
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 το ταμειακό αποτέλεσμα της κε-
ντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2.499 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 
2.213 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σύμφωνα με την ΤτΕ. Στο 

εννεάμηνο τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 31.463 
εκατ. ευρώ, από 34.459 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπο-
λογισμού διαμορφώθηκαν σε 33.832 εκατ. ευρώ, από 36.447 εκατ. ευρώ πέρυσι 

την ίδια περίοδο.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το ανολοκλή-
ρωτο έργο του 
Κτηματολογίου 
αμαυρώνει και 
πάλι την εικόνα 
της χώρας – και 
αναδεικνύει την 
αναποτελεσμα-
τικότητα των 
κυβερνήσεων

ΣΗΜΕΡΑ Ξανά στο επίκεντρο αρνητικής 
διεθνούς δημοσιότητας  

το Κτηματολόγιο

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

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

Την έλλειψη εθνικού κτηματολογίου 
στην Ελλάδα σχολιάζει σε δημοσί-
ευμά του το πρακτορείο ειδήσεων 
Reuters, τονίζοντας ότι όταν η Ελ-
λάδα υπέβαλε αίτηση για το πρώτο 
σχέδιο διάσωσης το 2010, μόνο 
η ίδια και η Αλβανία δεν διέθεταν 
κτηματολόγιο. Όπως υποστηρίζει 
το δημοσίευμα, εμπειρογνώμονες 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 
διαμηνύουν όλα αυτά τα χρόνια ότι 
η έλλειψη ασφάλειας του δικαίου 
σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
και χρήσης της γης αποτελούν σημα-
ντικό εμπόδιο για τις επενδύσεις στη 
χώρα, την κατάλληλη φορολόγηση 
και την οικονομική ανάπτυξη. Πλέον 
η Ελλάδα έχει υπογράψει το τρίτο 
πρόγραμμα διάσωσης και σε καθένα 
από αυτά τα προγράμματα έχει γίνει 
σαφές πως η ολοκλήρωση του εθνι-
κού κτηματολογίου αποτελεί προτε-
ραιότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός 
πως οι εταίροι της Ελλάδας έχουν 
δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ για την παροχή βοήθειας, 
η χώρα δεν έχει καταφέρει ακόμα 
να το ολοκληρώσει, σχολιάζει το 
δημοσίευμα.
Σύμφωνα με το διεθνές πρακτο-
ρείο, η συνεχιζόμενη απουσία ενός 
ολοκληρωμένου κτηματολογίου είναι 

ένας λόγος για τον οποίο ένα πρό-
γραμμα ιδιωτικοποιήσεων ανακοινώ-
θηκε το 2011 και αρχικά στόχευε σε 
έσοδα 50 δισ. ευρώ και σε διάστημα 
πέντε ετών έχει πέσει στα 3,1 δισ. 
ευρώ. Η κρατική ακίνητη περιουσία 
δεν μπορεί να πουληθεί ενώ την ίδια 
ώρα μεγαλώνουν οι διαφορές στα 
δικαστήρια σχετικά με την ιδιοκτη-
σία, τα όρια και την οριοθέτηση. 
«Πρέπει να επιβεβαιώσουμε τους 
επενδυτές πως ό, τι παίρνουν από το 
ελληνικό κράτος πράγματι υπάρχει» 
δήλωσε η Λίλα Τσιτσογιανοπούλου, 

η εντεταλμένη Σύμβουλος του 
ΤΑΙΔΕΠ. Σύμφωνα με τον Δημήτρη 
Ρόκο, διευθυντή Προγραμματισμού 
και Επενδυτικών Προγραμμάτων του 
Κτηματολογίου, μόλις το 25,3% της 
χώρας έχει χαρτογραφηθεί πλήρως, 
ενώ ένα 22% αποτελούν τα έργα και 
οι συμβάσεις, οπότε απομένει πάνω 
από το 50% της χώρας! 

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

•  Ξανά στο επίκεντρο αρνητικής διε-
θνούς δημοσιότητας το Κτηματολόγιο 
(σελ.1)

•  Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 
φέρνει εξοικονόμηση πόρων αλλά 
χρειάζεται επενδύσεις (σελ.3)

•  Μόλις το 8,7% των Νέων στην Ελλάδα 
Έχει Τεχνικές Γνώσεις Προγραμματι-
σμού (σελ.4)

•  Με ενεργειακή σφραγίδα οι ελληνο-
γαλλικές επαφές στην Αθήνα (σελ.4)

•  Διπλασιάστηκε από τις αρχές του χρό-
νου το μερίδιο αγοράς των εναλλακτι-
κών πάροχων ρεύματος (σελ.4)

•  7ο Διεθνές Συνέδριο Έρευνας στις 
Μεταφορές (σελ.2)

•  Συνέδριο του ΕΜΠ, για την ανάπτυξη 
του ορεινού περιβάλλοντος (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

21
Οκτωβρίου

2015

31
Οκτωβρίου

2015

2
Νοεμβρίου

2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: “Πλη-
ροφοριακό σύστημα διαχείρισης προδιαγραφών 
Ενόπλων Δυνάμεων”
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Energy in Buildings 
2015»
ΑΘΗΝΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: "Ορθές πρακτικές σκυροδέτησης: 
το πριν, το κατά και το μετά"
ΑΘΗΝΑ

Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άμυνας, Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας

Ελληνικό Παράρτημα της 
Αμερικάνικης Ένωσης Μηχα-
νικών Θέρμανσης, Ψύξης και 
Κλιματισμού- ASHRAE 

Επιτροπή Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Ελλά-
δας (ΣΠΜΕ) 

  Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και 
Δικτύων Μεταφορών (I.MET.) και ο Σύλλο-
γος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) 
διοργανώνουν το 7ο Διεθνές Συνέδριο για 
την Έρευνα στις Μεταφορές με κεντρικό 
θέμα: «Από την πρωτογενή έρευνα στις 
καινοτόμες εφαρμογές» το οποίο και θα 
διεξαχθεί στην Αθήνα (αμφιθέατρο Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αναστάσεως 2 
και Τσιγάντε, 
Χολαργός), 
στις 5 και 6 
Νοεμβρίου 
2015.
Το συνέ-
δριο για την 
Έρευνα στις 
Μεταφορές 
στην Ελλάδα 
(International 
Congress on 
Transport 
Research - 
ICTR) αποτελεί 
πλέον θεσμό 
στη σύγχρονη 
έρευνα στον 
τομέα των 
μεταφορών 
και απευ-
θύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονι-
κής κοινότητας, καθώς και στους φορείς 
άσκησης διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. 
Απευθύνεται επίσης στον ιδιωτικό τομέα 
όπου σχεδιάζονται, αναπτύσσονται ή/και 

υλοποιούνται καινοτόμες εφαρμογές στον 
τομέα των μεταφορών. Κύριοι στόχοι του 
είναι η παρουσίαση πρόσφατων ερευνών και 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, η εξέταση των 
σύγχρονων εξελίξεων, η συσχέτιση έρευνας 
και πολιτικής και η ανταλλαγή απόψεων σε 
θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Θεματικές περιοχές:

•Βιώσιμη 
κινητικότητα
•Εμπορευμα-
τικές μετα-
φορές και 
logistics
•Ασφάλεια 
μεταφορών
•Ενέργεια και 
περιβάλλον
•Οικονομική 
και πολιτική 
μεταφορών
Το 7ο Συνέ-
δριο για την 
Έρευνα στις 
Μεταφορές 
αφορά σε όλα 
τα συστήματα 
μεταφοράς 
(οδικά, σιδη-
ροδρομικά, 

θαλάσσια και εναέρια) και τους συνδυα-
σμούς αυτών και στοχεύει σε επιστημονικές 
εργασίες υψηλού επιπέδου.
Πληροφορίες: www.ictr.gr, info.ictr2015@
gmail.com

7ο Διεθνές Συνέδριο Έρευνας στις Μεταφορές

Το 8ο Διεπιστημονικό, Διαπανεπιστημιακό συνέ-
δριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε./ Ε.Μ.Π., θα πραγματο-
ποιηθεί στο Μέτσοβο, τον Σεπτέμβριο 2016. 
 Θέμα του συνεδρίου είναι: «Η ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη των ορεινών και των γεωγραφικά 
απομονωμένων περιοχών» και μέσα απ' αυτό 
επιδιώκεται –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- 
«η στενότερη προσέγγιση του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων 
και Θεσσαλίας, αλλά και όλης της Ελλάδας, με 
τα σχετικά Ερευνητικά Κέντρα και του φορείς 
του δημόσιου και του κοινωνικού τομέα, καθώς 
και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών διεπιστημονικών 
ερευνητικών συνεργασιών, οι οποίες, πέρα από τις 
θεωρητικές αναλύσεις και συμβολές στα θέματα 
του συνεδρίου, θα πραγματεύονται και συγκε-
κριμένες σχετικές εφαρμογές, οι οποίες θα αφο-
ρούν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Ελλάδας 
και ιδιαίτερα των ορεινών, των νησιωτικών και των 
γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών της, αλλά 
και της Ηπείρου ειδικότερα». 
Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, διπλωματούχοι 
μηχανικοί, ερευνητές και μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού του Ε.Μ.Π. και των Α.Ε.Ι. 
της χώρας, θα πρέπει να υποβάλουν περιλήψεις 
των εισηγήσεών τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 
2015, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: drdrok@
central.ntua.gr, mirc@central.ntua.gr και kvas@
survey.ntua.gr, καθώς και στη διεύθυνση: Ομότιμο 
Καθηγητή Δ. Ρόκο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. /Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης 
Τομέας Τοπογραφίας Σχολή Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών EMP, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 
80 Ζωγράφου Αθήνα.
Πληροφορίες: http://www.ntua.gr/MIRC/ 

Συνέδριο του ΕΜΠ, για 
την ανάπτυξη του ορεινού 

περιβάλλοντος   
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Η
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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
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Η ενεργειακή αναβάθμιση  
κτιρίων φέρνει εξοικονόμηση  

πόρων αλλά χρειάζεται επενδύσεις

Παράταση προθεσμίας  
κτηματογράφησης

Προκήρυξη αξιοποίησης ακινήτου

Η ΕΤΑΔ, ως Σύμβουλος Αξιοποίησης 
του ΤΑΙΠΕΔ, ανακοινώνει την έναρξη 
δύο νέων ομάδων διαγωνισμών ακι-
νήτων (e-Auction V) με προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών και 
εγγράφων Α΄Φάσης την 10η και 17η 
Δεκεμβρίου 2015 αντίστοιχα. Τα ακί-
νητα των νέων ηλεκτρονικών διαγωνι-
σμών είναι τα εξής:
Κοσκινού Ρόδου, 193 στρ -  Κοσκινού 
Ρόδου, 19 στρ. - Άγιος Μάμας, Χαλκι-
δική, 26 στρ. - Παλαιά πόλη Ναυπλί-
ου, τριόροφο κτίριο - Λεύκες Πόρου 
Κεφαλλονιάς, 6,4 στρ. - Ράγια Πόρου 
Κεφαλλονιάς  6,3 στρ. - Ράγια Πόρου 
Κεφαλλονιάς 16 στρ. - Στυλίδα Φθι-
ώτιδας, 1,3 στρ. - Στυλίδα Φθιώτιδας, 
2 στρ. – Άργος 1.5στρ. - Καλλιθέα, 
Αθήνα, πενταώροφη πολυκατοικία  - 
Πολύγωνο, Αθήνα, Γωνιακό ισόγειο 
κατάστημα – Καλαμάτα, έναντι Δη-
μαρχείου, οικόπεδο με 3 κτίσματα, εκ 
των οποίων τα δύο διατηρητέα, - Κου-
μαριά, Βέροια, οικόπεδο 1,6 στρ. με 
κτίσμα 103τμ. Περισσότερες λεπτο-
μέρειες και αναλυτικές περιγραφές 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
www.e-publicrealestate.gr

Το ποσό των 80-153 δισ. ευρώ από την παραγωγή ενέργειας έως το 2050, 
θα μπορούσε να εξοικονομήσει η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων 
της Ε.Ε. σύμφωνα με νέα έκθεση που συνέταξε η Ecofys. Τα οικονομι-
κά οφέλη αφορούν τόσο την ηλεκτροπαραγωγή, όσο και τα δίκτυα και 
προστίθενται στα οφέλη από την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση εκτιμάται ότι μέσω της ενεργει-
ακής αναβάθμισης των κτιρίων η ζήτηση για ρεύμα και τα φορτία αιχμής 
θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 57 Γιγαβάτ πανευρωπαϊκά, όσο δηλαδή 
είναι το άθροισμα της ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος σε Ολλανδία και Αυ-
στρία. Την ίδια ώρα η Κομισιόν προτείνει απεξάρτηση από τον άνθρακα 
σε ποσοστό 80-95% ως το 2050, αλλά ο στόχος θα απαιτήσει σημαντι-
κές επενδύσεις στα δίκτυα, οι οποίες μπορούν να απαλυνθούν μέσω της 
ενεργειακής αναβάθμισης. Σημειώνεται ότι το σχέδιο δράσης της Κο-
μισιόν για την ενεργειακή αποδοτικότητα αποσκοπεί στη δημιουργία 2 
εκατ. θέσεων εργασίας, σε ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα και σε οφέλη 
1.000 ευρώ ανά νοικοκυριό στην Ε.Ε. Προκειμένου, όμως, να επιτευχθεί 
ο στόχος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% ως το 2020, εκτι-
μάται ότι χρειάζονται επενδύσεις 60-100 δις. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΧΑ ΑΕ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δή-
λωσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δή-
μων/Κοινοτήτων  στους Καλλικρατικούς Δήμους Κιλκίς και Παιονίας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στους εν λόγω 
ΟΤΑ, οι κάτοικοι εσωτερικού, εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, μπορούν να 
υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης 
της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελί-
δας www.ktimatologio.gr, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2016 (υπ’ αρ. 650/6/13-10-2015 
απ. ΔΣ ΕΚΧΑ ΑΕ). Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται 
οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Το ΝΠΙΔ «ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ / Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης – Επικούρησης Ασφαλιστών και 
Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώ-
τες να καταθέσουν τις προτάσεις τους για αξιοποίηση του ακινήτου του Ταμείου που βρίσκεται 
στη συμβολή των οδών Χαλκοκονδύλη & Κάνιγγος. Προτάσεις, σχετικά έγγραφα και στοιχεία 
επικοινωνίας παραδίδονται εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο του Ταμείου (Πατησίων 
48, Αθήνα, 10682) μέχρι τις 23-10-2015 με την ένδειξη «Αξιοποίηση Ακινήτου του ΤΕΑΕΑΠΑΕ 
επί των οδών Χαλκοκονδύλη & Κάνιγγος». Ο φάκελος μπορεί να περιέλθει και ταχυδρομικά με 
αποδεικτικό αποστολής μέχρι τη λήξη της ως άνω προθεσμίας. Εναλλακτικά οι προτάσεις συ-
νεργασίας μπορούν να σταλούν στο e-mail info@teaeapae.gr μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Μακρύ δρόμο, προκειμένου να προσεγγίσει τις ευ-
ρωπαϊκές επιδόσεις σε επίπεδο ψηφιακών δεξιο-
τήτων, πρέπει να διανύσει η Ελλάδα. Σε μια χρονική 
συγκυρία, που η Ελλάδα κάνει “πρωταθλητισμό” 
στην ανεργία μεταξύ των νέων ανθρώπων, στη χώρα 
μας διαπιστώνεται μεγάλο έλλειμμα ψηφιακών δε-
ξιοτήτων, που αποτελούν διαβατήριο για την αγορά 
εργασίας. Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση όσον 
αφορά τον αριθμό των νέων, ηλικίας 16 έως 24 ετών, 
που έχουν γνώσεις Προγραμματισμού. Συγκεκριμέ-
να, μόλις το 8,7% των νέων - το χειρότερο ποσοστό 
σε όλη την Ευρώπη - έχουν γράψει ένα πρόγραμμα 
υπολογιστή με χρήση ειδικής γλώσσας Προγραμ-
ματισμού. Η Ελλάδα αυτή απέχει μακράν από το 
μέσο Κοινοτικό όρο, που βρίσκεται στο 19,7% και 
βρίσκεται στο άλλο άκρο των βέλτιστων επιδόσεων 
της Φινλανδίας, όπου το ποσοστό των νέων ηλικίας, 
16 έως 24 ετών, που έχουν γράψει ένα πρόγραμμα 
υπολογιστή με χρήση ειδικής γλώσσας Προγραμ-
ματισμού, ανέρχεται στο 37%. Το συγκεκριμένο κενό 
δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά κάθε άλλο παρά 
άνευ σημασίας είναι, καθώς οι βασικές ικανότητες 
προγραμματισμού θεωρούνται, σήμερα, αναγκαίες 
για πολλές θέσεις εργασίας. Τη δεύτερη θέση με-
ταξύ των χωρών της Ε.Ε., που διακρίνονται για τις 
επιδόσεις των νέων σε θέματα Προγραμματισμού, 
κατέχει η Μάλτα με ποσοστό 28%, ακολουθούμενη 
από τη Σουηδία και την Εσθονία με 25,6% έκαστη, 
με την Κροατία να έπεται σε απόσταση αναπνοής 
με 25,5%, και την Ισπανία να τη διαδέχεται με 25,2%. 

Στο άλλο άκρο της κατάταξης, ελαφρώς καλύτερες 
επιδόσεις από την Ελλάδα έχει η Ρουμανία, όπου 
το ποσοστό των νέων ηλικίας, 16 έως 24 ετών, που 
έχουν γράψει ένα πρόγραμμα υπολογιστή με χρήση 
ειδικής γλώσσας Προγραμματισμού, διαμορφώνε-
ται μόλις στο 8,88%, με την Τσεχία να συγκεντρώνει 
ποσοστό 9,49%, με το ποσοστό της Βουλγαρίας να 
φθάνει το 10,9% και την Ιρλανδία να κατέχει ποσο-
στό 12,4%. Αν και ο μέσος Κοινοτικός όρος του 19,7% 
θεωρείται χαμηλός με βάση τα διεθνή δεδομένα, η 
Ε.Ε. φαίνεται ότι κάνει βήματα βελτίωσης, αφού η 
αντίστοιχη επίδοση ένα χρόνο νωρίτερα ήταν 11%.
Το έλλειμμα των ψηφιακών δεξιοτήτων αποστερεί 
“πόντους” ανταγωνιστικότητας από την ελληνική νε-
ολαία, σε μια εποχή που τα digital skills εξελίσσο-
νται σε σημαντικό asset, ιδίως για την απασχόληση 
των νέων. Ήδη σήμερα, για το 90% των επαγγελμά-
των απαιτούνται ορισμένες ικανότητες στον τομέα 
των ΤΠΕ. Επιπλέον, οι επαγγελματίες του τομέα των 
ΤΠΕ αποτελούν κομβικό πυλώνα του σύγχρονου 
εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας, με τη ζήτηση να αυξάνεται, 
ετησίως, κατά 3% και τον αριθμό των πτυχιούχων 
Πληροφορικής να μην μπορεί να ανταποκριθεί στη 
ζήτηση. Ως εκ τούτου, πολλές θέσεις εργασίας για 
ΤΠΕ μένουν κενές, παρά το υψηλό επίπεδο ανεργί-
ας στην Ευρώπη. Εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά το 
θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μπο-
ρεί να υπάρχει έλλειψη μέχρι και 825.000 επαγγελ-
ματιών στον τομέα των ΤΠΕ έως το 2020.

Νέος διαγωνισμός 
του ΤΑΙΠΕΔ

Μόλις το 8,7% των Νέων στην Ελλάδα  
Έχει Τεχνικές Γνώσεις Προγραμματισμού 



Μικρή, αλλά σταθερή είναι η αύξηση του με-
ριδίου των εναλλακτικών προμηθευτών στην 
λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατα-
γράφεται από τις αρχές του χρόνου. Σύμ-
φωνα με το μηνιαίο δελτίο του Σεπτεμβρίου 
του Λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ (Δελτίο 
Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ Σεπτέμβριος 
2015), το ποσοστό των ανεξάρτητων προμη-
θευτών, έχει αυξηθεί σταδιακά από 3% τον 
Ιανουάριο του 2015 σε ποσοστό κοντά στο 
6% τον Σεπτέμβριο, με αντίστοιχες μειώσεις 
του ποσοστού της ΔΕH. Ειδικότερα, στο τέ-
λος Σεπτεμβρίου οι εναλλακτικοί πάροχοι συ-
γκέντρωσαν συνολικά το 5,7% με τη ΔΕΗ να 
έχει το υπόλοιπο 94,13%. Οι καθετοποιημένες 
επιχειρήσεις (Ηρων, ELPEDISON, Protergia) 
συγκεντρώνουν συνολικά το 4,5% περίπου 
της αγοράς, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό του 1% 
συνολικά μοιράζονται οι επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται αποκλειστικά στην προμή-
θεια (GREEN, Watt and Volt, NRG, Volterra). 
Σημειώνεται πως στην πρόσφατη συμφωνία 
που υπέγραψε η Ελληνική κυβέρνηση με τους 
πιστωτές της περιλαμβάνεται η μεταρρύθμιση 
του κλάδου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας, με ενέργειες που περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων την υιοθέτηση μοντέλου δημοπρασιών 
λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από τη ΔΕΗ προς τους ανεξάρτη-
τους προμηθευτές, με βάση το γαλλικό πρότυ-
πο των δημοπρασιών NOME, ώστε σταδιακά 
το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά λιανικής να 
υποχωρήσει κάτω από το 50% μέχρι το 2020. 
Φυσικά η τρέχουσα μείωση του μεριδίου της 
ΔΕΗ οφείλεται και σε συγκυριακούς παράγο-
ντες, όπως οι χαμηλές τιμές ηλεκτρισμού στις 
γειτονικές χώρες που επέτρεπαν εισαγωγές σε 
ανταγωνιστικό κόστος (η τάση αυτή διεκόπη 
με την επιβολή των capital controls), αλλά και 
στην υποχώρηση των τιμών φυσικού αερίου 
που μείωσαν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής 

για τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται 
στην αγορά.

Διπλασιάστηκε από  
τις αρχές του χρόνου 
το μερίδιο αγοράς των 
εναλλακτικών πάροχων 
ρεύματος

Υπό διαμόρφωση είναι η ατζέντα των θεμάτων 
που θα περιλαμβάνονται στις επαφές του πρω-
θυπουργού και των υπουργών με τον γάλλο πρό-
εδρο Ολάντ, ο οποίος φτάνει αυτή την εβδομάδα 
στην Αθήνα. Μεταξύ των προσώπων που θα συ-
νοδεύουν τον Ολάντ είναι οι υπουργοί Σεγκολέν 
Ρουαγιάλ και Μισέλ Σαπέν. Όπως αναφέρεται σε 
ενημερωτικό σημείωμα της κυβέρνησης, η σύν-
θεση της γαλλικής αποστολής είναι υπό διαμόρ-
φωση. Η αποστολή αναμένεται να αποτελείται 
από ευρύ υπουργικό κλιμάκιο, έναν ορισμένο 
αριθμό επιχειρηματιών καθώς και ανθρώπους 
του πολιτισμού. Τα κυβερνητικά στελέχη που 
αναμένεται μέχρι στιγμής να συνοδεύσουν τον 
Φρανσουά Ολάντ είναι η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, 
υπουργός Οικολογίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Ενέργειας, η Ναζάτ Βαλό-Μπελκασέμ υπουρ-
γός Παιδείας, ο Μισέλ Σαπέν υπουργός Οικο-
νομικών, η Φλερ Πελερέν υπουργός Πολιτισμού 
και Επικοινωνίας και ο Αρλέμ Ντεζίρ γραμμα-
τέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στην ατζέντα της 
συνάντησης η ελληνική πλευρά θα συμπερι-
λάβει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης 

της συμφωνίας και τα εκκρεμή ζητήματα που 
σχετίζονται με αυτήν, μέσα στο κλίμα που έχει 
διαμορφωθεί από πρόσφατες υποστηρικτικές 
παρεμβάσεις της γαλλικής πλευράς. Μεταξύ 
άλλων θα συζητηθούν ειδικότερα θέματα που 
αφορούν την επικείμενη διαπραγμάτευση για 
το Χρέος, την τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση, 
τις συλλογικές συμβάσεις, την προάσπιση της 
διαφάνειας και την διασφάλιση της κοινωνικής 
συνοχής, ζητήματα που αποτελούν σταθερές 
επιδιώξεις της ελληνικής πλευράς κατά την 
εφαρμογή της συμφωνίας με τους θεσμούς. Σε 
ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της ατζέντας, 
αναμένεται να συζητηθούν θέματα που αφορούν 
το πακέτο Γιούνκερ, συνέργειες για την τόνωση 
της επενδυτικής δραστηριότητας, και η ενίσχυ-
ση της συνεργασίας στον χρηματοπιστωτικό το-
μέα, όπως και σε άλλους βασικούς τομείς της 
οικονομίας. Ειδικό κεφάλαιο της συνάντησης 
αναμένεται να αποτελέσει η συνεργασία στον 
πολιτιστικό τομέα. Για την οριστική διαμόρφωση 
της ατζέντας, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συ-
νεχή συνεργασία.

Γαλλική «απόβαση» στην Αθήνα

Μία πολύ σημαντική αποστολή θα συνοδεύ-
ει ως γνωστόν τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά 
Ολάντ στην προσεχή διήμερη επίσκεψη του 
την Πέμπτη στην Αθήνα. Πρόκειται για 70 από 

τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες της Γαλλίας, 
οι οποίοι αναμένεται να διερευνήσουν τη δυ-
νατότητα επενδύσεων στη χώρα. Στο επίκεντρο 
αναμένεται να τεθεί, όπως και σε προηγούμε-
νες ελληνογαλλικές επαφές ο ενεργειακός 
τομέας καθώς και αυτός των υποδομών, όπου 
δραστηριοποιούνται ορισμένες από τις σημα-
ντικότερες επιχειρήσεις που θα εκπροσωπη-
θούν στη διάρκεια της συγκεκριμένης επίσκε-
ψης, όπως οι Total, Vinci, Veolia, Suez, EDF 
κ.α. Η επίσκεψη πάντως πραγματοποιείται σε 
μία πολύ καθοριστική στιγμή σε σχέση με τις 
μελλοντικές εξελίξεις στο ενεργειακό τομέα, 
με χαρακτηριστικά παράδειγματα: 
- Τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στον ηλεκτρι-
κό κλάδο, όπου ανοιχτά παραμένουν τα ζητή-
ματα της αποκρατικοποίησης του ΑΔΜΗΕ και 
του ανοίγματος της ηλεκτρικής αγοράς, θέματα 
για τα οποία είχε εκφράσει στο παρελθόν ενδι-
αφέρον η γαλλική EdF. Σημειώνεται πως η γαλ-
λική EdF έχει παρουσία στην Ελλάδα στο χώρο 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και 
μέσω της θυγατρικής της Edison που συμμετέ-
χει στην Elpedison.
- Τις εξελίξεις γύρω από τους υδρογονάνθρα-
κες και ιδίως στην περιοχή του Ιονίου, που 
είχαν παγώσει στον απόηχο της έλλειψης διε-
θνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για τους δι-

αγωνισμούς στην Δυτική Ελλάδα, για τις οποί-
ες έχει εκφράσει στο παρελθόν ενδιαφέρον ο 
γαλλικός όμιλος της Total.
Υπενθυμίζεται ότι οι βάσεις για την ελληνογαλ-
λική συνεργασία σε επιχειρηματικό επίπεδο 
τέθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
που πραγματοποίησε υψηλόβαθμη αντιπρο-
σωπεία του ΣΕΒ στο Παρίσι, με επικεφαλής 
το Θ. Φέσσα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στην τότε 
συνάντηση οι τομείς στους οποίους φάνηκε ότι 
υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασίες ήταν οι 
κλάδοι της μεταποίησης, των κατασκευών, της 
πληροφορικής και επικοινωνιών, της ενέργει-
ας, των τραπεζών, της ασφάλειας, της  αμυντι-
κής βιομηχανίας, των φαρμάκων, του λιανικού 
εμπορίου, των βιομηχανικών προϊόντων, κ.α. 
Σε εκείνη τη συνάντηση, που επισφραγίστηκε 
με την υπογραφή κοινής διακήρυξης μεταξύ 
ΣΕΒ και MEDEF (ο γαλλικός εργοδοτικός σύν-
δεσμος) αποφασίστηκε να εκπονηθεί συγκε-
κριμένο σχέδιο δράσης για την ενθάρρυνση 
επενδυτικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών 
ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων. Ση-
μειώνεται ότι το διμερές εμπόριο Ελλάδας 
Γαλλίας, ανέρχεται περίπου στα 3 δις ευρώ 
ενώ περισσότερες από 120 γαλλικές εταιρεί-
ες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχοντας 
επενδύσει τα τελευταία χρόνια ποσό της τάξης 
των 3 δις ευρώ.

Με ενεργειακή σφραγίδα οι ελληνογαλλικές επαφές στην Αθήνα
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Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών
Τρίτη & Τετάρτη (10.00 – 15.00) στον 5o όροφο, γραφείο Νο 513 
e-mail: engineer-help@central.tee.gr

Νομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809

e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική ΥποστήριξηΦοροτεχνική Υποστήριξη
Παρασκευή (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

e-mail: tax-help@central.tee.gr

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ
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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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ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ-ΦΩΤΙΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 20/10/2015

Σε αξιολόγηση του πρώτου πακέτου των προαπαιτούμενων 
μέτρων προχωρούν από σήμερα και μέχρι το τέλος της ε 
βδομάδας στην Αθήνα οι εκπρόσωποι των τεσσάρων Θεσμών 
(Κομισιόν, ΕΚΤ, ΕΜΣ, ΔΝΤ) προκειμένου να διαπιστώσουν εάν 
τηρήθηκαν από ελληνικής πλευράς τα συμφωνηθέντα στο Euro-
group. Δεν αναμένεται πάντως απόφαση για αποδέσμευση της 
υποδόσης των 2 δισ. ευρώ στη διάρκεια της εβδομάδας.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, Ανίκα Μπράιντχαρντ, 
οι τεχνικές ομάδες είναι ήδη στην Ελλάδα ενώ οι εκπρόσωποι 
των θεσμών θα παραμείνουν όλη την εβδομάδα για να 
αξιολογήσουν την πρόοδο σε σχέση με το πρώτο πακέτο των 
προαπαιτούμενων. Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι με βάση 
τη συζήτηση στο τελευταίο Eurogroup, τώρα θα πρέπει να 
υπάρξει συμφωνία για το δεύτερο πακέτο. Αναφορικά με την 
εκταμίευση της τελευταίας δόσης των 3 δισ. ευρώ, η οποία θα 
γίνει σε δυο υποδόσεις -η πρώτη ύψους 2 δισ. ευρώ με την 
υιοθέτηση του πρώτου πακέτου και η δεύτερη 1 δισ. ευρώ με τα 
προαπαιτούμενα του δεύτερου πακέτου- θα απασχολήσει την 
Ομάδα Εργασίας του Eurogroup στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης 
που έχει προγραμματιστεί για αύριο. Στις Βρυξέλλες 
επισημαίνουν ότι σχετικά με την αποδέσμευση της πρώτης 
υποδόσης όλα θα κριθούν από την εισήγηση που θα κάνουν οι 
εκπρόσωποι των θεσμών. Ωστόσο, δεν υπάρχει χρόνος να γίνει 
η έκθεση των θεσμών πριν από την επόμενη εβδομάδα, που 
σημαίνει ότι στην αυριανή συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας δεν 
αναμένεται να ληφθεί απόφαση. Αναφορικά με την ουσία της 
αξιολόγησης, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι αυτό που ενδιαφέρει 
πρωτίστως τους θεσμούς δεν είναι αν έμειναν εκτός πρώτου 
πακέτου κάποια από τα 49 προαπαιτούμενα, αλλά εάν αυτά που 
υιοθετήθηκαν από τη Βουλή είναι απολύτως συμβατά με το 
περιεχόμενο του μνημονίου. Εκεί θα ρίξουν και το βάρος τους 
οι εκπρόσωποι των θεσμών στην Αθήνα. Υπενθυμίζεται ότι για 
κάθε εκταμίευση απαιτείται ομόφωνη απόφαση των χωρών 
της Ευρωζώνης και στη συνέχεια έγκριση από το διοικητικό 
συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ).
Σχετικά με τη δεύτερη υποδόση η εκταμίευση αναμένεται να 
γίνει εντός του Νοεμβρίου, αφού προηγουμένως υιοθετηθούν τα 
προαπαιτούμενα του δεύτερου πακέτου από τη Βουλή. Πηγή της 
Ευρωζώνης υπογράμμιζε χθες στις Βρυξέλλες ότι οι χώρες του 
Βορρά με επικεφαλής τη Γερμανία πιέζουν και την Κομισιόν και 
τον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντέισελμπλουμ, να τηρηθεί 
πιστά το χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασιστεί σχετικά με την 
αντιμετώπιση των ελληνικών ζητημάτων ώστε να διατηρηθεί 
η πίεση στην κυβέρνηση και να ολοκληρώσει έγκαιρα τις 
μεταρρυθμίσεις.
Το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε στο Eurogroup 
προβλέπει με τη σειρά, την υιοθέτηση και υλοποίηση των δύο 
πακέτων με τα προαπαιτούμενα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις, 
την έναρξη της πρώτης αξιολόγησης, την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών και την εξέταση της βιωσιμότητας του δημόσιου 
χρέους. Το Βερολίνο δεν θέλει να αλλάξει αυτή η σειρά και το 

έχει διαμηνύσει στα αρμόδια όργανα. Κι αυτό γιατί πιστεύει 
ότι όσο τα ζητήματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους τόσο η 
κυβέρνηση θα έχει απόλυτο συμφέρον να τηρήσει εντός των 
προθεσμιών τις δικές της δεσμεύσεις.
Για το δημοσιονομικό κόστος του προσφυγικού και τη δήλωση 
που έκανε ο πρωθυπουργός την Πέμπτη στις Βρυξέλλες περί 
ελαστικότητας του Συμφώνου Σταθερότητας προς τις χώρες 
υποδοχής προσφύγων, στις Βρυξέλλες υπογραμμίζουν ότι 
το όλο θέμα εξετάζεται συνολικά αυτή την περίοδο από την 
Κομισιόν έπειτα από εντολή του Συμβουλίου Ecofin και τα 
σχετικά αιτήματα της Αυστρίας και της Ιταλίας. Εάν τελικά η 
Κομισιόν καταλήξει σε εξέταση των επιπτώσεων «αλά καρτ», 
τότε σε ό,τι αφορά την Ελλάδα αυτό θα γίνει στη διάρκεια 
της πρώτης αξιολόγησης, δηλαδή Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, 
στο πλαίσιο της εξέτασης των δημοσιονομικών στόχων 
(προϋπολογισμός 2016, μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα).

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΛΑΛΟΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-20 | 20/10/2015

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η μεταρρύθμιση του 
ασφαλιστικού, υπό το βάρος μάλιστα των μνημονιακών 
δεσμεύσεων αλλά και ασαφειών και παρερμηνειών που 
δημιουργήθηκαν από τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της 
επιτροπής Σοφών και από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. 
Για το θέμα, συνεδριάζουν σήμερα από κοινού, υπό την 
προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, τα Κυβερνητικά Συμβούλια 
Κοινωνικής και Οικονομικής Πολιτικής.
Ο χρόνος πιέζει και η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει εντός 
των ημερών για το εύρος των προωθούμενων περικοπών στις 
ήδη καταβαλλόμενες συντάξει, την αρχιτεκτονική του νέου 
συστήματος, το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων, το 
ύψος των εισφορών αλλά και τον τρόπο χρηματοδότησα των 
ελλειμμάτων των ταμείων.
Μέσα σε αυτό το κλίμα ασάφειας, το υπουργείο Εργασίας 
μάλιστα, επιχείρησε χθες να διασκεδάσει τις δυσμενείς 
εντυπώσει που άφησαν πληροφορίες για επιβολή φόρου 
στα υψηλά εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις, αλλά 
και για υποχρεωτική μίνιμουμ εισφορά στους ελεύθερους 
επαγγελματίες. Με ανακοίνωσή του το υπουργείο υποστηρίζει 
ότι τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε επιβολή εισφοράς 
100 ευρώ υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος από τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, ή σε επιβολή οποιασδήποτε άλλα 
εισφοράς, συνιστούν μυθεύματα. Προσθέτει δε, ότι η πρόταση 
της κυβέρνησης θα ανακοινωθεί εντός των ημερών και η τελική 
νομοθετική ρύθμιση, που θα γίνει περί τα μέσα Νοεμβρίου, 
θα λάβει υπόψη τα τις προτάσεις που θα προκύψουν από τον 
κοινωνικό διάλογο. Με τον τρόπο αυτό, η ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας λαμβάνει αποστάσει και από το πόρισμα τα επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων, παρότι αρχικά, ο κ. Γ. Κατρούγκαλος είχε 
δηλώσει πως θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση να υιοθετήσει το 
πόρισμα ως βάση της προωθούμενης μεταρρύθμισης.
Κατά τη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση στο Μαξίμου, αναμένεται 
να τεθούν οι βασικές αρχές της κυβερνητικής πρότασης για τη 
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συνολική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος της χώρας, με αιχμή την εφαρμογή ενιαίων 
κανόνων για όλους, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους αλλά 
και ήδη συνταξιούχους.
Η κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες θα ταχθεί υπέρ 
της Εθνικής Σύνταξης, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, θα 
κρατήσει όμως αποστάσεις από την πρόταση της επιτροπής για 
ανταποδοτική σύνταξη καθορισμένων εισφορών, με ατομικούς 
λογαριασμούς και νοητή κεφαλαιοποίηση. Θετική εκτιμάται 
ότι θα είναι η κυβερνητική πλευρά, και αναφορικά με την 
ενοποίηση των ταμείων, σε ένα ή τουλάχιστον σε τρία.
Μάλιστα, ειδικά στο σκέλος των εισφορών, το υπουργείο 
Εργασίας δεν φαίνεται να έχει καταλήξει ούτε στο ύφος, ούτε 
πολύ περισσότερο στον τρόπο είσπραξής τους, με αποτέλεσμα 
να οδηγηθούμε στο αλαλούμ του Σαββατοκύριακου. Στελέχη 
της κοινωνικής ασφάλισης δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο 
επιβολής φόρου, στα υψηλά εισοδήματα από μισθούς ή ακόμη 
και συντάξεις, αποκλείουν όμως το ενδεχόμενο επιβολής του 
εντός του 2016. Στο πλαίσιο αυτό, οι δηλώσεις του υφυπουργού 
Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλου περί είσπραξης 
των εισφορών βάσει των αποδείξεων, μέσω του Taxisnet, 
προκάλεσαν σύγχυση, ανασφάλεια και οδήγησαν σε έντονες 
αντιδράσεις καθώς θεωρήθηκε πως επανέφερε από την πίσω 
πόρτα, την πρόταση για επιβολή ειδικής εισφοράς επί του τζίρου 
των επιχειρήσεων, όπως προέβλεπε το δεύτερο Μνημόνιο, 
προκειμένου να καλυφθούν τα ελλείμματα του ΟΑΕΕ.

ΦΠΑ ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-8-9 | 20/10/2015

Σε ΦΠΑ τριών ταχυτήτων για την ιδιωτική εκπαίδευση 
προσανατολίζεται η κυβέρνηση μπροστά στη διαπίστωση 
πως είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες εξεύρεσης 
ισοδυνάμων το αμέσως επόμενο διάστημα.
Παρ' όλα αυτά, η οδηγία του Αλέξη Τσίπρα προς το υπουργείο 
οικονομικών είναι η εξάντληση κάθε δυνατότητας, ούτως ώστε 
η μέση οικογένεια να απαλλαγεί από την επιβολή ΦΠΑ ύψους 
23% στο σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την 
εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα.
Το θέμα «καίει» το Μέγαρο Μαξίμου καθώς ο Πρωθυπουργός 
επιθυμεί να εμφανιστεί συνεπής ως προς τις προγραμματικές 
του εξαγγελίες στη Βουλή, όταν δηλαδή ανακοίνωσε την 
αναστολή της εφαρμογής του μέτρου του 23% ΦΠΑ στην 
ιδιωτική παιδεία - με στόχο να εντοπιστούν τα ισοδύναμα ως 
την ψήφιση του προϋπολογισμού περί τα μέσα Νοεμβρίου. 
Ωστόσο, σήμερα λήγει η πρώτη παράταση που είχε δοθεί επί 
υπηρεσιακής κυβέρνησης και το υπουργείο Οικονομικών 
ανακοίνωσε παράταση μίας εβδομάδας, χωρίς ωστόσο να 
διαφαίνεται προσώρας κάποιο παράθυρο άντλησης εσόδων 
που θα καλύψει τα έσοδα από την ακύρωση του ΦΠΑ 23% στην 
ιδιωτική εκπαίδευση. Ως εκ τούτου στο τέλος της εβδομάδας 
που λήγει η τελευταία παράταση δεν αποκλείεται να δοθεί και 
νέα για μία ακόμη εβδομάδα. Το πρόβλημα με τον ΦΠΑ ύψους 
23% στην εκπαίδευση απασχόλησε επί μακρόν σύσκεψη που 

έγινε χθες στη Βουλή υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα και 
στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Ευκλείδης Τσακαλώτος, 
Νίκος Παππάς, Πάνος Σκουρλέτης, Αλέκος Φλαμπουράρης, 
Νίκος Φίλης και Τρύφων Αλεξιάδης. Εκεί διαπιστώθηκε 
δυστοκία στην εξεύρεση ισοδυνάμων που θα αντικαταστήσουν 
τον ΦΠΑ 23% και εξετάστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, 
το σενάριο να ισχύσουν τρεις κλίμακες ΦΠΑ στην ιδιωτική 
εκπαίδευση. Ουσιαστικά, εφόσον επικρατήσει αυτό το σενάριο, 
τα ιδιωτικά σχολεία θα υπαχθούν στο καθεστώς του 23%. Το 
σκεπτικό της κυβέρνησης είναι πως η εγγραφή των μαθητών 
σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αποτελεί επιλογή των γονέων και 
όχι υποχρέωση, επομένως αυτή η κατηγορία θα ενταχθεί στον 
υψηλό συντελεστή του ΦΠΑ. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη 
σύσκεψη, υπάρχει και η κατηγορία των φροντιστηρίων, είτε των 
υποστηρικτικών είτε των ξένων γλωσσών στα οποία πηγαίνει η 
πλειονότητα των μαθητών. Η κυβέρνηση πιστεύει πως η εν λόγω 
κατηγορία αφορά το σύνολο της μέσης οικογένειας και εξετάζει 
το ενδεχόμενο στην κατηγορία «φροντιστήρια» να επιβάλει 
ΦΠΑ ύψους 13%. Μηδενικό ΦΠΑ προτίθεται να προσδιορίσει για 
τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία αναγνωρίζοντας 
πως το πρόβλημα αφορά δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, ειδικά 
φέτος που έχουν μείνει εκτός δημόσιων παιδικών σταθμών 
δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Επίσης, απαλλάσσοντας ουσιαστικά 
από τον ΦΠΑ τους παιδικούς σταθμούς, το Μέγαρο Μαξίμου 
θέλει να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο και τις ευαισθησίες 
του απέναντι στις οικογένειες με δύο εργαζόμενους γονείς 
που υποχρεούνται να εγγράψουν τα νήπια στους παιδικούς 
σταθμούς. Στην πρωθυπουργική σύσκεψη, σύμφωνα με 
πληροφορίες, τονίστηκε μεταξύ άλλων πως η έλλειψη 
ικανοποιητικής συνεργασίας της κυβέρνησης κι εν προκειμένου 
του υπουργείου Οικονομικών με τη γενική γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου λειτουργεί αποτρεπτικά στην 
εξεύρεση των ισοδυνάμων που θα ακύρωναν την αναστολή του 
ΦΠΑ συνολικά για την ιδιωτική εκπαίδευση.
- ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση δεν είναι το μόνο θέμα που προκαλεί 
πονοκεφάλους στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το Ασφαλιστικό 
κυριαρχεί στην κυβερνητική ατζέντα και μάλιστα στη σημερινή 
κοινή συνεδρίαση των κυβερνητικών συμβουλίων οικονομικής 
και κοινωνικής πολιτικής υπό τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται 
να συζητηθεί ευρέως. Η κυβέρνηση χθες ξεκαθάρισε ότι 
το πόρισμα της επιτροπής σοφών δεν είναι δεσμευτικό για 
εκείνη, ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος 
Σκουρλέτης διασαφήνισε (Mega) ότι το πόρισμα της επιτροπής 
έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα για το Μαξίμου.
Την ίδια ώρα η κυβερνητική εκπρόσωπος Ολγα Γεροβασίλη 
έδειχνε όσο πιο κομψά μπορούσε ότι η κυβέρνηση δεν 
υιοθετεί τις απόψεις του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης 
Αναστάσιου Πετρόπουλου για την ενίσχυση των Ταμείων. 
«Μια σειρά σκέψεων που ακούγονται δεν σημαίνει ότι 
είναι και θέσεις της κυβέρνησης» είπε στα «Παραπολιτικά» 
όταν ρωτήθηκε εάν θα υπάρχει εισφορά μέσω Ταμείου των 
ελεύθερων επαγγελματιών για την κοινωνική ασφάλιση.


