χρέους του θα γίνει µε ακόµη 

λόγω οικογένειες δεν θα πληρώσουν τέλος επανασύνδεσης. 

µειωµένο εισόδηµα εντός του 2013 θα µπορούν να ενταχθούν 

εξετάζεται από τις αρµόδιες επιτροπές των δήµων.

 «Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων όµως θα υπάρχουν 

επιβάρυνση που θα υπάρξει στους λογαριασµούς των 

όσους έχουν µείνει χωρίς ρεύµα, υποστήριξε ότι κάθε πολίτης 

θα επιβαρυνθεί κλιµακωτά ανάλογα µε την κατανάλωση 

ρεύµατος. Συγκεκριµένα, είπε ότι το κόστος θα ανέλθει 

κατά µέσο όρο από 50 λεπτά ετησίως για την επανασύνδεση 

ρεύµατος σε 10.000 - 15.000 οικογένειες, ενώ εάν οι 

οικογένειες είναι περισσότερες, η επιβάρυνση θα φθάσει το 

ρεύµατος άρχισαν ήδη από χθες και θα έχουν ολοκληρωθεί 

έως το τέλος της εβδοµάδας.

την παροχή ρεύµατος στους απόρους, που θα αποτελέσουν µια 

επιβάρυνση 50 περίπου λεπτών το έτος στους λογαριασµούς 

τους. Προφανώς το κόστος αυτό θα καταβληθεί µέσω της 

απόφαση θα προβλέπει ότι τα φτωχά νοικοκυριά που θα 

τους επανασυνδέεται το ρεύµα δεν θα καταβάλουν τέλη 

και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται.

υπολογισµούς ότι οι εν δυνάµει δικαιούχοι επανασύνδεσης 

δεν θα ξεπερνά το 1 µε 2 ευρώ ετησίως.

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ: ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΝΑ 30 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ |  Σελίδες 10-16 | 5/13/2013

Σε κλοιό διοδίων θα βρίσκονται οι οδηγοί που θα διανύουν την 

διοδίων, ο αριθµός των νέων σταθµών, ο χρόνος και ο τρόπος 

είσπραξης θα καθοριστούν µε κοινή απόφαση των υπουργών 

πολιτείας στον ιδιώτη που θα αναλάβει την εκµετάλλευση 

του αυτοκινητόδροµου για 40 χρόνια. Οι διαδικασίες 

ιδιωτικοποίησης θα αρχίσουν στο νέο έτος και στόχος είναι η 

προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων επενδυτών.

4,20 ευρώ. Έτσι το συνολικό κόστος των διοδίων για όλη τη 

µετακίνηση µε επιβατικό αυτοκίνητο και είναι κατά πολύ 

Βάσιµες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει 

δηλαδή έναν ανά περίπου 30 χιλιόµετρα, συν αυτούς που θα 

γίνουν στους κάθετους άξονες, η κατασκευή των οποίων θα 

αποπερατωθεί το 2015. Σηµειώνεται ότι ο αρχικός σχεδιασµός 

του 2013 εκπονήθηκε βραχυπρόθεσµος σχεδιασµός µε ακόµη 

φαίνεται, "προσθέτει" σταθµούς.


