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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών 
από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών 

καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (π.χ. 
Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ.), από τη Μεγάλη 
Δευτέρα 25/04/2016 μέχρι και την αργία/απεργία της Πρωτομαγιάς την 
Τρίτη 3/5/2016 για το Ασφαλιστικό.  Στην Απεργία-Αποχή συμπεριλαμ-

βάνονται και οι Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και Μελετών.

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠρΟεδρΟς τΟυ τεε ΓιώρΓΟς ςταςινΟς ςτη ΒΟυλη:

το ασφαλιστικό νομοσχέδιο  
θα αποτελέσει την ταφόπλακα 

του κλάδου των μηχανικών

Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή  
ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
 (Newsletter) TEE:

•  Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 
στη Βουλή: το ασφαλιστικό νομοσχέδιο 
θα αποτελέσει την ταφόπλακα του κλάδου 
των μηχανικών (σελ.1,3)

•  Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή των 
Διπλωματούχων Μηχανικών  από τεχνικά 
συμβούλια και επιτροπές για το ασφαλι-
στικό (σελ.1,10)

•  Το ΤΕΕ «ρίχνει» τα ηλεκτρονικά του 
συστήματα - Σκληρή απάντηση των μηχα-
νικών στο ασφαλιστικό και φορολογικό 
νομοσχέδιο της κυβέρνησης (σελ.3)

•  Βουλή: αντίθετοι οι φορείς στο νομοσχέ-
διο του ασφαλιστικού (σελ.4,5)

•  Παρέμβαση ΤΕΕ για το νέο Οργανισμό του 
Δήμου Αθηναίων (σελ.6)

•  Παράταση για της αιτήσεις στη Δράση 
«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του 
ΕΠΑνΕΚ – infothec by ΤΕΕ (σελ.6,9)

•  Το 6ο Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας και 
το 4ο Αεροπορικό Συνέδριο (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.11)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.12-13)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

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

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

Σφοδρή επίθεση στο περιεχόμενο του 
ασφαλιστικού νομοσχεδίου έκανε με 
παρεμβάσεις του κατά τη σημερινή συζή-
τηση στην αρμόδια Επιτροπή του Κοινο-
βουλίου ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός. 
Εκπροσωπώντας το σύνολο του τεχνικού 
κόσμου της χώρας, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
ζήτησε ευθέως «να μας αφήσετε μόνους 
μας», τονίζοντας ότι η αναλογιστική 
μελέτη για τη βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ, 
την οποία το ΤΕΕ απέστειλε σε όλους 
τους Βουλευτές και την κατέθεσε στα 
πρακτικά της Βουλής, αποδεικνύει ότι το 
Ταμείο των Μηχανικών είναι βιώσιμο για 
περισσότερα από σαράντα χρόνια. Και 
κατήγγειλε ότι καταστρέφεται ένα υγιές 
ταμείο, χωρίς πραγματικό λόγο, καθώς τα 
αποθεματικά του, που διασφαλίζουν την 
ύπαρξη ενός ανεξάρτητου ΤΣΜΕΔΕ, δεν 
επαρκούν για το συνολικό ασφαλιστικό 
σύστημα. 
Ο Γιώργος Στασινός επέμεινε και στο 
θέμα της αύξησης των εισφορών, το-
νίζοντας ότι οδηγούν εκτός χώρας και 
εκτός επαγγέλματος περισσότερους από 
4000 μηχανικούς το χρόνο, με αυξητικές 
τάσεις. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναγνώρισε ότι με 
το σχέδιο νόμου όσοι μηχανικοί έχουν 
έσοδα μέχρι 1000 ευρώ το μήνα, μετά τις 
επιβαρύνσεις για εισφορές και φορο-
λογία θα πληρώνουν λιγότερα από όσα 
σήμερα αλλά αντέτεινε ότι αυτό δεν μπο-
ρεί να είναι το μοντέλο ανάπτυξης που 
επιθυμούμε για τους νέους επιστήμονες, 
δηλαδή καθαρό εισόδημα κάτω των 500 
ευρώ, χωρίς σπίτι και χωρίς στόχους για 
βελτίωση της ζωής του. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, παραθέτοντας 
και επιπλέον παραδείγματα υπέρμετρης 
αύξησης των εισφορών για μηχανικούς 
με μεγαλύτερα εισοδήματα αλλά και 
θέτοντας το πρόβλημα της επιβίωσης των 
τεχνικών εταιρειών λόγω της μη ύπαρξης 
αποθεματικών στο ΤΣΜΕΔΕ για την εγ-
γυοδοσία τους, κατέληξε ότι το ασφαλι-
στικό νομοσχέδιο «είναι πολύ πιθανόν να 
αποτελέσει την ταφόπλακα του κλάδου 
των μηχανικών» και δήλωσε ότι θεωρεί 
αδιανόητο «να μην το καταλαβαίνουν οι 
συνάδελφοι μηχανικοί βουλευτές».

(δείτε στη σελίδα 3 τι ακριβώς είπε στη 
Βουλή ο Πρόεδρος του ΤΕΕ)
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

25-26
Μαΐου
2016

26-27
Μαΐου
2016

27-28
Μαΐου
2016

"Digital Payments 2nd Athens Summit"
αΘηνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας
ΒΟλΟς

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα 
ΘεςςαλΟνιΚη

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος, ITU, ΣΕΚΕΕ, ΕΜΗΠΕΕ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Παν. Θεσσαλίας

Ένωση Ελλήνων Επιστημό-
νων για την Προτυποποίηση 
και την Τυποποίηση

   το εργαστήριο Ήπιων Μορφών ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ηΜε & 
ΠρΟΠε) διοργανώνει -σε συνεργασία με το Κέντρο τεχνολογικής Έρευνας (Κτε) Πειραιά 
και νήσων-εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο “ανάλυση αιολικού δυναμικού: 
Χωρικές &τεχνοοικονομικές Προσεγγίσεις”. το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστά-
σεις του εργαστηρίου ηΜε & ΠρΟΠε του αει Πειραιά ττ.
ημερομηνία έναρξης: 16 Μαΐου 2016
διάρκεια: 15 διδακτικές ώρες. ημέρες – ώρες διεξαγωγής: δευτέρα – τρίτη – τετάρτη, 
έναρξη: 17.15 
αιτήσεις: Έως 13 Μαΐου 2016
Πληροφορίες:  Βαρδάκη Ουρανία (e-mail: rania@mech.teipir.gr , τηλ. 210-5381020).  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση διοργανώνει το «4ο 
Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφορές του Σήμερα 
και του Αύριο», στις 10 και 11 Μαΐου 2016, στο Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (κτίριο 
17 Διοίκησης). 
Θεματικές ενότητες:
•  Αεροπορικές Εταιρίες (Δικτύου, Low cost 
airlines,cargo, εμπορικές συμφωνίες code sharing, 
συμμαχίες, αεροπολιτική, επιπτώσεις οικονομικής 
κρίσης κ.α.).
• Αερολιμένες ( Ιδιωτικοποιήσεις, εμπορικές εκμεταλ-
λεύσεις, κομβικοί και περιφερειακοί α/λ κ.α.)
•  Έλεγχος Εναερίου Κυκλοφορίας (Ενιαίος Ευρωπαϊ-
κός Ουρανός, SESAR, BLUE MED)
•  Αερομεταφορές, Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες 
(Σύστημα εμπορίας ρύπων, βιοκαύσιμα, κινητήρες 
νέας γενιάς, τεχνολογικές εξελίξεις νέων α/φων, 
Applications, τεχνολογίες Drones κλπ).
• Safety & Security (Συστήματα προστασίας αεροδρο-
μίων, Ramp handling safety, baggage security, EU 
OPS, κ.α.). Θα προηγηθεί προσυνεδριακό επιστημονι-
κό εκπαιδευτικό εργαστήριο (workshop) στις 9/5/2016 
με θέμα «Crew Resource Management» και βασικό 
εκπαιδευτή τονThomas Fakoussa, Flight Instructor/
Psychologist. Το εργαστήριο περιλαμβάνει παρουσία-
ση όλων των τελευταίων εξελίξεων στο συγκεκριμένο 
θέμα με έμφαση στην κουλτούρα ασφάλειας των 
αεροπορικών εταιριών, στην αλυσίδα γεγονότων που 
καταλήγουν σε ατυχήματα, σε θέματα Safety, crisis 
and risk management και γενικότερα σε όλους τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια πτήσεων 
από την πλευρά των αεροπορικών εταιριών, των αερο-
δρομίων και των οργανισμών συντήρησης.
Το κόστος του διήμερου συνεδρίου ανέρχεται στα 50 
ευρώ για το κοινό, 20 ευρώ για φοιτητές και σπουδα-
στές ΑΕΙ και ΤΕΙ και δωρεάν για τα ταμειακώς ενημε-
ρωμένα μέλη της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης.
 Η παρακολούθηση του επιστημονικού εκπαιδευτικού 
εργαστηρίου στις 9/5/2016 είναι δωρεάν.
Πληροφορίες: www.aviationsociety.gr

Οι αερομεταφορές του 
σήμερα και του αύριο  
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

   Το 6ο Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 13 και 14 Μαϊου 2016  από την 
Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων (HELLAS LAB) σε 
συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ), στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο 
φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο συνάντησης και 
γόνιμου προβληματισμού όλων όσων δραστηριο-
ποιούνται στο χώρο της μετρολογίας στην Ελλάδα, 
λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την αναβάθμιση 
των εθνικών εργαστηριακών και μετρολογικών 
υποδομών.

Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου θα 
λειτουργήσει και έκθεση εταιρειών που δραστηρι-
οποιούνται στο χώρο.
Θεματικές ενότητες:
• Η Μετρολογία στον Ελλαδικό χώρο
• Ακτινοβολίες
• Χημικές μετρήσεις
• Ηλεκτρικές μετρήσεις 
• Φυσικές μετρήσεις
• Γεωδαιτικές μετρήσεις
• Φαρμακευτικές μετρήσεις
Πληροφορίες: http://metrologia2016.pharm.uoa.
gr/

Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας 



το τεε «ρίχνει» τα ηλεκτρονικά του συστήματα 

Σκληρή απάντηση των μηχανικών στο ασφαλιστικό  
και φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός στη Βουλή: το ασφαλιστικό  
νομοσχέδιο θα αποτελέσει την ταφόπλακα του κλάδου των μηχανικών

Κατόπιν της κατάθεσης από την Κυβέρνηση στη Βουλή του νέου ασφαλιστικού 
και φορολογικού νομοσχεδίου, ο τεχνικός κόσμος της χώρας, οι διπλωματούχοι 
μηχανικοί και το τεχνικό επιμελητήριο ελλάδας σκληραίνουν τη στάση τους και 
απαντούν ακόμη πιο δυναμικά στις σχεδιαζόμενες αλλαγές. ςύμφωνα με την επί-
σημη ανακοίνωση «το τεχνικό επιμελητήριο ελλάδας, στο πλαίσιο των κινητοποι-
ήσεων ολόκληρου του τεχνικού κόσμου της χώρας ενάντια στο προτεινόμενο νέο 
ασφαλιστικό, με απόφαση της διοικούσας επιτροπής στις 18/4/2016, αναστέλλει 
από τη Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και για ολόκληρη την Μεγάλη εβδο-
μάδα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης 
Αμοιβών Μηχανικών, προκειμένου να εκφράσει εμπράκτως την αντίδραση των 
ελλήνων διπλωματούχων Μηχανικών στη σχεδιαζόμενη καταστροφή του ταμεί-
ου των Μηχανικών και του κλάδου συνολικά». ςύμφωνα με τον Πρόεδρο του τεε 
Γιώργο ςτασινό «αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει. Καταστρέφει τους 
Έλληνες μηχανικούς, τους Έλληνες επιστήμονες και όλους τους ελεύθερους 
επαγγελματίες. δεν θα τους αφήσουμε. αποδείξαμε τους τελευταίους μήνες ότι το 
ταμείο των Μηχανικών είναι νοικοκυρεμένο και βιώσιμο. αποδείξαμε ότι η βιωσι-
μότητα του ταμείου μας μειώνεται με τις κυβερνητικές προτάσεις. αποδείξαμε ότι 
η περιουσία του ταμείου μας διασφαλίζει την ανεξάρτητη ύπαρξή του. Ζητήσαμε 
από την κυβέρνηση ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις που να διασφαλί-

ζουν την παραμονή των μηχανικών στο επάγγελμα και στη χώρα. δυστυχώς τίποτε 
από αυτά δεν έγινε δεκτό. αποδείξαμε επίσης με την αποχή μας ότι ματώνουμε 
καθημερινά διεκδικώντας τα αυτονόητα. Θα συνεχίσουμε, ακόμη πιο σκληρά τον 
αγώνα. Οι μηχανικοί από τη Μεγάλη δευτέρα δεν θα υπηρετούν καμία διοικητική 
πράξη προς το δημόσιο. Οφείλει η Κυβέρνηση να καταλάβει ότι μας καταστρέ-
φει. δεν θα την αφήσουμε». αυτή η απόφαση του τεε πρακτικά σημαίνει, μεταξύ 
άλλων, ότι δεν θα μπορούν να γίνονται: Έκδοση αδειών δόμησης, επομένως θα 
ανασταλούν οι νέες οικοδομικές εργασίες

δηλώσεις αυθαιρέτων ν.4178, επομένως θα ανασταλεί η υποβολή νέων δηλώ-
σεων

Έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού του ν.4178, επομένως θα ανασταλούν οι νέες 
μεταβιβάσεις ακινήτων

Έκδοση Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Κτιρίων (Πεα), επομένως θα 
ανασταλούν όλες οι μεταβιβάσεις ή μισθώσεις ακινήτων που απαιτούν την έκ-
δοση Πεα

Έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών αμοιβών μηχανικών για οποιαδήποτε 
αδειοδότηση, επομένως θα ανασταλούν οι νέες αδειοδοτήσεις που απαιτούν υπο-
γραφή μηχανικού, κάθε είδους

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του Προέδρου 
στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής της Βου-
λής για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο:
Κύριε Πρόεδρε , Κύριοι υπουργοί , Κυρίες και Κύρι-
οι Βουλευτές, ευχαριστώ για την πρόσκληση να κα-
ταθέσω εκ μέρους του τεε τις απόψεις μας επί του 
νομοσχεδίου.
Θέλω να ξεκινήσω με μία απορία: Γιατί δεν μας αφή-
νετε μόνους μας;
είμαστε ένα υγειές ταμείο που ζει χωρίς καμία κρα-
τική χρηματοδότηση και που πρόσφατη αναλογιστική 
μελέτη που αποστείλαμε σε όλους τους βουλευτές 
έδειξε ότι είναι βιώσιμο για περισσότερα από 40 χρό-
νια. αν ο λόγος είναι ότι θέλετε τα αποθεματικά του 
ταμείου και αποδεικνύατε ότι με αυτά θα σώζαμε όλο 
το ασφαλιστικό σύστημα, θα το συζητούσαμε. Όμως 
τώρα θα καταστρέψετε ένα υγειές ταμείο χωρίς κα-
νένα πραγματικό λόγο, παρά μόνο για να μη χαλάσετε 
τη ρητορική του «ενός ταμείου». 
ςυνεχίζω με τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές 
οι οποίες σε συνδυασμό με τις φορολογικές υποχρε-
ώσεις οδηγούν τους μηχανικούς εκτός επαγγέλμα-
τος. Περίπου 4000 μηχανικοί διαγράφηκαν από το 
τεε το 2015, όταν είχαν λιγότερες ασφαλιστικές και 
φορολογικές υποχρεώσεις. το 2016 θα είναι πάνω 
από 5000 και το 2017 πάνω από 6000 αν δεν γίνει κάτι 
συνταρακτικό που να αντιστρέψει αυτήν την πορεία. 
Και σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνοι που 
φεύγουν από την Χώρα χωρίς να διαγραφούν από το 
τεε και το ανακαλύπτουμε χρόνια μετά.

Και για να γίνω συγκεκριμένος θα σας πω ότι όντως 
οι μηχανικοί με έσοδα μέχρι 1000 ευρώ τον μήνα 
θα πληρώσουν λιγότερα. δηλαδή 27% εισφορές και 
22% φόρο και σε αυτό δεν περιλαμβάνω επικουρικό 
, εφάπαξ , προκαταβολή φόρου και λοιπές υποχρε-
ώσεις. ας πούμε ότι του μένουν 500 ευρώ τον μήνα 
για να ζήσει πληρώνοντας ενοίκιο, φαγητό και λοιπά 
έξοδα.
δηλαδή το όνειρο ενός νέου επιστήμονα θα πρέπει 
να είναι να βγάλει μέχρι 1000 ευρώ τον μήνα, να μην 
έχει σπίτι για να γλιτώσει τον ενΦια  και να μην θέλει 
να βγάλει και περισσότερα γιατί θα του τα πάρει το 
κράτος;
να ξέρετε ότι καταστρέφετε το όνειρο όλων των νέων 
επιστημόνων, τους διώχνετε ουσιαστικά από την Πα-
τρίδα τους. ςε αυτούς που διώχνετε ίσως να κάνετε 
καλό, στην Πατρίδα όμως όχι.
ας πάρουμε το παράδειγμα ενός «πλούσιου», σε ει-
σαγωγικά, 45 χρονών μηχανικού - εργολάβου με δύο 
παιδιά, που βγάζει 40.000 ευρώ και μετά από ασφα-
λιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις του μένουν 
1400 ευρώ το μήνα για να πληρώσει προκαταβολή 
φόρου, ενοίκιο, και να ζήσει την οικογένεια με τα δύο 
παιδιά ενώ με τις προηγούμενες εισφορές θα είχε 
1800 ευρώ. Μάλλον τελικά δεν είναι και τόσο πλούσι-
ος. ςε αυτήν τη περίπτωση ποιά είναι η λύση;
να μην έχει παιδιά;
Ή για να έχει θα πρέπει να διασφαλίσει εισόδημα 
πάνω από 80.000 σε μια χώρα που οι μηχανικοί δεν 
έχουν δουλειά;

Και πως να έχουν όταν πραγματικά γίνεται η μέγιστη 
προσπάθεια για μην πατήσει το πόδι στην χώρα κανέ-
νας επενδυτής; Θα το πω απλά..δεν βγαίνει.
Κ έρχομαι σε ένα άλλο κομμάτι του νομοσχεδίου. ςτο 
κομμάτι των εγγυητικών πάνω στο οποίο στηρίζονται 
όσες τεχνικές εταιρίες ακόμη υπάρχουν. Μέχρι σή-
μερα οι εγγυητικές εκδίδονταν από το τςΜεδε με 
εγγύηση τα αποθεματικά του ταμείου και τις ςυντά-
ξεις. τώρα; Θα κλείσουν και οι τεχνικές εταιρίες;
ςτην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μας είπε ότι 
δεν είναι δυνατόν να κοπούν συντάξεις παππούδων 
και γιαγιάδων που στηρίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια 
τους. δεν μπορεί όμως και η ανάπτυξη της χώρας να 
βασίζεται στην βοήθεια που θα δώσει ο παππούς και 
η γιαγιά στα παιδιά και τα εγγόνια τους.
δεν είναι βιώσιμο μοντέλο και το γνωρίζετε. 
τελικά όμως ούτε αυτές οι συντάξεις δεν έμειναν.
δυστυχώς έχω έρθει να μιλήσω για ένα νομοσχέδιο 
που είναι πολύ πιθανόν να αποτελέσει την ταφόπλα-
κα του κλάδου των μηχανικών.
είμαστε ένας διαλυμένος κλάδος που δέχεται ένα 
τελευταίο χτύπημα.
ελπίζω να το καταλάβετε έστω και την τελευταία 
στιγμή και τελικά μου είναι αδιανόητο να μην το κα-
ταλαβαίνουν οι συνάδελφοι μηχανικοί βουλευτές.
την λύση σας την πρότεινα. αφήστε μας μόνους μας.
την απόδειξη σας την καταθέτουμε και είναι η αναλο-
γιστική μας μελέτη.
ευχαριστώ.
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Βουλή: αντίθετοι οι φορείς στο νομοσχέδιο του ασφαλιστικού
τα πυρά όλων των εξωκοινοβουλευτικών φορέων που κλήθηκαν στην κοινή συνεδρί-
αση των επιτροπών Κοινωνικών υποθέσεων και Οικονομικών να εκφράσουν τις από-
ψεις τους, δέχθηκε το ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας. 
ςύμφωνα με το ρεπορτάζ το αΠε/ΜΠε, οι φορείς έκαναν λόγο για απορρύθμιση του 
ασφαλιστικού συστήματος, υποστήριξαν ότι διευρύνονται οι ανισότητες και οδηγούνται 
σε περαιτέρω φτωχοποίηση οι συντάξεις και οι μισθοί, με ορισμένους να ζητούν την 
απόσυρση του ενώ έμφαση δόθηκε και στην διατήρηση των ασφαλιστικών τους ταμεί-
ων ως ανεξάρτητα.
«το νομοσχέδιο αναπαράγει διακρίσεις, αυξάνει τις εισφορές, επιταχύνει την φτωχο-
ποίηση των συνταξιούχων ενισχύει τον φαύλο κύκλο της λιτότητας ενώ η βιωσιμότητα 
του αμφισβητείται», υποστήριξε ο επιστημονικός διευθυντής του ινστιτούτου της Γςεε 
Γιώργος αργείτης. Παράλληλα, αμφισβήτησε τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι δεν 
θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις κατηγορώντας την για δημαγωγία ενώ μίλησε για την 
δημιουργία συνταξιούχων δύο ταχυτήτων. Ο πρόεδρος της αδεδυ ςταύρος Κουτσιου-
μπέλης υποστήριξε ότι δεν προηγήθηκε ένας στοιχειώδης διάλογος και κατηγόρησε 
τον υπουργό εργασίας για υποκρισία, τονίζοντας ότι « χύνει κροκοδείλια δάκρυα όταν 
φέρνει ένα νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τις περικοπές, εκείνες που το ςτε, έχει χαρα-
κτηρίσει αντισυνταγματικές και διαλύει ότι είχε απομείνει από τις συντάξεις. Ο Γιώργος 
Καββαθάς, πρόεδρος της Γενικής ςυνομοσπονδίας επαγγελματικών Βιοτεχνών εμπό-
ρων ελλάδος, έκανε λόγο για προσχηματική διαβούλευση και παρελκυστική πολιτική 
που οδηγεί στα άκρα. «τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει πάνω από 50.000 επιχειρήσεις 
και έχουν χαθεί 850.000 θέσεις εργασίας. το νομοσχέδιο πετυχαίνει την πλήρη φτωχο-
ποίηση. Βάζει ευθέως κατά της επιχειρηματικότητας. να μου δώσετε ένα περιβραχιό-
νιο να το φοράω γιατί αισθάνομαι πολίτης β' κατηγορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο 
Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος της εθνικής ςυνομοσπονδίας ελληνικού εμπορίου έκανε 
λόγο για μεγάλες απώλειες των εισοδημάτων και τόνισε την πάγια θέση του για σύνδε-
ση της αναλογικότητας με τις εισφορές. ακόμα, μίλησε για την ανάγκη αναθεώρησης 
ορισμένων άρθρων για να μπορέσουμε, όπως είπε, «να προσεγγίσουμε επενδύσεις με 
μέτρο» ενώ τόνισε ότι «εμείς λέμε στο νοικοκύρεμα των συντάξεων όχι όμως στις συ-
ντάξεις επιδόματα, όχι στην ασφαλιστική απορρύθμιση που θα κατεδαφίσει εργασιακά 
δικαιώματα. από την πλευρά των επιστημονικών φορέων της χώρας, ιδιαίτερα οξύς και 
ευθύς ήταν ο Πρόεδρος του τεε Γιώργος ςτασινός (δείτε αναλυτικά την τοποθέτησή του 
στη σελίδα 3). Ο πρόεδρος του δικηγορικού ςυλλόγου αθηνών Βασίλης αλεξανδρής,έ-
κανε λόγο για κατάφωρα αντισυνταγματικές διατάξεις και επέκρινε την κυβέρνηση 
κατηγορώντας την ότι η πρόταση της για το ασφαλιστικό δεν συνοδεύεται από καμία 
αναλογιστική μελέτη όπως επιβάλλεται από τις αποφάσεις του ςτε. «υπό τον μανδύα 
των ασφαλιστικών ρυθμίσεων εισάγονται φορολογικά μέτρα με απροκάλυπτα, δημευ-
τικό χαρακτήρα», τόνισε ενώ έκανε λόγο για συνταξιοδοτική εξόντωση των ελεύθερων 
επαγγελματιών. «η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων διαπιστώνει ότι δεν μπορεί 
να υπάρξει βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος γιατί διαπνέεται από αφερεγγυ-
ότητα το νομοσχέδιο», κατέληξε ο κ. αλεξανδρής. Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος 
του Οικονομικού επιμελητηρίου ελλάδος υποστήριξε ότι με τις νέες διατάξεις το 70% 
των φορολογικών και ασφαλιστικών εισοδημάτων θα πηγαίνει στα ασφαλιστικά ταμεία 
και την εφορία. «το νομοσχέδιο σε καμία περίπτωση δεν είναι ασφαλιστικό αλλά φο-
ρολογικό. είναι επιβολή κεφαλικού φόρου στους επιστήμονες και τους ελεύθερους 

επαγγελματίες. δημιουργεί επαγγελματίες τριών ταχυτήτων. Προκλητικά ενισχύει τα 
λουκέτα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κόλλιας.
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου ιατρικού ςυλλόγου, Μιχαήλ Βλασταράκος, ανέφερε ότι 
δεν είναι ασφαλιστική μεταρρύθμιση αλλά νομοσχέδιο που έχει δημοσιονομικό χαρα-
κτήρα. τόνισε ακόμα την ανάγκη διατήρησης ως ανεξάρτητου, το ταμείο των επιστημό-
νων, που όπως είπε μέχρι σήμερα κατάφερε να κρατηθεί στα πόδια του χωρίς καμία 
εισφορά ή ένα ευρώ από το κράτος. «ςτη βάση της περικοπής ασφαλιστικών δαπανών 
προαναγγέλλει μαζική έξοδο μεγάλων αξιόμαχων γιατρών. τα τελευταία χρόνια έχουν 
φύγει από τη χώρα 15.000 γιατροί. δεν δημιουργεί το νομοσχέδιο αυτό προϋποθέσεις 
βιωσιμότητας του ασφαλιστικού. αντίθετα θα ενδυναμώσει την παραοικονομία και την 
υπαλληλοποίηση του γιατρού. είναι κοινωνικά άδικη και οικονομικά αδιέξοδη η λογική 
της εξάλειψης κάθε στοιχείου αναλογικότητας», υπογράμμισε.
Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος της εθνικής ςυνομοσπονδίας ατόμων με αναπη-
ρία (εααμεα ), έκανε λόγο για «ραγδαία υποχώρηση των κοινωνικών παροχών». «Θα 
δημιουργήσουμε περισσότερη φτώχεια, διακρίσεις και εξαθλίωση αν δεν το διορθώ-
σουμε», τόνισε. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση του στη διάταξη που προβλέπει 
την χορήγηση σύνταξης με βάσει τα ποσοστά αναπηρίας, σημειώνοντας ότι δεν είναι 
επίδομα για να παίζει ρόλο η βαρύτητα της αναπηρίας. ακόμα, ζήτησε η εθνική σύνταξη 
να δίνεται σε όλα τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτου χρόνου ασφάλισης και ποσοστού 
αναπηρίας τους. «Καταθέτουμε τροπολογία προσθήκη και ζητάμε να την κάντε δεκτή. 
Οι συνθήκες που ζούμε βαίνουν διαρκώς σε κατάσταση οδυνηρή σε όλα τα επίπεδα. 
απευθυνόμαστε σε όλα τα δημοκρατικά μέλη γιατί η ψήφο σας θα βελτιώσει τη ζωή των 
ελλήνων με αναπηρία γιατί δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα η αναπηρία», κατέληξε 
ο κ. Βαρδακαστάνης. Ο πρώην υπουργός Κοινωνικής ασφάλισης αναστάσιος Γιαννί-
τσης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι το ασφαλιστικό σύστημα με τα μεγάλα ελλείμματα 
του, είναι «ένα γενεσιουργό, ένα θεμελιακό των αιτιών που οδήγησαν στην οικονομική 
κρίση». «το ασφαλιστικό πάει χέρι- χέρι με τη κρίση. Χαρακτηρίζεται από εκρηκτικές 
καταστάσεις που δημιουργήθηκαν το 2008 -2015 με τους 550.000 νέους συνταξιούχους 
που προστέθηκαν. Πως μπορεί αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; Με ορισμένες αρχές που 
πρέπει να κρατηθούν. ναι στην αρχή της ισότητας μεταξύ όλων των ασφαλισμένων όχι 
στην ισοπέδωση όμως», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Γιαννίτσης. ακόμα, ο πρώην υπουρ-
γός επεσήμανε ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν γίνεται βιώσιμο με επιμέρους λύσεις 
που κρατάνε ελάχιστα και δημιουργούν αναστάτωση και αιφνιδιασμούς. Πρέπει οι αλ-
λαγές να είναι διαρκείας. ςε άλλες χώρες είναι πάνω από 25 χρόνια. το ασφαλιστικό 
είναι τόσο κρίσιμο για τη χώρα που είναι ανάγκη να συμπράξουν περισσότερες πολιτι-
κές δυνάμεις. Ποιες θα είναι αυτές, ποιος και με ποιο τρόπο θα συμπράξουν δεν είναι ο 
ρόλος μου να το πω», κατέληξε ο κ. Γιαννίτσης. Ο Θρασύβουλος Καλογρίδης, πρόεδρος 
επιμελητηρίου νήσων, έδωσε έμφαση στην ιδιαιτερότητα των νησιωτικών επιχειρήσε-
ων οι οποίες όπως είπε, έχουν 18% επιπλέον κόστος σε σχέση με τις ορεινέ επιχειρήσεις 
ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν θύματα και της προσφυγικής κρίσης και τόνισε την ανάγκη να 
υπάρξει αναστολή της κατάργησης του μειωμένου ΦΠα ως μέτρο ανακούφισης. «δεν 
είμαστε υπέρ της απόσυρσης του νομοσχεδίου. Θέλουμε να ψηφιστεί το ταχύτερο αλλά 
να μας ακούσετε ότι υπάρχουμε, και να θεσπίσετε ειδικά κίνητρα», επεσήμανε. 

(δείτε περισσότερες τοποθετήσεις στη σελίδα 5)
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Βουλή: αντίθετοι οι φορείς στο νομοσχέδιο του ασφαλιστικού
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ένωσης ςυντακτών τόνισε την ανάγκη δια-
τήρησης του εταΠ-ΜΜε ως ανεξάρτητου ταμείου. «διαφωνούμε με την ένταξη του τα-
μείου σε ένα εν τη γενέσει του ελλειμματικό ταμείο. υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας της 
περιουσίας του» τόνισε. Παράλληλα εξέφρασε την έντονη διαφωνία της εςηεα στην 
κατάργηση του αγγελιόσημου που όπως είπε, χάριν σε αυτό δεν επιβαρύνεται ούτε 
ένα ευρώ ο κρατικός προϋπολογισμός. «αν καταργηθεί θα υποχρεωθεί το δημόσιο να 
καταβάλει τις εργοδοτικές εισφορές. Θα πληρώσει 384 ευρώ για κάθε συνταξιούχο τη 
στιγμή που σήμερα δεν πληρώνει τίποτα», επεσήμανε ο κ. Κουμπιάς. ςτο ίδιο μήκος 
κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της εςηεα ςταμάτης νικολόπουλος, τονίζοντας ότι 
«η διατήρηση του αγγελιόσημου, που είναι οιονεί εργοδοτική εισφορά κατοχυρώνει 
την ανεξαρτησία και των ταμείων και των δημοσιογράφων». «η κατάργηση του θα 
οδηγήσει τις εφημερίδες σε πολύ δύσκολη θέση και οι μικρότερες σε κυκλοφορία θα 
κλείσουν, δεν θα έχουμε ελευθερία του τύπου. αν δεν κατοχυρωθεί το επάγγελμα μας 
και με συμβάσεις εργασίας και πάμε στη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου χωρίς 
όρους, φοβάμαι ότι θα πλαισιώνουμε επιχειρήσεις που θα είναι δήθεν ΜΜε αλλά 
στην ουσία θα παίζουν διαφημίσεις, θα έχουν προγράμματα και οι δημοσιογράφοι θα 
είναι το άλλοθι τους», υπογράμμισε ο κ. νικολόπουλος προτείνοντας το αγγελιόσημο 
να επεκταθεί και στο διαδίκτυο όπου όπως είπε υπάρχει καθεστώς ζούγκλας και 
αυθαιρεσίας των εργοδοτών.
«η κατάργηση του αγγελιόσημου που προβλέπεται στο νομοσχέδιο. οδηγεί σε αφανι-
σμό το ταμείο περίθαλψης και επικούρησης των εργαζομένων στον τύπο και ακυρώνει 
βίαια ένα ταμείο που δημιουργήθηκε από τον μόχθο των εργαζομένων εδώ και μισό 
αιώνα και ακόμη και στα ύστερά του, αποτελεί πανευρωπαϊκό πρότυπο», ανέφερε 
ο πρόεδρος του ενιαίου δημοσιογραφικού Οργανισμού επικουρικής ασφάλισης 
και Περίθαλψης (εδΟεαΠ), ευάγγελος τάτσης. Ο κ. τάτσης καταλόγισε επίσης στην 
κυβέρνηση, ότι ενώ προσπαθεί να περιορίσει το δημοσιονομικό κόστος δημιουργεί 
επί πλέον ανελαστικές δαπάνες άνω των 100 εκατ. ευρώ και ότι, «με το πρόσχημα της 
κοινωνικής δικαιοσύνης επιχειρεί να υφαρπάξει τα εναπομείναντα αποθεματικά».
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας ςυντονιστικής επιτροπής αγροτών Βαγγέλης Μπούτας, 
επεσήμανε ότι ο αγώνας και τα αιτήματα των αγροτών δεν είναι σημερινά και πρόσθε-
σε ότι και σήμερα «τράμπα φορολογικών με ασφαλιστικών μέτρων γίνεται».
ταυτόχρονα κάλεσε σε παλλαϊκή συμμαχία όλους τους εργαζόμενους και τους 
συνταξιούχους «για να φέρουμε τούμπα αυτή την αντιλαϊκή πολιτική με την οποία δεν 
υπάρχει προοπτική». «εμείς προχωράμε σε 48ωρη απεργία, πάμε στα 68 μπλόκα και 
καλούμε όλο τον κόσμο να διαδηλώσει για να μην περάσει αυτός νόμος. απορύρετε 
τον αλλιώς κανένας δεν θα μπορέσει να πατήσει στο χωριό του», είπε μεταξύ άλλων ο 
κ. Μπούτας.
 «Πρόκειται για ασφαλιστική απορρύθμιση και όχι μεταρρύθμιση. το ότι δεν υπάρχει 
αναλογιστική μελέτη δείχνει ότι πάμε στα τυφλά. είναι μύθος ότι δεν κόβονται οι 
συντάξεις. Με τον τρόπο που γίνεται ο υπολογισμός το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι 
μειωμένο σε κάποιες κατηγορίες κοντά στο 40%. είμαστε υπέρ της απόσυρσης του 
νομοσχεδίου», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΓενΟΠ δεη Γιώργος αδαμίδης. 
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ςυνταξιούχων ελλάδος ιΚα και επικουρικών ταμείων 
Μισθωτών ΟδιΚα, δήμος Κουμπούρης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έρχεται να εμπο-
δίσει την εφαρμογή ακόμα και για αποφάσεις του ςτε που βγήκαν με θετικό πρόσημο 
και αφορούν χιλιάδες συνταξιούχους. «το νομοσχέδιο σαρώνει ότι έχει απομείνει από 
την κοινωνική ασφάλιση και τον κοινωνικό της χαρακτήρα. ρίχνει στον Καιάδα τους 

συνταξιούχους γιατί δεν τους χρειάζεται. Θέλει να πέσουν στο βωμό της ανάπτυξης», 
τόνισε ο κ. Κουμπούρης, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου. «τίποτα καινούρ-
γιο δεν οικοδομείτε. Οικοδομείτε μόνο πάνω στο παλιό με τα ίδια φοβικά προπαγανδι-
στικά επιχειρήματα», κατέληξε.
Ο Παναγιώτης Βαβουγιός, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτικών ςυνταξιούχων, 
υποστήριξε ότι και αυτό το νομοσχέδιο βρίσκει την εύκολη και θα συνεχίσει τις 
περικοπές συντάξεων, που ήδη έχουν υποστεί τη λαίλαπα της μείωσης η οποία μέχρι 
σήμερα έφθασε στο 60% των κύριων συντάξεων και περίπου στο 35% των επικουρικών. 
«τώρα με την καινούργια χειρότερη μείωση δεν θα υπάρχουν πλέον συντάξεις αλλά 
φιλοδωρήματα», κατέληξε.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ςυνταξιούχων Οργανισμού ασφάλισης 
ελευθέρων επαγγελματιών (Οαεε), Παντελής τάτσης έκανε λόγο για λογική της «αρ-
παχτής» και για ασφαλιστικό σύστημα που κουτσουρεύεται και πετιέται στον Καιάδα. 
«είναι προς το χειρότερο οι τροποποιήσεις του ασφαλιστικού. ανησυχούμε όχι μόνο 
για τις συντάξεις αλλά και για την διατήρηση όλου αυτού του μηχανισμού που κατά 
κάποιοι τρόπο είχαμε προστασία υγείας», σημείωσε μεταξύ άλλων.
Ο πρόεδρος της ΠΟΞια, Γιάννης Κατσιαμάκας , υποστήριξε ότι εγκλωβίζονται και 
τιμωρούνται οι συνταξιούχοι. «αυτό το νομοσχέδιο επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα. 
η αξιοπρεπής σύνταξη γίνεται όνειρο θερινής νυκτός. Με τις αντιασφαλιστικές, 
αντισυνταγματικές ρυθμίσεις του, μας ρίχνει στην ίδια μηχανή κιμά. Θα υποστούμε 
τις μεγαλύτερες μειώσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους. Μας δίνετε το 
τελειωτικό χτύπημα. εμείς την επομένη της ψήφισης του θα προσφύγουμε στο ςτε», 
είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κατσιαμάκας. 
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας αστυνομικών υπαλλήλων (ΠΟαςυ) Γιώργος 
Γερακαράκος, μίλησε για «νέα επιχειρούμενη φτωχοποίηση των ςωμάτων ασφα-
λείας» και για «πρακτικές συνεχούς αιφνιδιασμού» για να καλυφθεί όπως είπε, η 
αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου όπως επεσήμανε και το ελεγκτικό ςυνέδριο. 
ακόμα μίλησε για συνταξιούχους δύο ταχυτήτων, ενώ επέκρινε την κατάργηση της 
σύνταξης χηρείας τονίζοντας ότι «δεν θα δεχτούμε σκόντο στο θάνατο συναδέλφων 
μας». «το ασφαλιστικό νομοσχέδιο καταργεί κάθε έννοια δικαιοσύνης διαρρηγνύει τον 
κοινωνικό ιστό. δεν θα περάσει γιατί υπάρχουμε», κατέληξε. 
Ο Βασίλης νικολόπουλος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ςτρατιωτικών, υποστήριξε 
ότι «πλήττει ευθέως και πολλαπλώς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων η ένταξη 
τους στον ενιαίο φορέα ασφάλισης. «δεν είναι εταιρία οι ένοπλες δυνάμεις για να τις 
εντάξουμε. Μην κάνετε αυτό το λάθος», τόνισε.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας απόστρατων αστυνομικών Γρηγόρης ανα-
γνώστου , έκανε λόγο για νομοσχέδιο που κινείται στην ίδια γραμμή ισοπεδωτικής λο-
γικής όπως και τα προηγούμενα που έχουν ψηφιστεί, και πρόσθεσε ότι είναι ιδιαίτερα 
δυσμενής η μεταχείριση που έχει επιδειχθεί για τα ςώματα ασφαλείας. «Οι διατάξεις 
του συνιστούν την επιτομή της απαξίωσης σε μια εδική κατηγορία που εργάζεται κάτω 
από αντίξοες και δυσμενείς συνθήκες. εμείς επιμένουμε στη διατήρηση της αυτοτέ-
λειας του ταμείου μας και λέμε όχι στον ενιαίο φορεά κοινωνικής ασφάλισης που το 
ακυρώνει με μεθοδευμένα βήματα», τόνισε. 
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υπερψηφίστηκε επί της αρχής από τις συναρμόδιες επιτροπές 
Κοινωνικών και Οικονομικών υποθέσεων της Βουλής, το σχέδιο 
νόμου για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και συνταξιοδο-
τικού συστήματος. υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν ο ςυριΖα 
και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ενώ κατά του νομοσχεδίου τάχθηκε 
σύσσωμη η αντιπολίτευση. η επί των άρθρων συζήτηση του 
νομοσχεδίου στις επιτροπές ορίστηκε για την Πέμπτη του Πάσχα. 



η διοικούσα επιτροπή του τεε μετά από πρόταση του 
Προέδρου Γιώργου ςτασινού, κατόπιν ενημέρωσης από 
την εΜδυδας αττικής, αποφάσισε «να παρέμβει στο 
δήμο αθηναίων και το δημοτικό ςυμβούλιό του για την 
επιχειρούμενη τροποποίηση του Οργανισμού εσωτερικής 
υπηρεσίας του δήμου αθηναίων, με την οποία πιθανόν να 
υποβαθμίζονται  οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, υπάλληλοι 
του δήμου». Ήδη ο Πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρί-
ου ελλάδος με επιστολή του προς τον δήμαρχο αθηναίων 
Γιώργο Καμίνη και τα μέλη του δημοτικού ςυμβουλίου 
έθεσε το ζήτημα της τροποποίησης του Οργανισμού εσω-
τερικής υπηρεσίας του δήμου αθηναίων όπου περιλαμβά-
νεται, μεταξύ άλλων, η συγχώνευση τεχνικών υπηρεσιών 
με μη συναφές αντικείμενο αρμοδιοτήτων, καθώς και η 
τοποθέτηση σε θέση  ευθύνης των τεχνικών υπηρεσιών 
υπαλλήλων ειδικότητας μη συμβατής με το αντικείμενο της 
θέσης ενώ, επιπλέον, δεν προβλέπεται η κάλυψη θέσεων 
από διπλωματούχους Μηχανικούς νέων ειδικοτήτων, όπως 
οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, οι Μηχανικοί Παραγωγής 
και διοίκησης και οι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομί-
ας και Περιφερειακής ανάπτυξης. Ο Πρόεδρος του τεε 
στην επιστολή του αναφέρει ότι η ελλιπής στελέχωση των 
τεχνικών υπηρεσιών από υπαλλήλους και ιδιαίτερα από 
διπλωματούχους Μηχανικούς για την κάλυψη συγκεκρι-
μένων αναγκών δημιουργεί προβλήματα στην αποτελε-
σματική λειτουργία των υπηρεσιών εις βάρος του δημοσίου 
συμφέροντος. «Πάγια θέση του τεε είναι, η διάταξη του 
προσωπικού, ειδικά σε θέσεις που απαιτούν εξειδικευμέ-
νες τεχνικές γνώσεις, να γίνεται ορθολογικά και με βάση 
το γνωστικό αντικείμενο κάθε υπαλλήλου ώστε να μη δη-

μιουργούνται προβλήματα δεοντολογίας και εύρυθμης λει-
τουργίας στις υπηρεσίες», αναφέρει χαρακτηριστικά. ςτην 
επιστολή σημειώνεται ότι, η δυνατότητα να τοποθετούνται 
ως προϊστάμενοι των διπλωματούχων Μηχανικών υπάλλη-
λοι με υποδεέστερα προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά), όχι 
μόνον υποβαθμίζει και απαξιώνει τους διπλωματούχους 
Μηχανικούς, αλλά δημιουργεί και ουσιαστικά προβλήματα 
στο τεχνικό έργο των Φορέων. «ςε κάθε περίπτωση η το-
ποθέτηση προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων των 
τεχνικών υπηρεσιών από υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν 
πλήρη γνώση του αντικειμένου είναι άστοχες, δεδομένου 
ότι οι τεχνικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες για την εκπόνηση 
μελετών και εκτέλεση έργων και οι Προϊστάμενοι αυτών 
πρέπει να έχουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, πλήρη 
γνώση του επιστημονικού μέρους του αντικειμένου της 
υπηρεσίας και να μπορούν να λαμβάνουν τις απαραίτητες 
αποφάσεις – ευθύνες» τονίζει ο Πρόεδρος του τεε και 
προσθέτει «Παρακαλούμε, να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω 

σε περίπτωση τροποποίησης του συγκεκριμένου Οργανι-
σμού προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρε-
σίας και του δημοσίου συμφέροντος».
ςημειώνεται ότι όπως τονίζει η εΜδυδας ( Ένωση Μηχανι-
κών δημοσίων υπαλλήλων διπλωματούχων ανωτάτων ςχο-
λών) αττικής  «η αποδοτικότητα ενός Οευ, εξαρτάται από τη 
συμμετοχή των εργαζομένων στην επεξεργασία του. Χωρίς 
αυτήν είναι εικονική η αλλαγή του. η δημοτική αρχή δεν 
έλαβε υπόψη τις σοβαρές ενστάσεις που διατυπώθηκαν  
στη «διαβούλευση». δεν έλαβε υπόψη τις αλλεπάλληλες 
κλήσεις για συνάντηση από τους διπλωματούχους μηχανι-
κούς. δεν έλαβε υπόψη την παρέμβαση του τεχνικού επι-
μελητηρίου της ελλάδος, μέσω του εκπροσώπου του, στο 
δημοτικό ςυμβούλιο. δεν έλαβε υπόψη την αποχώρηση 
σύσσωμης της αντιπολίτευσης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. 
Και, προχωρώντας σε μια επίδειξη αντιδημοκρατικής συ-
μπεριφοράς ο δήμαρχος, ψήφισε το νέο Οευ μόνο με την 
παράταξή του.»

Παρέμβαση ΤΕΕ για το νέο Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων
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το νηπιαγωγείο της Γερμανικής ςχολής αθηνών, στο Μαρούσι, έργο των αρχιτεκτόνων 
Potiropoulos+Partners, τιμήθηκε πρόσφατα με το διεθνές βραβείο “Popular Choice Winner” του Architizer, 
στην κατηγορία Kindergartens, με συμμετοχές από περισσότερες από 100 χώρες και online ψηφοφορία 
από όλο τον κόσμο. ςύμφωνα με το ρεπορτάζ του νίκου Βατόπουλου για την ΚαΘηΜερινη, είναι μία 
σημαντική διάκριση που επιβραβεύει το συνεπές έργο ενός από τα καλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία της 
αθήνας, του δημήτρη Ποτηρόπουλου, της λιάνας Ποτηροπούλου και των συνεργατών τους. η απονομή του 
βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου 2016 σε ειδική εκδήλωση στην νέα υόρκη. το βραβείο αυτό 
έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά εξ ίσου σημαντικών διακρίσεων. το 2015 επελέγη ως υποψήφιο για το 
«European Union Prize» που απονέμει το Mies van der Rohe Foundation, ενώ την ίδια χρονιά τιμήθηκε με 
επαινο στο πλαίσιο των βραβείων «δομές» για το καλύτερο πραγματοποιημένο έργο των ετών 2010-2014.

Διεθνές βραβείο αρχιτεκτονικής για το  
Νηπιαγωγείο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

την δυνατότητα με ένα «κλικ» στον υπολογιστή τους να 
αποκτούν αντίγραφα οικοδομικών αδειών έχουν πλέον 
οι πολίτες στα Χανιά καθώς ξεκινούν από την υπηρεσία 
δόμησης του δήμου Χανίων οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης του κοινού. Όπως έγινε γνωστό σήμερα η 
πρώτη υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από τις 16 Μαΐου 2016 
και αφορά την παραλαβή ηλεκτρονικών αιτήσεων για αντί-
γραφα οικοδομικών αδειών, ενώ σε φάση ολοκλήρωσης 
βρίσκονται πολλές νέες υπηρεσίες απομακρυσμένης εξυ-
πηρέτησης για πολίτες. Οι ενδιαφερόμενοι για να μπορούν 
να έχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες θα πρέπει πρώτα 
να έχουν εγγραφεί στον δικτυακό τόπο του δήμου Χανίων, 
www.chania.gr, και να έχουν ταυτοποιηθεί, προσκομίζο-
ντας σε οποιαδήποτε δημοτική Eνότητα ή στην υπηρεσία 
δήμησης Χανίων, αποδεικτικό α.Φ.Μ. και αντίγραφο ταυ-
τότητας. τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν για 
να λαμβάνουν τις υπηρεσίες όσοι επιθυμούν βρίσκονται 
αναλυτικά στο portal www.chania.gr του δήμου. Ο αντι-

δήμαρχος Πολεοδομίας του δήμου Χανίων, Γεώργιος 
Φραγγεδάκης, με αφορμή τις νέες υπηρεσίες σε δήλωση 
του επισημαίνει: «σε λίγες ημέρες θέτουμε σε εφαρμογή 
το σχέδιό μας για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του κοι-
νού. η πρώτη υπηρεσία, που τίθεται σε εφαρμογή είναι 
αυτή της ηλεκτρονικής παραλαβής αιτήσεων αντιγράφων 
αδειών, οι οποίες κυμαίνονται ετησίως στις 2.500. Γίνο-
νται εύκολα αντιληπτά τα πολλαπλά οφέλη από αυτή την 
προσπάθεια τόσο για το εξυπηρετούμενο κοινό, όσο και 
για την υπηρεσία και το περιβάλλον, αφού πετυχαίνουμε 
εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και δυνάμεων. Με αυτούς 
τους άξονες λειτουργούμε καθημερινά σε συνεργασία με 
το τμήμα Προγραμματισμού του δήμου Χανίων, τους Μη-
χανικούς, το τ.ε.ε. και τους πολίτες, ενώ σύντομα θα μπο-
ρούμε να ανακοινώσουμε και νέες ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες. Καλούμε, λοιπόν, τους πολίτες και τους μηχανικούς 
να συμβάλλουν σ' αυτή τη δυναμική προσπάθεια, ακολου-
θώντας τις προτεινόμενες οδηγίες της υπηρεσίας μας».

Ηλεκτρονικά τα αντίγραφα οικοδομικών  
αδειών στο Δήμο Χανίων

Παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στην 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσε-
ων χρηματοδότησης στη δράση «Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι την 
24 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00. Παράλληλα ανα-
κοινώθηκαν ορισμένες διευκρινίσεις – τροπο-
ποιήσεις στον οδηγό εφαρμογής. Τα ενδιαφε-
ρόμενα μέλη του ΤΕΕ μπορούν να αναζητούν 
υπηρεσίες πληροφόρησης αναφορικά με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις 
δράσεις και καθοδήγησης για την σύνταξη και 
υποβολή των επιχειρηματικών τους σχεδίων 
στο help-desk, δηλαδή στο Γραφείο Ενημέ-
ρωσης Μηχανικών για το ΕΣΠΑ 2014-2020, με 

τίτλο «Info–thec, by TEE» που προσφέρουν 
το ΤΕΕ και η Attica Bank.

Παράταση για της  
αιτήσεις στη Δράση  
«Νεοφυής Επιχειρηματι-
κότητα» του ΕΠΑνΕΚ



 www.tuvaustriahellas.gr

A U S T R I A
H E L L A S

TÜV AUSTRIA HELLASΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Λεωφ. Μεσογείων 429, 

15343 Αγία Παρασκευή, 

Τ: +30 210 5220920,

F: +30 210 5203990,

E: training@tuvaustriahellas.gr

ÄéÜñêåéá Åêðáéäåõôéêïý ÐñïãñÜµµáôïò: 11 ÌáÀïõ – 11 Éïõíßïõ 2016
Το Πρόγραµµα είναι καινοτόµο και µοναδικό στην Ελλάδα. Με διακεκριµένους εισηγητές, στοχεύει στην 
εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας στον τοµέα αυτό, ιδιαίτερα του σύγχρονου µηχανικού (µελετητή, 
κατασκευαστή, επιβλέποντα). Παρέχει στους επιτυχόντες πιστοποιητικό τεχνικής επάρκειας & ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στην αγορά εργασίας. 
Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα εστιάζει σε εκείνες τις τεχνικές εργασίες στεγανοποίησης και θερµοµόνωσης που 
περιγράφονται στα εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ, καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισµός Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας Κτηρίων) και συµπληρώνεται όπου απαιτείται σε πολύ ειδικά θέµατα από το DIN 4108.

• ∆υνατότητα εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (e-learning) 
• ∆υνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού από διαπιστευµένο οργανισµό

∆ηλώστε έγκαιρα συµµετοχή: http://tuvaustriahellas.gr/training-cpd

H TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει

 για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

το εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης, µε τίτλο: 

Åßóáé µÝëïò ôïõ
Ôå÷íéêïý Åðéµåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò;

ÄÞëùóå óõµµåôï÷Þ êáé äéåêäßêçóå 
µßá õðïôñïößá ãéá äùñåÜí ðáñáêïëïýèçóç!

«Στεγανοποίηση, Θερµοµόνωση κτηρίων και επίλυση σύνθετων 
υγροθερµικών προβληµάτων κτηριακής παθολογίας

 βάσει τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ, ΚΕΝΑΚ, DIN 4108»

Υπό την Αιγίδα του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εταιρειών Μόνωσης



ENGINEERING SCHOOL

ΑπευθυνετΑι σε Απόφόιτόυσ των κλΑδων τησ μηχΑνικησ, 
τησ Αρχιτεκτόνικησ κΑι των θετικων κΑι εφΑρμόσμενων 
επιστημων.

Ολοκληρωμένη κατάρτιση στους ακόλουθους τομείς:

- τεχνολογίες πράσινης ενέργειας

- ενέργεια στον κτηριακό τομέα

- τεχνική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων

- ενεργειακή οικονομία

- ενέργεια και περιβάλλον

- ενεργειακή πολιτική

Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 
μέχρι 9 Μαΐου 2016 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Εξ αποστάσεως  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  

Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα - 
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Πληροφορίες για το πρόγραμμα:
Ανοικτό πανεπιστήμιο κύπρου, τηλ.: 00357 22 411802,
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/ses/





Απεργία – Αποχή  
 

Όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από 
την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια 

Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο 
των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο 

 

Από Δευτέρα 18/4/2016 μέχρι και Παρασκευή 
22/4/2016  

Aπό Μ. Δευτέρα 25/04/2016 μέχρι  
και Τρίτη 3/5/2016
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ 2015 ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  ςελίδες 1-3 | 27/4/2016

 Έκτακτη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης (Euro 
Summit) προσανατολίζεται να ζητήσει ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, μετά το χθεσινό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
ελληνικής κυβέρνησης και θεσμών σχετικά με τα προληπτικά μέτρα 
και τη συνακόλουθη ματαίωση του Eurogroup που είχε δρομολο-
γηθεί για τη Μεγάλη Πέμπτη.
Η χθεσινή εξέλιξη προκάλεσε οργή στο Μέγαρο Μαξίμου, πυρο-
δοτώντας έναν νέο κύκλο επαφών του ίδιου του πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα με ηγέτες και παράγοντες της Ε.Ε. προς αναζήτηση 
λύσης. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επικοινωνήσει σήμερα με 
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, ζητώ-
ντας την άμεση σύγκληση της Συνόδου της Ευρωζώνης, προκειμέ-
νου -όπως διαμηνύεται από το Μαξίμου- να διασφαλιστεί η τήρηση 
της συμφωνίας που υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο. Η ελληνική 
κυβέρνηση εκτιμά ότι η απαίτηση του ΔΝΤ για προληπτική νομο-
θέτηση μέτρων συνιστά παραβίαση του μνημονίου του περασμένου 
Ιουλίου, ενώ ο κ. Τσίπρας φέρεται να επισημαίνει ότι, πέραν των 
συνταγματικών κωλυμάτων, μία τέτοια εξέλιξη δεν πρόκειται να γί-
νει αποδεκτή όχι μόνον από την κυβερνητική πλειοψηφία αλλά και 
από το σύνολο της Βουλής, αφήνοντας έτσι ανοικτό το ενδεχόμενο 
για πολιτικές εξελίξεις. Σφόδρα ενοχλημένος από την εξέλιξη είναι 
και ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, που είχε εξαρχής εκφράσει επι-
φυλάξεις, χωρίς πάντως να τίθεται ζήτημα με την παραμονή του στο 
κυβερνητικό σχήμα.
«Χρειάζεται περισσότερος χρόνος», έγραψε ο εκπρόσωπος του Γε-
ρούν Ντάισελμπλουμ στο twitter χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι η 
συνάντηση για την πρώτη αξιολόγηση, για τα επιπλέον μέτρα αλλά 
και για το χρέος «μεταφέρεται για αργότερα».
Η ελληνική πρόταση για τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού διόρ-
θωσης πιθανών αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους, 
που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση στην τρόικα, δεν έγινε δεκτή, 
καθώς δεν υπήρχε καμία αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα. Γεγο-
νός το οποίο, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, βρίσκει αντίθετους 
τους δανειστές της χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 
αλλά και τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, που θέλουν 
η Αθήνα να ψηφίσει από τώρα όλα τα μέτρα (συνολικού ύψους 3,6 
δισ. ευρώ) που θα εφαρμόσει σε περίπτωση αστοχιών τα επόμενα 
χρόνια. Την ίδια στιγμή, πηγές των πιστωτών σημείωναν ότι η ελ-
ληνική πρόταση απερρίφθη για δύο βασικούς λόγους, αφενός δεν 
περιείχε συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα, αφετέρου δεν δέχο-
νταν το ελληνικό επιχείρημα περί συνταγματικού προβλήματος ως 
προς τη δυνατότητα νομοθέτησης μέτρων που θα ενεργοποιούνταν 
υπό προϋποθέσεις.
Χθες το απόγευμα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος 
Χουλιαράκης και ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, 
Δημήτρης Τζανακόπουλος, είχαν συνάντηση με τους επικεφαλής 
των θεσμών για να παρουσιάσουν τη νομική τεκμηρίωση της ελλη-
νικής πρότασης για το ζήτημα των προληπτικών μέτρων. Αργότερα, 
ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε μικρής διάρ-
κειας συνομιλία με τους επικεφαλής της τρόικας για το ίδιο θέμα, 
ενώ αμέσως μετά δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρουσίασε την πρότα-

σή της, με το ΔΝΤ να ανθίσταται σε αυτήν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πρόταση βασίζεται στην 
ύπαρξη ενός αυτόματου μηχανισμού διόρθωσης των αστοχιών. Η 
ελληνική πλευρά επιδιώκει τα μέτρα να λαμβάνονται όταν θα επι-
κυρώνονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
από την Eurostat τον Απρίλιο του επομένου έτους. Τότε ο υπουργός 
Οικονομικών θα αποφασίζει τι μέτρα θα ληφθούν και θα εφαρμό-
ζονται άμεσα, ενώ η Αθήνα δεν θέλει να αποκλείεται και η επιβολή 
φόρων, πέραν των περικοπών στις δαπάνες.
Οι δανειστές θεωρούν ότι η ελληνική πρόταση είναι «γενική» και 
σίγουρα δεν ικανοποιεί την ανάγκη να υπάρχει ένας «αξιόπιστος 
μηχανισμός», όπως λένε, που θα διαβεβαιώνει τους εταίρους αλλά 
και τις αγορές ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα σε 
περίπτωση που οι στόχοι δεν ικανοποιηθούν. Γι αυτό και θέλουν 
από τώρα η Ελλάδα να νομοθετήσει μέτρα ύψους 3,6 δισ. ευρώ, 
τα οποία θα εφαρμοστούν εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις μέσα στην 
επόμενη διετία.
«Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην πολιτική βούληση της ελλη-
νικής κυβέρνησης», λέει Ευρωπαίος αξιωματούχος, τονίζοντας ότι 
χρειάζονται συγκεκριμένος μηχανισμός και μέτρα. Ωστόσο κυβερ-
νητικά στελέχη σημείωναν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε νομικά 
ούτε πολιτικά.
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι το αδιέξοδο που έχει 
προκύψει στο θέμα των προληπτικών μέτρων μπορεί να χρειαστεί 
παρέμβαση σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό των επικεφαλής των 
θεσμών.

ΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  ςελίδες 1-4 | 27/4/2016

Το ενδεχόμενο σημαντικών καθυστερήσεων στην εκταμίευση της 
επόμενης δόσης σπεύδει να προλάβει η κυβέρνηση ζητώντας 
-όπως και πέρυσι- από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης να 
καταθέσουν τα διαθέσιμα τους στον λογαριασμό της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Μετά τα υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 
νοσοκομείων, του ΟΑΕΔ και του ΕΟΠΥΥ, σειρά πήρε η ελληνική 
Βουλή η οποία, όπως έκανε γνωστό ο Πρόεδρός της Νίκος Βού-
τσης, μετέφερε στον κοινό λογαριασμό το ποσό των 67 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δοθεί συνέχεια και 
με άλλους φορείς.
Τα χρήματα που μπορούν να συγκεντρωθούν στον λογαριασμό της 
Τράπεζας της Ελλάδος από το νέο «σκούπισμα» στους φορείς της 
γενικής κυβέρνησης ανέρχονται σε λίγες εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ. Θεωρούνται όμως πολύτιμα σε αυτή τη φάση, ώστε να 
θεωρείται δεδομένο ότι η χώρα μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρε-
ώσεις της εντός και εκτός συνόρων μέχρι τον Ιούνιο. Η κινητοποί-
ηση δεν θα γινόταν αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία είσπραξης του 
φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων από 
τον Απρίλιο. Ωστόσο, με την τροπή που πήραν τα πράγματα και την 
καθυστέρηση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων, τα πρώτα 
έσοδα από τον φόρο εισοδήματος θα εισρεύσουν από τον Ιούλιο.
Οι υποχρεώσεις στο εσωτερικό μέτωπο καλύπτονται κατά κύριο 
λόγο με το «πάγωμα» όλων των δαπανών που δεν έχουν να κάνουν 
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με βασικές λειτουργίες του κράτους ή υποχρεώσεις για μισθούς και 
συντάξεις. Ευτυχώς για την ελληνική πλευρά, από τις 13 Απριλίου 
που εξοφλήθηκε μια μεγάλη δόση ύψους 448 εκατ. ευρώ προς το 
ΔΝΤ μέχρι και τις αρχές Ιουνίου, δεν υπάρχει άλλη σοβαρή υποχρέ-
ωση. Ακόμη και ο Ιούνιος έχει μια δόση -και πάλι προς το ΔΝΤ- της 
τάξεως των 298,67 εκατ. ευρώ.
Το υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει ότι δυνατότητα αποπληρωμής 
των υποχρεώσεων του Ιουλίου χωρίς συμφωνία με τους θεσμούς 
δεν υπάρχει. Πέραν της δόσης του ΔΝΤ, ύψους 448 εκατ. ευρώ, 
υπάρχουν και δύο ομόλογα που έχει στην κατοχή της η ΕΚΤ ύψους 
2,267 δισ. ευρώ. Τέτοιο ποσό θεωρείται αδύνατον να συγκεντρωθεί 
χωρίς τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.

ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  ςελίδες 1-3 | 27/4/2016

 Αντιδράσεις προκάλεσε η είδηση της δημιουργίας hot spot σε 
Καλοχώρι, Σίνδο και Ωραιόκαστρο. Ο δήμαρχος Δέλτα τόνισε πως 
«Απαξιώνεται η τοπική αυτοδιοίκηση με εν κρυπτώ επιχειρήσεις», 
ενώ ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου είπε πως «Η δυτική πλευρά της πό-
λης υφίσταται απαξίωση».
Χθες συνεδρίασε εκτάκτως η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔΚΜ 
που ζήτησε ακρόαση από τον πρωθυπουργό ώστε να παρουσιάσει 
«τις πραγματικές διαστάσεις, αλλά και τις προεκτάσεις, του προ-
βλήματος και των μέχρι τώρα χειρισμών του». Παράλληλα υπέβα-
λε για ακόμη μια φορά τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση της 
προσφυγικής κρίσης.
Πιο συγκεκριμένα: «η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔΚΜ, που συ-
νήλθε, σήμερα (σημ. χθες) Μ. Τρίτη 26 Απριλίου 2016, σε έκτακτη 
συνεδρίασή της, με την συμμετοχή Δημάρχων της Δυτικής Θεσσα-
λονίκης, επαναλαμβάνει την έκκληση και υποβάλλει, για μια ακόμη 
φορά, τα ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 
1: Να ενημερωθεί, επιτέλους, η Τοπική Αυτοδιοίκηση για τον υπάρ-
χοντα σχεδίασμό διαχείρισης των προσφυγικών ροών.
2: Να σταματήσει η είσοδος και εγκατάσταση προσφυγικών πληθυ-
σμών στην Κεντρική Μακεδονία, στην οποία ήδη έχει συσσωρευθεί 
περισσότερο από το 60% των προσφύγων.
3: Να προσδιορισθεί το ανώτατο όριο του αριθμού των προσφύγων, 
που μπορεί να φιλοξενηθεί, προσωρινά, σε κάθε Περιφέρεια, ώστε, 
σε συνάρτηση και σε αναλογία με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά 
της κάθε Περιφέρειας, να υπάρχει δίκαιη, ισόρροπη και γεωγρα-
φικά ορθολογική κατανομή των προσφύγων σε όλη την έκταση της 
Χώρας (με την αυτονόητη εξαίρεση των ευαίσθητων περιοχών).
4: Να σταματήσει άμεσα η συλλήβδην μεταφορά προσφύγων από 
την Ειδομένη μόνον σε ορισμένους μόνον Δήμους της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης (όπως Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά) και να διε-
νεργηθεί η εκκένωσή της αναλογικά σε όλη την Ελλάδα.
5: Ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης να προσδιοριστεί και να 
λειτουργήσει άμεσα έστω και ένας χώρος στην ανατολική πλευρά 
του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (όπως επανειλημμένα έχει προ-
τείνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση), ώστε να αποφορτιστεί η τεταμένη 
ατμόσφαιρα που δημιουργείται. 
6: Να ενισχυθεί η δύναμη των Αστυνομικών Υπηρεσιών σε όλη την 

Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα στην περιοχές της προσωρινής 
εγκατάστασης των προσφύγων.

7: Να διασφαλιστεί η ομαλή επαναλειτουργία της οδικής και σιδη-
ροδρομικής σύνδεσης στην περιοχή της Ειδομένης.

Το Σάββατο άρχισαν οι εργασίες κατασκευής των δύο πρώτων βιο-
μηχανοστάσιων της Θεσσαλονίκης που θα φιλοξενήσουν πρόσφυ-
γες από την Ειδομένη μέχρι το Πάσχα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής του Δήμου 
Δέλτα, συνεργεία του Στρατού έχουν αρχίσει τις εργασίες σε βιο-
μηχανική αποθήκη στο Καλοχώρι, αλλά και στο παλιό βυρσοδεψείο 
«Καραμανλή», δίπλα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών.

Την αντίδρασή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Δέλτα Ευθύμιος Φωτό-
πουλος σχετικά με το κυβερνητικό σχέδιο για μεταφορά προσφύ-
γων και σε άλλες περιοχές του Δήμου Δέλτα. Και προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση: «Δυόμισι μήνες μετά τον πρώτο αιφνιδιασμό 
μας από την κυβέρνηση, όταν μάθαμε από τις τηλεοράσεις για τη 
δημιουργία Κέντρου Μετεγκατάστασης στα Διαβατά, πληροφορη-
θήκαμε από περίοικους το Σάββατο 23 Απριλίου ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη οργανωμένη επιχείρηση εκ μέρους της κυβέρνησης και 
ιδιωτών για την εγκατάσταση προσφύγων σε βιομηχανικά κτίρια 
της περιοχής του Καλοχωρίου και της Σίνδου. Είναι απαράδεκτο να 
απαξιώνεται η τοπική αυτοδιοίκηση με εν κρυπτώ επιχειρήσεις. Εί-
μαστε δημοκρατικά εκλεγμένοι, δεν είμαστε υποτακτικοί κανενός.

Φτάνει πια ο εμπαιγμός. Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε καμία μο-
νομερή ενέργεια της κυβέρνησης για το προσφυγικό. Όχι μόνο γιατί 
οι χώροι που επιλέγονται είναι ακατάλληλοι, μιας και δεν διαθέτουν 
βασικές υποδομές ενώ γειτνιάζουν με επαγγελματικούς χώρους. 
Αλλά κυρίως γιατί οι πληθυσμοί των προσφύγων που η κυβέρνηση 
έχει φέρει στο Δήμο Δέλτα είναι υπέρμετρα δυσανάλογοι με τον 
τοπικό πληθυσμό και σε καμία περίπτωση δεν πληρείται ο όρος της 
αναλογικής κατανομής.

Δεν θα επιτρέψουμε πια να μας εκθέτει η κυβέρνηση στα μάτια των 
συμπολιτών μας. Ας έρθουν εδώ οι αρμόδιοι υπουργοί και συντο-
νιστές να εξηγήσουν οι ίδιοι το σκεπτικό της κυβέρνησης στους 
πολίτες και στη διοίκηση του Δήμου. Και να δώσουν απαντήσεις 
στα εύλογα ερωτήματα για το τι θα γίνει με τη διατροφή, με το νερό, 
με τα σχολεία, με τις δουλειές, με τον κίνδυνο επιδημιών. .. (….)η 
κατάσταση στο προσφυγικό είναι εδώ και καιρό εκτός ελέγχου (...). 
Δεν δεχόμαστε την πολιτική του “αποφασίζομεν και διατάσσομεν”. 
Δε συναινούμε σε τέτοιες αποφάσεις που διαλύουν τον κοινωνικό 
ιστό και καταδικάζουν την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών. Αντί για 
ανάπτυξη, συνεχής υποβάθμιση. Θα αγωνιστούμε με κάθε νόμιμο 
και πρόσφορο τρόπο για να μην έρθουν άλλοι πρόσφυγες στο Δήμο 
Δέλτα και, κυρίως, για ν’ αδειάσει το ακατάλληλο στρατόπεδο 1090 
από τους 2.500 πρόσφυγες. Θα αγωνιστούμε, όπως κάνουμε πάντα, 
γι’ αυτό που μας ψήφισε δημοκρατικά ο λαός του Δήμου μας. Δεν 
είμαστε πειραματόζωα, δεν είμαστε σκουπίδια. Με μια κυβέρνηση 
που δεν συνεργάζεται, δεν μας ακούει, αλλά μας αιφνιδιάζει και 
μας εμπαίζει, δεν πρόκειται να συνεργαστούμε σε κανένα επίπεδο. 

Ζητούμε την παρέμβαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κε-
ντρικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. 
Ζητούμε την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού».


