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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα στις 6.30 μμ πραγματοποιείται στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών (Ακαδημίας 60), η εκδήλωση που οργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 
και η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος, με θέμα: «Η πολιτική των αυθαιρέτων 
στην Ελλάδα». Ομιλητές: Κ. Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας. Δ. Μέλισσας, 
Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Α. Παπαπετρόπουλος, Δρ. Νομικής, Δικηγό-
ρος. Παρέμβαση: Χρ. Σπίρτζης, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Τη συζήτηση 
θα συντονίσει ο Κ. Μενουδάκος, επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας.

Σήμερα εκδήλωση για τα αυθαίρετα 
Τις επόμενες ημέρες η Ελλάδα για ακόμη 
μια φορά θα βρεθεί στο «μικροσκόπιο» της 
τρόικα, αλλά (για πρώτη φορά) και η τρόικα στο 
«μικροσκόπιο» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου !
Μετά από τρία χρόνια «έλλειψης διαφάνειας» 
και «έλλειψης δημοκρατικής νομιμοποίησης» 
της τρόικα, κατά την εκτίμηση του επικεφαλής 
της Επιτροπής Οικονομίας και Νομισματικής 
Πολιτικής του Ευρωκοινοβουλίου, αυστριακού 
Ότμαρ Κάρας (ΕΛΚ), οι Ευρωβουλευτές 
καλούνται να διερευνήσουν τη λειτουργία 
της στις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε 
προγράμματα στήριξης. Λίγο αργά, βέβαια, 
αλλά και με το …πάσο τους, αφού ξεκινούν 
αύριο, αλλά ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί και 
να καταλήξουν σε πόρισμα τις παραμονές των 
ευρωεκλογών. Αν και εκ προοιμίου τονίζεται 
ότι «πρόκειται για εξέταση, δεν πρόκειται για 
καταδίκη», με την προσθήκη ότι οι προτάσεις 
θα πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση 
της λογοδοσίας της τρόικα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, επισημαίνεται πως «εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ισχυρότερο 
ρόλο» στις εργασίες της τρόικας, «σίγουρα 
δεν θα είχε μειωθεί ο κατώτατος μισθός στην 
Ελλάδα». Ο κ. Κάρας υπενθύμισε, μάλιστα, ότι 
η τρόικα συστάθηκε ως βοηθητική δομή, δεν 
είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ και θα πρέπει οι 
αδυναμίες της να αποτελέσουν αφορμή για τη 
δημιουργία ενός νέου οργάνου στη βάση των 
ευρωπαϊκών θεσμών.
Παρόλα αυτά, η τρόικα επανέρχεται 
στην Ελλάδα, όχι ως …βοηθητική, αλλά 
αποφασιστική δομή, απαιτώντας νέα μέτρα, 
αδιαφορώντας για το γεγονός της εξάντλησης 
των Ελλήνων πολιτών, αξιοποιώντας και το 
γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι απλώς θέλουν 
να σπρώξουν τα προβλήματα για μετά τις 
ευρωεκλογές.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΤΑΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ-  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ 

Παράταση καταβολής   
ασφαλιστικών εισφορών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ 
αποφάσισε να δοθεί στους ασφαλι-
σμένους μέλη του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
νέα παράταση για την καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών 
του β’ εξαμήνου 2013 μέχρι 15 
Δεκεμβρίου 2013.  Η ρύθμιση αυτή 
αποφασίστηκε κατόπιν σχετικής ει-
σήγησης του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ  προς 
το ΔΣ ΕΤΑΑ και είναι αποτέλεσμα 
της συνεργασίας του ΤΕΕ με το 
ΤΣΜΕΔΕ και των τεκμηριωμένων 
και μαχητικών παρεμβάσεων των 
εκπροσώπων του ΤΕΕ στα Διοικη-
τικά Συμβούλια του ΤΣΜΕΔΕ και 
ΕΤΑΑ. Σύμφωνα με τις σχετικές 
εισηγήσεις, η νέα παράταση απο-
τελεί μία έμπρακτη αποδοχή, «της 
αδυναμίας των ασφαλισμένων σε 
υψηλά ποσοστά να ανταποκριθούν 
στις πληρωμές των ασφαλιστικών 
εισφορών και εξαιτίας της καθυστέ-
ρησης που υπήρξε στην αποστολή 
των εν λόγω ειδοποιητηρίων». Κυ-
ρίαρχη παράμετρος των εξελίξεων 
αποτελεί το γεγονός ότι εκκρεμεί η 
απόφαση από το ΣτΕ σχετικά με την 
προσφυγή του ΤΕΕ, η οποία όπως 
σημειώνεται «θα καθορίσει τελικά 
και τις τιμές των ασφαλιστικών 
εισφορών». Το ΤΕΕ έχει προσβάλ-
λει και ζητά να αποσυρθούν οι 
εξωπραγματικές και εξοντωτικές 
εισφορές, που έχουν θεσμοθετηθεί 

εις βάρος των μηχανικών. Αξιοση-
μείωτο είναι εξάλλου ότι το ΔΣ του 
ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε και εισηγήθη-
κε στο ΔΣ του ΕΤΑΑ να εγκρίνει τον 
συμψηφισμό του επιπλέον ποσού 
των αυξημένων εισφορών , που 
έχουν καταβληθεί  από τους ασφα-
λισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, 
όπως προκύπτει από τις διαφορε-
τικές τιμές στα ασφάλιστρα μεταξύ 
του α΄ και β΄ εξαμήνου 2013. Η 
πρόταση αυτή δεν υιοθετήθηκε 
από το ΔΣ του ΕΤΑΑ. Σύμφωνα με 
τα επίσημα πρακτικά «αποφασίστη-
κε στις καταβολές του επόμενου 
εξαμήνου τις 30/4 να ληφθούν υπό-
ψη και υπολογιστούν ανάλογα οι 
αυξημένες εισφορές για όσους κα-
τέβαλλαν το α΄ εξάμηνο του 2013», 
ενώ μειοψήφισαν οι  I. Γαμβρίλης, 
Θ. Βασιλείου και Γ. Λαζαρόπουλος,  
οι οποίοι τάχθηκαν με την απόφαση 
της ΔΕ Μηχανικών και ΕΔΕ». 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7 - 8  αποκόμματα εφημερίδων

 Η  νέα απόφαση 
προστίθεται  στα 
αποτέλεσμα του διαρ-
κούς αγώνα, που έχει 
αναλάβει ο τεχνικός 
κόσμος, με επικεφα-
λής τον πρόεδρο του 
ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, τα 
μέλη της Διοικούσας 
Επιτροπής ΤΕΕ, τους 
τεχνικούς επιστη-
μονικούς φορείς και 
τις συλλογικότητες 
των Μηχανικών κατά 
των επιθετικών και 
εξοντωτικών ρυθμί-
σεων εις βάρος των 
δοκιμαζόμενων από 
την οικονομική κρίση 
και την ύφεση διπλω-
ματούχων μηχανικών.


