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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η πραγματικότητα, συχνά, δεν μετριέται μόνο με 
ευρώ, αλλά και με τις ώρες εργασίας. Και τότε γίνεται 
δραματικότερη…
Πάνω από 60 ώρες πρέπει να εργάζονται οι Έλληνες 
που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό προκειμένου η 
οικογένειά τους να ζει πάνω από το όριο της φτώχειας, 
σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ για τον κατώτατο μισθό 
και το πώς αυτός διαμορφώθηκε στις χώρες-μέλη 
του κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η μελέτη έρχεται σε 
μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα του κατώτατου 
μισθού, πώς αυτός διαμορφώνεται και κυρίως πόσο 
αποτελεσματικός είναι σε σχέση με τις υπόλοιπες 
επιβαρύνσεις στους εργαζομένους αποτελεί θέμα 
διαβουλεύσεων σε πολλές χώρες. Ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση επιδιώκει τη σταδιακή 
αύξηση του κατώτατου μισθού με νομοθετική 
πρωτοβουλία, η οποία βέβαια προκαλεί έντονες 
αντιδράσεις από τους δανειστές.
Η μελέτη του ΟΟΣΑ συγκρίνοντας το ελάχιστο 
επίπεδο των μισθών μεταξύ των χωρών, καθώς 
και το διαφορετικό φόρο και τις εισφορές που 
καταβάλλονται από τους εργοδότες και τους 
εργαζομένους, επισημαίνει την ανάγκη να 
συντονίσουν οι κυβερνήσεις τους κατώτατους μισθούς 
με άλλες πολιτικές, ιδιαίτερα αυτές των φόρων και 
των παροχών, όπως, επίσης, την ανάγκη τακτικής 
αναπροσαρμογής τους, υπό το φως και το βάρος των 
οικονομικών εξελίξεων και των αλλαγών στην αγορά 
εργασίας.
Διαπιστώνει, μάλιστα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται πιο 
κοντά στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά (που 
κυμαίνονται μεταξύ 35% και 40%) όπως είναι οι 
Τσεχία, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Εσθονία και 
Ιαπωνία!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Βελτίωση παρουσίασαν το 2014 τα 
οικονομικά δεδομένα για τον κα-
τασκευαστικό κλάδο, κυρίως όμως 
όσον αφορά τους μεγάλους κατα-
σκευαστικούς ομίλους, που κατα-
λαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της 
αγοράς. Αντίθετα η προοπτική των μι-
κρότερων τεχνικών εταιρειών δεν εί-
ναι ευοίωνη. Σύμφωνα με μελέτη που 
παρουσιάζει η “Ναυτεμπορική” ικα-
νοποιητικά αναμένεται να κινηθούν 
τα μεγέθη των μεγάλων κατασκευα-
στικών ομίλων και το 2015, εφόσον 
όμως συνεχιστούν απρόσκοπτα τα 
μεγάλα έργα παραχώρησης, ενώ 
αντίθετα η προοπτική των μικρότερων 
τεχνικών εταιρειών δεν είναι ευοίω-
νη, εξαιτίας πιθανών καθυστερήσεων 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων (ΠΔΕ) και στην απορρόφηση 
κοινοτικών κονδυλίων. Σημειώνεται 
ότι το 67% του συνολικού κύκλου ερ-
γασιών των τεχνικών εταιρειών 7ης, 
6ης, 5ης τάξης το 2013 αντιστοιχεί 
στις τεχνικές εταιρείες 7ης τάξης, οι 
οποίες αποτελούν το 10% της εξε-
ταζόμενης αγοράς, ενώ συνολικά οι 

πέντε μεγαλύτερες εταιρείες, βάσει 
κύκλου εργασιών, κατέχουν το 60% 
της εξεταζόμενης αγοράς (σε αξία) το 
2013. Επίσης, οι τρεις μεγαλύτερες, 
βάσει συνολικού κύκλου εργασιών, 
τεχνικές εταιρείες 7ης τάξης κατέ-
χουν το 74% της κατηγορίας τους 
το 2013. Αντίστοιχα, στην κατηγορία 
των τεχνικών εταιρειών 6ης τάξης, οι 
επτά μεγαλύτερες κατέχουν το 56% 
της κατηγορίας τους, ενώ οι έξι μεγα-
λύτερες τεχνικές εταιρείες 5ης τάξης 
κατέχουν το 27% της κατηγορίας 
τους. Αναφορικά με τους τρεις μεγα-
λύτερους κατασκευαστικούς ομίλους 
το 2014: 0 κατασκευαστικός τομέας 
της Ελλάκτωρ σημείωσε άνοδο στον 
κύκλο εργασιών του 31 % (1,170 δισ. 
ευρώ έναντι 892 εκατ.). Αντίστοιχα 
στη ΓΕΚ Τέρνα τα έσοδα από τις κα-
τασκευές αυξήθηκαν 61,5% στα 793 
εκατ. ευρώ και της J&P Αβαξ 43% 
στα 382,2 εκατ. ευρώ. Στην Ευρώπη 
ο κατασκευαστικός κλάδος σημειώνει 
τα τελευταία χρόνια συνεχή πτώση, 
με εξαίρεση το 2011, εξαιτίας της οι-
κονομικής κρίσης.

 Η  Ελλάδα 
παρουσιάζει 
μειωμένη συμ-
μετοχή του 
κατασκευαστικού 
κλάδου στο ΑΕΠ 
σε ποσοστό  5,7% 
συγκριτικά με 
τον μέσο όρο των 
χωρών της Ε.Ε.  
σε ποσοστό 8,8%. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ

Ανάπτυξη δύο ταχυτήτων  
στις κατασκευαστικές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

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

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

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Βασ. Αλεξάνδρου 2, Καισαριανή). 

Αναλυτικά στη σελίδα 2.

Ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 08-05-2015

ΑΘΗΝΑ
➦  Η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστρο-
φικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) διοργανώνει 
–σήμερα και αύριο, στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών- το 8ο Εθνικό Συνέδριο Μη Κατα-
στροφικών Ελέγχων με τίτλο: "Η συμβολή 
των ΜΚΕ στην ασφάλεια των μικρών και 
μεγάλων έργων και κατασκευών και του 
κοινωνικού συνόλου".

ΠΑΤΡΑ
➦  Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών διοργανώνει σήμερα 
επιστημονική εκδήλωση στη μνήμη του 
Θεόδωρου Σ. Παπαθεοδώρου, τέως Ομότι-
μου Καθηγητή του Τμήματος, στην Αίθουσα 
Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
➦  Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλε-
κτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Pan-
Hellenic Conference on Electronics and 
Telecommunications - PACET) διοργανώ-
νεται, σήμερα και αύριο, από τα Τμήματα 
Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και 
Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 

   Το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.,  
διοργανώνει -στο πλαίσιο του Ερευνητικού 
Έργου SLAG-PROD- διεθνές σεμινάριο 
με τίτλο "1st European Seminar on the 
Utilization of Electric Arc Furnace Slags", 
το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στις 
10 Ιουνίου 2015, στο χώρο του Κέντρου 
Διάδοσης  Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

του Πανεπιστημί-
ου. Αντικείμενο 
του σεμιναρίου 
είναι η χρήση των 
παραπροϊόντων 
της χαλυβουργίας 
στις κατασκευές 
και ομιλητές θα 
είναι διακεκριμένοι 
επιστήμονες από 
την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Απευθύ-

νεται τόσο επαγγελματίες, όσο και φοιτητές 
μηχανικούς. 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 
e-mail:  papayian@civil.auth.gr 

Σεμινάριο του ΑΠΘ    

Το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια διοργανώνουν το 6ο Ευρωπα-
ϊκό Συνέδριο Βιοεξυγίανσης Περιβάλλοντος (6th European Bioremediation Conference), 
το οποίο θα διεξαχθεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2015 στα Χανιά Κρήτης. 
Πληροφορίες: www.ebc-vi.tuc.gr

ΕυΡΩπΑϊΚΟ ΣυΝΕδΡΙΟ 

Τ
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Τ
Α 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

Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ιωάννης 
Κυριακόπουλος καλεί τα μέλη της «Α» σε ειδική 
συνεδρίαση, με θέμα την εκλογή προέδρου της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.
 Όπως ειδικότερα ενημερώνονται με ανακοίνωση 
τα μέλη της Αντιπροσωπείας, «μετά την παραίτηση 
του Προέδρου Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη από τη θέση 
του Προέδρου και του Μέλους της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., καλείστε σε ειδική συνεδρίαση 
της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με α) την 
παρ. 5 του άρθρου 7, τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 8 
του Π.Δ. της 27-11/14-12-26 «περί κωδικοποιήσεως 
των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξε-
ων», όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 7 και 8 
του Ν. 1486/84, το άρθρο 14 του Ν. 2187/94 και την 
παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2308/95, και β) την 
παρ. 1δ του άρθρου 19 του ΠΔ 7/2010 «Εκλογές για 
την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του ΤΕΕ», με 
θέμα την παρακάτω ημερήσια διάταξη:
1.Εκλογή Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τ.Ε.Ε.
2.Εκλογή για τη συμπλήρωση του προεδρείου της 
Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.(*)
(*)Το δεύτερο θέμα εγγράφεται στην ημερήσια 
διάταξη προκειμένου να καλυφθούν τυχόν κενές 
θέσεις στο προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τ.Ε.Ε. που θα προκύψουν από τη διαδικασία εκλο-
γής Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. θα συνέλθει το Σάββατο 
9 Μαΐου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο 
DIVANI CARAVEL (Βασ. Αλεξάνδρου 2, Καισαριανή), 
οπότε αρκεί η παρουσία πάνω από το μισό των 
Μελών. Η συνεδρίαση προβλέπεται να συνεχισθεί 
την Κυριακή 10 Μαΐου 2015 με ώρα έναρξης 10:00 
στον ίδιο χώρο».

Ειδική συνεδρίαση  
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

πΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣυΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙδΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣυΜπΟΣΙΑ

14
Μαΐου
2015

ΗΜΕΡΙδΑ: Ημερίδα για τα οικοδομικά απόβλη-
τα προϊόντων γύψου 
ΑΘΗΝΑ

Εργαστήριο Ετερογενών Μειγ-
μάτων & Συστημάτων Καύσης 
και Εργαστήριο Τεχνικής 
Χημικών Διεργασιών ΕΜΠ

HΜΕΡΙδΑ: « Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων  
ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του 
Μετρό»
ΑΘΗΝΑ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
ΕΜΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δυτικής Αττικής Πειραιώς και 
Νήσων

15
Μαΐου
2015

ΣυΝΕδΡΙΟ: 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής 
Μηχανικής  
ΠΑΤΡΑ

Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
Παν. Πατρών, Ινστιτούτο Επι-
στημών Χημικής Μηχανικής  

4-6
Ιουνίου
2015
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Παρέμβαση για την κατάσταση του κλάδου  
και το ασφαλιστικό των μηχανικών

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος 
Ανατολικής Κρήτης σε τακτική της συνεδρίαση την 29η Απριλίου 2015 
συζήτησε το θέμα των εισφορών των ασφαλισμένων μηχανικών στο 
ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ . Στην απόφαση της, η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία, 
ενώ όπως σημειώνεται ελήφθη υπόψη σχετική εισήγηση της παράτα-
ξης ΑΜΑΚ, μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι:
Αποτελεί αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα σήμερα, ότι οι μηχανικοί 
όπως και το σύνολο των εργαζομένων, έχουν φτάσει σε μια πολύ δύ-
σκολη κατάσταση, αντιμετωπίζοντας πλέον ουσιαστικό πρόβλημα επι-
βίωσης. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές των τελευταίων ετών (από κυ-
βέρνηση, τρόικα κλπ.) αποδεικνύεται ότι οδηγούν στον αφανισμό και 
την αφαίμαξη των μηχανικών. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ου-
σιαστική διάλυση του ΤΣΜΕΔΕ (ενοποίηση ταμείου, PSI, ΑtticaBank, 
αυξήσεις εισφορών) με τις ευθύνες (διαχρονικά) και των διοικήσεων 
του ΤΕΕ να είναι μεγάλες. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:
- Η κατακρημνισμένη οικοδομική δραστηριότητα [σήμερα φτάνει ορι-
ακά στο 15% σε σχέση με αυτή του 2007 (κατ’ όγκο)] και η εντεινόμενη 
αποβιομηχάνιση έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της ανεργίας των 
μηχανικών.
- Πάνω από 50000 μηχανικοί αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστι-
κές τους εισφορές (Οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν εξόφλησαν τις 
εισφορές του Α εξαμήνου το 2014 να φθάνουν 68% του συνόλου). Στην 
κατηγορία των «ελευθεροεπαγγελματιών μηχανικών» συνωστίζονται 
άνεργοι, υπο-αυτο-απασχολούμενοι, εργαζόμενοι με Δελτίο Παροχής 
Υπηρεσιών και σε συνθήκες μαύρης εργασίας, πραγματικοί ελεύθε-
ροι επαγγελματίες κλπ, δηλαδή αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία 
των μηχανικών.
- Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι διαγραφές από το ΤΕΕ, κυρίως νέων, 
συναδέλφων, μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις εισφορές. Επίσης 
έχει αντιστοίχως μειωθεί ο αριθμός των νεοεισερχόμενων μηχανικών, 
προφανώς για τους ίδιους λόγους.
- Με όλα τα παραπάνω και έχοντας διαμορφωθεί η αναλογία συνταξι-
ούχων-ασφαλισμένων από 1:7 σε 1:4, σε συνδυασμό με το ληστρικό 
“κούρεμα” αποθεματικών που επέβαλλε το PSI, τις ανεξόφλητες οφει-
λές του κράτους και τις επενδύσεις σε Τραπεζικές μετοχές (Άττικα), 
απειλούν να τινάξουν στον αέρα το κάποτε «υγιές» ΤΣΜΕΔΕ.
Η προηγούμενη κυβέρνηση, μέσω του Υπ. Εργασίας κ. Βρούτση, προ-
ώθησε με ζήλο ένα σχέδιο καταστροφής των μηχανικών, έχοντας πι-
στούς και άξιους συμπαραστάτες τον Διοικητή του ΕΤΑΑ Σελλιανάκη 
και τη Διευθύντρια εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Λέκκα. Επιγραμματικά ανα-
φέρουμε:
- Δραματική αύξηση των εισφορών (Ν.3891/2011) που επιβάλλονται 
οριζόντια σε όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως εισοδήματος. 
Αναδρομική εφαρμογή των συγκεκριμένων αυξήσεων από το 2011.
- Αποστολή στοιχείων ασφαλισμένων οφειλετών στο ΚΕΑΟ, με στόχο 
την κατάσχεση
- Διατήρηση τοκογλυφικών όρων «διακανονισμού» των υφιστάμενων 
ασφαλιστικών οφειλών (επιτόκιο από 8,5% εώς 16%)
- Άρνηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους.
Είναι προφανές πως με την συνέχιση αυτής της κατάστασης, η πλειο-
ψηφία των μηχανικών θα βρεθεί έξω από το επάγγελμα. Το ΤΕΕ-ΤΑΚ, 
στο παρελθόν, έχει λάβει αποφάσεις και έχει εκφράσει θέσεις για το 
ζήτημα του ΤΣΜΕΔΕ. Θεωρούμε ότι πρέπει και τώρα να επανέλθουμε 
δυναμικά διεκδικώντας τα αυτονόητα:

- Άμεση και αναδρομική ακύρωση όλων των ληστρικών αυξήσεων 
εισφορών (κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 
14 κ΄15). Ριζική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
- Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους άνεργους συνα-
δέλφους, με πλήρη διασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής τους περί-
θαλψης.
- Αναγνώριση ιδιότητας ανέργου σε συναδέλφους, παροχή κάρτας και 
επιδόματος ανεργίας.
- Άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών με χρημα-
τοδότηση από την ανακατανομή των πόρων των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ, 
χωρίς νέα χαράτσια.
- Να ακυρωθεί ο νόμος ν. 4172/2013, περί αναγκαστικών μέτρων εί-
σπραξης. Κατάργηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-

λών. Να μην γίνει καμία αποστολή ειδοποιητηρίων– κατασχετηρίων 
στους ασφαλισμένους από το ΕΤΑΑ και τα άλλα ταμεία.
- Κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις καθυστερούμε-
νες οφειλές. Άτοκοι και δίκαιοι διακανονισμοί με βάση την οικονομι-
κή κατάσταση του ασφαλισμένου - αποσύνδεση των διακανονισμών 
με τις τρέχουσες εισφορές.
- Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνατότητα 
άσκησης του επαγγέλματος με εξαίρεση τις περιπτώσεις εργοδοτι-
κών οφειλών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες συναδέλφους 
να δουλέψουν.
- Απεμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ από την τράπεζα Αττικής και από κάθε εί-
δους τραπεζικά και χρηματιστηριακά παιχνίδια. Διασφάλιση των απο-
θεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ. Άμεση απόδοση των οφειλών 
του κράτους και της εργοδοσίας στο Ταμείο.
Η πρόσφατη απόρριψη (για τυπικούς λόγους) της προσφυγής του ΤΕΕ 
στο ΣτΕ για τις αυξήσεις εισφορών, η από 1/1/2015 εκ νέου αύξηση 
τους για τους μετά το 93 ασφαλισμένους καθώς και η συσσώρευση 
των αναδρομικών αυξήσεων από 1/7/2011, δημιουργούν μια κατάστα-
ση εκρηκτική. Η κυβέρνηση οφείλει να τη λύσει, άμεσα, με νομοθετι-
κές πρωτοβουλίες. Από την πλευρά μας, καλούμε τους συναδέλφους 
να παλέψουμε και να προτάξουμε τα αιτήματά μας, μαζί με όλο το 
εργαζόμενο τμήμα της κοινωνίας, γνωρίζοντας πως μόνο μέσα από 
κοινούς συλλογικούς αγώνες θα φτάσουμε στην ικανοποίηση τους.
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Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης, ενό-
ψει της «Σύστασης Επιτροπής για την τροπο-
ποίηση του θεσμικού πλαισίου των Πειθαρ-
χικών Συμβουλίων του ΤΕΕ» κατέληξε σε 
διαπιστώσεις για την υφιστάμενη κατάσταση 
στην πειθαρχική διαδικασία του ΤΕΕ και στις 
απαιτούμενες τροποποιήσεις -Προτάσεις για 
την αντιμετώπιση των διαπιστωθέντων προ-
βλημάτων δυσλειτουργίας και την βελτιστο-
ποίηση της. Μεταξύ άλλων σημειώνεται:  
1.Διαπιστώσεις:   α) Ο Επαγγελματικός Κώδι-
κας Διπλωματούχων Μηχανικών του 1961, πε-
ριοριζόμενος στην διατύπωση γενικών αρχών 
επαγγελματικής συμπεριφοράς, που υπήρξαν 
ενδεχομένως επαρκείς κατά τον χρόνο σύ-
νταξής του, έχει ξεπερασθεί από τις ραγδαίες 
εξελίξεις στην άσκηση επαγγέλματος (αριθ-
μός και ειδικότητες μηχανικών, μέσα και τρό-
πος άσκησης επαγγέλματος, διεύρυνση δρα-
στηριότητας κα).   β) Οι προβλεπόμενες από το 
ΝΔ783/1970 χρηματικές ποινές παραμένουν 
καθηλωμένες στο ύψος της εποχής θέσπισής 
τους, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην ανταπο-
κρίνονται στον αποτρεπτικό τους προορισμό, 
αλλά να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ατιμωρη-
σίας. Επίσης οι βαρύτερες πειθαρχικές ποι-
νές (στέρηση άδειας άσκησης επαγγέλματος) 
χρήζουν αναθεώρησης στην κατεύθυνση της 
αυστηροποίησης για τους ίδιους με τους πα-
ραπάνω λόγους.  
γ) Η αναβλητικότητα και καθυστέρηση στην 
εκδίκαση των υποθέσεων που σε αρκετές 
περιπτώσεις καταλήγουν μέχρι και στην πα-
ραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος, 
επιβάλλουν τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 
χρονικών διαστημάτων στα διάφορα στάδια 
της πειθαρχικής διαδικασίας.  δ) Η έντο-
νη «παραταξιοποίηση» που επικράτησε στις 
εκλογές του ΤΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες, δη-
μιούργησε κλίμα αμφισβήτησης των αποφά-
σεων των Π.Σ. τόσο από προσφεύγοντες πολί-
τες (κατηγορίες για συντεχνιακή συγκάλυψη) 
όσο και από τους ίδιους τους μηχανικούς 
(κατηγορίες για παραταξιακή αλληλεγγύη). Η 
αποδέσμευση της ανάδειξης των μελών των 
Πειθαρχικών Συμβουλίων από την εκλογική 
διαδικασία, για την διασφάλιση της αμερολη-
ψίας και της αντικειμενικής απόδοσης ποινών 
από τα Π.Σ. κρίνεται αναγκαία και επιτακτική.
2.Προτάσεις: α) Απαιτείται άμεσα η αντικατά-
στασή του ισχύοντος Επαγγελματικού Κώδι-
κα Διπλωματούχων Μηχανικών με έναν νέο, 
ριζικά αναθεωρημένο ικανό να ανταποκριθεί 
στην ανάγκες διασφάλισης της ισονομίας 
στην άσκηση επαγγέλματος και καταπολέ-
μησης του αθέμιτου ανταγωνισμού. Στον νέο 

Κώδικα επιβάλλεται να ενσωματωθούν όλες 
οι καταγεγραμμένες παραβατικές συμπερι-
φορές και όσες εκτός αυτών είναι δυνατόν 
να προβλεφθούν. Είναι αναγκαίο να υπάρ-
ξει με σαφήνεια ένταξη κάθε παραβατικής 
συμπεριφοράς σε κατηγορία πειθαρχικού 
παραπτώματος και στην συνέχεια συσχέ-
τιση με την επισύρουσα ποινή για λόγους 
νουθεσίας, διαφάνειας και ίσης μεταχείρι-
σης. Η εκτίμηση της Δ/σας Επιτροπής είναι 
ότι ο νέος Κώδικας επαγγελματικής συμπε-
ριφοράς εκτός από κείμενο Αρχών θα πρέ-
πει να λειτουργεί και ως ποινικός κώδικας.  
β) Στα ήδη προβλεπόμενα παραπτώματα (άρ-
θρο 30.1του Ν.Δ. 783/1970) προτείνεται να 
προστεθούν: στ. Η μη τήρηση του Κώδικα 
Δεοντολογίας άσκησης επαγγέλματος ζ. Η 
μη τήρηση του Κώδικα Εκπροσωπήσεων και 
του αντιστοίχου εκπόνησης Πραγματογνωμο-
συνών του ΤΕΕ ή του εκάστοτε Περιφερεια-
κού Τμήματος του ΤΕΕ. η. Η παραβίαση των 
εγκεκριμένων πλαισίων λειτουργίας της Αντι-
προσωπείας, της Διοικούσας Επιτροπής, των 
Νομαρχιακών Επιτροπών και των Μονίμων 
Επιτροπών του ΤΕΕ. Επίσης η υφιστάμενη 
παράγραφος γ του ιδίου άρθρου, προτείνεται 
να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «Η αποδε-
δειγμένη πλημμέλεια περί την εκτέλεσιν των 
επαγγελματικών καθηκόντων και υποχρεώ-
σεων καθώς και πάσα επιστημονική πλημ-
μέλεια ή παράλειψη που επιβάλλεται από 
Νόμο, Κώδικα ή Τεχνική Οδηγία».  γ) Για τις 
προβλεπόμενες ποινές και το ύψος των επι-
βαλλόμενων ποινών (άρθρο 30.2 του Ν.Δ. 
783/1970) προτείνονται οι εξής τροποποιή-

σεις-συμπληρώσεις: Για τις υπό στοιχεία β 
και γ ποινές (επιβολή προστίμου και χρημα-
τικής ποινής), ο επαναπροσδιορισμός τους 
με συσχέτιση των νέων χρηματικών ποσών 
με τον βασικό μισθό νεοδιορισθέντα δημοσί-
ου υπαλλήλου ΠΕ, για την αποδέσμευση από 
την ανάγκη αναθεώρησης τους με διαδοχικές 
Υπουργικές Αποφάσεις. Ειδικότερα προτεί-
νεται για την περίπτωση β το ½ του ως άνω 
μισθού και αντίστοιχα με το τριπλάσιο του για 
την περίπτωση γ. Προστίθεται η ποινή της ισό-
βιου στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλ-
ματος (από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβού-
λιο). Σε περίπτωση πειθαρχικής καταδίκης 
μηχανικού κατά υποτροπή για παράπτωμα 
εκτός των περιπτώσεων α και β του άρθρου 
30, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού 
εκλογής ή διορισμού του στα όργανα του ΤΕΕ.   
δ) Για την είσπραξη - απόδοση προστίμων 
και χρηματικών ποινών ως και για τα επι-
βληθέντα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασί-
ας (παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.Δ. 783/1970) 
προτείνονται: Τα εισπραττόμενα πρόστιμα και 
χρηματικές ποινές αποδίδονται εν τέλει στο 
Περιφερειακό Τμήμα που διεξήγαγε την πει-
θαρχική διαδικασία. Διατυπώνεται πρόταση 
για την διαδικασία άσκησης – διεξαγωγής της 
πειθαρχικής διαδικασίας. Τέλος διατυπώνεται 
πρόταση σχετικά με τον τρόπο συγκρότησης 
των Πειθαρχικών Συμβουλίων υπογραμμίζο-
ντας ότι η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβου-
λίου να μην είναι σταθερή αλλά να ορίζεται 
διαφορετική για κάθε περίπτωση εξέτασης 
πειθαρχικού παραπτώματος με κλήρωση από 
την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ.

Διαπιστώσεις και προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
των Πειθαρχικών Συμβουλίων ΤΕΕ
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ΤΙ ΑΦΗΣΑΝ πΙΣΩ ΟΙ EXPO

Πύργος του Άιφελ
Η ανακοίνωση του Gustave Eiffel 
ότι σκόπευε να κατασκευάσει τον 
υψηλότερο πύργο στον κόσμο  για 
την Παγκόσμια Έκθεση του 1889, 
προκάλεσε χαμόγελα, σκεπτικισμό, 
κριτική και διαμαρτυρίες. Η κατα-
σκευή του απαίτησε 20 χρόνια και 
άλλα τόσα χρόνια θα παρέμενε στη 
θέση τους, αλλά 126 χρόνια μετά 
αποτελεί το μνημείο με την μεγαλύ-
τερη επισκεψιμότητα (με βάση τα ει-

σιτήρια), με την αξία του να υπολογίζεται (2012) σε 435 δισ. ευρώ!

Η ρόδα της χαράς (Σικάγο)
Αποτέλεσε τον τροχό της… τύχης για την 
Παγκόσμια Έκθεση του 1893, καθώς με τα 
εισιτήριά της έσωσε τη διοργάνωση από 
την οικονομική καταστροφή. Η ύψους 80 
μέτρων «ρόδα της χαράς», έμπνευση του 
George Washington Gale Ferris του νεό-
τερου, η μεγαλύτερη ενιαία κατασκευή από 
σφυρήλατο χάλυβα, θεωρήθηκε η απάντη-
ση στον Πύργο του Άϊφελ. Η χωρητικότητά 
του ήταν 2.160 άτομα, με το εισιτήριο να 
κοστίζει 50 σεντς για μια βόλτα.

Space Needle (Σιάτλ)
Το 1962 ο ανταγωνισμός για το διάστη-
μα ήταν στο φόρτε του και ήταν αυτός 
που ενέπνευσε τους μηχανικούς 
Edward Carlson και John Graham, 
Jr, να σχεδιάσουν τον υψηλότερο 
πύργο (184 μέτρα) δυτικά του ποταμού 
Μισισιπή, τοποθετώντας στην κορυφή 
ένα κτίριο σε σχήμα UFO.  Έκτοτε έχει 
γίνει σύμβολο της πόλης, το οποίο 
επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από 
ένα εκατομμύριο άτομα.

Atomium (Βρυξέλλες)
Ο μηχανικός André Waterkeyn είχε την 
ιδέα να σχεδιάσει για την Παγκόσμια 
Έκθεση του 1958 ένα στοιχείο ατόμου, 
μεγεθυμένου κατά 165 δισεκατομμύρια 
φορές. Η κατασκευή από γυαλιστερό 
σίδηρο συμβολίζει την αυγή της Ατομι-
κής Εποχής και η κατασκευή ύψους 102 
μέτρων κυριαρχεί στον ορίζοντα της 
Βελγικής πρωτεύουσας.

Βιόσφαιρα (Μόντρεαλ)
Ο ύψους 62 μέτρων 
γεωδαιτικός θόλος που 
αποτέλεσε το περίπτερο 
των ΗΠΑ στην Παγκόσμια 
Έκθεση του 1967, σχεδιά-
στηκε από τον αρχιτέκτονα 
Richard Buckminster 
Fuller, ο ίδιος τον ονόμασε 
«Διαστημόπλοιο Γη». 
Μια πυρκαγιά, το 1976, 
κατέστρεψε την αρχική 
ακρυλική μεμβράνη που 

το περιέβαλε, όχι, όμως, και τη βασική του δομή από χάλυβα. Το 
1990, η Environment Canada αγόρασε το οικόπεδο και το μετέ-
τρεψε σε ένα διαδραστικό μουσείο με αναφορά στην κλιματική 
αλλαγή, στις οικολογικές τεχνολογίες και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Το Μαγικό Συντριβάνι του Montjuic (Βαρκελώνη)
Ενενήντα χρόνια ζωής μετρά 
η εντυπωσιακή σε χρώματα, 
κίνηση και (από το 1980) 
σε μουσική, κατασκευή του 
Carles Buigas, που κυριάρ-
χησε στην Παγκόσμια Έκθεση 
του 1929. Στην δημιουργία της 
συνέβαλαν 3.000 άτομα και 
παρόλο ότι έχουν ανά τον κό-
σμο κατασκευαστεί και άλλα 

παρόμοια, αυτό παραμένει το «μαγικό σιντριβάνι».

China Pavilion (Σαγκάη)

Από το 2012, το ύψους 63 μέτρων εντυπωσιακό κτίριο που σχεδίασε 
ο αρχιτέκτονας Ο Jingtang για να καλωσορίσει στη νέα Κίνα και στην 
Expo 2010 τους επισκέπτες, λειτουργεί ως Μουσείο Τέχνης, όπου, στους 
πέντε ορόφους του, εκτός της κινεζικής τέχνης, φιλοξενούνται κατά 
διαστήματα εκθέματα από τις κορυφαίες γκαλερί του κόσμου. Η ιδέα 
του σχεδιασμού αντλήθηκε από τα καζάνια Ding, που χρησιμοποιούσαν 
οι αυτοκράτορες για να κάνουν προσφορές στους θεούς.

Με συμμετοχές από 145 χώρες και 60 περίπτερα, αριθμό ρεκόρ, η EXPO 2015  άνοιξε πριν λίγες ημέρες τις πύλες της στο Μιλάνο, για να 
γράψει τη δική της ιστορία. Ωστόσο, πολλοί αναλογίζονται τις προηγούμενες Παγκόσμιες Εκθέσεις και, κυρίως, τις μεγάλες, συμβολικές 
κατασκευές που άφησαν πίσω τους και συνιστούν σπουδαία διεθνή τουριστικά αξιοθέατα. Κάποια απ’ αυτά θυμόμαστε σήμερα. 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Διελκυστίνδα για το ποσοστό του πλεονάσματος 
του 2015- Παράθυρο Ντέισελμπλουμ για το χρέος- ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ- ΥΠΟΙΚ: Δύο συντελεστές ΦΠΑ, 
χαμηλός για τρόφιμα, φάρμακα, βιβλία-υψηλός για τα υπόλοιπα 
• Εργασιακό-Ασφαλιστικό: Ρύθμιση των σχέσεων παραγωγής με 
πιέσεις και «κόκκινες γραμμές»- ΤΕΛΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 
«ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΔΩΝ»- Τη γνωμοδότηση της ΟΚΕ περιμένει ο υπουργός 
Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης • ΕΤΕπ: ΣΤΑ «ΣΚΑΡΙΑ» ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  • Ν. Βαλαβάνη: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  •  Αν. Σακελλαρίου: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΤΧΣ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  • Αλέκος Φλαμπουράρης: ΜΗΝΥΜΑ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΠΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ 
ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ- Θα πρέπει να φτάσει το 18% για να μην 
έχει απώλεια εσόδων το Δημόσιο- Τα σενάρια  •  ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  •  ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 2% ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ  •  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΘΑ ΣΥΝΔΕΕΙ ΗΠΑ-
ΚΟΥΒΑ  • ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ Η ΕΥΡΩΠΗ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ Η ΑΘΗΝΑ- Θετικά 

βήματα, αλλά υπάρχει απόσταση μέχρι τη συμφωνία- Βαρουφάκης: Θα 
πληρώσουμε τη δόση στο ΔΝΤ  •  ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ FRAPORT ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Θεωρεί αβέβαιη την ολοκλήρωση του διαγωνισμού  •  ΜΕ 
ΜΕΤΡΗΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 95% ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Η 
κρίση μείωσε περαιτέρω τη χρήση του πλαστικού χρήματος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Άνοδος 5,96% το διήμερο- Ράλι στους τραπεζικούς 
ομίλους- ΙΣΧΥΡΟ ΣΗΜΑ ΣΤΟ ΧΑ- Οι ελπίδες για συμφωνία 
αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για μετοχές ● 
Διαπραγματεύσεις για το ύψος του ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ- ΛΥΣΗ 
ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ- Αφορολόγητα τα ενοίκια που δεν εισπράττονται 
και έκπτωση 2% για εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος  • Τα 
exit polls έδιναν 316 έδρες στους συντηρητικούς έναντι 239 στους 
εργατικούς- ΝΙΚΗΤΗΣ Ο ΚΑΜΕΡΟΝ, ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- 
Οριακά θα κριθεί η πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή  •  Έλεγχοι 
ΣΔΟΕ: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  •  Ζητά απόφαση, τώρα- ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ FRAPORT 
ΓΙΑ ΤΑ 14 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ.

πΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Αυξήσεις 
στο καλάθι της νοικοκυράς- Γλιτώνουν μόνο γάλα, ψωμί, φάρμακα- 
Χωρίς εξαιρέσεις τα νησιά- ΕΝΦΙΑ και το 2015 με νέες αντικειμενικές 
• Τα κόκκινα γάντια στο Μαξίμου- ΤΣΙΠΡΑΣ: «ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. ΟΧΙ ΕΣΕΙΣ ΕΜΑΣ» • ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕ Η ΖΩΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
5 ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΝΤΟΝΗ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ GREXIT ΓΙΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ- Προωθούμενες 
αλλαγές θα κλονίσουν το σύστημα αναγνώρισής τους από την Ευρώπη • 
ΦΠΑ 18% ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΕΣΘΟΥΝ ΕΣΟΔΑ- Εκτίμηση παραγόντων 
του υπουργείου Οικονομικών • ΣΚΗΝΙΚΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΣΙΠΡΑ- ΠΟΥΤΙΝ- 
Ενεργειακά στο επίκεντρο • Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΑΚΡΙΑ- 
Νέα επικοινωνία Τσίπρα με Γιουνκέρ- Βαρουφάκης: Θα πληρώσουμε το 
ΔΝΤ την Τρίτη.

ΕΘΝΟΣ: Οι επιπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες από τις αλλαγές που 
έρχονται- ΑΝΩ- ΚΑΤΩ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΠΑ- Επίδομα αντί για 
13η σύνταξη σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους • Μέσα στη Βουλή- 
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΛΑΓΟΥ ΣΕ ΚΑΝΕΛΛΗ • Επικοινωνία με Τσίπρα- 
ΣΗΜΑ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ • Εκλογές στη Μ. 
Βρετανία- ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΝ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΑ EXIT POLLS.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ανατροπή από το Brussels 
Group του θετικού κλίματος για συμφωνία Ελλάδας- θεσμών- 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ- Οι τεχνοκράτες εκτόξευσαν τις αξιώσεις 
τους για πλεόνασμα 2%- Τροφοδοτούν τα σενάρια για τη λύση υφεσιακών 
μέτρων • Επικοινωνία Τσίπρα- Πούτιν για τον αγωγό φυσικού αερίου- 
ΠΡΟΘΥΜΗ Η ΜΟΣΧΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ • Βρετανία- 
Εκλογές: ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΚΑΜΕΡΟΝ.

Η ΑΥΓΗ: Επιβεβαιώνει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν- ΑΛΩΒΗΤΑ ΤΑ 
ΩΡΙΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- Κυβέρνηση: Οι «κόκκινες 
γραμμές» παραμένουν και αποτυπώνονται στη δήλωση Τσίπρα- 
Γιούνκερ.

ΕΣΤΙΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ» ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ»- Οι πρώτες 100 
ημέρες της Κυβερνήσεως Τσίπρα.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Με αψυχολόγητη (εκπρόθεσμη) τροπολογία σε άσχετο 
νομοσχέδιο- ΧΤΙΖΕΙ ΤΖΑΜΙ Ο ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ  •  Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ELDORADO!

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ: ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ 
«ΘΟΛΩΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ» ΤΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ!

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Εντατικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ- ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ 
«ΜΑΥΡΑ» ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  •  Κυβέρνηση: ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΛΛΑ 
ΜΕ «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ».

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου!- 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ «ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΨΙΛΟΝ».
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ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-8-11 | 8/05/2015

 Κόβουν και ράβουν φόρους και συντάξεις, 
διαπραγματεύονται συλλογικές συμβάσεις και 
επανακαθορίζουν το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στις 
Βρυξέλλες, με στόχο μια καλή έκθεση προόδου στο 
Eurogroup της Δευτέρας. Ταυτόχρονα, όμως, ράβεται 
και το κοστούμι της επόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, η κυβέρνηση επιδιώκει μια συμφωνία για 
την περίοδο 2015-2020 με αναδιάρθρωση του χρέους, 
ενώ ανοιχτό είναι το θέμα της χρηματοδότησής του με νέο 
δάνειο.
Για το 2015, στο τραπέζι του Brussels Group βρίσκεται 
σενάριο για πρωτογενές πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ, που 
μεταφράζεται σε μέτρα 4,5-6 δισ. ευρώ.
Η κυβέρνηση ήθελε να κατεβάσει τον στόχο στο 1,2%-
1,5% του ΑΕΠ, ενώ το Μνημόνιο προέβλεπε 3% του ΑΕΠ. 
Έτσι, μετά την πίεση που ασκείται από τους δανειστές, οι 
δύο πλευρές φέρονται να συγκλίνουν στο 2% του ΑΕΠ. 
Δεδομένου ότι η Κομισιόν στις εαρινές προβλέψεις 
της εκτιμούσε ότι χωρίς μέτρα θα έχουμε πρωτογενές 
έλλειμμα 0,6% και το ΔΝΤ επίσης έλλειμμα 1,5% του ΑΕΠ, 
προκύπτει ότι το κενό που πρέπει να καλυφθεί φτάνει στα 
4,5-6 δισ. ευρώ, μέγεθος υπερβολικά μεγάλο, το οποίο θα 
απαιτήσει δραστικά μέτρα. Το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί 
οπωσδήποτε να διατηρηθεί ο ΕΝΦΙΑ που απέδωσε 2,6 δισ. 
ευρώ το 2014, ενώ τα κυβερνητικά σχέδια που έχουν γίνει 
γνωστά προβλέπουν πρόσθετους φόρους, με επίκεντρο την 
ανώτερη αλλά και τη μεσαία εισοδηματική τάξη.
Συνολικά, κυβερνητικά σενάρια που διέρρευσαν τις 
προηγούμενες ημέρες προβλέπουν ότι τα νέα μέτρα θα 
κατανεμηθούν σε ποσοστό 65%-75% στους φόρους, ενώ μόνο 
25%-35% θα αφορούν περικοπές δαπανών.
Στις τελευταίες κυρίαρχη θέση έχει η δραστική μείωση 
των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και η ενοποίηση των 
ασφαλιστικών ταμείων. Από το υπουργείο Εργασίας, 
πάντως, χθες επισήμαιναν ότι δεν θα θιγούν τα ώριμα 
και θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και δεν θα 
μειωθούν οι συντάξεις.
Μεταξύ των προτάσεων που έχει βάλει στο τραπέζι η 
κυβέρνηση είναι, εξάλλου, η δημιουργία ανεξάρτητης, 
αυτοδιοίκητης Υπηρεσίας Τελών και Φόρων. Η Υπηρεσία θα 
αντικαταστήσει τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, της 
οποίας προΐσταται η Κατερίνα Σαββαΐδου, σύμφωνα με τα 
σχέδια του υπουργείου Οικονομικών.
Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σης διαπραγματεύσεις, 
ωστόσο, πηγές των δανειστών εκτιμούσαν χθες ότι «τις δύο 
πλευρές εξακολουθεί να χωρίζει μεγάλη απόσταση σε πολλά 
σημαντικά θέματα όπως τα δημοσιονομικά, το Εργασιακό 
και το Ασφαλιστικό». Έτσι, υποστήριζαν ότι στο Eurogroup 
της Δευτέρας δεν αναμένεται κάτι περισσότερο από μια 
«χλιαρή» δήλωση, για την αναγνώριση της προόδου που έχει 
σημειωθεί.
Για τον συντονισμό και τη στενή παρακολούθηση των 

διαπραγματεύσεων βρέθηκε από προχθές στις Βρυξέλλες 
και ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, ο 
οποίος είχε δύο συσκέψεις με τη διαπραγματευτική ομάδα. 
«Ελπίζω ότι μια συμφωνία θα είναι προ των πυλών τις 
επόμενες ημέρες ή εβδομάδες» ανέφερε σε συνέδριο ο κ. 
Βαρουφάκης.
• Πάλι τα χαμηλά εισοδήματα θα πληρώσουν τον λογαριασμό 
Στις πλάτες των φορολογουμένων πέφτει ακόμα μία φορά 
ο βαρύς λογαριασμός των μέτρων που προωθούνται, ώστε 
κυβέρνηση και θεσμοί να κλείσουν συμφωνία. Οι νησιώτες 
χάνουν τις εκπτώσεις στον ΦΠΑ, οι τουρίστες θα έρθουν 
αντιμέτωποι με τον φόρο διαμονής, οι έχοντες αυτοκίνητα 
μεγάλου κυβισμού, πισίνες ή σκάφη θα υποστούν αύξηση 
του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, όλοι οι φορολογούμενοι 
θα βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για το καλάθι της 
νοικοκυράς, το ηλεκτρικό ρεύμα, ταβέρνες και καφέ.
Μπορεί η κυβέρνηση να επιδιώκει ψήγματα ελαφρύνσεων 
για τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες και μέτρα τα οποία 
θα αναδεικνύουν την πρόθεση μετάθεσης μέρους των βαρών 
στα ρετιρέ των φορολογουμένων, όπως όλα δείχνουν όμως 
ο ΕΝΦΙΑ διατηρείται για τουλάχιστον ακόμα μία χρονιά για 
όλους, ενώ και το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ πηγαίνει 
περίπατο.
Οι αλλαγές στον ΦΠΑ άλλωστε είναι αυτές που θα πλήξουν 
περισσότερο τους «μικρούς», καθώς η αύξηση των 
έμμεσων φόρων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά ροκανίζει 
πολλαπλάσια τα χαμηλά εισοδήματα.
Το βασικό όπλο για να κλείσει η διαπραγμάτευση στα 
φορολογικά δεν είναι άλλο από την καθιέρωση ενιαίου 
συντελεστή ΦΠΑ. 
Για χρόνια η τρόικα πίεζε προς αυτή την κατεύθυνση 
και τώρα, η ώρα του ενιαίου ΦΠΑ έφτασε. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι το κεντρικό σενάριο στο τραπέζι της 
διαπραγμάτευσης αφορά την καθιέρωση ενιαίου συντελεστή 
στο 17% - 18% για σχεδόν όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, 
με τις εξαιρέσεις να μετριούνται στα δάχτυλα του ενός 
χεριού.
Τον υψηλό συντελεστή εκτιμάται από πηγή με γνώση των 
διαπραγματεύσεων ότι θα γλιτώσουν σίγουρα φάρμακα, γάλα 
και ψωμί - τα απολύτως αναγκαία. Για βιβλία, εφημερίδες 
και εισιτήρια θεάτρου (τα οποία σήμερα εντάσσονται επίσης 
στο 6,5%), βλέπουμε. Γάλα και ψωμί (σήμερα στο 13%) θα 
γίνουν λίγο φθηνότερα, στα φάρμακα (σήμερα 6,5%) η 
διαπραγμάτευση κινείται μεταξύ οριακών ελαφρύνσεων και 
οριακών επιβαρύνσεων.
Ο χαμηλός συντελεστής για τις εξαιρέσεις τοποθετείται 
μεταξύ 6% και 8%. «Το ιδανικό θα ήταν να πετύχουμε 5%, που 
είναι ο ελάχιστος επιτρεπτός υπερμειωμένος συντελεστής 
στην ΕΕ» αναφέρει η ίδια πηγή, που κρατάει όμως μικρό 
καλάθι για το τελικό αποτέλεσμα. Οι εκπρόσωποι των 
θεσμών πιέζουν για χαμηλό συντελεστή 8% και κανονικό 
τουλάχιστον 18%.
Ο λόγος απλός. 
Οι αλλαγές στον ΦΠΑ όχι μόνο δεν πρέπει να οδηγήσουν 
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σε απώλεια εσόδων αλλά πρέπει να αποφέρουν πρόσθετες 
εισπράξεις.
Σε αυτόν τον καμβά οι εξαιρέσεις για τα νησιά του Αιγαίου 
(πλην της Κρήτης) όπου μέχρι σήμερα ισχύει μείωση 30% 
σε όλους τους συντελεστές ΦΠΑ θεωρούνται ήδη χαμένη 
υπόθεση. Κοστίζουν κοντά στα 550 εκατ. ευρώ.
Από τις αλλαγές στον ΦΙ1Α οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι 
όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν αγαθά 
μεγάλης αξίας, τα οποία σήμερα εντάσσονται στο 23% - 
αυτοκίνητα, καινούργια σπίτια, έπιπλα και οικιακές συσκευές 
θα γίνουν από το καλοκαίρι φθηνότερα.
Αντίθετα, το καλάθι της νοικοκυράς στο σουπερμάρκετ θα 
επιβαρυνθεί σημαντικά, με εξαίρεση το ψωμί και το γάλα στα 
οποία όμως οι μειώσεις θα είναι περισσότερο σημειολογικού 
χαρακτήρα και όχι ουσιαστικές, ενώ σοβαρές επιβαρύνσεις 
έρχονται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι αλλαγές στον ΦΠΑ μπορεί να είναι το σημείο αναφοράς 
στα φορολογικά, το καλάθι των αλλαγών όμως είναι μεγάλο. 
Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήδη έχει 
αποδεχθεί ότι δεν 0α επηρεάσει το ταμειακό αποτέλεσμα 
του ΕΝΦΙΑ ώστε και φέτος ο φόρος ακινήτων να αποδώσει 
τουλάχιστον 2,650 δισ. ευρώ.
Κυβερνητικά στελέχη δείχνουν την επικείμενη - τον Ιούνιο 
- μείωση των αντικειμενικών αξιών κατά περίπου 20% ώστε 
να γίνει ο ΕΝΦΙΑ πιο  γλυκός» για ορισμένους, παρότι δεν 
αποκλείουν αλλαγές στους συντελεστές ώστε η χασούρα 
εσόδων να αναπληρωθεί από τους έχοντες μεγαλύτερη 
ακίνητη περιουσία. Μεγάλες προσδοκίες για αύξηση εσόδων 
συγκεντρώνει και ο κλάδος των ξενοδοχείων. Σε αντιδιαστολή 
με το σενάριο επιβολής φόρου 3%-6% σε κάθε απόδειξη η 
οποία εκδίδεται από πολυτελή μπαρ, εστιατόρια, καταστήματα 
ένδυσης - υπόδησης και κοσμηματοπωλεία στα νησιά, το 
οποίο αποδυναμώνεται, η πρόταση για επιβολή τέλους 
διανυκτέρευσης από 1 έως 5 ευρώ στα ξενοδοχεία άνω των 
τριών αστέρων παραμένει στο τραπέζι. Μάλιστα, σύμφωνα με 
μια πηγή, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο φόρος αυτός να αφορά 
όλα τα ξενοδοχεία πανελλαδικά και όχι μόνο τα νησιά.
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Την ώρα που η σκανδιναβική Δανία σχεδιάζει το μέλλον των 
συναλλαγών της χωρίς τη χρήση μετρητών, προτείνοντας 
την πλήρη κατάργηση της υποχρέωσης που έχει επιβληθεί 
σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής να δέχονται πληρωμές 
σε ρευστό, η Δανία του... Νότου, η Ελλάδα, αυξάνει ολοένα 
και περισσότερο τη χρήση του φυσικού χρήματος στις 
καθημερινές συναλλαγές της.
Η προτίμηση των Ελλήνων στα μετρητά δεν είναι ένα 
φαινόμενο που διαπιστώνεται λόγω της οικονομικής κρίσης. 
Εντείνεται όμως λόγω της αβεβαιότητας για το ενδεχόμενο 
επιβολής περιοριστικών μέτρων στις αναλήψεις από ATM 
ή της διακοπής της παροχής ρευστότητας στις ελληνικές 
τράπεζες από την ΕΚΤ. Η ανησυχία αυτή έχει οδηγήσει σε 

αύξηση του φυσικού χρήματος που διακρατούν οι Έλληνες 
και το οποίο ανέρχεται πλέον στα 43 δισ. ευρώ από 30 δισ. 
ευρώ τον Νοέμβριο του 2014. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
ύψος των μετρητών αντιπροσωπεύει το 25% του ΑΕΠ της 
χώρας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στις άλλες χώρες της 
Ευρωζώνης κυμαίνεται από 6% έως 8%.
Πέραν όμως της συγκυριακής ίσως αύξησης κατά 13 δισ. 
ευρώ των μετρητών που κυκλοφορούν τους τελευταίους 
μήνες λόγω της αβεβαιότητας, χαμηλή είναι και n διείσδυση 
του ηλεκτρονικού ή του πλαστικού χρήματος, όπως 
συνηθίζουμε να λέμε τις πιστωτικές και τις χρεωστικές 
κάρτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Visa και της 
MasterCard, η αξία των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 
είτε με χρεωστική είτε με πιστωτική κάρτα δεν ξεπερνά 
το 5% στον συνολικό τζίρο της αγοράς, όταν ο μέσος όρος 
στην Ευρωζώνη είναι 16%. Σε ορισμένες μάλιστα χώρες, 
όπως η Δανία, το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο, 
καθώς η χρήση της κάρτας είναι διαδεδομένη ακόμη και για 
μικροαγορές, όπως ένα πακέτο τσίκλες. Το γεγονός ότι η 
κυβέρνηση πρότεινε την κατάργηση της νομικής δέσμευσης 
για μια σειρά καταστήματα να δέχονται πληρωμές σε 
μετρητά, καθιστά ουσιαστικά καθολική τη δυνατότητα 
χρήσης της κάρτας για όλες τις συναλλαγές.
Η χαμηλή διείσδυση του πλαστικού χρήματος στη χώρα 
μας μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία για την ενίσχυση 
από την πλευρά της πολιτείας της χρήσης των καρτών, στην 
προσπάθεια της για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. 
Το μέτρο που έχει εξαγγείλει το υπουργείο Οικονομικών 
για τη χρήση των καρτών στα νησιά πάνω από ένα όριο 
συναλλαγών π.χ. τα 70 ευρώ, αποτελεί ένα μέτρο προς 
αυτή την κατεύθυνση. Η επιτυχία του προϋποθέτει την 
παροχή κινήτρων, που θα ενθαρρύνουν τη χρήση της 
χρεωστικής ή της πιστωτικής κάρτας. Σύμφωνα μάλιστα 
με εκτιμήσεις από τις τράπεζες, το κίνητρο δεν θα πρέπει 
να εξαντλείται στη δυνατότητα παροχής δώρων μέσα από 
ένα σύστημα λοταρίας. Σύμφωνα με τις ίδιες απόψεις, το 
κίνητρο θα πρέπει να είναι άμεσο και να δοθεί απευθείας 
τόσο στον καταναλωτή όσο και στον έμπορο, αποτρέποντας 
έτσι τη χρήση μετρητού ή τη συναλλαγή κάτω από το 
τραπέζι. Η εμπειρία αντλείται από τις χώρες που έχουν 
υιοθετήσει ανάλογα συστήματα κινήτρων, μεταξύ των 
οποίων n Κορέα και το Μεξικό, αλλά και πιο ώριμων 
αγορών στις ηλεκτρονικές πληρωμές όπως η Μεγάλη 
Βρετανία και η Ολλανδία. Η Κορέα, η εμπειρία της οποίας 
θεωρείται υπόδειγμα για τον αποτελεσματικό περιορισμό 
της φοροδιαφυγής, φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των 
χωρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατατάσσεται στη δεύτερη 
θέση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ με την υψηλότερη 
αποδοτικότητα του ΦΠΑ, με δείκτη 0,84, ενώ πρώτη είναι η 
Ιαπωνία με δείκτη 0,89.
Στον αντίποδα είναι η Ελλάδα, που καταγράφει τη 
χαμηλότερη βαθμολογία με φοροδοτική αποδοτικότητα μόλις 
0,42, ενώ με απόσταση ακολουθεί η Ιταλία με δείκτη 0,51, η 
Ουγγαρία και η Ιρλανδία με 0,60 κ.ο.κ.


