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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προσωπικοί και φορητοί υπολογιστές, PDAs και smartphones έχουν διείσδυση σε 
ποσοστό 88,35% στις ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με στοιχεία της  

ΕΛΣΤΑΤ. Παράλληλα, το 60,57% των επιχειρήσεων είχαν δικό τους  
διαδικτυακό τόπο (website). 

Χάλυβας και 
αλουμίνιο και 
οικοδομικά υλικά 
είναι μεταξύ των 
8 εξαγωγικών 
κλάδων που 
μπορούν να έχουν 
προοπτικές στη 
χώρα, υποστηρίζει 
ο ΣΕΒ.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Χάλυβας και αλουμίνιο, αγροτικά 
προϊόντα, τρόφιμα, κλωστοϋφαντουργία, 
οικοδομικά υλικά, υαλουργία, πλαστικά, 
χημικά, είναι 8 ενδεικτικοί τομείς που 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν το 
εφαλτήριο της χώρας προς προϊόντα 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, 
σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο του 
ΣΕΒ. Τα πλεονεκτήματα των 8 αυτών 
κλάδων έναντι άλλων είναι ότι διαθέτουν 
ανθρώπινο δυναμικό με σημαντικές 
δεξιότητες, ικανό τόσο να αναπτύξει 
σύνθετα προϊόντα με υψηλότερη προ-
στιθέμενη αξία, όσο και να τα διακινήσει 
στις διεθνείς αγορές. Τα παραδείγματα 
ελληνικών προιόντων από αυτούς 
τους κλάδους που κάνουν διεθνή κα-
ριέρα είναι πάμπολλα, σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του Γιώργου Φυντικάκη για την 
εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ. Τα ταμπλό πολλών 
γερμανικών αυτοκινήτων εμπεριέχουν 
ίνες από ελληνικό βαμβάκι. Κάποια ναυ-
πηγεία στην Αυστραλία κατασκευάζουν 
“hi-tech” πλοία από ελληνικό αλουμίνιο 
υψηλών προδιαγραφών. Τα ραντάρ των 
αμερικάνικων αεροδρομίων προστατεύ-
ονται από αστραπές μέσω ελληνικών 
συστημάτων. Επίσης, ελληνικά πλαστικά 
δίχτυα προστατεύουν αγροτικές παραγω-
γές από τον παγετό, ελληνικές μπαταρίες 
χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο 
και ελληνικά φάρμακα και καλλυντικά 
ενσωματώνουν παγκόσμιες καινοτομίες. 
Με άλλα λόγια, υπάρχει σε αυτούς τους 
8 κλάδους μια βάση πάνω στην οποία 
μπορεί να οικοδομηθεί η επέκταση της 
παραγωγής προς υψηλής προστιθέμε-

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

•  Ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα οικο-
δομικά υλικά έχουν προοπτική, λέει ο 
ΣΕΒ (σελ.1)

•  Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη διείσδυ-
ση των υπολογιστών στις ελληνικές 
επιχειρήσεις (σελ.1)

•  Σύμφωνο συνεργασίας για την ανά-
πτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα 
τεχνικά επαγγέλματα υπέγραψαν το 
ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ (σελ.3)

•  Δέκα ερωτήσεις - απαντήσεις για την 
υποβολή αιτήσεων και τη χορήγηση 
επιδόματος θέρμανσης (σελ.4)

•  Διεθνές συνέδριο «Βιώσιμη Διαχεί-
ριση Αστικού Νερού-  Ανταλλαγή 
Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» 
(σελ.2)

•  Συνέδριο «Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η 
παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες 
περιφερειακής ανάπτυξης» (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

νης αξίας προϊόντα, όπως επισημαίνει 
στο δελτίο του ο ΣΕΒ. Τώρα, ποια θα 
είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθή-
σουν οι επιχειρήσεις, αυτό είναι δική τους 
δουλειά.
Πάντως και παρά τις παραγωγικές 
δυνατότητες της Ελλάδας, οι επιδόσεις 
της να παράξει εξελιγμένα προϊόντα, 
είναι σχετικά φτωχές. Καταλαμβάνει για 
παράδειγμα τη 48η θέση μεταξύ 124 
χωρών, κάτω από Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Πορτογαλία, Ιταλία. Το ελπιδοφόρο είναι 
ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ποικιλία 
στην παραγωγή, μια βάση εκκίνησης 
που μας δίνει επιλογές και τη δυνατό-
τητα να πειραματιστούμε προς αρκετές 
κατευθύνσεις. «Η Ελλάδα έχει πολλές 
παραγωγικές δυνατότητες για μεγάλο 
εύρος προϊόντων, τις οποίες απλά δεν 
αξιοποιεί», επισήμανε πρόσφατα και 
ο καθηγητής του Χάρβαρντ Ρικάρντο 
Χαόυσμαν. Ο Χάουσμαν έχει δημιουργή-
σει ένα χρήσιμο εργαλείο, τον “Ατλαντα 
Οικονομικής Πολυπλοκότητας”, ένα 
είδος δείκτη που αξιολογεί σε τι βαθμό οι 
υφιστάμενες παραγωγικές δυνατότητες 
κάθε χώρας της επιτρέπουν να παράγει 
εξελιγμένα προϊόντα.

Ο χάλυβας, το αλουμίνιο και  
τα οικοδομικά υλικά έχουν  

προοπτική, λέει ο ΣΕΒ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

8-10
Ιανουαρίου

2016

9-10
Φεβρουαρίου

2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Καινοτομίας: 3rd GREEK 
INNOVATION FORUM 
ΑΘΗΝΑ

22ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2016»
 ΠΑΤΡΑ

MONEY SHOW, τεχνολογικό 
portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ - 
Τμήμα Δυτικής Ελλάδος 

 Διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Βιώσιμη 
Διαχείριση Αστικού Νερού-  Ανταλλαγή 
Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» θα 
πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιανουα-
ρίου 2016, στο 
χώρο «The 
HUB Events», 
στην Αθήνα. 
Η επιστημονι-
κή εκδήλωση 
διοργανώνεται 
από το Δίκτυο 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 
και την Ένω-
ση Δημοτικών 
Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης-
Αποχέτευσης 
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), 
στο πλαίσιο 
του προγράμματος «ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: 
Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!» που 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Είμα-
στε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του 
συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) 
για την Ελλάδα.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, «με βασικό 
άξονα την ανταλλαγή καλών πρακτικών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιώσιμη 
διαχείριση του αστικού νερού, το συνέδριο 
αφενός θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα 
και τις εμπειρίες από την υλοποίηση του 
προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, και 
αφετέρου θα προσεγγίζει τα ευρύτερα 
θέματα βιώσιμης διαχείρισης του αστικού 
νερού σε πολιτικό, τεχνολογικό και επικοι-
νωνιακό επίπεδο προτείνοντας παράλληλα 
καλές πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις. 
Για το σκοπό αυτό στο συνέδριο θα 
συμμετάσχουν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών 
και εθνικών θεσμικών φορέων, αρμόδι-
ων υπουργείων, επιχειρήσεων ύδρευσης, 

πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, εταιριών κ.λπ. 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δια-
μορφωθείσα ατζέντα περιλαμβάνει πολιτι-

κά ζητήματα και θέματα 
ορθής διακυβέρνησης, 
καθώς επίσης και τεχνι-
κά θέματα και ζητήματα 
διαχείρισης του νερού 
των πόλεων. Τέλος στο 
πλαίσιο της διήμερης 
εκδήλωσης, η ΕΔΕΥΑ 
θα συντονίσει συζήτηση 
Στρογγυλής Τράπεζας 
με αντικείμενο «Δη-
μόσια Διαχείριση του 
Νερού: Προοπτικές και 
Προκλήσεις».
Πληροφορίες: 
http://medsos.gr/

medsos/images/stories/PDF/WB_draft_
programme_09122015gr.pdf

Συνέδριο: Υδάτινες Γέφυρες
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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

  «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός 
ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης», 
τιτλοφορείται το 2ο πανελλήνιο συνέδριο του 
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, που θα πραγματοποιηθεί στην 
στο  Ηράκλειο Κρήτης, από την 1η ως τις 3 
Απριλίου 2016.
 Θεματικές περιοχές:
-Περιφερειακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδι-
οίκηση
-Κοινωνικό Κράτος, Κοινωνική Πολιτική και 
Αυτοδιοίκηση
-Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Αυτοδιοίκηση
-Συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της Αυτο-
διοίκησης
-Κοινωνία Πολιτών και Αυτοδιοίκηση
-Φορείς πολιτισμού και παιδείας στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση
-Λειτουργίες της εκπαίδευσης και δομές της 
αυτοδιοίκησης
-Εκπαιδευτική πολιτική και αυτοδιοικητικές 
παρεμβάσεις 
-Σχολικά προγράμματα και τοπική κοινωνία
-Εκπαίδευση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
-Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες 
-Σύγχρονες προσεγγίσεις της Δια Βίου Μά-
θησης
-Καινοτόμες δράσεις για την πολιτιστική, 
τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη 
-Εκπαιδευτικές πολιτικές με αναφορά στην 
αυτοδιοίκηση
-Πολιτιστική πολιτική και διοίκηση 
-Ψηφιακά προγράμματα και έξυπνες πόλεις 
-Εκπαίδευση, οικονομία και επιχειρηματικό-
τητα
-Θρησκευτικός πολιτισμός, εκπαίδευση και 
αυτοδιοίκηση
-Αποκέντρωση της εκπαίδευσης και περιφε-
ρειακή ανάπτυξη
-Εκπαιδευτικές δομές της τοπικής αυτοδιοί-
κησης (Ειδική Αγωγή, Προσχολική Αγωγή, Δια 
Βίου Μάθηση κ.λπ.)
-Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές 
ανισότητες
-Μετανάστευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και αυτοδιοίκηση
-Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και προσβασι-
μότητα
-Προτάσεις για την εξωστρέφεια και επικοι-
νωνία της σχολικής κοινότητας με την τοπική 
κοινωνία
-Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και ο 
ρόλος τους στην εύρυθμη λειτουργία της 
σχολικής κοινότητας
-Η περιβαλλοντική προσέγγιση στις σχολικές 
υποδομές
-Θέματα οργάνωσης και διοίκησης Σχολικών 
Επιτροπών.

Πανελλήνιο συνέδριο



Σύμφωνο συνεργασίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού  
στα τεχνικά επαγγέλματα υπέγραψαν το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργα-
τών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), συνενώνοντας τις δυνάμεις, την εμπειρία και την 
τεχνογνωσία τους προχώρησαν χθες στη σύναψη συμφωνίας για μεταξύ τους 
συνεργασία με σκοπό την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης 
παρέμβασης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Το σύμφωνο συνερ-
γασίας υπέγραψαν νωρίτερα σήμερα εκ μέρους του ΤΕΕ ο Πρόεδρος Γιώργος 
Στασινός, εκ μέρους της ΓΣΕΕ ο Πρόεδρος Γιάννης Παναγόπουλος και ο Γενι-
κός Γραμματέας Νίκος Κιουτσούκης και εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ ο Πρόεδρος 
Γιώργος Καβαθάς και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Κουράσης. Στην υπογρα-
φή της συμφωνίας παραβρέθηκαν μέλη των διοικήσεων και στελέχη των τριών 
φορέων.
Οι τρεις φορείς, διατηρώντας τη δική τους επιμέρους στόχευση και προσέγγι-
ση, συνενώνουν τις δυνάμεις τους και την τεχνογνωσία τους για την εκπόνηση 
μια δέσμης ενεργειών με στρατηγικές επιδιώξεις την ανάκαμψη, τη δημιουρ-
γία νέων και μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, την ενδυνάμωση του πλέγματος προστασίας, την πιστοποί-
ηση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού, την ενθάρρυνση της επαγγελματικής 
κινητικότητας, την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, τη διασφάλιση 
της αξιοπιστίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του τεχνικού 
κλάδου. Η πρωτοβουλία των τριών φορέων αφορά εργαζόμενους, αυτοαπα-
σχολούμενους και ανέργους του κλάδου των τεχνικών επαγγελμάτων σε όλα τα 
επίπεδα αυτών, με επίκεντρο την προώθηση και την ενίσχυση της πρόσβασης 
στην κλαδική αγορά εργασίας, την καταπολέμηση της κλαδικής ανεργίας, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων στην κατεύθυνση και των νέων επαγγελματικών 
περιγραμμάτων, την ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων και προσόντων απασχόλησης 
συμβατών με τον προσανατολισμό του νέου παραγωγικού υποδείγματος. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι αθροιστικά το «πεδίο εφαρμογής» και οι δράσεις του ΤΕΕ, της 
ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ εκτείνονται σε όλο το εύρος και τις πτυχές άσκησης των 
επαγγελμάτων του τεχνικού τομέα.
Από τη συνεξέταση των ραγδαίων και αρνητικών εξελίξεων τελευταίων ετών 
αλλά και των μελετών που έχουν στα χέρια τους οι τρεις φορείς και τη στάθ-
μισή τους με τις ραγδαία συντελούμενες επιστημονικές, τεχνολογικές, οικο-
νομικές, κοινωνικές και δημογραφικές εξελίξεις, τις παραγωγικές μεταβολές 
(νέα τεχνολογία σε μηχανήματα και εργαλεία, νέες μεθοδολογίες εργασίας και 
κατασκευής κ.α.), καθώς και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τη χώρα μας (π.χ. 
εξοικονόμηση ενέργειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις κ.λπ.) προκύπτουν - ως 
γενικές αρχές και παραδοχές - τα εξής παρακάτω:
• Οι νέες θέσεις εργασίας απαιτούν υψηλότερες δεξιότητες,
• Νέες ειδικότητες αναδύονται εντός του τεχνικού κλάδου,
• Απαιτείται λειτουργική αναβάθμιση των υπαρχόντων ειδικοτήτων,
•  Διαπιστώνεται αναντιστοιχία των προσφερόμενων ειδικοτήτων από το ελληνι-

κό εκπαιδευτικό σύστημα και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε θεσμοθε-
τημένες ειδικότητες,

•  Εκτιμάται πως θα υπάρξει αύξηση της αναλογίας των ατόμων που θα εργάζο-
νται σε θέσεις υψηλής ειδίκευσης και σταδιακή διεύρυνση του «χάσματος» 
μεταξύ θέσεων εργασίας υψηλών και χαμηλών προσόντων,

•  Αναμένεται μετεξέλιξη θέσεων εργασίας χαμηλών προσόντων σε θέσεις με-
σαίου και υψηλού επιπέδου προσόντων,

•  Η φυσιογνωμία των μελλοντικών θέσεων εργασίας («δουλειές επόμενης γε-
νιάς») θα διαφοροποιηθεί,

•  Διαπιστώνεται συνάρτηση της πρόσβασης, παραμονής και ανέλιξης στην κλα-
δική αγορά εργασίας με τη συνεχή επικαιροποίηση και αναβάθμιση των γνώ-
σεων, δεξιοτήτων και κοινωνικών ικανοτήτων, και όχι μόνο την κτήση τυπικών 
εκπαιδευτικών προσόντων.

Η παρατηρούμενη «ανακολουθία», που καταγράφεται από στοιχεία πλήθους 
ερευνών, ανάμεσα στην προοπτική δυναμικής πορείας των τεχνικών ειδικοτή-
των και τα υπέρογκα ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται στον κλάδο, συνιστά 
ένα επικίνδυνο και τοξικό «ελληνικό παραγωγικό παράδοξο». 
Η επιτυχής σύζευξη των προσφερόμενων ειδικοτήτων -και του περιεχόμενου 
τους σε γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες- με τις υφιστάμενες και μελλοντικές 
ανάγκες της κλαδικής αγοράς εργασίας, και κατ’ επέκταση η διαμόρφωση ενός 
ισόρροπου «ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης» εξειδικευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού, αναδεικνύεται ως κεντρικός μοχλός της όλης διαδικασίας.
Η πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας προσώπων είναι μια σημαντική διαρ-
θρωτική αλλαγή, μια διαδικασία που επιβάλλεται να «προστατευθεί» και να οχυ-
ρωθεί απέναντι σε λογικές και πρακτικές ανεξέλεγκτης εμπορευματοποίησης.
Σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά περιγράμματα αποτελούν τα δύο βασικά 
στάδια για την ορθολογική ρύθμιση των επαγγελμάτων με όρους αξιοπιστίας και 
αναβάθμισής τους, διαφύλαξης και αύξησης της απασχόλησης, εργασιακής δι-
καιοσύνης και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ανόδου της παρα-
γωγικότητας, εξασφάλισης πολλαπλών γνώσεων, προσόντων και κινητικότητας 
στο εργατικό δυναμικό.
Υπό αυτό πρίσμα, το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ) και η ΓΣΕΒΕΕ μέσω του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ), εξετάζουν το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσω κοινής συντονιστικής 
επιτροπής, στην οποία συμμετέχει ο κάθε φορέας με τρία μέλη, το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση αλληλένδετων και στοχευμένων δράσεων, όπως ενδεικτικά:
     Χαρτογράφηση του χώρου ανά ειδικότητα, επάγγελμα, γνωστικό αντικεί-

μενο και επιμέρους κλάδο, προκειμένου:
•  να ληφθούν πρωτοβουλίες για την διάγνωση των αναγκών και την διερεύνηση 

των μελλοντικών τάσεων της κλαδικής αγοράς εργασίας σε επίπεδο ζήτησης 
ειδικοτήτων  (νέες ή αναβάθμιση υπαρχόντων), δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανο-
τήτων, ευκαιριών αυτοαπασχόλησης και ανάληψης επιχειρηματικών πρωτο-
βουλιών κ.λπ.,

•  να αναδειχθούν με σαφήνεια οι τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
εργασιακής πραγματικότητας των επιμέρους επαγγελματικών ειδικοτήτων και 
κλάδων,

•  να σχεδιαστούν από κοινού δράσεις πληροφόρησης εργαζομένων και ανέρ-
γων στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων.
     Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, επαγγελματικής συμ-

βουλευτικής και επαγγελματικού (επανα)προσανατολισμού με γενικότε-
ρο στόχο:

•  την ενδυνάμωση της διαδικασίας (επαν)ένταξης των ανέργων στην κλαδική 
αγορά εργασίας (στην προηγούμενη, συναφή ή όμορη ειδικότητα) είτε ως ερ-
γαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι,

•  τη βελτίωση της θέσης, την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και την ενί-
σχυση της εξέλιξης των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων.
     Διενέργεια Εξειδικευμένων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(δια ζώσης/εξ αποστάσεως/e-learning), για:
•  την αναβάθμιση κάθετων και οριζόντιων δεξιοτήτων και την αντιστοίχησή τους 

με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες στην κάθε ειδικότητα,
•  τον εκσυγχρονισμό, επικαιροποίηση και συμπλήρωση των γνώσεων και ικα-

νοτήτων.
     Σχεδιασμός δράσεων (επανα)προώθησης των ανέργων στην αγορά εργα-

σίας με τρόπους που θα εδράζονται πάνω σε εξατομικευμένες προσεγ-
γίσεις.

     Διερεύνηση της δυνατότητας ανάληψης κοινών δράσεων για την Πιστο-
ποίηση επαγγελματικών προσόντων.
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1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην Εφαρμογη Δικαι-
ουχων του Επιδοματος πετρελαιου Θερμανσης;
Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 
ΓΓΔΕ συνδέονται, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβα-
σης στο TAXISnet. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς 
πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας 
ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκ των τελευταίων 5 
εκκαθαριστικών ή πράξεων προσδιορισμού φόρου των Δηλώ-
σεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Εάν δε θυμά-
στε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη 
(username) να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ σας, τότε δεν μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Για αυτό 
θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης σας μέσω των 
σχετικών διαδικασιών.

2. Ποιες διαδικτυακες εφαρμογες θα χρησιμοποιησω για την 
εξυπηρετηση του Επιδοματος Πετρελαιου (Ε.Κ.Π.Θ) ;
Στην ιστοσελίδα www.gsis.gr επιλέγεται την ενότητα «Υπηρε-
σίες προς Πολίτες» και στη συνέχεια «Υπηρεσία Χορήγησης 
Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης» . Οι εναλλακτικές είναι 
οι εξής:
α. Εφαρμογή Υποβολής/Τροποποίησης Αίτησης Ένταξης στο 
Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης συ-
γκεκριμένου έτους
β. Εφαρμογή Διαχειριστών – Εκπροσώπων για συμπλήρωση 
στοιχείων ενοίκων και χιλιοστών θέρμανσης.

3. Μεχρι ποτε εχω προθεσμια υποβολης αιτησης στο Μητρωο 
Δικαιουχων Επιδοματος Πετρελαιου Θερμανσης;
Έως τις 30 Μαΐου 2016

4. O προμηθευτής πετρελαίου δεν μου έδωσε στοιχεία για να 
υποβάλλω αίτηση χορήγησης επιδόματος. Πώς θα γίνει η δια-
σταύρωση των στοιχείων;
Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει στοιχεία για την υποβολή 
της αίτησής σας. Κάθε παραστατικό αγοράς πετρελαίου υπο-
βάλλεται από τον προμηθευτή στη ΓΓΔΕ. Αυτά που πρέπει να 
προσέξετε είναι:
•  Η σωστή αναγραφή του ΑΦΜ σας ή του ΑΦΜ διαχειριστή-

εκπροσώπου αν πρόκειται για πολυκατοικία ή του ΑΦΜ της 
πολυκατοικίας εφόσον έχει δηλωθεί από το διαχειριστή.

•  Η σωστή αναγραφή του αριθμού παροχής της ΔΕΗ ή του κοι-
νόχρηστου αριθμού παροχής, αν πρόκειται για πολυκατοικία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της 
ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του προμηθευτή 
και στην αίτησή σας.

5. Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής σε ότι αφορά την εφαρ-
μογή Διαχείρισης Ενοίκων/ Χιλιοστών Θέρμανσης μιας Πο-
λυκατοικίας;
Η Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης 
Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυ-
κατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν 
περισσότερες από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για τις 

οποίες υπάρχει κοινός καυστήρας. Ο διαχειριστής-εκπρόσω-
πος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/
ολιγοκατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή κάθε ενός από αυτά 
στις δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά. Αλλαγές στα παραπάνω 
στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν 
ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληρωμής. Είναι υποχρεωτικό 
να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης 
για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργη-
θεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά – κλειστά – ανήκοντα και σε 
φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα). Θα πρέπει να συμ-
φωνήσετε σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Το 
σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, 
ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα πληρωμής. 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής, όταν θα 
έχουν υποβληθεί όλες οι αιτήσεις από τους δικαιούχους. Πριν 
προβείτε στην ενεργοποίηση της δυνατότητας πληρωμής, επι-
βεβαιώστε την ορθή υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων. 
Η αίτησή τους είναι σωστή μόνο όταν δίπλα στα στοιχεία τους 
υπάρχει η ένδειξη «Υπάρχει αίτηση». Στα παραστατικά των 
αγορών πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία του ΑΦΜ και του 
αριθμού κοινόχρηστης παροχής της ΔΕΗ θα πρέπει να ταυτί-
ζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στην Εφαρμογή Διαχεί-
ρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης. Σε περίπτωση που έχει 
εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατι-
κά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν τον 
ΑΦΜ, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ αυτόν στα στοιχεία της πο-
λυκατοικίας, επιλέγοντας το σχετικό δεσμό «Ορισμός ΑΦΜ». Ο 
ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια, ούτε 
και να διαγραφεί. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ακόμη και στην περίπτωση που 
έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα 
αναγράφεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή.

6. Είμαι διαχειριστής, αλλά δεν έχουμε κοινόχρηστο μετρητή 
ΔEΗ (ρολόι ΔEΗ) στην πολυκατοικία. Ποιο ρολόι ΔΕΗ πρέπει 
να δηλώσω σαν Κοινόχρηστο;
Δηλώστε το δικό σας (ως διαχειριστή/εκπροσώπου) ρολόι ΔΕΗ, 
ή εναλλακτικά επιλέξτε ένα ρολόι (αρ. παροχής ΔΕΗ) που θα 
έχετε συμφωνήσει με όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας 
σας.

7. Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;
Στην Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης 
Πολυκατοικίας, θα δηλωθούν τα νέα στοιχεία. Οι ένοικοι θα 
υποβάλουν τις νέες αιτήσεις με τον νέο ΑΦΜ διαχειριστή. Ο 
διαχειριστής θα ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληρωμής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι νέες διασταυρώσεις παραστατικών αγοράς πε-
τρελαίου θέρμανσης, αφορούν τις αγορές που θα πραγματοποι-
ηθούν μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της δυνατότητας 
πληρωμής.

8. Είμαστε μια πολυκατοικία, όπου κάθε διαμέρισμα έχει δικό 
του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε σαν πολυκατοικία ή 
ο κάθε ένοικος να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;
Θα κάνετε χωριστή αίτηση ο καθένας ως κάτοικοι μονοκατοι-

κίας, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθευτείτε πετρέλαιο με 
διαφορετικά παραστατικά αγοράς. Τα στοιχεία του ΑΦΜ και 
του αριθμού παροχής της ΔEΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο πα-
ραστατικό του πρατηριούχου και αντίστοιχα στην αίτησή κάθε 
δικαιούχου.

9. Έχω υποβάλλει την αίτησή μου στο Μητρώο Δικαιούχων 
Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης, το παραστατικό αγοράς 
όμως αναγράφει τον ΑΦΜ της συζύγου μου. Θα υπάρξει πρό-
βλημα στην διασταύρωση των στοιχείων;

Η διασταύρωση των στοιχείων δεν θα ολοκληρωθεί. Τα στοιχεία 
του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔEΗ πρέπει να είναι τα 
ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και στην αίτησή σας.

10. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται 
λόγω ανενεργού IBAN που έχω δηλώσει. Πως μπορώ να τον 
διορθώσω;

Θα προβείτε σε τροποποιητική αίτηση στην οποία θα διορθώ-
σετε τον ΙΒΑΝ ή να δηλώσετε το νέο IBAN από την αντίστοιχη 
επιλογή στην οθόνη “προβολής Διασταυρομένων Αγορών Πε-
τρελαίου”.

Υπενθυμίζεται πως όσοι έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμαν-
σης ή θα προμηθευτούν τις επόμενες ημέρες και υποβάλουν 
τις αιτήσεις μέχρι το τέλος του μήνα τότε θα λάβουν το επίδομα 
θέρμανσης μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2016. Όσοι υποβάλουν 
αίτηση από την Πρωτοχρονιά μέχρι τις 30 Μαίου 2016 θα περι-
μένουν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016 για να λάβουν το επίδομα 
θέρμανσης. Μάλιστα αν δεν φθάσουν τα 105 εκατ. ευρώ που 
έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, τότε οι αιτήσεις για 
το επίδομα θέρμανσης που θα παραμένουν σε εκκρεμότητα, 
θα πληρωθούν κατ' αναλογία. Έτσι οι δικαιούχοι θα πρέπει 
να σπεύσουν και να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να τους 
χορηγηθεί ολόκληρο το επίδομα θέρμανσης μέχρι το τέλος 
του έτους. Διαφορετικά εφόσον υποβάλλουν την αίτηση από 
τον Ιανουάριο του 2016 και μετά κινδυνεύουν να μην πάρουν 
ολόκληρο το επίδομα θέρμανσης. Υπενθυμίζεται πως τη φετινή 
χρονιά το επίδομα μειώνεται από τα 0,35 στα 0,25 ευρώ ανά λί-
τρο, αυστηροποιούνται τα εισοδηματικά κριτήρια και μειώνεται 
η επιδοτούμενη ποσότητα πετρελαίου και στις τέσσερις ζώνες ( 
Α' Ζώνη από τα 3.000 λίτρα, στα 2.000 για τους άγαμους - 2.500 
λίτρα για τους έγγαμους, από τα 1.800 λίτρα στα 1.200 - 1.500 
για την Β΄ Ζώνη, από τα 960 στη Γ' Ζώνη στα 640 - 800 λίτρα και 
στην Δ' Ζώνη από τα 600 λίτρα στα 400 - 500 λίτρα)

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν:

Α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 12.000 Ευρώ για άγαμο και 
20.000 για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 Ευρώ 
για κάθε τέκνο. Το εισοδηματικό όριο πέρυσι ήταν 30.000 και 
40.000 ευρώ αντίστοιχα.

Β) Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους να μην υπερβαίνει το 
ποσό των 100.000 Ευρώ για τους άγαμους, από 200.000 ευρώ 
πέρυσι και το ποσό των 200.000 Ευρώ για τους έγγαμους και τις 
μονογονεϊκές οικογένειες, από 300.000 ευρώ πέρυσι.

Δέκα ερωτήσεις - απαντήσεις για την υποβολή αιτήσεων  
και τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης

Ανακοίνωση που δίδει απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των αιτούντων για τη χορήγηση  
επιδόματος θέρμανσης εξέδωσε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ



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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ΑΛΛΟΙ 15 ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 22/12/2015

Σε νέα παρέμβαση υπέρ της Ελλάδας προχώρησαν 
δεκαπέντε κορυφαίοι επιστήμονες του πλανήτη, κάτοχοι 
του βραβείου Νόμπελ, απευθύνοντας έκκληση τόσο 
στις ευρωπαϊκές αρχές όσο και στις αρχές των ΗΠΑ να 
εφαρμοστούν πολιτικές που θα οδηγήσουν την Ελλάδα 
στον δρόμο της ανάπτυξης. Στην επιστολή -που εστάλη 
στον αναπληρωτή υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας 
Κώστα Φωτάκη, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, στον πρόεδρο της Κομισιόν 
Ζαν-Κλοντ Γιουνκερ και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ- οι δεκαπέντε νομπελίστες, 
αφού χαρακτηρίζουν την Ελλάδα γενέτειρα της 
δημοκρατίας και των ανθρώπινων αξιών, επισημαίνουν ότι 
η χώρα μας μαστίζεται από μία μακρά, συνεχή και βαθιά 
οικονομική κρίση, που έχει επηρεάσει αρνητικά τις ζωές 
των Ελλήνων, τις υποδομές και το μέλλον της.
Οι κορυφαίοι επιστήμονες διαψεύδουν κατηγορηματικά 
τους ισχυρισμούς διάφορων κύκλων περί δήθεν 
«τεμπέληδων Ελλήνων), σημειώνοντας ότι οι 
Έλληνες δουλεύουν σκληρά, είναι δημιουργικοί και 
εφευρετικοί, ενώ στις χώρες του εξωτερικού όπου 
εργάζονται διαπρέπουν, αποτελούν λαμπρό παράδειγμα 
επιστημονικής κατάρτισης και συμβάλλουν σημαντικά 
στην ανάπτυξή τους. Στην επιστολή τους οι 15 τονίζουν 
ότι στόχος της πρωτοβουλίας τους είναι να συμβάλει 
θετικά στις σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται αυτή 
τη στιγμή για την Ελλάδα, καθώς -όπως υποστηρίζουν- η 
στήριξη της έρευνας και του εξαιρετικού ανθρώπινου 
δυναμικού που διαθέτουν τα πανεπιστήμια και τα 
ερευνητικά κέντρα της χώρας μας μπορεί να αποτελέσει 
μοχλό ανάπτυξης και δίοδο εξόδου της από την κρίση. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι 15 κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ καλούν 
τις ηγεσίες της Ευρώπης και της Αμερικής να αναλάβουν 
δράσεις για να επιστρέψει σύντομα η Ελλάδα σε συνθήκες 
ανάπτυξης και ευημερίας. Εκτιμούν επίσης ότι τα μέτρα 
λιτότητας που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας είναι σκληρά 
και άδικα.

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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 «Λουκέτο» θα βάλουν από την 1η Ιανουαρίου οι 28 φορείς 
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Παρά τις περί 
του αντιθέτου υποσχέσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, 
η ρύθμιση για την ανανέωση των συμβάσεων του 
προσωπικού έφθασε στη Βουλή... 15 ημέρες πριν από 
το τέλος του 2015, σε ένα σχέδιο νόμου που τελικά 
αποσύρθηκε.
Μέχρι αργά χθες το βράδυ γινόταν προσπάθεια να 
ενταχθεί η ρύθμιση ως τροπολογία στο σχέδιο νόμου 
για το σύμφωνο συμβίωσης, υπόθεση δύσκολη για 

πολλούς λόγους. Οι 28 φορείς διαχείρισης έχουν υπό την 
εποπτεία τους το 30% των προστατευόμενων περιοχών της 
χώρας και απασχολούν περί τα 380 άτομα, επιστημονικό 
και διοικητικό προσωπικό. Από την ίδρυση τους, οι 
εργαζόμενοι μισθοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από 
κοινοτικά κονδύλια, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
(και σε ένα μικρό ποσοστό από το Πράσινο Ταμείο). 
Ως αποτέλεσμα, η λήξη του ΕΣΠΑ στο τέλος του έτους 
συνεπάγεται και τη λήξη όλων των συμβάσεων.
Για την επίλυση του θέματος, το ΥΠΕΚΑ συμπεριέλαβε με 
μεγάλη καθυστέρηση μια ρύθμιση σε πολυνομοσχέδιο, το 
οποίο όμως αποσύρθηκε πριν ψηφιστεί κατόπιν γενικής 
διαφωνίας της τρόικας. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι τον 
Νοέμβριο το ΥΠΕΚΑ «πέρασε» σε άλλο νόμο (ν.4342/15, 
άρθρο 36) ρύθμιση για την παράταση της θητείας των 
(άμισθων) διοικητικών συμβουλίων των φορέων... αλλά 
όχι του προσωπικού τους, προφανώς από λάθος. «Είναι 
ντροπή να φθάνουμε 10 ημέρες πριν από το τέλος του 
χρόνου και να συζητάμε για τη διάσωση του συστήματος 
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Οι φορείς 
είναι η μόνη δημόσια υπηρεσία που λειτουργεί μόνο με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου» λέει στην «Κ» ο πρόεδρος 
του πανελληνίου συλλόγου εργαζομένων στους φορείς 
διαχείρισης (και επιστημονικός συντονιστής στον φορέα 
Βόρειας Πίνδου) Μιχάλης Βάκκας.
Μέχρι αργά χθες το απόγευμα ήταν σε εξέλιξη 
διαβουλεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για να 
συμπεριληφθεί η επίμαχη ρύθμιση στο σχέδιο 
νόμου για το σύμφωνο συμβίωσης. Ωστόσο, υπήρξαν 
αντιρρήσεις από τα κόμματα, λόγω του μεγάλου αριθμού 
«υποψηφίων» τροπολογιών, με αποτέλεσμα η υπόθεση 
να βρίσκεται στον αέρα. «Μαζί βρίσκεται στον αέρα και 
η ολοκλήρωση προγραμμάτων 80 εκατ. ευρώ του ΕΣΠΑ» 
λέει ο κ. Βάκκας.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Η ηλεκτρονική αλληλογραφία κυβέρνησης - κουαρτέτου 
για το ασφαλιστικό και τα άλλα μέτρα, ώστε να 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, 
που είναι ο στόχος του Μεγάρου Μαξίμου, ξεκινά από 
σήμερα. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έδωσε χθες 
ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη σύσκεψη της 
Δευτέρας με στενούς του συνεργάτες και υπουργούς, 
όλα τα μέτρα θα πρέπει να ψηφιστούν μέχρι το πρώτο 
δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, ανάμεσά τους και το 
ασφαλιστικό. Για το τελευταίο, σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος πήρε την 
εντολή να το έχει καταθέσει στη Βουλή μέχρι τις 15 
Ιανουαρίου. Σύμφωνα με συνεργάτες του πρωθυπουργού, 
θα ακολουθήσει η ψήφιση των τελευταίων ρυθμίσεων 
για τα "κόκκινα δάνεια" (μεγάλα στεγαστικά, δάνεια 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταναλωτικά κλπ.).
Η φορολογία των αγροτών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
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θα μετατεθεί για αργότερα.
Στη σύσκεψη φαίνεται να οριστικοποιήθηκαν και 
οι τροπολογίες για την επέκταση του συμφώνου 
συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια. Ο Αλέξης Τσίπρας 
έκανε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω 
στην εφαρμογή του παράλληλου προγράμματος, την 
ώρα που κάποιοι υπουργοί φαίνεται να διαφωνούν 
με κάποιους χειρισμούς που έγιναν στην κατάθεση 
του νομοσχεδίου με τίτλο "Για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού προγράμματος", το οποίο θα έρθει 
στη Βουλή μετά τις γιορτές και αφού συζητηθεί η 
κοστολόγηση του με τους εκπροσώπους των δανειστών. 
Στο πλαίσιο αυτού του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα 
με κάποιες πληροφορίες, αύριο Τετάρτη ο Αλέξης 
Τσίπρας θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο, 
προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα επόμενα βήματα 
της κυβέρνησης. Πέραν αυτών, πηγές του Μεγάρου 
Μαξίμου επιμένουν πως η κοινΟβουλευτική ομάδα του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταγράψει νέες απώλειες κατά την 
ψήφιση του ασφαλιστικού.
Στο μεταξύ, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα 
σχολιάζοντας το δημοσίευμα με τις δηλώσεις του 
έλληνα πρωθυπουργού στους Financial Times 
υποστήριζαν ότι επρόκειτο για μια "ελεύθερη 
συζήτηση" που είχε ο πρωθυπουργός με τον 
δημοσιογράφο όταν βρίσκονταν στο Παρίσι. 
Ως γνωστόν, στο συγκεκριμένο δημοσίευμα ο 
πρωθυπουργός με τα όσα φέρεται να λέει δείχνει ότι 
η ελληνική πλευρά θα προτιμούσε να αποχωρήσει το 
ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι 
υιοθετεί "μη εποικοδομητική στάση" σε οικονομικά και 
κοινωνικά ζητήματα.
Επίσης ο πρωθυπουργός φέρεται να υποστηρίζει ότι 
η Ελλάδα θα βγει στις αγορές πριν το τέλος του 2016 
και πως τα capital controls θα έχουν αρθεί μέχρι τον 
Μάρτιο.
"Ο έλληνας πρωθυπουργός πιέζει ώστε το ΔΝΤ να 
μείνει εκτός του τρίτου προγράμματος διάσωσης 
της χώρας, ύψους 86 δισ. ευρώ, ώστε να αναλάβει 
η ευρωζώνη την πλήρη ευθύνη της επίβλεψης των 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων", γράφει η βρετανική 
εφημερίδα. "Εκτιμούμε ότι μετά από έξι χρόνια 
διαχείρισης έκτακτης κρίσης, η Ευρώπη έχει τώρα 
τη θεσμική ικανότητα να αντιμετωπίσει επιτυχώς 
ενδοευρωπαϊκά θέματα" είναι η χαρακτηριστική 
έκφραση του κ. Τσίπρα που φιλοξενεί εντός 
εισαγωγικών το δημοσίευμα. Ο συντάκτης του 
σχολιάζει ότι οι δηλώσεις Τσίπρα για το ΔΝΤ "μάλλον 
δεν θα ακουστούν καλά στη Γερμανία, που επιμένει 
εξ αρχής για παραμονή του Ταμείου στο πρόγραμμα, 
λόγω της τεχνογνωσίας του τελευταίου αλλά και λόγω 
των αμφιβολιών που διατηρεί το Βερολίνο για την 
αποφασιστικότητα της Κομισιόν".
Από την άλλη, η ιταλική εφημερίδα "La Repubblica" σε 

άρθρο της επισημαίνει ότι "το πολιτικό μέλλον του κ. 
Τσίπρα θα παιχτεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες" 
και πως στην Αθήνα πλέον "κυβερνά ο ρεαλισμός, ο 
Τσίπρας απέφυγε την κατά μέτωπο σύγκρουση". Το 
άρθρο υπογράφει ο απεσταλμένος της εφημερίδας 
στην Αθήνα Έτορε Λιβίνι, ο οποίος εξηγεί ότι μέχρι τα 
τέλη Φεβρουαρίου "η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το 
πιο δύσκολο εμπόδιο: την έγκριση της μεταρρύθμισης 
των συντάξεων και του φορολογικού, με την κατάργηση 
της ευνοϊκής μεταχείρισης των αγροτών. Ιδιαίτερα 
λεπτά θέματα τόσο όσον αφορά την κοινωνική στήριξη 
όσο και τις ισορροπίες του κόμματος".
"Η ελπίδα είναι να μπορέσει να αντέξει η κυβερνητική 
πλειοψηφία" συνεχίζει ο ιταλός αναλυτής, ο οποίος 
ωστόσο εκτιμά ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο: "το 
κρυφό χαρτί, σε περίπτωση ανάγκης, είναι η στήριξη 
της κυβέρνησης από τους δεκατρείς βουλευτές της 
Ένωσης Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη". Προβλέπει 
ότι "το Βερολίνο θα χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα 
στη διάθεσή του για να υποχρεώσει την ελληνική 
κυβέρνηση να σεβαστεί μέχρι τέλους τις δεσμεύσεις 
της", αλλά θεωρεί παράλληλα ότι "ο Παρθενώνας 
κρύβει τουλάχιστον δύο άσους στο μανίκι: το ένα είναι 
η αντοχή της οικονομίας, με πρόβλεψη για επιστροφή 
στην ανάπτυξη από μέρους της κυβέρνησης στα μέσα 
του 2016". Ο δεύτερος άσος είναι "η μεταμόρφωση του 
ευρωπαϊκού πολιτικού πλαισίου", αφού "οι σοσιαλιστές 
βρίσκονται στην κυβέρνηση στην Πορτογαλία, ο Ματέο 
Ρέντσι ξεκίνησε μια ζωηρή διαλεκτική αντιπαράθεση 
με τη Μέρκελ και στο Παρίσι είναι στην εξουσία 
ένας αριστερός πρόεδρος". "Η ιδέα ενός ενωμένου 
μετώπου κατά της λιτότητας αποτελεί σήμερα κάτι 
περισσότερο από μια αυταπάτη" επισημαίνει ο Έτορε 
Λιβίνι και προσθέτει ότι σ' αυτό βασίζεται ο έλληνας 
πρωθυπουργός.
•	Πράσινο	φως	για	το	1	δισ.	ευρώ	
Το πράσινο φως για την εκταμίευση της υποδόσης 
του 1 δισ. ευρώ πριν τα Χριστούγεννα άναψε χθες η 
Κομισιόν. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της EE Μίνα 
Αντρέεβα, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στην 
εφαρμογή όλων των εκκρεμών δράσεων, έτσι ώστε να 
ολοκληρωθεί το δεύτερο πακέτο προαπαιτουμένων, και 
"εφόσον η αξιολόγηση των θεσμών είναι θετική, το δ.σ. 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας αναμένεται 
να συνεδριάσει πριν από τα Χριστούγεννα, έτσι 
ώστε να λάβει την απόφαση για την εκταμίευση του 
εναπομείναντος ενός δισεκατομμυρίου". Την ίδια ώρα 
ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Πέτερ Πράετ 
μιλώντας στην εφημερίδα La Libre Belgiaue δήλωσε 
ότι έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος σε ό,τι αφορά τις 
διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, αν και σημείωσε ότι 
"η κατάσταση στη χώρα παραμένει πολύ εύθραυστη".


