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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ
Οι βουλευτές μηχανικοί που  

τυχόν ψηφίσουν το ασφαλιστικό 
θα έχουν ονοματεπώνυμο

το ΤΕΕ καλεί σε κινητοποιήσεις 

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

•  Οι βουλευτές μηχανικοί που τυχόν ψηφί-
σουν το ασφαλιστικό θα έχουν ονοματε-
πώνυμο - το ΤΕΕ καλεί σε κινητοποιήσεις 
(σελ.1)

•  Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή των 
Διπλωματούχων Μηχανικών  από τεχνικά 
συμβούλια και επιτροπές για το ασφαλι-
στικό (σελ.1,8)

•  ΓΣΕΕ: 48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΑ-
ΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (σελ.3)

•  ΑΔΕΔΥ: 48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 6 & 
7 ΜΑΗ - ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΟ-
ΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ (σελ.3)

•  Απεργιακό μπαράζ ενάντια στο ασφαλι-
στικό - Κλείνουν τα πάντα - Όλοι στους 
δρόμους (σελ.4)

•  Βουλή: Το Σαββατοκύριακο η συζήτηση 
για το ασφαλιστικό στην Ολομέλεια της 
Βουλής (σελ.4)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.9)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.10-11) 

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

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καλεί 
όλους τους μηχανικούς να συμμετέχουν 
στην Γενική Απεργία ενάντια στο νομοσχέ-
διο για το Ασφαλιστικό που προκήρυξε ήδη 
η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την Παρασκευή 6 
Μαΐου και το Σάββατο 7 Μαΐου, δηλαδή 
τις ημέρες της συζήτησης και της ψήφισης 
του νομοσχεδίου στη Βουλή.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 
δήλωσε: «το νομοσχέδιο για το ασφαλιστι-
κό είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι είναι 
στην πραγματικότητα ένα δημοσιονομικό 
και φορολογικό νομοσχέδιο. Αποδείξαμε 
με αναλογιστική μελέτη ότι η κυβερνητι-
κή πρόταση για το Ασφαλιστικό, μειώνει 
κατά 25% το χρόνο ζωής του Ταμείου 
των μηχανικών, του ΤΣΜΕΔΕ. Το Ταμείο 
των Μηχανικών είναι ακόμη και σήμερα 
ισχυρό και βιώσιμο και έτσι πρέπει να 
παραμείνει. Η κυβερνητική πρόταση για 
το νέο Ασφαλιστικό είναι λανθασμένη επι-
στημονικά, άδικη κοινωνικά και αναποτε-
λεσματική οικονομικά. Η μόνη αποδεκτή 
για την κοινωνία, για τους επιστήμονες, για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους 
μηχανικούς προοπτική είναι η απόσυρσή 
του. Τυχόν υπερψήφιση του ασφαλιστικού 
από τη Βουλή, χωρίς την κοινωνική συναί-
νεση, είναι έγκλημα απέναντι στις σημερι-
νές και ερχόμενες γενιές. Καλούμε τους 
συναδέλφους μηχανικούς βουλευτές να 
αντιληφθούν έστω και την ύστατη στιγμή ότι 

οι αποφάσεις τους καθορίζουν το μέλλον 
όλου του κλάδου. Θυμίζουμε σε όλους ότι 
τυχόν υπερψήφιση θα έχει ονοματεπώ-
νυμο: αυτό του καθενός και της καθε-
μίας που συναίνεσε στην καταστροφή 
μας. Καλούμε όλους τους μηχανικούς σε 
αγώνα τις επόμενες ημέρες, για να καταλά-
βει έμπρακτα η Κυβέρνηση και η Βουλή ότι 
αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει τη συναίνεση 
της κοινωνίας».
Τις επόμενες ημέρες, τις ημέρες συζή-
τησης και ψήφισης στη Βουλή του νομο-
σχεδίου αυτού, το ΤΕΕ καλεί όλους τους 
Διπλωματούχους Μηχανικούς και όλο τον 
τεχνικό κόσμο της χώρας να απεργήσουν 
και να απέχουν από τις εργασίες τους, 
να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά σε 
όλες τις κινητοποιήσεις των κοινωνικών 
και συνδικαλιστικών φορέων σε κάθε πόλη 
της χώρας.
Οι μηχανικοί της χώρας συνεχίζουν την 
Απεργία – Αποχή τους από την συμμε-
τοχή σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και 
Μελετών καθώς και από το σύνολο των 
Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (π.χ. 
Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και Με-
λετών, Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, 
Αυθαιρέτων κλπ.), 
Το ΤΕΕ καλεί τον κάθε συνάδελφο μηχανι-
κό να βροντοφωνάξει «όχι στο νόμο που 
μας πετάει στο δρόμο». Αυτός ο αγώνας 
είναι πλέον αγώνας επιβίωσης.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10-11
Μαΐου
2016

11
Μαΐου
2016

13-14
Μαΐου
2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερο-
μεταφορές του Σήμερα και του Αύριο
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η Γέφυρα Τσακώνας»
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6ο Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική  
Αεροπορική Ένωση

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων 
Έργων Κατασκευής και 
Συντήρησης Συγκοινωνιακών 
Υποδομών 

Ελληνική Ένωση Εργαστη-
ρίων

 “Η Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Θήρας: 
Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον” είναι ο τίτλος της 
έκθεσης σπουδαστικών εργασιών της σχολής αρ-
χιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
που θα εγκαινιαστεί στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό 
Κέντρο, το Σάββατο 7 Μαΐου, στις 16:30.
Η έκθεση αφορά στις σπουδαστικές εργασίες 
του διατομεακού μαθήματος του 5ου εξαμήνου 
«Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων 
και Συνόλων» του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, 
που φέτος πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη. Η 
προσέγγιση καθενός οικισμού έγινε με βάση συ-
γκεκριμένη μεθοδολογία. Ξεκίνησε με τη μελέτη 
των βασικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν τη 
συγκρότηση και τη μορφή του, προχώρησε στην 
καταγραφή στοιχείων του αρχιτεκτονικού, μορφο-
λογικού, δομικού χαρακτήρα των κτισμάτων και 
κατέληξε στον προσδιορισμό και την αξιολόγηση 
του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα κάθε 
συνόλου. Η επί τόπου εργασία πραγματοποιήθηκε 
στα τέλη του Οκτωβρίου 2015.

Η παραδοσιακή  
αρχιτεκτονική  
της Σαντορίνης       
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

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 Chicago Athenaeum Μuseum of Architecture 
and Design -σε συνεργασία με το  European 
Centre for Architecture Art, Design and Urban 
Studies- διοργανώνει έκθεση αρχιτεκτονικής με 
τίτλο: “Réinventer Paris". Τα εγκαίνια θα πραγ-
ματοποιηθούν στις 13 Μαΐου στις 7.00 μ.μ. στο 
Contemporary Space Athens (Μητροπόλεως 
74, Πλάκα), ενώ η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 
12/6/2016. Αφορμή, ο διαγωνισμός επανασχεδια-
σμού που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Μεγάλα 
αρχιτεκτονικά γραφεία της Γαλλίας θα παρου-
σιάσουν  στο ελληνικό κοινό τις μελέτες και τα 
σχέδια των κτηρίων από την γαλλική πρωτεύουσα, 

φωτογραφίες, μακέτες και videos που αφορούν 
τον επανασχεδιασμό των κτιρίων.
‘Με στόχο να αναδιαμορφώσει το αστικό ιστό του 
Παρισιού, το “Réinventer Paris" είναι μια έκθεση 
η οποία περιλαμβάνει 23 προτάσεις σχεδιασμού 
στην προσπάθεια να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός 
ανάμεσα σε αρχιτεκτονικά έργα που αφορούν όλη 
τη σύγχρονη γαλλική πρωτεύουσα, τονίζεται σε 
ανακοίνωση’. Η έκθεση γίνεται υπό την αιγίδα του  
Γαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου(ΕΓΕΒΕ). Πληροφορίες για τις 23 ομάδες 
του διαγωνισμού «Réinventer Paris» στο: www.
contemporaryspaceathens.com

   Από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2016 διοργανώνεται, 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το 14ο Συνέδριο της 
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (στο Κέντρο Διάδοσης 
Επιστημών (ΚΕΔΕΑ) του Α.Π.Θ.).
Στην επιστημονική εκδήλωση θα παρουσιαστούν 
τα αποτελέσματα των ερευνών περισσότερων από 
1.000 συγγραφέων από 38 χώρες, με 270 επιστημο-
νικές εργασίες που καλύπτουν τα κύρια αντικείμενα 
των Γεωεπιστημών. Θα αναπτυχθούν θέματα όπως: 
Ορυκτολογία-Πετρολογία, Δομή του γήινου φλοιού της 
χώρας, Ενεργά Σεισμικά ρήγματα, θέματα Σεισμολο-

γίας, ο πρόσφατος σεισμός της Λευκάδας, Γεωχη-
μεία, Ρύπανση της ατμόσφαιρας και του εδάφους, 
Θαλάσσια και παράκτια γεωμορφολογία κ.ά. Επίσης 
θα παρουσιαστούν εξειδικευμένα θέματα περιβάλλο-
ντος και εφαρμογές της Γεωλογίας σε μεγάλα τεχνικά 
έργα (κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις εδαφών, αγωγοί 
φυσικού αερίου κ.ά.). Προγραμματίζονται επίσης δυο 
μετα-συνεδριακές επιστημονικές εκδρομές, η πρώτη 
στην Αμφίπολη (Γεωλογική δομή κάτω Στρυμόνα, 
λόφου Καστά) και η δεύτερη στον Όλυμπο.
Πληροφορίες: www.ege2016.gr

Αρχιτεκτονική έκθεση: "Réinventer Paris"

Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής  
Γεωλογικής Εταιρείας 



ΓΣΕΕ: 48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΕΔΥ: 48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 6 & 7 ΜΑΗ - ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ

Διάλεξη των αρχιτεκτόνων Πρόδρομου Νικηφορίδη και Bernard Cuomo  
στο πλαίσιο των «Καταθέσεων Πολιτισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η ανακοίνωση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα-
τών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για τη 48ωρη Γενική Απεργία 
έχει ως εξής: «Με διαδικασίες fast track η κυβέρ-
νηση επιχειρεί να αιφνιδιάσει την ελληνική κοι-
νωνία προωθώντας τη ψήφιση του ασφαλιστικού 
και φορολογικού νομοσχεδίου μέσα στο Σαββα-
τοκύριακο. Mετά τις αιφνιδιαστικές πράξεις νο-
μοθετικού περιεχομένου και την επιβολή μέτρων 
με κατεπείγουσες διαδικασίες, τώρα προχωρά και 
σε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. 
H ΓΣΕΕ αντιδρώντας τόσο στο περιεχόμενο του 
ασφαλιστικού και του φορολογικού νομοσχεδί-
ου, που αποτελεί ταφόπλακα για εργαζόμενους 

και συνταξιούχους, αλλά και στις απαράδεκτες 
Κυβερνητικές πρακτικές που δεν έχουν προηγού-
μενο, σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της Εκτε-
λεστικής της Επιτροπής, υλοποιώντας την ομόφω-
νη απόφαση της Διοίκησης της Συνομοσπονδίας,  
προκηρύσσει  48ωρη Γενική Απεργία για αύριο 
Παρασκευή 6/5 και Σάββατο 7/5 2016. 
Η Συνομοσπονδία έχει λάβει ήδη απόφαση και για 
24ωρη Γενική Απεργία για την Κυριακή 8 Μαΐου – 
ημέρα κατά την οποία έχει επιβληθεί το άνοιγμα 
των καταστημάτων – και Συλλαλητήριο στην Αθή-
να στις 10 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος. Τα 
Συλλαλητήρια που θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες 

πόλεις της χώρας μετά τις τελευταίες εξελίξεις 
μετατρέπονται στις κεντρικές απεργιακές συγκε-
ντρώσεις των συνδικάτων.
 Η ΓΣΕΕ καλεί σε μαζική και αγωνιστική συμμε-
τοχή στις Γενικές Απεργίες και στα Συλλαλητήρια 
και ζητά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να 
καταδικάσουν κοινοβουλευτικά το πραξικόπημα 
της Κυβέρνησης. Όσο η κυβέρνηση αγνοεί την 
κοινωνία και τις ανάγκες της, όσο παραμένει προ-
σηλωμένη σε μέτρα και πολιτικές που φτωχοποι-
ούν τον ήδη  ταλαιπωρημένο κόσμο της μισθωτής 
εργασίας, η απάντησή μας θα δίνεται στους δρό-
μους με συνεχή αγώνα.»

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για τη 48ωρη Γενική Απεργία έχει ως εξής: «Με μία 
κατάπτυστη απόφασή της η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. επέλεξε την 
8η Μαΐου -μέρα που τα Συνδικάτα τιμούν τα 130 χρόνια από τους αγώνες της 
Πρωτομαγιάς, του Σικάγο του 1886- να ψηφίσει στη Βουλή το νομοσχέδιο που 
σαρώνει ότι απέμεινε όρθιο από την Κοινωνική Ασφάλιση στη χώρα μας και 
εξαπολύει νέα φορολογική επιδρομή εναντίον των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. 
Μετά τις αιφνιδιαστικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και την επιβολή 
μέτρων με κατεπείγουσες διαδικασίες, τώρα προχωρά και σε κοινοβουλευτι-
κό πραξικόπημα, επιβεβαιώνοντας, για άλλη μια φορά, ότι στη χώρα μας δεν 
λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
καλεί όλες τις Ομοσπονδίες, τα Νομαρχιακά της Τμήματα, τα πρωτοβάθμια 
Σωματεία και όλους τους εργαζομένους στο Δημόσιο, τους ανέργους και τους 
συνταξιούχους σε παλλαϊκή κινητοποίηση για να ακυρώσουμε τα σχέδια ψή-
φισης και εφαρμογής των μνημονιακών εκτρωμάτων. Η Εκτελεστική Επιτρο-

πή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μετά από έκτακτη συνεδρίασή της σήμερα, Πέμπτη 5 Μαΐου 
2016, αποφάσισε:

1. 48ωρη Γενική Απεργία σε όλο το Δημόσιο την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 
7 Μαΐου 2016.

2. Απεργιακό Συλλαλητήριο την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00 στην 
Πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς τη Βουλή.

3. Συλλαλητήριο στην Πλατεία Συντάγματος την Κυριακή, 8 Μαΐου 2016 και 
ώρα 18:00, ημέρα που σχεδιάζει η Κυβέρνηση να ψηφίσει στη Βουλή το αντι-
λαϊκό νομοσχέδιο και που οι εργαζόμενοι της χώρας μας γιορτάζουν αγωνι-
στικά την Εργατική Πρωτομαγιά»

Επίσης υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, 8 Μάη 2016 διοργανώνονται συλλαλη-
τήρια από τα συνδικάτα για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς και στην 
Αθήνα θα πραγματοποιηθεί Συγκέντρωση στις 10:00πμ, στην Πλατεία Κλαυθ-
μώνος και πορεία προς τη Βουλή.

Συνεχίζονται την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 στις 18.00 οι «Καταθέσεις Πολιτι-
σμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος με τη διάλεξη των αρχιτεκτόνων Πρόδρομου 
Νικηφορίδη και Bernard Cuomo, οι οποίοι θα αναπτύξουν το θέμα: «Στο δημό-
σιο χώρο: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Ηράκλειο/Καβάλα/Κοζάνη/Νεάπολη/Ταγγέρη/
Χανιά». Οι δύο αρχιτέκτονες θα μιλήσουν για τη σημασία του δημόσιου χώρου, 
με άξονα τις πόλεις εκείνες στις οποίες η αναβάθμισή του προσέδωσε νέα δυ-
ναμική. Αφορμή δεν θα είναι μόνον η Ανάπλαση της Νέας Παραλίας Θεσσαλο-
νίκης, η οποία είναι δικό τους έργο, αλλά και οι μελέτες τους για πολλές ελληνι-
κές και ξένες πόλεις. Θα αναφερθούν ιδιαιτέρως στη διαχείριση του δημόσιου 
χώρου και στις προσπάθειες για τη διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
που αυτός αποκτά μετά την εφαρμογή των αρχιτεκτονικών μελετών. Η διάλε-
ξη θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Κεντρικού 
Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (2ος όροφος, Είσοδος: Εδουάρδου 
Λω και Σταδίου). Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας και 
η είσοδος θα είναι δυνατή μία ώρα πριν από την έναρξη της διάλεξης. Για την 
είσοδο στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ή 
δημοσιογραφικής ταυτότητας.
Ο Πρόδρομος Νικηφορίδης και ο Bernard Cuomo συνεργάζονται από το 1986. 
Η κοινή πορεία τους ξεκίνησε από την αρχιτεκτονική σχολή της Τουλούζης στις 

αρχές της δεκαετίας του '80. Στα σημαντικότερα έργα τους μέχρι σήμερα συ-
γκαταλέγονται: Κτίριο κατοικιών στο Παρίσι (1992–1994), Πολιτιστικό Κέντρο 
και Θέατρο στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης (1997), η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης 
(2006–2009), η Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης (2000–2014) και το 
Κέντρο Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού (ΚΕΠΕΔΙΧ) της Τράπεζας της 
Ελλάδος στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (2001–2009). Τους έχουν απονεμηθεί δε-
κάδες διεθνή και ελληνικά βραβεία, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Αρχιτεκτο-
νικής για την πενταετία 2004-2008 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 
(2009) και το βραβείο UIA - International Union of Architects - Friendly spaces 
accessible to all για την Ανάπλαση της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης (2014). 
Πρόσφατα επελέγησαν από την AIAC (Italian Association for Architecture and 
Criticism) και το περιοδικό A10 new European architecture στην τελική λίστα 
IN Practice με τα 37 καλύτερα ευρωπαϊκά αρχιτεκτονικά γραφεία που λειτουρ-
γούν έξω από την «αρχιτεκτονική ελίτ». Έχουν λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις 
και συνέδρια. Την ημέρα της διάλεξης, το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος 
(Αμερικής 3) θα παραμείνει ανοικτό έως τις 18.00, δίνοντας τη δυνατότητα σε 
όσους ενδιαφέρονται να το επισκεφθούν και παράλληλα να δουν την έκθεση 
ζωγραφικής «Μιχαήλ Αξελός (1877-1965), Ανάμεσα σε δύο κόσμους» που φι-
λοξενείται εκεί αυτή την περίοδο.
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Απεργιακό μπαράζ ενάντια στο ασφαλιστικό - Κλείνουν τα πάντα - 
Όλοι στους δρόμους

Βουλή: Το Σαββατοκύριακο η συζήτηση για το ασφαλιστικό  
στην Ολομέλεια της Βουλής

Σε απεργιακό κλοιό μπαίνει από αύριο η χώρα 
καθώς σε 48ωρη απεργία προχωράνε την 
Παρασκευή και το Σάββατο ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ 
αντιδρώντας έτσι στην ενέργεια της κυβέρνησης 
να φέρει στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέ-
διο. Η πρωτεύουσα θα μείνει χωρίς ηλεκτρικό 
σιδηρόδρομο, τραμ και μετρό την Παρασκευή και 
το Σάββατο. Επίσης η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανακοίνωσε την 
συμμετοχή της στην απεργία κάτι που σημαί-
νει πως η χώρα θα μείνει χωρίς τρένα από τα 
μεσάνυχτα της Πέμπτης έως και την Κυριακή. Σε 
48ωρη απεργία προχωρά η Ένωση Εργαζομένων 
ΗΛΠΑΠ (τρόλεϊ) αύριο Παρασκευή και μεθαύριο 
Σάββατο. Οι εργαζόμενοι στον ΗΛΠΑΠ έχουν 
επίσης αποφασίσει στάσεις εργασίας την Κυριακή 
από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί 
και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδι-
ας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει 
εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για τον εορτασμό της εργατικής 
Πρωτομαγιάς. Σαρανταοχτάωρη απεργία θα 
πραγματοποιήσουν το Σάββατο και την Κυριακή οι 
εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, συμμετέχοντας στην πα-
νελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ. Θα κυκλοφορήσουν 
λεωφορεία με προσωπικό ασφαλείας. Στη 48ωρη 
Γενική Απεργία συμμετέχει με απόφασή της και 
η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Επίσης δεμένα θα μείνουν από 
σήμερα το πρωί και για τέσσερις ημέρες τα πλοία 
στα λιμάνια εξαιτίας της απεργίας που προκήρυξε 
η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία από σήμερα 
6 Μαΐου στις 6.00 το πρωί έως στις 6 το πρωί της 
Τρίτης 10 Μαΐου. Στελέχη της ΠΝΟ μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφεραν ότι οι απεργιακές κινητο-
ποιήσεις που γίνονται με αφορμή την κατάθεση 
του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη βουλή και 
στις οποίες ενσωματώνεται και ο εορτασμός 
της Εργατικής Πρωτομαγιάς με συμμετοχή των 
Ελλήνων ναυτικών στην 24ωρη κινητοποίηση της 
ΓΣΕΕ την Κυριακή 8 Μαΐου, θα έχουν προοπτική 
κλιμάκωσης.
ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ αποφάσισαν το 24ωρο κλείσιμο 
των εμπορικών καταστημάτων και των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων την ερχόμενη Κυριακή 
8 Μαΐου 2016, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την 
ψήφιση του ασφαλιστικού κι ενώ θα έπρεπε να 
λειτουργήσουν (είναι μία από τις επτά Κυριακές 
του χρόνου που λειτουργούν όλα τα καταστήματα). 

Απεργιακές κινητοποιήσεις διοργανώνουν όλα τα 
συνδικάτα σε όλες τις πόλεις της χώρας σήμερα, 
αύριο και μεθαύριο, υπό την ομπρέλα της γενικής 
απεργίας των ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ και των αποφάσεων 
των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματεί-
ων. Στις κινητοποιήσεις σε κάθε γωνιά της χώρας 
συμμετέχουν όλοι οι επιστημονικοί φορείς και οι 
φορείς των ελευθέρων επαγγελματιών.
Σε καταψήφιση του νομοσχεδίου για το Ασφαλι-
στικό καλεί τους βουλευτές συναδέλφους του ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, ύστερα από 
απόφαση της διοικούσας επιτροπής, «προκειμέ-
νου να αντιληφθούν έστω και την ύστατη στιγμή 
ότι οι αποφάσεις τους καθορίζουν το μέλλον όλου 
του κλάδου». «Θυμίζουμε σε όλους, ότι τυχόν 
υπερψήφιση θα έχει ονοματεπώνυμο: αυτό του 
καθενός και της καθεμίας που συναίνεσε στην 
καταστροφή μας», επισημαίνει ο κ. Στασινός, 
καλώντας, «όλους τους μηχανικούς σε αγώνα τις 
επόμενες ημέρες, για να καταλάβει έμπρακτα η 
κυβέρνηση και η Βουλή ότι αυτό το νομοσχέδιο 
δεν έχει τη συναίνεση της κοινωνίας». Ειδικό-
τερα, με ανακοίνωσή του, το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας καλεί όλους τους μηχανικούς να 
συμμετέχουν στην γενική απεργία ενάντια στο 
νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό που προκήρυξε 
ήδη η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την Παρασκευή 6 
Μαΐου και το Σάββατο 7 Μαΐου, δηλαδή τις ημέρες 
της συζήτησης και της ψήφισης του νομοσχεδίου 
στη Βουλή.
Στην 48ωρη απεργία των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ συμ-
μετέχουν ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και 
η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία την Παρα-
σκευή 6 Μαΐου και το Σάββατο 7 Μαΐου. Ο ΠΙΣ και 
η ΕΟΟ καλούν τους ιατρούς να συμμετάσχουν στις 
κινητοποιήσεις ενάντια στο ασφαλιστικό – φορο-
λογικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση.
Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) αποφάσισε να συμμετάσχει 
στην απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ με 48ωρη 
απεργία από τις 06.00 της Παρασκευής 6 Μαΐου 
2016 έως τις 06.00 της Κυριακής 8 Μαΐου 2016 
σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης Χθες ξεκίνησαν και  καταλήψεις σε 
ΧΥΤΑ, δημοτικά γκαράζ, και σε άλλα δημοτικά 
κτίρια από εργαζομένους της Αυτοδιοίκησης. Οι 

κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν με τη συμμετο-
χή των εργαζομένων στην 48ωρη πανελλαδική 
απεργία που έχει ήδη αποφασιστεί για τις ημέρες 
συζήτησης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στην 
Ολομέλεια της Βουλής. Λόγω των κινητοποιήσεων 
των δημοτικών υπαλλήλων, έχουν δημιουργηθεί 
προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων. 
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για 
«αντι-ασφαλιστικό νομοσχέδιο» που «έχει ένα 
μόνο στόχο: να αφομοιώσει όλες τις μνημονιακές 
δεσμεύσεις που επιβάλλουν στη ζωή μας εξα-
θλίωση, περιθωριοποίηση, ανεργία. Αφαιρώντας 
ακόμη και από τους απόμαχους της εργασίας το 
δικαίωμα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης [και] στε-
ρώντας από τη νέα γενιά την όρεξη και την ελπίδα 
για ένα καλύτερο αύριο».
Την ίδια στιγμή σε αγωνιστική ετοιμότητα καλεί με 
ανακοίνωση της τους αγρότες του νομού Λάρισας 
αλλά και όλης της χώρας η Συντονιστική Επιτροπή 
Αγροτών, στην οποία μετείχε και το μπλόκο των 
Τεμπών, προκειμένου να συμμετάσχουν δυναμικά 
στην διαμαρτυρία που θα γίνει στην Αθήνα την 
ημέρα που θα ψηφιστούν «τα νομοσχέδια-ταφό-
πλακα για όλους που αφορούν στο ασφαλιστικό 
και στο φορολογικό». Όπως τονίζεται στην ανα-
κοίνωση τα νομοσχέδια αυτά θα φέρουν οικονομι-
κή καταστροφή στο εισόδημα, χωρίς υγειονομική 
κάλυψη και με μειώσεις συντάξεων για αγρότες, 
κτηνοτρόφους, νέους αγρότες, ελεύθερους επαγ-
γελματίες, εργάτες και συνταξιούχους και καλεί 
όλους να αντισταθούν
Την ίδια στιγμή  τρεις ξεχωριστές απεργιακές συ-
γκεντρώσεις κλιμακώνει το ΠΑΜΕ τις αντιδράσεις 
ενάντια στην ψήφιση του ασφαλιστικού-φορο-
λογικού νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα η πρώτη θα 
πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 6 Μαΐου 
στις 11.00 π.μ. στην Ομόνοια, θα ακολουθήσει νέα 
συγκέντρωση την ίδια ώρα πάλι στην Ομόνοια το 
Σάββατο 7 Μαΐου, ενώ η κορύφωση θα γίνει με τη 
συγκέντρωση που θα γίνει την Κυριακή 8 Μαΐου 
στο Σύνταγμα στις 10.30 π.μ. Το ΠΑΜΕ τονίζει πως 
«έφτασε η ώρα της μάχης» και καλεί όλους στο 
δρόμο «για να μην περάσει ο νόμος-λαιμητόμος 
για το ασφαλιστικό, το νέο φορολογικό». Το ΠΑΜΕ 
ζητάει από τους εργαζόμενους να νεκρώσουν τα 
πάντα και να σταματήσει η παραγωγή παντού.

Την πρόταση της κυβέρνησης να διεξαχθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο η 
συζήτηση επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, 
επικύρωσε κατά πλειοψηφία η Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής. Με 

την κυβερνητική πρόταση διαφώνησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 
10.00 το πρωί του Σαββάτου και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής. 
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 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 Τετάρτη 04/05/2016 μέχρι και Παρασκευή 
06/05/2016  
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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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ΨΗΦΟΣ - ΕΞΠΡΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΤΟΧΟ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 1 | 6/5/2016

Με διπλή στόχευση, να επιδείξει κατ’ αρχήν προς τους εταίρους και 
δανειστές την αποφασιστικότητά της για νομοθέτηση των συμφωνη-
θέντων και, κυρίως, να εξασφαλίσει τη θετική ψήφο των βουλευτών 
της πριν μια ενδεχόμενη αρνητική έκβαση του Eurogroup της προ-
σεχούς Δευτέρας τους προκαλέσει νέους ενδοιασμούς, η κυβέρνηση 
αποφάσισε χθες την επίσπευση της εισαγωγής στην Ολομέλεια του 
νομοσχεδίου με την ασφαλιστική και φορολογική μεταρρύθμιση.
Ο αρχικός σχεδιασμός του Μεγάρου Μαξίμου για εισαγωγή στην 
Ολομέλεια του νομοσχεδίου τη Δευτέρα και ψηφοφορία την Τε-
τάρτη ανατράπηκε αργά το βράδυ προχθές και αφού οι κυβερ-
νητικές αλλαγές είχαν προηγουμένως λάβει την έγκριση του 
Euroworking Group, έγκριση που, όπως ανέφεραν κυβερνητικά 
στελέχη, πιστοποιούσε ότι η κυβέρνηση προχωρώντας την ψήφι-
ση του εν λόγω «πακέτου» μέτρων, δεν δρα μονομερώς.
Η προοπτική να μεσολαβήσει το Eurogroup της Δευτέρας πριν 
από την ψηφοφορία για ασφαλιστικό - φορολογικό είχε προκα-
λέσει προβληματισμό στο Μαξίμου και ανησυχία ότι εάν από το 
Eurogroup δεν προκόψει θετικό για την κυβέρνηση αποτέλεσμα, 
αλλά δοθεί μήνυμα σκληρής γραμμής, όσον αφορά την αναγκαι-
ότητα να ψηφισθούν τα λεγόμενα προληπτικά μέτρα, θα υπάρξει 
αντίδραση από τους βουλευτές, που θα θέσουν θέμα μη ψήφισης 
και των υπολοίπων μέτρων. Αντίθετα, με το να έλθει η ψηφοφο-
ρία πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup, «κανένας βουλευτής 
δεν θα αναλάβει την ευθύνη να μεταδώσει εικόνα αποσταθερο-
ποίησης της κυβέρνησης λίγο πριν από την επίτευξη συμφωνί-
ας», όπως ανέφερε συνεργάτης του πρωθυπουργού.
Ο κ. Αλέξης Τσίπρας συγκαλεί σήμερα, στις 3 μ.μ., συνεδρίαση 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να απευ-
θυνθεί στους βουλευτές του και να τους καλέσει να ολοκληρώ-
σουν όλοι μαζί την κρίσιμη προσπάθεια για να κλείσει η πρώτη 
αξιολόγηση, προκειμένου η οικονομία να εισέλθει σε αναπτυξι-
ακή τροχιά. Αναφορικά με το νομοσχέδιο που καλούνται εσπευ-
σμένα να ψηφίσουν την Κυριακή, ο πρωθυπουργός θα υπερα-
μυνθεί της διαπραγματευτικής στρατηγικής που ακολούθησε η 
κυβέρνηση και της κατά το Μέγαρο Μαξίμου- επιτυχίας που είχε, 
καθώς, όπως οι συναρμόδιοι υπουργοί επαναλαμβάνουν, η κυ-
βέρνηση κατάφερε να μη μετακινηθεί πίσω από τις  «κόκκινες» 
γραμμές που είχε θέσει. Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα 
που διένειμε χθες το Μαξίμου, η μεταρρύθμιση που έρχεται στη 
Βουλή «διασφαλίζει πλήρως τις συντάξεις, προστατεύει τους πιο 
αδύναμους, κατανέμει αναλογικότερα τα φορολογικά βάρη και 
τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα 
του ασφαλιστικού συστήματος».Από το πρωθυπουργικό περι-
βάλλον μεταδίδεται κλίμα αισιοδοξίας, όσον αφορά την ψήφιση 
του νομοσχεδίου το βράδυ της Κυριακής. Θεωρείται ότι, καθώς 
ασφαλιστική και φορολογική μεταρρύθμιση έχουν συζητηθεί επί 
μακράν στα αρμόδια κομματικά όργανα αλλά και στις Επιτροπές 
της Βουλής, οι όποιες ενστάσεις, διαφωνίες, επιφυλάξεις υπήρ-
χαν στους κόλπους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν «χαρτο-
γραφηθεί» και απαντηθεί και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει φόβος 
διαφοροποιήσεων.

ΔΥΟ ΒΟΜΒΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 1 | 6/5/2016

 Δύο βόμβες για συνεχείς μειώσεις συντάξεων κρύβουν οι ανα-
λογιστικές μελέτες για το ασφαλιστικό που συνοδεύουν το νομο-
σχέδιο το οποίο ψηφίζεται άρον άρον στη Βουλή.
Το πρώτο στοιχείο είναι ότι παρά τις μειώσεις συντάξεων και 
παρά την αύξηση των εισφορών, το έλλειμμα στο ασφαλιστικό 
θα είναι μεγαλύτερο ως το 2019. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η 
εξέλιξη της συνταξιοδοτικής δαπάνης, δηλαδή το ποσό που θα 
πρέπει να δαπανά το κράτος κάθε χρόνο για συντάξεις επιδόματα 
και άλλες παροχές, θα βαίνει μειούμενη, αλλά με μικρό ρυθμό 
ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Τα δύο αυτά στοιχεία προδίδουν ότι το αργότερο ως το τέλος 
του 2017 θα χρειαστούν πρόσθετα και πιο επώδυνα μέτρα για τις 
συντάξεις προκειμένου να καταστεί βιώσιμο το ασφαλιστικό με 
λιγότερα αντί μεγαλύτερα ελλείμματα.
Ως ένα βαθμό μάλιστα η νέα επιδρομή που ετοιμάζει στις συ-
ντάξεις η κυβέρνηση, πριν καλά καλά ψηφιστεί η πρώτη δόση 
των μέτρων που κόβουν ως και 50% τις συντάξεις των νέων δι-
καιούχων, σκιαγραφείται τόσο μέσα από άρθρα του νομοσχεδίου 
όσο και μέσα από συνταγματικές ερμηνείες περί προστασίας των 
συντάξεων για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Το υπουργείο Εργασίας, για να δικαιολογήσει τις περικοπές που 
φέρνει με το νέο νόμο, αλλά και για να προετοιμάσει τις μειώσεις 
που θα έρθουν στη συνέχεια, ερμηνεύει άρθρα του Συντάγματος 
και για να αποφύγει την αντισυνταγματικότητα στις νέες περικο-
πές προβάλλει τον ισχυρισμό ότι...« σε περιόδους που ο Κρατικός 
Προϋπολογισμός δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνταξιοδοτι-
κών παροχών και την ταυτόχρονη διάθεση κονδυλίων για συνταγ-
ματικούς κατοχυρωμένους σκοπούς, κρίνεται σύμφωνη προς την 
αρχή της αναλογικότητας η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των 
συνταξιοδοτικών παροχών, με συντελεστές που καταλήγουν σε 
μικρότερες συντάξεις, ιδίως για κατηγορίες συνταξιούχων που 
είχαν πολύ υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης».
Στην ουσία στρώνεται το χαλί για να περάσουν και κάθε επόμενη 
επί τα χείρω αλλαγή με νέες περικοπές, «σε περιόδους που ο 
Κρατικός Προϋπολογισμός δεν επαρκεί για την κάλυψη των συ-
νταξιοδοτικών παροχών», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη 
μελέτη του υπουργείου Εργασίας για την καταγραφή των επιπτώ-
σεων από το νέο ασφαλιστικό. Το έλλειμμα θα είναι μεγαλύτερο 
στις συντάξεις μετά τη μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου. Από 16,3 
δισ το 2015 και 16,5 δισ το 2016 θα φτάσει στα 16,72 δισ. το 2019, 
ενώ το 2009 ήταν 15,75 δις. Αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση, το 
έλλειμμα θα ήταν 1 7,2 δισ ευρώ το 2019. Αυτό που πάει να πε-
τύχει η κυβέρνηση είναι ότι παίρνει μέτρα της τάξης των 2,5 δισ 
ευρώ στο ασφαλιστικό για να μειώσει το έλλειμμα μέχρι το 2019 
μόλις κατά 500 εκατ. ευρώ! Στην πράξη ομολογούν ότι το μόνο 
σίγουρο μέτρο που μπορεί να αποδώσει είναι το ψαλίδι στις συ-
ντάξεις και όχι η αύξηση των εσόδων.
Ο λόγος, δε, που το έλλειμμα μετά τη μεταρρύθμιση Κατρούγκα-
λου θα είναι μεγαλύτερο το 2019 απ’ ό,τι το 2015 και το 2016 είναι 
επειδή η μελέτη του υπουργείου έχει πάρει ως βάση υπολογι-
σμού τις εξοικονομήσεις από τις νέες συντάξεις και όχι από τις 
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παλιές που μέχρι νεωτέρας θα συνεχίσει να τις καταβάλλει 
χωρίς περικοπές. Η δε συνταξιοδοτική δαπάνη υπολογίζεται 
στο 15,6% του ΑΕΠ το 2019, ενώ χωρίς τη μεταρρύθμιση θα 
ήταν στο 16,29%. Για το 2016 η δαπάνη μετά την εφαρμογή των 
μέτρων θα φτάσει στο 17,16% του ΑΕΠ, ήτοι στα 30,1 δισ. ευρώ. 
Την ίδια στιγμή όμως στα άρθρα του νομοσχεδίου κρύβονται 
και άλλα μέτρα που έρχονται με την εφαρμογή του νέου νόμου. 
Το άρθρο 29, για παράδειγμα, κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις 
για το Δημόσιο καθώς αναφέρεται ότι για τους συνταξιούχους 
του Δημοσίου που θα ενταχθούν από την 1η/1/2017 στον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης θα ισχύσει το καθεστώς που 
διέπει τις συντάξεις του ΙΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συντά-
ξεις του Δημοσίου, όχι μόνο οι νέες που θα εκδοθούν μετά την 
ισχύ του νόμου, αλλά και οι καταβαλλόμενες, θα εξομοιωθούν 
πλήρως με τις συντάξεις του ΙΚΑ, και εν προκειμένω τα επιδό-
ματα εξομάλυνσης από τις σημερινές συντάξεις του Δημοσίου, 
που κυμαίνονται από 11 ως 45 ευρώ το μήνα, θα σταματήσουν 
να καταβάλλονται.
Πέραν αυτών, για να δικαιολογήσουν τις περικοπές που θα 
έχουν όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, βαφτίζουν «εισόδημα αξιο-
πρεπούς διαβίωσης» τα 537 ευρώ το μήνα για ένα άτομο και 
τα 1.350 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια, τη στιγμή που 
είναι ζήτημα αν με αυτά τα χρήματα μπορεί να ζήσει ένα νοι-
κοκυριό, ιδίως όταν η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εξαπολύσει 
μια άνευ προηγουμένου φοροεπιδρομή με μέτρα 9 δισ. ευρώ.

Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΚΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 7 | 6/5/2016

Αμετάβλητος παρέμεινε τον Απρίλιο ο Δείκτης Οικονομικού 
Κλίματος στην Ελλάδα, στις 90,3 μονάδες από 90,1 μονάδες 
τον αμέσως προηγούμενο μήνα, με τους αναλυτές του ΙΟΒΕ 
να σημειώνουν ότι και πάλι κινείται σε επίδοση που υστερεί 
σημαντικά έναντι της αντίστοιχης περσινής, η οποία ήταν στις 
93,3 μονάδες. Η εξέλιξη αποδίδεται στην εκκρεμότητα που 
υπάρχει με την πρώτη αξιολόγηση, που έχει ως αποτέλεσμα 
να παρατείνεται και να κλιμακώνεται η αβεβαιότητα.
Στην πλευρά των επιχειρήσεων καταγράφεται άμβλυνση της 
απαισιοδοξίας στο λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες και 
σχεδόν σταθερότητα στη βιομηχανία, ενώ αντίθετα στις κατα-
σκευές -κυρίως τις ιδιωτικές- καταγράφεται νέα επιδείνωση 
των προσδοκιών. Επιπρόσθετα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
συνεχίζει να υποχωρεί, σημειώνοντας νέο χαμηλό των τελευ-
ταίων 3,5 ετών. Αναλυτικότερα: 
- Στη βιομηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή 
τους προσεχείς μήνες αμβλύνονται ελαφρά, το ισοζύγιο στις 
εκτιμήσεις για τα αποθέματα παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ 
οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση 
βελτιώνονται ήπια. 
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών, έπειτα από επτά μή-
νες ανόδου, υποχωρεί τον Απρίλιο οριακά στις 93,7 (από 94,8) 
μονάδες, παραμένοντας πάντως υψηλότερα έναντι της αντί-
στοιχης περσινής του επίδοσης (84,6 μον.).
- Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα 

κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως και οι αντίστοιχες για την 
τρέχουσα ζήτηση αμβλύνονται, ενώ στις προβλέψεις για τη 
βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης το σχετικό ισοζύγιο δεν 
μεταβάλλεται και παραμένει αρνητικό. Ο Δείκτης Επιχειρημα-
τικών Προσδοκιών βελτιώνεται ελαφρά και τον Απρίλιο, φθά-
νοντας στις 70,6 (από 66) μονάδες, κινούμενος πάντως σε ελα-
φρώς χαμηλότερη επίδοση από την αντίστοιχη περσινή (73,1 
μον.). Από τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές 
εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, 
όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της 
ζήτησης αμβλύνονται, ενώ στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα 
ζήτηση το αρνητικό ισοζύγιο δεν μεταβάλλεται. Αναλυτικότε-
ρα, ο δείκτης των εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των 
επιχειρήσεων διαμορφώνεται στις -17 (από -26) μονάδες, ενώ 
στα ίδια επίπεδα κινείται το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για την 
τρέχουσα ζήτηση (-17 μον.).

- Στο λιανικό εμπόριο, οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις τρέ-
χουσες πωλήσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα, όπως και οι 
αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, 
ενώ τα αποθέματα εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα του φυ-
σιολογικού για την εποχή. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδο-
κιών βελτιώνεται τον Απρίλιο, κινούμενος στις 97,5 (από 94,4) 
μονάδες, υψηλότερα μάλιστα και σε σύγκριση με την αντίστοι-
χη περσινή του επίδοση (87,9 μον.). Από τις κύριες μεταβλητές 
του δείκτη, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις 
εξασθενούν, όπως και ο δείκτης εκτιμήσεων για τα αποθέματα 
που λαμβάνει πλέον θετικό πρόσημο και υποδηλώνει διόγκω-
σή τους. Η βελτίωση του δείκτη είναι αποτέλεσμα της αλλαγής 
τάσης στη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων, με τις επι-
χειρήσεις να εμφανίζονται γενικά πιο αισιόδοξες για το επό-
μενο τρίμηνο.

- Στις κατασκευές, η χειροτέρευση του κλίματος εκπορεύεται 
από την επιδείνωση στις προβλέψεις για το τρέχον επίπεδο 
εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά και από την πτώση του δεί-
κτη απασχόλησης, κυρίως τις ιδιωτικές κατασκευές. Ο Δεί-
κτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών εξασθένησε τον Απρίλιο 
για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και διαμορφώθηκε στις 57,5 
(από 65,8) μονάδες, ελαφρώς χαμηλότερα και σε σχέση με 
την αντίστοιχη περσινή του επίδοση (59,7 μον.). 

Η υποχώρηση των προσδοκιών προήλθε από την επιδείνωση 
στις προβλέψεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών των επιχει-
ρήσεων, αλλά και από την πτώση του δείκτη προβλεπόμενης 
απασχόλησης στις ιδιωτικές κατασκευές, με τους αντίστοι-
χους δείκτες στα δημόσια έργα να είναι σταθεροποιημένοι. 
Αναλυτικά, στο σύνολο του τομέα ο αρνητικός δείκτης στις 
προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων 
μεταβλήθηκε αρνητικά και τον Απρίλιο κατά 8 μονάδες, στις 
-64, με το 67% (από 65%) των επιχειρήσεων να διατυπώνει 
απαισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών του το 
επόμενο τρίμηνο και ένα 4% (από 9%) να αναφέρει το αντίθετο.


