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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

H Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – Πα-

νελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, 

αποφάσισε τη συμμετοχή του Συλ-

λόγου στο κίνημα ενάντια στις αυ-

ξήσεις των εισφορών, τις κατασχέ-

σεις και τους πλειστηριασμούς, στο 

ΤΣΜΕΔΕ, στο ΕΤΑΑ και στο υπουρ-

γείο Εργασίας, σε συντονισμό με 

τα σωματεία του κλάδου (Σωματείο 

Μισθωτών Τεχνικών, ΕΜΔΥΔΑΣ) 

και συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 

σε κατά τόπους συλλογικότητες, 

που αντιδρούν στις επιχειρούμε-

νες αρνητικές εξελίξεις, όπως έχει 

αποφασίσει και πράττει το τμήμα 

Αττικής με τη συμμετοχή του στην 

Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών. 

Παράλληλα η απόφαση προβλέπει 

συντονισμό του Συλλόγου με το ευ-

ρύτερο κίνημα κατά των κατασχέ-

σεων και πλειστηριασμών, όπως 

επίσης και συντονισμό της δράσης 

του Συλλόγου με τις διοικήσεις των 

υπολοίπων Τμημάτων και των το-

πικών Συλλόγων Αρχιτεκτόνων. Η 

απόφαση της Αντιπροσωπείας του 

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για το ασφαλιστικό 

και φορολογικό, περιλαμβάνει και 

το πλαίσιο των διεκδικήσεων όπου 

μεταξύ των άλλων υπογραμμίζεται:  

Όχι στις ληστρικές αυξήσεις των 

εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ. Δραστική 

μείωση των εισφορών τώρα και 

κατάργηση όλων των αντιασφαλι-

στικών νόμων. Όχι σε πλειστηρι-

ασμούς και κατασχέσεις για χρέη 

προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορί-

ες, τράπεζες, κ.λπ. Κατάργηση του 

ΚΕΑΟ. Καμία σκέψη από το ΕΤΑΑ 

για διαβίβαση των οφειλών στο 

ΚΕΑΟ και αποστολή ειδοποιητηρί-

ων – κατασχετηρίων στους συνα-

δέλφους. Άμεση αναγνώριση από 

το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και τον ΟΑΕΔ 

των άνεργων μηχανικών. Αξιοπρε-

πές επίδομα ανεργίας ανεξάρτητα 

από τον τρόπο αμοιβής (π.χ. δελ-

τίο). Κατάργηση της απαίτησης κα-

ταβολής εισφορών για το διάστημα 

της ανεργίας.

«Άµεσα να κατα-

βάλει το κράτος 

τις οφειλές του 

στο Ταµείο και 

να καλύψει τις 

απώλειες από 

το κούρεµα» 

τονίζεται στην 

απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ  

Μέτωπο για το ασφαλιστικό  
και φορολογικό 

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

ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Ìðïñåß ïé äçìïóéïíïìéêïß äåßêôåò íá âåëôéþíïíôáé, 

áëëÜ ç ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá ðÜåé áðü ôï êáêü 

óôï ÷åéñüôåñï, áðïìáêñýíïíôáò ôï åíäå÷üìåíï 

áíáóôñïöÞò ôçò ïéêïíïìßáò. Ãéáôß ç ðñáãìáôéêÞ 

ïéêïíïìßá ÷ñåéÜæåôáé ðïëßôåò ìå êáôáíáëùôéêü 

äéáèÝóéìï åéóüäçìá, ôï ïðïßï ü÷é ìüíï èá êáëýðôåé 

ôéò åëÜ÷éóôåò êáèçìåñéíÝò áíÜãêåò, áëëÜ èá 

åðéôñÝðåé íá åêðëçñþíïíôáé êáé …õðåñâÜëëïõóåò 

åðéèõìßåò. ÁëëÜ áõôü äåí óõìâáßíåé.

Ïé ìéóèùôïß, ãéá ðáñÜäåéãìá - óýìöùíá ìå ôá 

óôïé÷åßá Ýñåõíáò ôïõ ÉÍÅ/ÃÓÅÅ - Ý÷ïõí ìåôáôñáðåß 

áðü êáôáíáëùôÝò åðéëïãÞò óå êáôáíáëùôÝò 

áíÜãêçò, êáèþò Ý÷åé ìåéùèåß äñáìáôéêÜ ôï 

åéóüäçìÜ ôïõò êáé ï öüâïò ãéá ðåñáéôÝñù ìåßùóç 

åíåäñåýåé.

Ôñåéò óôïõò 4 ìéóèùôïýò Ý÷ïõí ÷Üóåé åéóüäçìá 

êáôÜ ôïí ôåëåõôáßï ÷ñüíï, 1 óôïõò 3 äçëþíåé íÝá 

ìåßùóç åéóïäÞìáôïò ìÝóá óôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï 

êáé 4 óôïõò 10 öïâïýíôáé ðåñáéôÝñù ìåßùóç 

ôùí åéóïäçìÜôùí ôïõò óôï åðüìåíï ôñßìçíï. Ìå 

áõôÜ ôá äåäïìÝíá êáôáíáëþíïõí ôá åíôåëþò 

áðáñáßôçôá, óýìöùíá ìå ôá åõñÞìáôá Ýñåõíáò. 

ÌÜëéóôá, áêüìç êáé ãé’ áõôÜ 1 óôïõò 2 ìéóèùôïýò 

÷ñåéÜóôçêå ôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï íá êÜíåé áíÜëçøç 

áðü ôéò êáôáèÝóåéò ôïõ óôçí ôñÜðåæá, åíþ ôï 22% 

÷ñåéÜóôçêå íá äáíåéóôåß.

Ïé áõîçìÝíïé öüñïé êáé ôá «÷áñÜôóéá» ðïõ 

åðÝñ÷ïíôáé óôï áìÝóùò åðüìåíï äéÜóôçìá, 

åßíáé âÝâáéï üôé èá åðéäåéíþóåé ôçí êáôÜóôáóç, 

äéáôçñþíôáò - áí ü÷é êáé åðéôåßíïíôáò - ôçí ýöåóç 

óôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá, âÜæïíôáò «ëïõêÝôï» 

êáé óå Üëëåò åðé÷åéñÞóåéò, áõîÜíïíôáò ôçí áíåñãßá. 

Åßíáé ïé áíáðüöåõêôïé êáíüíåò ôçò ïéêïíïìßáò 

üëá áõôÜ, üôáí Ý÷åéò áðÝíáíôß óïõ ôçí Ýíäåéá ôùí 

ðïëéôþí…

Σε οικονομικό αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αδυνατούν όχι 

μόνο να πληρώσουν τις οφειλές τους αλλά ακόμα και να ενταχθούν σε ρυθμίσεις. Όπως 

αναφέρει το Έθνος της Κυριακής «όμηροι» της Εφορίας είναι 2,6 εκατομμύρια φορολογού-

μενοι καθώς οι οφειλές προς το Δημόσιο αυξάνονται μήνα με τον μήνα με ιλιγγιώδεις ρυθ-

μούς. Ηλεκτρονική «επιδρομή» στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων που 

χρωστούν στο Δημόσιο έχουν εξαπολύσει τους τελευταίους μήνες οι εφορίες, με αποτέλε-

σμα να εκδίδονται ακόμη και 4.000 κατασχετήρια ανά ημέρα.

Βόµβα χρεών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

Αναλυτικά 

στη σελ 3.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Ως µία από τις 6 καλύτερες πρακτικές διαχείρισης 

προστατευόµενων περιοχών στον τοµέα «Συµφιλίωση 

συµφερόντων και αντιλήψεων» σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο, αναγνωρίστηκε η συνεργασία των τοπικών 

φορέων της Πρέσπας, µέσω της Επιτροπής ∆ιαχείρισης 

Υγροτόπου.

Σε πρόταση που υπέβαλε η Εταιρία Προστασίας Πρε-

σπών σε συνεργασία µε το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Πρεσπών στα βραβεία Natura 2000 για το 2014 

παρουσιάστηκε η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Υγροτόπου 

(Ε∆Υ), όπου συµµετέχουν και συναποφασίζουν όλοι οι 

τοπικοί φορείς, ως πρότυπο διαχείρισης των λιµνών και 

των παραλίµνιων εκτάσεων της Μικρής και Μεγάλης 

Πρέσπας. 

Στην Πρέσπα –όπως υπογραµµίζεται σε σχετική 

ανακοίνωση- οι κάτοικοι χρησιµοποιούν τις λίµνες και 

τις παραλίµνιες εκτάσεις για παραγωγικές δραστη-

ριότητες, όπως το ψάρεµα, η βόσκηση κοπαδιών και 

η κοπή καλαµιών µε τις οποίες γίνεται ταυτόχρονα 

περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών. Στην πρόταση 

τονίστηκαν τα οφέλη από τη λειτουργία της Ε∆Υ τόσο 

για τους κατοίκους της Πρέσπας, γεωργούς, αλιείς και 

κτηνοτρόφους, όσο και για το οικοσύστηµα των λιµνών 

και ιδιαίτερα για τα ψάρια και τα υδρόβια πουλιά 

που βρίσκουν καταφύγιο στα υγρά λιβάδια. Επίσης, 

το γεγονός ότι η Ε∆Υ ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία των 

τοπικών φορέων και όχι του κράτους και παρότι 

είναι απλώς ένα συµβουλευτικό όργανο του Φορέα 

∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου της περιοχής, από το 

2008 λειτουργεί αποτελεσµατικά διασφαλίζοντας έτσι 

την µακροπρόθεσµη µελλοντική βιωσιµότητά της περι-

βαλλοντικής διαχείρισης των υγροτόπων της Πρέσπας. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η  διαχείριση, κατά κύριο λόγο, 

εφαρµόζεται βάσει του «Οδηγού Αποκατάστασης και 

∆ιαχείρισης των Υγρών Λιβαδιών στη Μικρή Πρέσπα» 

ο οποίος δηµιουργήθηκε στην τελευταία φάση του 

προγράµµατος LIFE-Φύση (2002-2007) «Προστασία και 

∆ιατήρηση Ειδών Πουλιών Προτεραιότητας στη λίµνη 

Μικρή Πρέσπα» που εκπόνησε η Εταιρία Προστασίας 

Πρεσπών την περίοδο 2002-2007 και η Ε∆Υ συστάθηκε 

στην ολοκλήρωση του προγράµµατος µε σκοπό τη 

θεσµοθέτηση µίας πολύ-συµµετοχικής διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και προστασία του 

υγροτόπου. Η Ε∆Υ αποτελεί µοναδική πρακτική για την 

Ελλάδα καθώς δεν έχει υπάρξει άλλος θεσµός αυτής 

της µορφής µε τη συµµετοχή όλων των τοπικών φορέ-

ων και παράλληλα έχει κινήσει το ενδιαφέρον φορέων 

από άλλες προστατευόµενες περιοχές που θέλουν να 

εφαρµόσουν το παράδειγµα της Πρέσπας.

θα πραγµατοποιηθεί στο Βελιγράδι (Σερ-

βία) το 19ο Ετήσιο Συνέδριο Τυποποίησης 

της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Τυποποίησης 

(EURAS) µε τίτλο: 

«Η συνεργασία µεταξύ των οργανισµών 

τυποποίησης και της επιστηµονικής και 

ακαδηµαϊκής κοινότητας».  

Η διοργάνωση γίνεται από τη EURAS και 

τη Σχολή των Οργανωτικών Επιστηµών του 

Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου και θα 

διεξαχθεί στη Σχολή Οργανωτικών Επιστη-

µών του Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου 

(http://www.fon.bg.ac.rs).  

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγ-

γλικά.  Πληροφορίες: www.EURAS.org , 

ivanamt@fon.bg.ac.rs 

 θα πραγ-

µατοποιηθεί στο Βελιγράδι η 11η  ∆ιεθνής 

Συνδιάσκεψη "Τυποποίηση, Πρότυπα και 

Ποιότητα: Ένα Μέσο Συνεργασίας των 

Βαλκανικών Χωρών".  

Η Συνδιάσκεψη διοργανώνεται από τη 

Σχολή των Οργανωτικών Επιστηµών του 

Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου µε την 

υποστήριξη της Κεντρικής Γραµµατείας 

Βαλκανικών Συνδιασκέψεων http://bcc-

central.org  , η οποία φιλοξενείται από 

την Ένωση Ελλήνων Επιστηµόνων για 

την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση 

(ΕΝΕΠΡΟΤ). 

 Η γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγγλικά.  

Πληροφορίες: www.11thconference.fon.

bg.ac.rs

Συνέδρια  

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

«CRETE 2014» για τη δι-

αχείριση βιοµηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων 

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλο-

ντος  Πολυτεχνείου Κρήτης
2-5 

Σεπτεµβρίου
2014

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόµων 

& Τοπογράφων Μηχανικών 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος 

∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & 

Τοπογράφων Μηχανικών

26-27
Σεπτεµβρίου

2014
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ΟΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

 
και πλειστηριασµών

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 

-«Όχι στις ληστρικές αυξήσεις των εισφορών του ΤΣΜΕ∆Ε. ∆ραστι-

κή µείωση των εισφορών τώρα και κατάργηση όλων των αντιασφα-

λιστικών νόµων» τονίζεται στην απόφαση της Αντιπροσωπείας του 

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ της 5ης Ιουλίου 2014  (υπογράφει για το προεδρείο ο 

πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Χρήστος Σελιανίτης)  για το ασφαλι-

στικό και φορολογικό. Στις διεκδικήσεις περιλαµβάνονται αναλυτι-

κά:   Ιατροφαρµακευτική κάλυψη για όλους, ανεξάρτητα από χρέη 

προς το ταµείο. Να αναλάβει η διοίκηση του ΤΣΜΕ∆Ε το σφράγισµα 

των βιβλιαρίων χωρίς προϋποθέσεις και κωλυσιεργίες. Όχι σε πλει-

στηριασµούς και κατασχέσεις για χρέη προς ασφαλιστικά ταµεία, 

εφορίες, τράπεζες, κ.λπ. Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Καµία σκέψη από 

το ΕΤΑΑ για διαβίβαση των οφειλών στο ΚΕΑΟ και αποστολή ειδο-

ποιητηρίων – κατασχετηρίων στους συναδέλφους. Χιλιάδες συνά-

δελφοι έχουν φορτωθεί µε χρέη προς το ΤΣΜΕ∆Ε, µεταξύ των οποί-

ων υποαπασχολούµενοι, άνεργοι αλλά και µισθωτοί µε ∆ΠΥ στους 

οποίους θα έπρεπε να έχει γίνει κανονική πρόσληψη. Απαιτούνται 

δίκαιοι, άτοκοι διακανονισµοί και αναδροµικές διαγραφές χρεών. 

Όχι στην ποινικοποίηση της φτώχιας. Άµεση αναγνώριση από το 

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε και τον ΟΑΕ∆ των άνεργων µηχανικών. Αξιοπρεπές 

επίδοµα ανεργίας ανεξάρτητα από τον τρόπο αµοιβής (π.χ. δελτίο). 

Κατάργηση της απαίτησης καταβολής εισφορών για το διάστηµα της 

ανεργίας. Ασφαλιστική ενηµερότητα για όλους τους µηχανικούς 

εκτός από αυτούς που είναι εργοδότες και οφείλουν εργοδοτικές ει-

σφορές. Κάτω τα χέρια από τα αποθεµατικά, απεµπλοκή του ΤΣΜΕ-

∆Ε από την Τράπεζα Αττικής τα τραπεζικά και χρηµατιστηριακά παι-

χνίδια. Άµεσα να καταβάλει το κράτος τις οφειλές του στο Ταµείο 

και να καλύψει τις απώλειες από το κούρεµα. Να εισπραχθούν τα 

οφειλόµενα από την εργοδοσία. ∆ηµιουργική και κοινωνικά ωφέλι-

µη εργασία του µηχανικού. Όχι µετατροπή του σε φοροεισπράκτορα 

της Τρόικας. Υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα στην κατοικία για όλους 

στο πλαίσιο ενός βιώσιµου φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. 

Αξιοποίηση του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος για την ανα-

κούφιση των οξυµένων προβληµάτων. ∆ραστηριοποίηση του Συλλό-

γου σε αυτή την κατεύθυνση.

Στην απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ τονίζεται 

ότι «η εφαρµογή της πολιτικής της τρόικας ∆ΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ από τις 

διαδοχικές µνηµονιακές κυβερνήσεις, έχει ήδη οδηγήσει στην 

προσχεδιασµένη φτωχοποίηση ευρύτατων κοµµατιών της ελλη-

νικής κοινωνίας και στην εξαθλίωση των πιο αδύναµων». Πα-

ράλληλα υπογραµµίζεται ότι η πλειοψηφία των µηχανικών είναι 

άνεργοι και υποαπασχολούµενοι χωρίς δική τους ευθύνη και 

ότι  «όχι µόνο δεν δικαιούµαστε καµία πρόνοια όπως επίδοµα 

ανεργίας και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, αλλά καλούµαστε 

ως άνεργοι να πληρώνουµε κατά το χρόνο ανεργίας µας υπέρο-

γκες ασφαλιστικές εισφορές. Ήδη δεκάδες χιλιάδες µηχανικοί, 

αδυνατώντας να πληρώσουν, µένουν χωρίς ουσιαστική ασφάλιση 

παρόλο που χρεώνονται το κόστος της και µάλιστα µε τόκο και 

πανοτόκια. Είναι οι ίδιοι µηχανικοί που λόγω του ότι δεν τους 

δίνεται ασφαλιστική ενηµερότητα βυθίζονται ακόµα περισσότε-

ρο στην ανεργία και εξωθούνται εκτός επαγγέλµατος. Επιπλέον, 

όπως είναι γνωστό, ήδη από τον Ιούνιο του 2011 έχουν ψηφιστεί 

οι ληστρικές αυξήσεις των εισφορών του ΤΣΜΕ∆Ε, οι οποίες τε-

λικά εφαρµόστηκαν από 2/5/14 παράτυπα, βάσει υπουργικών εκ-

βιαστικών εγγράφων, παρακάµπτοντας αποφάσεις οργάνων (∆.Σ. 

ΕΤΑΑ και ∆.Ε. ΤΣΜΕ∆Ε) και παρά την θέληση και τις ανάγκες µας. 

Η δυσαρέσκεια είναι αυξανόµενη και η απαξίωση του ΤΣΜΕ∆Ε 

επίσης, εφόσον το ποσοστό των ασφαλισµένων που αδυνατεί 

να πληρώσει αυξάνεται». Παράλληλα αναφέρεται ότι «την «εκ-

καθάριση» κάθε υπολείµµατος αποδοχών αναλαµβάνουν κυριο-

λεκτικά τα εκκαθαριστικά του Υπουργείου Οικονοµικών, µε την 

εφαρµογή της νέας φορολογικής νοµοθεσίας για τα εισοδήµατα 

των εργαζόµενων µηχανικών. Για τους µισθωτούς και άνεργους 

συναδέλφους, το αφορολόγητο όριο έχει µειωθεί σε επίπεδα 

χαµηλότερα από το ετήσιο επίδοµα ανεργίας, τη στιγµή που οι 

αποδοχές και τα εργασιακά δικαιώµατα που απέρρεαν από τις 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας έχουν δεχτεί ιστορικό πλήγµα. 

Για τους αυτοαπασχολούµενους και τους εργαζόµενους µε ∆ΠΥ, η 

επινόηση εξωπραγµατικών τεκµηρίων µε φορολόγησή τους κατά 

26% από µηδενική βάση, ο κεφαλικός φόρος των 650 ευρώ και η 

προκαταβολή φόρου για ανύπαρκτα εισοδήµατα ενός αβέβαιου 

εργασιακού µέλλοντος καθιστούν κάθε προοπτική άσκησης του 

επαγγέλµατος ανεδαφική. Η οριζόντια φορολόγηση προσεγγίζει 

τα όρια του ταξικού παραλογισµού: Όσο η κρίση συµπιέζει τα 

έσοδα προς τα κάτω, τόσο µεγαλύτερο ποσοστό τους αποσπάται 

από το κράτος και τα ασφαλιστικά ταµεία, µε αποκορύφωµα τους 

αυτοαπασχολούµενους συναδέλφους µε αποδοχές κάτω του πά-

λαι ποτέ αφορολόγητου ορίου, οι οποίοι καλούνται να καταβά-

λουν µέσα από υποχρεωτικές εισφορές, έµµεσους και άµεσους 

φόρους που σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος, ποσά 

µεγαλύτερα από το εισόδηµά τους!». Η ανακοίνωση συνεχίζει 

τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι «την ίδια στιγµή που η συγκυβέρ-

νηση Ν∆ – ΠΑΣΟΚ οδηγεί µε την πολιτική της χιλιάδες συναδέλ-

φους σε αδυναµία πληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών, µας 

απειλεί µε κατασχέσεις και πλειστηριασµούς, ακόµα και πρώτης 

κατοικίας, για να εισπράξει ότι µπορεί, επικαλούµενη την εξυ-

πηρέτηση ενός δηµόσιου χρέους που δεν το δηµιούργησαν όσοι 

προσπαθούν να ζήσουν από τη δουλειά τους και τώρα καλούνται 

να το πληρώσουν». Η ανακοίνωση µε αναλυτικές αναφορές στο 

κούρεµα των αποθεµατικών τα ασφαλιστικά και φορολογικά αδι-

έξοδα των µηχανικών και της ελληνικής κοινωνίας τα θέµατα της 

κοινωνικής κατοικίας και τα κινήµατα αλληλεγγύης στις γειτονιές  

καταλήγει υπογραµµίζοντας: Κοινωνική ασφάλιση και η στέγαση 

είναι αναφαίρετα δικαιώµατα. Κανένας άστεγος. Κανένας ανα-

σφάλιστος».



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEAP-PLUS

 Η 3η επίσκεψη των εκπροσώπων της Περιφέρειας της Βαρ-

κελώνης (DIBA), στο πλαίσιο των δράσεων αδελφοποίησης 

του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Ευφυούς Ενέργειας SEAP-

PLUS, πραγµατοποιήθηκε από τις 7 ως τις 9 Ιουλίου 2014. 

Το SEAP-PLUS σκοπό έχει να ενταχθούν όσο το δυνατόν πε-

ρισσότεροι δήµοι στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων (Στ∆), δηλαδή 

στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα στις 

τοπικές αρχές και στους απλούς πολίτες να συµµετέχουν στην 

προσπάθεια παραγωγής 20% της ενέργειας από Ανανεώσιµες 

Πηγές, εξοικονόµηση ενέργειας κατά 20% και µείωση των αε-

ρίων του θερµοκηπίου κατά 20%. έως το 2020. 

Τα θέµατα που εξετάστηκαν στις συναντήσεις µεταξύ του 

ΤΕΕ και των εκπροσώπων της Περιφέρειας της Βαρκελώνης 

(DIBA),  είναι:

ενεργειακών επιπτώσεων του κύκλου του Νερού στον σχεδι-

ασµό και τη διενέργεια Σχεδίων ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας 

(Σ∆ΑΕ)

καθοδήγηση του ΤΕΕ

DIBA, ώστε το ΤΕΕ  ως Εθνικός Συντονιστής του Στ∆ να συ-

νεχίσει τις προσπάθειες ένταξης και νέων δήµων στο Στ∆ και 

µετά το πέρας του SEAP-PLUS να έχει την πιθανή αρωγή της 

εµπείρου DIBA, σε περίπτωση που τη χρειαστεί.

Στις 8/7/2014 πραγµατοποιήθηκε τεχνική σύσκεψη στο ∆η-

µαρχείο Τανάγρας µε τη συµµετοχή του ∆ηµάρχου Ευ. Γεωρ-

γίου, εκπροσώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, της 

DIBA, του ΤΕΕ καθώς και εκπροσώπων των βιοµηχανιών που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Πιο συγκεκριµένα, συµµε-

τείχαν οι  Ν. Κουδούνης, Πρόεδρος ∆Σ του Συνδέσµου Βιοµη-

χανιών Στερεάς Ελλάδας, Β. Καψάλης από την ALOUMINCO 

A.E, Κ. Τερζάκης από τη NESTLE, Χρ. Τσουµελέας από την 

ΤΙΤΑΝ Α.Ε, Φ. Παρασκευόπουλος από τη ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε και Α. 

Κατσέλης από τη DIMKAT Κατασκευαστική.

 Στόχος της τεχνικής σύσκεψης ήταν η ενηµέρωση, η ευαι-

σθητοποίηση και συµµετοχή του τριτογενή και βιοµηχανικού 

τοµέα στην προσπάθεια των τοπικών κοινωνιών για βιώσιµη 

ανάπτυξη.  Κατά τη διάρκεια αυτής παρουσιάστηκαν από το 

ΤΕΕ το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, από τον ∆ήµο Τανάγρας  οι 

βασικοί άξονες του Σ∆ΑΕ που εκπόνησαν µε τη βοήθεια του 

ΤΕΕ, ενώ οι εκπρόσωποι της DIBA παρουσίασαν την εµπειρία 

τους στην κινητοποίηση του βιοµηχανικού τοµέα στη Βαρ-

κελώνη. Ακολούθησε συζήτηση µε τους εκπροσώπους των 

βιοµηχανιών σχετικά µε τον τρόπο συνεργασίας του ∆ήµου 

και της τοπικής κοινωνίας µαζί τους για την προώθηση της 

βιώσιµης ανάπτυξης και την υιοθέτηση δράσεων αειφόρου 

ενέργειας. 

Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε τεχνική επίσκεψη στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας Coca Cola Hellenic στο Σχηµα-

τάρι, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι δράσεις ενεργειακής 

και  περιβαλλοντικής διαχείρισης που υλοποιούνται και οι 

οποίες θα µπορούσαν να βρουν εφαρµογή και σε άλλες εται-

ρείες της περιοχής συντελώντας στη βιώσιµη ανάπτυξη της.   

Στις 9/7/2014 πραγµατοποιήθηκε Στρογγυλό Τραπέζι µε τη 

συµµετοχή των ∆ήµων που συντονίστηκαν από το ΤΕΕ κατά τη 

διάρκεια του SEAP-PLUS και συζητήθηκαν:

-

ενέργεια των Σ∆ΑΕ τους

νέες αποφάσεις της ΕΕ για την αειφορία έως το 2030.   

-

κών επενδύσεων υψηλού κόστους. Οι νέες διακηρύξεις και 

προγράµµατα της ΕΕ καθώς και τα τελικά αποτελέσµατα του 

ELENA στην Περιφέρεια της Βαρκελώνης.   

Στις συναντήσεις συµµετείχαν η Γενική ∆ιευθύντρια του ΤΕΕ 

∆. Κανέλλου, ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Επιστηµονικής 

και Αναπτυξιακής ∆ραστηριότητας, Γ. Ζαµπατής, οι Carme 

Melcion και Enric Coll από τη DIBA, η Προϊσταµένη του τµήµα-

τος  Ευρωπαϊκών Θεµάτων ΤΕΕ Ο. Καλαντζοπούλου , τα µέλη 

του Γραφείου Υποστήριξης  του Συµφώνου των ∆ηµάρχων του 

ΤΕΕ  Ν. Ανουσάκης, Ζ. Λεϊµονή, Μ. Σκουλά, Κ. Σιούνα , Κ. 

Φιλιππίδου, η Ν. Κοντογιάννη από το τµήµα ∆ιεθνών Σχέσε-

ων του ΤΕΕ, καθώς και ο Α. Αυλωνίτης, υπάλληλος της ∆ιεύ-

θυνσης Επιστηµονικής και Αναπτυξιακής ∆ραστηριότητας του 

ΤΕΕ. Από την Εταίρο ΕΠΤΑ Α.Ε. συµµετείχε  η  Α. Σταυρακάκη.

Στο Στρογγυλό Τραπέζι συµµετείχαν οι: Ε. Γεωργίου, ∆ήµαρ-

χος Τανάγρας, η Μ. Λέτη και Θ. Μουρατίδου από τον ∆ήµο Τα-

νάγρας, ο K. Κατσαφάνας Αντιδήµαρχος  Τρίπολης, και µέσω 

skype ο Γ. Ιατρίδης από τον ∆ήµο Αλµωπίας και ο Ι. Χατζόπου-

λος από τον ∆ήµο Σιντικής. 

Σηµειώνεται ότι στο έργο «SEAP –PLUS», του Ευρωπαϊ-

κού Προγράµµατος Ευφυούς Ενέργειας (Intelligent Energy 

Europe), το ΤΕΕ συµµετέχει ως Συντονιστής  Εταίρος.
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…η Cathay Pacific, η αεροπορική εταιρεία µε έδρα το Χονγκ 

Κονγκ. Απέσπασε το βραβείο στο 49ο Farnborough Airshow 

που έληξε χτες στο Hampshire της Αγγλίας, ένα από τα µε-

γαλύτερα «σαλόνια» της αεροπορίας διεθνώς. Η επιλογή της 

καλύτερης εταιρείας κάθε χρόνο γίνεται από εκατοµµύρια 

επιβάτες και στη συγκεκριµένη περίπτωση η Cathay Pacific 

επιλέχθηκε ως η εταιρεία µε τα καλύτερα και οικονοµικότερα 

αεροπλάνα, για την πολυτέλεια που διαθέτουν οι Καµπίνες 

επιβατών, ενώ σε όλες τις άλλες κατηγορίες (εξυπηρέτηση, 

φαγητό κλπ.) κατέλαβε µια από τις πρώτες θέσεις, ρίχνοντας 

από την πρώτη στην τέταρτη θέση την Emirates !

Κατά σειρά, οι πρώτες δέκα αεροπορικές εταιρείες του 

κόσµου αναδείχθηκαν εφέτος οι: 1. Cathay Pacific 2. Qatar 

Airways 3. Singapore Airlines 4. Emirates 5. Turkish Airlines 

6. ANA All Nippon Airways 7. Garuda Indonesia 8. Asiana 

Airlines 9. Etihad Airways 10. Lufthansa.

Καλύτερη εταιρεία τσάρτερ αναδείχθηκε η Thomson Airways, 

καλύτερη περιφερειακή εταιρεία για τη Βόρεια Αµερική η Air 

Canada και για την Ευρώπη η Aegean Airlines.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ…

Η αγορά ακινήτων αποτελεί σήµερα για την Κίνα την µεγαλύτερη απειλή για την οικονο-

µία της, σύµφωνα µε έρευνα του CNNMoney και τη γνώµη 8 στους 10 οικονοµολόγους 

που έλαβαν µέρος σ’ αυτή.

Η εντυπωσιακή έκρηξη της οικοδοµικής δραστηριότητας βοήθησε την Κίνα τα προη-

γούµενα χρόνια να δηµιουργήσει τη δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου, αλλά 

τώρα, λένε οι οικονοµολόγοι, είναι αυτή που αποτελεί τον µεγαλύτερο κίνδυνο. Τα τρία 

προηγούµενα οικονοµικά τρίµηνα ως µεγαλύτερο κίνδυνο για την κινεζική οικονοµία 

οι οικονοµολόγοι θεωρούσαν την πιστωτική επέκταση. Όµως το τελευταίο τρίµηνο τα 

πράγµατα άλλαξαν άρδην.

«Η µεγάλη ανησυχία είναι η υπερπροσφορά, η κατασκευή ακινήτων έχει αυξηθεί σε 

ένα µη βιώσιµο ρυθµό, µε την αστικοποίηση να έχει φτάσει στα όριά της», δήλωσε ο 

Wang Qinwei της Capital Economics. «Με το απόθεµα των απούλητων ακινήτων να 

εξακολουθεί να αυξάνεται, η ακίνητη περιουσία δείχνει ότι θα γίνει µια τροχοπέδη για 

την οικονοµία», προσθέτει.

Η JPMorgan εκτιµά ότι ο τοµέα της οικοδοµικής δραστηριότητας και των συναφών 

υπηρεσιών συνιστά περίπου το 20% του ΑΕΠ, καθώς µόνο οι επενδύσεις σε ακίνητα, 

κάλυψαν περισσότερο από το 15% της οικονοµικής ανάπτυξης το περασµένο έτος. Ήδη, 

οι κατασκευαστές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις µικρότερες πόλεις της χώρας, 

προσφέρουν µεγάλες εκπτώσεις για να ξεφορτώσουν τα ακίνητα, ενώ πτώση τιµών 

παρατηρείται και στις µεγάλες πόλεις, εξασθενίζοντας την αξία των επενδύσεων στην 

ακίνητη περιουσία.

Οι οικονοµολόγοι φοβούνται ότι θα απαιτηθεί να µετακινηθούν από την υπόλοιπη οικο-

νοµία, ιδίως τον τραπεζικό τοµέα, µεγάλα ποσά, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι 

κατασκευαστές ακινήτων. Παράλληλα, η άσχηµη εξέλιξη του τοµέα, είναι πιθανότατο να 

επιδράσει αρνητικά σε άλλους τοµείς, αφού η οικοδοµική δραστηριότητα είναι στενά 

συνδεδεµένη µε τους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών. Και τελικά να ανατρέ-

ψει το στόχο του Πεκίνου για ανάπτυξη 7,5% του ΑΕΠ το 2014.

Ορισµένοι, µάλιστα, αναλυτές υποστηρίζουν ότι έχει ξεπεραστεί «το σηµείο που δεν έχει 

επιστροφή». Κατ’ αυτούς η φούσκα των ακινήτων της Κίνας έχει ήδη σκάσει και η οι-

κονοµία της χώρας θα µπορούσε να επιβραδυνθεί δραµατικά, εκτός εάν το Πεκίνο βρει 

τρόπο, µε νέα µέτρα, να τονώσει την οικονοµία, κυρίως να προχωρήσει σε διόρθωση της 

αγοράς ακινήτων.

Για παράδειγµα, αναφέρουν οι οικονοµολόγοι, να αρθεί ο περιορισµός απόκτησης 

πέραν της µιας κατοικίας, µέτρο που είχε ληφθεί στην προσπάθεια συγκράτησης των 

τιµών ακινήτων και έτσι να αντιµετωπιστεί η υποτονικότητα του τοµέα των ακινήτων. 

Ταυτόχρονα, λένε, η Κίνα θα πρέπει να στηριχτεί σε µεγαλύτερο βαθµό σε άλλους 

τοµείς της οικονοµίας, όπως είναι οι εξαγωγές, αν θέλει να διατηρήσει τους ρυθµούς 

ανάπτυξής της. 

Cathay Pacific   
Πολυτέλεια και άνεση 

Singapore Airlines  
Αναπαυτικό ταξίδι

Qatar Airways 
Φιλική εξυπηρέτηση
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε fast track έξι νέα τουριστικά projects για 

πολυτελείς µονάδες-

- Πρωτοβουλίες σε Αιγαίο, Ιόνιο και Πελοπόννησο  Η Ελλάδα 

αναµένει 16 δισ. από το ∆ΝΤ και 10 δισ. από επιστροφή κερδών οµο-

λόγων- .- Τα κεφάλαια δεν 

θα αποδεσµευτούν χωρίς συµφωνία µε ειδικούς όρους  Γάζα- Ου-

κρανία-

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Συντάξεις: Ποιοι κινδυνεύουν από τις ανατροπές 

που προωθούν κυβέρνηση και δανειστές-

  Σηκώνουν το γάντι- ΓΙΑ 

ΤΑ ΝΕΑ: Η απάντηση Βορίδη στην πρωτοβουλία των «Νέων»- ΜΗΝΥ

 Έρχονται αλλαγές στις 

εφηµερίες και προσλήψεις προσωπικού  

ΘΥΜΑΤΑ- Επιχείρηση εξαφάνισης στοιχείων στην Ουκρανία- Τα χαλά-

σµατα της Γάζας τάφος για ακόµα 17 παιδιά  

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Το Ισραήλ βοµβαρδίζει 

αµάχους σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές της Γάζας-

ΛΕΜΟΥ- Να αποχωρήσουν τα διεθνή ΜΜΕ από την περιοχή αξιώνει ο 

Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου  Πειραιάς- Προβλήτα της Cosco- 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πλήρης οδηγός για 1,2 εκατ. µισθωτούς και 

επαγγελµατίες-

ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ  Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες τραυµατίες από τη χερ-

σαία επέµβαση του Ισραήλ-

ΕΘΝΟΣ: Πανελλαδικές 2014- Όρια και εκτιµήσεις για τους υποψηφί-

ους-  Αναµένεται αύ-

ξηση πάνω από 250 µόρια στη Νοµική- Έως 700 µόρια στις Πολυτεχνι-

κές- Πάνω από 19.000 µόρια θα κυµανθούν οι Ιατρικές Σχολές  Παζάρι 

για τους νεκρούς-   Συνεχίζεται η 

σφαγή-

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:  1.146.089 δικαιούχοι 

θα χάσουν από 34 έως 325 € τον µήνα µε τον νέο τρόπο παρακράτησης 

και την εισφορά αλληλεγγύης (για πρώτη φορά) από τον Αύγουστο  

 Στη δουλειά οπωσδήποτε όλοι µέχρι τα 62, χάνουν το προνόµιο οι 

µητέρες ανήλικων τέκνων.

ΕΣΤΙΑ:  Καταργείται η θεµε-

λιώδης αρχή της πλειοψηφίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι Σιωνιστικές ΗΠΑ µε «δίδυµο Παγκόσµιο Πόλε-

µο» σε Ουκρανία και Παλαιστίνη στοχεύουν στην καταστροφή Ρωσίας 

και Κίνας-
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-20-29 | 21/07/2014

Προσοχή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης θα πρέπει να 

δείξουν όσοι έχουν διαδοχική ασφάλιση, καθώς µπορεί να φορ-

τωθούν µε επιπλέον χρόνο ασφάλισης (και να χαθούν ακόµη και 

κατοχυρωµένα δικαιώµατα που είχαν στον προηγούµενο φορέα 

τους) ανάλογα µε το Ταµείο στο οποίο συµπληρώνουν το χρόνο 

για να συνταξιοδοτηθούν.

Οι παγίδες φαίνονται στους αποκαλυπτικούς πίνακες που επεξερ-

γάστηκε µε τη βοήθεια ειδικών το «Ασφάλιση και Συντάξεις» και 

δείχνουν πώς αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα µε τις προϋ-

ποθέσεις που ισχύουν στο Ταµείο που κατοχυρώνουν ή θεµελιώ-

νουν δικαίωµα και θα τους απονέµει τη σύνταξη.

Οι ασφαλισµένοι µε διαδοχική µπορούν να κάνουν αίτηση όταν 

έχουν συµπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η 

νοµοθεσία του τελευταίου ασφαλιστικού τους ταµείου και θα πρέ-

πει να έχουν: 

1. Για σύνταξη γήρατος, 1.500 ηµέρες ασφάλισης στον τελευταίο 

φορέα, εκ των οποίων οι 500 την τελευταία πενταετία. Αν δεν 

συµπληρώνονται οι 1.500 ηµέρες στο τελευταίο Ταµείο, τότε η 

αίτηση εξετάζεται από το Ταµείο στο οποίο ο ασφαλισµένος έχει 

τα περισσότερα «ένσηµα».

2. Για σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου, 1.000 ηµέρες ασφά-

λισης, εκ των οποίων οι 300 την τελευταία πενταετία πριν από τη 

διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης. Στη σπάνια 

περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέ-

σεις συνταξιοδότησης σε κανένα Ταµείο, τότε η αίτηση πηγαίνει 

ξανά στο τελευταίο, εφόσον και για σύνταξη γήρατος θα πρέπει να 

έχει πραγµατοποιήσει στο Ταµείο αυτό οποτεδήποτε 1.000 ηµέρες 

εργασίας, από τις οποίες όµως οι 300 την τελευταία πενταετία.

Για σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου, αναζητούνται 300 ηµέρες 

εργασίας οποτεδήποτε.

Αφού βρεθεί, λοιπόν, ο φορέας που θα απονέµει τπ σύνταξη, 

ξεκινά η αλληλογραφία µεταξύ των Ταµείων για τπ βεβαίωση των 

διαστηµάτων του χρόνου ασφάλισης προκειµένου να γίνει ο υπο-

λογισµός της σύνταξης µε την τιµαριθµοποίηση και τους συντελε-

στές ωρίµασης των αποδοχών.

Όλος ο χρόνος υπολογίζεται από τον απονέµοντα φορέα σαν να 

διανύθηκε στην ασφάλισή του. ∆ηλαδή, αν ένας ασφαλισµένος 

έχει 4.000 ηµέρες ασφάλισης ΙΚΑ και 5.000 στον ΟΑΕΕ, ο ΟΑΕΕ 

θα του υπολογίσει τη σύνταξη σαν να έχει 9.000 ηµέρες ασφάλι-

σης. Το ποσό που θα βγει θα είναι η τελική σύνταξη και στη συνέ-

χεια τα Ταµεία βρίσκουν µεταξύ τους τι δίνει το ένα στο άλλο.

- ΤΟ «ΜΠΛΟΚΟ» ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΕ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ: 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα στη διαδοχική ασφάλιση µετά την πο-

λύµηνη καθυστέρηση είναι οι απαγορευτικές προϋποθέσεις που 

προβλέπουν δύο εγκύκλιοι από ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.

Στην εγκύκλιο του ΙΚΑ αναφέρεται ότι τα κατοχυρωµένα δικαιώ-

µατα δεν υφίστανται για όσους επανέρχονται ή εισέρχονται στην 

ασφάλισή του από το 2011 και µετά, ενώ στην εγκύκλιο του ΟΑΕΕ 

µπήκε ως όριο ηλικίας για τη µεταβίβαση των αιτήσεων για έκδο-

ση σύνταξης από άλλο Ταµείο το 62ο έτος.

Το ΙΚΑ λέει στην ουσία ότι µια ασφαλισµένη που εισήλθε στην 

ασφάλισή του το 2011, µε συνολικό χρόνο 6.000 ηµέρες ασφάλι-

σης και ηλικία 57 ετών, δεν έχει κατοχυρωµένο δικαίωµα για να 

βγει στα 60 µε πλήρη σύνταξη, αλλά θεµελιώνει δικαίωµα µόνο 

για µειωµένη, επειδή για να «κλείδωνε» πλήρη σύνταξη στα 60 θα 

έπρεπε να είχε αποκτήσει ασφαλιστικό δεσµό µε το ΙΚΑ το 2010 

που ήταν και 55 ετών. Και αυτό γιατί, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

του Ιδρύµατος, οι γυναίκες που έκλεισαν τα 55 τους έως το 2010 

και είχαν ασφάλιση ΙΚΑ βγαίνουν είτε άµεσα µε µειωµένη είτε µε 

πλήρη «κλειδώνοντας» το 60ό έτος.

Επειδή όµως η ασφαλισµένη όταν ήταν 55 ετών δεν βρισκόταν 

στο ΙΚΑ αλλά σε άλλο φορέα, θεωρείται, σύµφωνα µε την εγκύ-

κλιο, ότι δεν έχει κατοχυρωµένο το δικαίωµα για έξοδο στα 60 

και έτσι θα συνταξιοδοτηθεί µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν 

κατά τη στιγµή που απέκτησε ασφαλιστικό δεσµό µε το Ίδρυµα! 0 

ΟΑΕΕ, από την άλλη, όρισε ως γραµµή το 62ο έτος προκειµένου 

να µεταβιβάζει σε άλλα Ταµεία τις αιτήσεις των ασφαλισµένων 

που έχουν διαδοχική αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για 

απονοµή σύνταξης από τον ΟΑΕΕ. Αυτή η εγκύκλιος έχει ως απο-

τέλεσµα να ταλαιπωρούνται και να µένουν χωρίς σύνταξη χιλιάδες 

ασφαλισµένοι και µάλιστα χωρίς λόγο, αφού ο ΟΑΕΕ συνταξιοδο-

τεί και στα 60, οπότε και η µεταβίβαση της αίτησης θα έπρεπε να 

λαµβάνει ως όριο ηλικίας το 60ό έτος και όχι το 62ο.

Πότε καταβάλλεται µειωµένη σύνταξη µε «διαδοχική»:  Ασφαλι-

σµένος µε τελευταίο Ταµείο τον ΟΑΕΕ και προηγούµενο το ΙΚΑ. 

Έχει 30 χρόνια και είναι 64 ετών. Υποβάλλει αίτηση για σύνταξη 

στον ΟΑΕΕ, αλλά δεν µπορεί να πάρει σύνταξη, καθώς θα πρέ-

πει να περιµένει έως το 67ο έτος. Η αίτηση απορρίπτεται και 

µεταφέρεται στο ΙΚΑ, που θα του δώσει σύνταξη, γιατί ο εν λόγω 

ασφαλισµένος πληροί ήδη τις προϋποθέσεις του ΙΚΑ (έχει θεµε-

λιώσει δικαίωµα µε προϋποθέσεις του 2012) και µπορεί να πάρει 

σύνταξη µόλις συµπληρώσει το 65ο έτος. Ο ΟΑΕΕ θα του δώσει 

όµως τη σύνταξη που του αναλογεί µόλις γίνει 67 ετών, αλλά ο 

ασφαλισµένος µπορεί να τη ζητήσει άµεσα µόλις συνταξιοδοτηθεί 

από το ΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση θα πάρει το τµήµα σύνταξης 

από τον ΟΑΕΕ µειωµένο κατά 6% για κάθε χρόνο που υπολείπεται 

µέχρι το 67ο έτος, δηλαδή θα πάρει τη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ µε 

µείωση 12%.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Άνδρας 58 ετών µε τελευταίο φορέα το ΙΚΑ (7.500 

ένσηµα) και προηγούµενο τον ΟΑΕΕ (µε 3.450 ένσηµα). Σύνολο: 

10.950 ένσηµα. Κατοχύρωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα επειδή το 

2012 συµπλήρωσε 10.500 ηµέρες ασφάλισης και ως εκ τούτου 

βγαίνει στη σύνταξη µε τις προϋποθέσεις του 2012, δηλαδή µόλις 

φτάσει τις 11.100 ηµέρες ασφάλισης. Εδώ οι αλλαγές ως προς 

το Ταµείο που θα απονείµει τη σύνταξη είναι ουδέτερες και ο 

ασφαλισµένος δεν επηρεάζεται, γιατί έχει τον περισσότερο χρόνο 

ασφάλισης στο ΙΚΑ, που τυγχάνει να είναι και ο τελευταίος φορέ-

ας. Αν όµως είχε το ΙΚΑ ως τελευταίο φορέα µε 3.450 ηµέρες και 

προηγούµενο τον ΟΑΕΕ µε 7.500 ηµέρες, τότε τα πράγµατα περι-

πλέκονται και τον συµφέρει να µην αλλάξει ο φορέας απονοµής, 

καθώς, αν πάρει σύνταξη από το Ταµείο µε τον περισσότερο χρό-

νο, τότε θα βγει µε προϋποθέσεις ΟΑΕΕ, δηλαδή στα 60, ενώ από 

το ΙΚΑ θα βγει στα 58, αναγνωρίζοντας πλασµατικό χρόνο έως τις 

11.100 ηµέρες! Αν τώρα επιλέξει σύνταξη µε το ισχύον καθεστώς 

(τελευταίο Ταµείο ΙΚΑ), τότε θα πάρει το τµήµα σύνταξης του 

ΟΑΕΕ µειωµένο κατά 12% επειδή βγαίνει κατά δύο χρόνια νωρίτε-
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ρα (58) από το όριο ηλικίας (60) που δίνει σύνταξη ο ΟΑΕΕ! Για να 

αποφύγει τη µείωση θα πρέπει να περιµένει να γίνει 60 ετών και 

τότε να πάρει το κοµµάτι του ΟΑΕΕ.

-

ξιοδότησης: Όταν ο εργαζόµενος έχει ασφαλισθεί σε Ταµεία όπου 

ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τότε έχει δύο 

επιλογές: 

Α. Να πάρει ταυτόχρονα τπ σύνταξη που αντιστοιχεί σε όλα τα 

Ταµεία αλλά το ποσό που αντιστοιχεί στο Ταµείο στο οποίο δεν 

έχει συµπληρωθεί το όριο ηλικίας θα είναι µειωµένο κατά 6% για 

κάθε χρόνο που η ηλικία συνταξιοδότησης υπολείπεται από το 

όριο ηλικίας που ισχύει στον άλλο φορέα.

Β. Να πάρει µόνο το ποσό της σύνταξης µε βάση το όριο ηλικίας 

του Ταµείου που απονέµει τη σύνταξη και να περιµένει µέχρι να 

συµπληρώσει και το όριο ηλικίας του προηγούµενου Ταµείου για 

να πάρει σύνταξη χωρίς καµία µείωση.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Ασφαλισµένος (πριν από το 1993) µε 10.600 ηµέ-

ρες διαδοχικής ασφάλισης, εκ των οποίων οι 2.600 στον ΟΑΕΕ και 

οι 8.000 ηµέρες στο ΙΚΑ Συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ (τελευταίος 

φορέας) στα 63 και 6 µήνες µε πλήρη σύνταξη. Μπορεί να πάρει 

είτε ολόκληρη τη σύνταξη µε µείωση όµως από τον ΟΑΕΕ, επειδή 

µε αυτόν το χρόνο ασφάλισης δίνει σύνταξη στα 67, είτε να πάρει 

το τµήµα σύνταξης για τις 8.000 ηµέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ και 

µόλις γίνει 67 να πάρει και το τµήµα σύνταξης του ΟΑΕΕ χωρίς 

µείωση.

-

σύνταξη που θα δώσουν τα άλλα Ταµεία µισθωτών θα υπολογι-

στεί µε συντελεστές αναπλήρωσης, που είναι 2% για κάθε χρόνο 

ασφάλισης µισθωτών.

- Παράδειγµα µε απονοµή από το ∆ηµόσιο Ασφαλισµένη πραγµα-

τοποίησε: α) στην ασφάλιση του ΙΚΑ 4.200 ηµέρες ασφάλισης και 

β) στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου 4.400 ηµέρες, δηλαδή συνολικά 

8.600 ηµέρες (28 χρόνια και 6 µήνες).

Συµπλήρωσε την 25ετία στο ∆ηµόσιο το 2011 και άρα θεµελίωσε 

δικαίωµα είτε για µειωµένη σύνταξη στα 56 είτε για πλήρη στα 61 

είτε µε 36 έτη ασφάλισης από τα 58 και µετά.

H σύνταξη θα υπολογιστεί από το ∆ηµόσιο σαν να είχε 28 χρό-

νια και 6 µήνες υπηρεσίας µε συντελεστή αναπλήρωσης 2,286% 

για τα χρόνια του ∆ηµοσίου και 2% για την ασφάλιση στο ΙΚΑ. 

H ασφαλισµένη θα βγάλει σύνταξη περίπου 950 ευρώ, λόγω 

της τιµαριθµοποίησης και των συντελεστών προσαύξησης των 

περίπου 830 ευρώ.

- Υπολογισµός σύνταξης µε συµµετοχή ΟΑΕΕ: Για τον υπολογισµό 

της τµηµατικής σύνταξης από Ταµεία ελεύθερων επαγγελµατιών 

καθορίστηκαν ποσοστά επί των συντάξιµων αποδοχών για κάθε 

έτος ασφάλισης και µέχρι 35 έτη που είναι: 2% για το ΤΣΑ, 2,85% 

για το ΤΑΕ και 3% για το ΤΕΒΕ.

Στην περίπτωση που συµµετέχων οργανισµός είναι ο ΟΑΕΕ αλλά 

έχουν επιλεγεί για τη συνταξιοδότηση οι καταστατικές του διατά-

ξεις, δηλαδή οι επιµέρους διατάξεις των ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ, τότε 

το ποσοστό για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης για κάθε 

έτος ασφάλισης και µέχρι τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης 

καθορίζεται σε 2%.

- Υπολογισµός συντάξιµων αποδοχών από ΤΣΜΕ∆Ε: Για τους 

µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους του Ταµείου και για 35 χρόνια 

ασφάλισης ως ποσό συντάξιµων αποδοχών προσδιορίστηκαν 

τα 1.020 ευρώ στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, όπου το 

ΤΣΜΕ∆Ε είναι συµµετέχων φορέας στην απονοµή σύνταξης.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  Σελίδα 14 | 21/07/2014

Στις 17 Σεπτεµβρίου υποβάλλονται οι προσφορές για την από-

κτηση 14 ακινήτων ανά την Ελλάδα που πωλεί το Ταµείο Ιδιω-

τικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆) µέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.

epublicrealestate.gr. Στον νέο γύρο εκποίησης ακινήτων περιλαµ-

βάνονται παραθαλάσσια οικόπεδα, διατηρητέα κτίρια, καταστήµα-

τα και άλλα.

Μεταξύ αυτών είναι και ακίνητα για τα οποία είχε γίνει προσπά-

θεια πώλησης στο παρελθόν χωρίς να καρποφορήσει, όπως η 

παραθαλάσσια έκταση των 17 στρεµµάτων στο Ρίο, το εξαώροφο 

κτίριο στην Ευαγγελιστρίας 9 στο κέντρο της Αθήνας (το ∆ηµόσιο 

έχει πλήρη κυριότητα για το 66,66%, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στο 

Ταµείο των κληρικών) και το οικόπεδο (5,8 στρέµµατα) µε τα 11 

κτίρια στο Μοσχάτο, που χρησιµοποιούνται ως αποθήκες του 

υπουργείου Παιδείας.

Περιλαµβάνεται, επίσης, διατηρητέο τριώροφο κτίριο στην Παλιά 

όµορα οικόπεδα συνολικού εµβαδού 755,50 τ.µ., µε τριώροφο 

διατηρητέο κτίσµα εµβαδού 400,09 τ.µ.

Πρόκειται για ακίνητο που αγοράστηκε το 1996 από τον Οργανι-

και σήµερα είναι αναξιοποίητο.

Πωλείται, επίσης, τετραώροφο στο κέντρο της Αθήνας (Μητρο-

πόλεως 9), το οποίο είναι µισθωµένο στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Προς πώληση είναι και παραθαλάσσια έκταση 12 στρεµµάτων στη 

Μονεµβασία, παραθαλάσσιο κτήµα 38 στρεµµάτων στην περιοχή 

Καλά Νερά του Πηλίου, παραθαλάσσια έκταση 85 στρεµµάτων 

στη θέση Τούζλα στο Παγγαίο Νοµού Καβάλας, τριώροφο κτίριο 

µε διατηρητέα πρόσοψη στο κέντρο της Πάτρας (Αγίου Νικολάου 

8) καθώς και οικόπεδο µε τρία κτίσµατα στο κέντρο της Καλαµά-

τας (Αριστοµένους 11-13).

Σε αυτόν τον γύρο ηλεκτρονικών δηµοπρασιών πωλούνται και 

κτίρια που στέγαζαν Ειρηνοδικεία σε επαρχιακές πόλεις. Για πα-

ράδειγµα, πωλούνται το διώροφο κτίριο στη Λίµνη Ευβοίας, όπως 

και τα κτίρια που στέγαζαν τα Ειρηνοδικεία Ανδρίτσαινας (Ηλεία), 

Παραµυθιάς (Σούλι) και Κλειτορίας Καλαβρύτων. Την προηγούµενη 

εβδοµάδα εντάχθηκαν στον κατάλογο των ακινήτων, τα οποία θα 

παραχωρηθούν µε ηλεκτρονική δηµοπρασία, 26 νέα ακίνητα, 12 

εκ των οποίων βρίσκονται στην Πλάκα (µέσω δικαιωµάτων επιφά-

νειας για 99 έτη, ώστε µετά το τέλος της περιόδου η κυριότητα των 

ακινήτων να επιστρέψει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο). Με την προσθήκη 

των κτιρίων της Πλάκας και των άλλων ακινήτων, στον κατάλογο 

του ΤΑΙΠΕ∆ για τις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες βρίσκονται σήµερα 

51 ακίνητα. Ήδη έχουν πωληθεί περί τα 15 ακίνητα, µε τα συνολικά 

έσοδα του Ταµείου να προσεγγίζουν τα 13.000.000 ευρώ.


