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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι αγορές δεν περίμεναν έτσι το ξεκίνημα του 2016.  
Στη Wall Street παρατηρήθηκε η χειρότερη από πλευράς δεικτών εναρκτήρια 
εβδομάδα έτους στην ιστορία της. Τα δύο χρηματιστηριακά κέντρα της Κίνας, 
Σανγκάη και Σεντσέν, χρειάσθηκε να κλείσουν δύο φορές μέσα σε τέσσερις 

ημέρες την πρώτη εβδομάδα του 2016. Και τον κατήφορο ακολούθησαν σχεδόν 
όλες οι άλλες οργανωμένες αγορές.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

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

•   ΙΟΒΕ: Οριακή βελτίωση του οικονομι-
κού κλίματος (σελ.1)

•   «Βουτιά» στις μεταβιβάσεις ακινήτων 
εν καιρώ κρίσης (σελ.3)

•   Οι πρώτες προσκλήσεις για το νέο 
ΕΣΠΑ έως τέλος του μήνα (σελ.3)

•   ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ για συζήτηση 
και κατάθεση ιδεών 15η BIENNALE 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016, 28 
Μαΐου- 27 Νοεμβρίου 2016 (σελ.3)

•   ΔΕΗ: Στο στρατηγικό σχεδιασμό της 
Επιχείρησης η εξέταση δυνατοτήτων 
συνεργασιών με τρίτους (σελ.4)

•   Σχέδιο της κυβέρνησης για παραχώ-
ρηση γης σε αγρότες (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

Εντείνεται η 
απαισιοδοξία σε 
Υπηρεσίες και 
Κατασκευές, 
αυξάνονται οι 
προσδοκίες σε 
Λιανικό Εμπόριο 
και Βιομηχανία. 
Η καταναλωτική 
εμπιστοσύνη βελ-
τιώνεται ελαφρά. 

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομι-
κής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, ο Δείκτης 
Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα 
ενισχύεται οριακά τον Δεκέμβριο, 
καθώς διαμορφώνεται στις 87,1 
μονάδες από 86,5 μονάδες τον προ-
ηγούμενο μήνα, σε επίδοση πάντως 
πολύ χαμηλότερη της αντίστοιχης 
περυσινής (99,1 μονάδες). Παρά τις 
αυξημένες φορολογικές υποχρεώ-
σεις της περιόδου και την αβεβαιότη-
τα ως προς τις εξελίξεις σε βασικές 
διαστάσεις της κοινωνικής και οικονο-
μικής πολιτικής, όπως η μεταρρύθμι-
ση του ασφαλιστικού, καταγράφεται 
συνολικά εικόνα σταθερότητας του 
κλίματος κατά το τελευταίο τετράμη-
νο. Ταυτόχρονα όμως οι προσδοκίες 
τόσο των πολιτών όσο και επιχειρή-
σεων φαίνεται να σταθεροποιούνται 
σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση 
τόσο συνολικά με το 2014, όσο και με 
το πρώτο εξάμηνο του 2015, καθώς 
η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων 
αποδεικνύεται σε σημείο καμπής για 
την ελληνική οικονομία. Αναλυτικό-
τερα, στη Βιομηχανία οι προβλέψεις 
για την παραγωγή, τους προσεχείς 
μήνες, παραμένουν στα ίδια επίπεδα, 
ενώ το ισοζύγιο με τις εκτιμήσεις για 
τα αποθέματα κλιμακώνεται ελαφρώς 
και οι έντονα αρνητικές εκτιμήσεις για 
τις παραγγελίες και τη ζήτηση αμβλύ-
νονται. Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές 
εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατά-
σταση των επιχειρήσεων εμμένουν 
το ίδιο έντονες, ενώ οι αντίστοιχες 

για την τρέχουσα ζήτηση βαίνουν 
δυσμενέστερες, όπως συμβαίνει, 
σε μεγαλύτερο βαθμό, και με τις 
προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη 
εξέλιξή της. Στο Λιανικό Εμπόριο, οι 
αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχου-
σες πωλήσεις αλλά και οι προβλέψεις 
για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους 
αμβλύνονται, ενώ καταγράφεται 
μικρή άνοδος στα αποθέματα. Στις 
Κατασκευές, ο αρνητικός δείκτης 
στις προβλέψεις για το πρόγραμ-
μα εργασιών των επιχειρήσεων 
επιδεινώνεται έντονα, με το ισοζύγιο 

προβλέψεων για την απασχόληση τον 
Δεκέμβριο να παραμένει αμετάβλητο. 
Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, 
ο δείκτης προβλέψεων για την 
οικονομική κατάσταση του νοικοκυ-
ριού βελτιώνεται σημαντικά, ενώ οι 
υπόλοιποι δείκτες των προβλέψεων 
για την οικονομική κατάσταση της χώ-
ρας, την εξέλιξη της ανεργίας, αλλά 
και την πρόθεση για αποταμίευση, 
καταγράφουν αρνητική μεταβολή.

ΙΟΒΕ: Οριακή βελτίωση  
του οικονομικού κλίματος
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 11-1-2016

ΑΘΗΝΑ
➦  Σήμερα στις 18.30 πραγματοποιείται η διάλεξη 
των Θ.Π. Τάσιου και Δ. Καλλιγερόπουλου με θέμα: 
«Κινούμενη αυτόματη θεραπαινίς του Φίλωνος» 
στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων 
(Κέκροπος 10, Πλάκα). Την ομιλία διοργανώνει η 
Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

15
Ιανουαρίου

2016

26-27
Ιανουαρίου

2016

27
Ιανουαρίου

2016

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλή-
των, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αειφόρου 
διαχείρισης» 
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Βιώσιμη Διαχείριση 
Αστικού Νερού-  Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών 
στην Ευρώπη» 
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτεκτο-
νικές Εφαρμογές" 
 ΑΘΗΝΑ

Συμβούλιο Ενεργειακής 
Αξιοποίησης Αποβλήτων

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 
Ένωση Δημοτικών Επιχει-
ρήσεων Ύδρευσης-Αποχέ-
τευσης 

Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλο-
πινάκων, Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας 

Το 13ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Καινοτομία και Σύγχρο-
νες Μορφές Επιχειρηματικότητας», διοργανώνεται 
(16 - 20 Μαΐου 2016), από τους προπτυχιακούς 
φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «αποτελεί 
αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του 
σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Ο προσα-
νατολισμός των νέων επιχειρηματικών δράσεων 
στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρε-
σιών, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, και σε 
καινοτόμους μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης, 
αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης 
επιχειρηματικότητας».
Το συνέδριο αποσκοπεί σε πανελλήνια επιστημονι-
κή συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδα-
κτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/
μεταπτυχιακών φοιτητών, με στόχο τη διερεύνηση 
της συμβολής της καινοτομίας στην ανάπτυξη 
σύγχρονων μορφών επιχειρηματικών δράσεων. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναδειχθούν οι 
εναλλακτικές σύγχρονες μορφές επιχειρηματικό-
τητας, η προοπτική τους στο μεταβαλλόμενο οι-
κονομικό περιβάλλον και θα διερευνηθεί ο ρόλος 

της διοικητικής επιστήμης και της καινοτομίας στην 
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων.
Θεματολογία:
•Διοίκηση Παραγωγής & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
•Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών
•Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργανωσιακή 
Ψυχολογία
•Επιχειρησιακή Έρευνα
•Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινη Επιχειρη-
ματικότητα
•Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Στήρι-
ξης Αποφάσεων ≤ Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης
•Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
•Ευφυή Συστήματα και Τεχνολογία Λογισμικού
•Data Mining &Business Analytics
•Ψηφιακή Καινοτομία &E-Business
•Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
•Διαδίκτυο και Ασφάλεια Δεδομένων
Κρίσιμες ημερομηνίες:
2 Απριλίου 2016: Προθεσμία υποβολής εργασιών 
(περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000-5000 
λέξεων)
17 Απριλίου 2016: Γνωστοποίηση απόφασης 
αποδοχής εργασίας
Πληροφορίες: http://fsdet.dmst.aueb.gr/

13o Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής  
Επιστήμης & Τεχνολογίας 
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

   Η Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυπο-
ποίηση και την Τυποποίηση(ΕΝΕΠΡΟΤ) διοργανώνει 
την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:00,ημερίδα 
με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργα-
σίας», η οποία και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
Γενικών Συνελεύσεων του κτιρίου Δ' της Πολυτεχνικής 
Σχολής του ΑΠΘ.  Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της 
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ και είναι ανοιχτή στο κοινό. 
Πληροφορίες: http://www.eneprot.gr

  Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -σε συ-
νεργασία την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης- διοργανώνει 
εκδήλωση με θέμα: «Τεχνολογίες CERN, Επιχειρημα-
τικές Ευκαιρίες», την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016, στις 
12.00 (στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελε-
σμάτων (ΚΕΔΕΑ) - ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη).
Σκοπός της εκδήλωσης είναι –όπως αναφέρεται 
σε ανακοίνωση- η ενημέρωση της επιστημονικής 
και επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τρόπους 
αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και  των τεχνολογιών 
που έχουν αναπτυχθεί από το CERN, για τη δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.. 
Πληροφορίες: https://www.auth.gr/news/
events/19731

Ημερίδα

"Τεχνολογίες CERN,  
επιχειρηματικές  

ευκαιρίες" 



«Βουτιά» στις μεταβιβάσεις ακινήτων εν καιρώ κρίσης

Οι πρώτες προσκλήσεις για το νέο ΕΣΠΑ έως τέλος του μήνα

Μεγάλη πτώση στις μεταβιβάσεις ακινή-
των την περίοδο της οικονομικής κρίσης 
στην Ελλάδα, δείχνουν στοιχεία που δια-
βιβάστηκαν στη Βουλή από το υπουργείο 
Οικονομικών. Κάτι ωστόσο δείχνει να 
αλλάζει μέσα στο 2015. Όπως μεταδίδει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα στοιχεία που διαβίβασε 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 
Τρύφων Αλεξιάδης, αφορούν σε μεταβι-
βάσεις ακινήτων των οποίων η αξία είναι 
φορολογήσιμη. 
Στους πίνακες του υπουργείου Οικονομι-
κών όμως δεν συμπεριλαμβάνονται με-
ταβιβάσεις ακινήτων τα οποία απαλλάσ-
σονται από το φόρο μεταβίβασης βάσει 
νόμου και συνεπώς αυτά δεν μπορεί να 
προσμετρηθούν. Τα στοιχεία είχε ζητή-
σει ο βουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μπα-
σιάκος, με ερώτηση που είχε απευθύνει 
στο υπουργείο Οικονομικών ζητώντας να 

ενημερωθεί ποια είναι, ανά ΔΟΥ, η μείω-
ση των μεταβιβάσεων ετησίως, την τελευ-
ταία πενταετία, και ποιες πρωτοβουλίες 
θα υπάρξουν για την τόνωση της αγοράς 
ακινήτων. 
Δεδομένου ότι δεν καταχωρούνται σε 
πληροφοριακό σύστημα οι μεταβιβάσεις 
ακινήτων, το υπουργείο Οικονομικών δι-
αβιβάζει το πλήθος των Βεβαιώσεων Φό-
ρου Μεταβίβασης ανά ΔΟΥ για τις περι-
όδους από 1/1 έως 31/12 των ετών 2011, 
2012, 2013, 2014 και 2015. Στα στοιχεία 
αυτά - όπως επισημαίνεται εκ προοιμί-
ου- δεν έχουν καταμετρηθεί μεταβιβά-
σεις ακινήτων στις οποίες δεν προκύπτει 
φόρος.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η «χειρότερη» 
χρονιά ήταν το 2013 με το πλήθος των 
βεβαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων ακινή-
των να έχει «κατρακυλήσει» σε ποσοστό 

συνολικά 44,78% σε σχέση με το 2011. Σε 
αρκετές περιοχές της χώρας ωστόσο οι 
μειώσεις των μεταβιβάσεων φαίνεται να 
ξεπέρασαν το 50% και το 60%. Όπως ει-
δικότερα προκύπτει από τα στοιχεία που 
διαβιβάστηκαν στη Βουλή, ενώ το πλήθος 
των βεβαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων 
ακινήτων το 2011 ανήλθε σε 119.647, το 
2012 έπεσε σε 76.859, το 2013 σε 66.071, 
το 2014 σε 68.851 και το 2015 σε 86.075 
βεβαιώσεις φόρου μεταβιβάσεων. Έτσι, 
σε σχέση με το 2011 το πλήθος των βε-
βαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων, το 2012 
σημείωσε πτώση (-35,76%), το 2013 επί-
σης μείωση (-44,78%), το 2014 μείωση (- 
42,45%) και το 2015 μείωση (-28,06%). Το 
2015 δείχνει πάντως να υποχωρεί σταδια-
κά το φαινόμενο της μείωσης των μεταβι-
βάσεων ακινήτων σε σχέση με την τριετία 
2012, 2013 και 2014. 

Επίσημες προσκλήσεις για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-
2020 θα γίνουν μέχρι το τέλος του μήνα, όπως είπε ο υφυπουρ-
γός Οικονομίας, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε 
συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΜEGA. Ο υφυπουργός 
σημείωσε ότι πρόκειται για προγράμματα για τη νεοφυή επιχειρη-
ματικότητα, την ενίσχυση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη στήριξη 
των υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων. Ανέφερε ότι θα δοθεί 
περιθώριο ενάμιση μήνα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ετοιμάσουν 
τις αιτήσεις τους, ενώ «θα καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια -στο 
πλαίσιο της απλοποίησης και της διαφάνειας των διαδικασιών- για 
πάταξη του... παρασυστήματος που επωφελείτο, καρπώνοντας ση-
μαντικό μέρος της επιδότησης βοηθώντας τους στην ετοιμασία των 
αιτήσεων». Επιπλέον, όπως είπε ο κ. Χαρίτσης δεν θα απαιτείται η 
κατάθεση όλων των δικαιολογητικών παρά μόνο αφότου εγκριθεί η 

αίτηση. Στόχος του νέου ΕΣΠΑ, υπογράμμισε, είναι η ενίσχυση των 
παραγωγικών στρωμάτων της κοινωνίας που έχουν πληγεί από την 
κρίση, δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέοι επιστήμονες και 
αυτοαπασχολούμενοι. Οι τομείς στους οποίους θα κατευθυνθούν οι 
πόροι του νέου ΕΣΠΑ, όπως υπενθύμισε, θα είναι ο αγροτικός, και 
κυρίως το κομμάτι της μεταποίησης, η ενέργεια και ιδιαιτέρως οι 
ανανεώσιμες πηγές και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αλλά 
και ο κλάδος των νέων τεχνολογιών. Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι 
η κυβέρνηση εξυγίανε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που έληξαν το 
2015 (με πλήρη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων της περιό-
δου 2007-2013), καθώς ελαφρύνθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός 
λόγω του ότι δεν χρειάστηκε να καταβληθούν πόροι κρατικοί -μέσω 
απεντάξεων- που είχαν δεσμευτεί, χωρίς παράλληλα να επηρεαστεί 
-παρά μόνο θετικά- η θέση της Ελλάδας αναφορικά με την απορρο-
φητικότητα των πόρων.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ για συζήτηση και κατάθεση ιδεών 15η BIENNALE 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016 (28 Μαΐου- 27 Νοεμβρίου 2016)

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτε-
κτόνων καλεί τα μέλη του να συμμετέ-
χουν στον ανοιχτό δημόσιο διάλογο για 
την εθνική παρουσία στη 15η Biennale 
Αρχιτεκτονικής 2016 στη Βενετία. 
Ανοίγουμε τη δημόσια και συλλογική 
διαδικασία συγκρότησης του θέματος 
εκπροσώπησης, λαμβάνοντας υπόψη το 
γενικό θέμα «Reporting from the front» /
 «Ανταπόκριση από το μέτωπο» και τις 
ελληνικές ιδιαιτερότητες που προκύ-
πτουν από την κρίση. Η ημερίδα θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ια-
νουαρίου 2016, ώρα 11:00 – 18:00, στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 
1ος όροφος, Αθήνα). Οι συνάδελφοι που 
επιθυμούν μπορούν να στείλουν τις προ-
τάσεις τους (κείμενο έως 200 λέξεις) στα 
γραφεία του Συλλόγου, είτε στο e-mail: 
info@sadas-pea.gr ή sadas-pea@tee.gr, 
είτε στο fax: 2103215147, έως την Τρίτη 12 
Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14:00.
Ενημερωθείτε σχετικά τόσο από τη 
κεντρική σελίδα της biennale http://

www.labiennale.org/en/architecture/
news/31-08b.html όσο και από την 
περιοδική έκδοση “αρχιτέκτονες” 
Τ_12/13: http://www.sadas-pea.gr/tag/
architektones-tefchos-1213/ στην οποία 
θα βρείτε εκτεταμένο πληροφοριακό υλι-
κό τόσο για όλες τις προηγούμενες διορ-
γανώσεις αλλά και την ανοιχτή συζήτηση 
μεταξύ των προηγουμένων επιτρόπων: 
ht tp : / /www.sadas-pea.gr/biennale-
dialogos-kini-gnosi-anichta-zitimata-
architektones/
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Κατακόρυφη αύξηση στην ζήτηση για μη-
χανάκια αποδοχής καρτών (POS) έχει 
σημειωθεί μετά την επιβολή των capital 
controls, δηλαδή από τα τέλη του περα-
σμένου Ιουνίου, σύμφωνα με την «Καθη-
μερινή». Συγκεκριμένα, περισσότερα από 
70.000 μηχανάκια αποδοχής καρτών, χρεω-
στικών και πιστωτικών, προστέθηκαν στην 
ελληνική αγορά, στη διάρκεια των τελευ-
ταίων έξι μηνών, με αποτέλεσμα ο αριθμός 
τους να ξεπερνά πλέον τις 230.000 από 
μόλις 160.000 τον Ιούνιο του 2015. Η ζήτη-
ση για μηχανάκια αποδοχής καρτών (POS) 
αυξάνεται ακόμη και από επιχειρήσεις που 
σπάνια δέχονταν πλαστικό χρήμα, όπως τα-
βέρνες, μικρές επιχειρήσεις λιανεμπορίου, 
φαρμακεία αλλά και ελεύθερους επαγγελ-
ματίες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών 
στελεχών, μέχρι το τέλος του νέου έτους 
περίπου 70.000 με 80.000 επιπλέον μηχα-
νάκια θα εγκατασταθούν σε επιχειρήσεις 
αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες, 
φθάνοντας έτσι τις 300.000. Όπως εκτιμούν 
παράγοντες της αγοράς, η ελληνική αγορά, 
προκειμένου να είναι επαρκώς καλυμμένη, 
λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η 
χώρα μας είναι τουριστική αγορά, θα πρέ-
πει να έχει περίπου 400.000 POS, στόχος 

που δεν θα αργήσει να επιτευχθεί.

Επεκτείνεται η χρήση 
πλαστικού χρήματος 
στην Ελλάδα Ενεργοποιείται το σχέδιο της κυβέρνησης για 

την παραχώρηση γης του Δημοσίου σε αγρότες 
και κτηνοτρόφους, έναντι προνομιακού τιμή-
ματος. Το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης προβλέπει την ενοικίαση αγροτικών 
εκτάσεων και ακινήτων έναντι μισθώματος που 
θα προκύπτει σε συνάρτηση με την οικονομική 
απόδοση των καλλιεργειών ή των γεωργικών 
μονάδων, ώστε να είναι βιώσιμες, σύμφωνα με 
την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ. Γι αυτό το λόγο δημι-
ουργεί φορέα διαχείρισης της αγροτικής γης 
ώστε να αξιοποιηθούν ανεκμετάλλευτες δημό-
σιες εκτάσεις. Η αξιοποίηση της περιουσίας θα 
βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
- Εκχώρηση γεωργικών εκτάσεων με μακρο-
χρόνια ενοικίαση
- Θα μπορούν να αποτελέσουν εγγυήσεις για 
χρηματοδότηση επενδύσεων στον αγροτικό 
τομέα
- Επίτευξη λύσης με νομιμοποίηση καταπατη-
μένων εκτάσεων
Η καταγραφή των εκτάσεων βρίσκεται σε εξέ-
λιξη και τα μέχρι στιγμής στοιχεία καταδεικνύ-
ουν κυριότητα σε:
- Περισσότερα από 670.000 στρέμματα αγροτι-
κών εκτάσεων
- 75.000 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδι-
κών εκτάσεων
Παράλληλα υπάρχουν περί τα 450.000 στρέμ-

ματα καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου 
για τα οποία θα αναζητηθεί λύση με νομιμοποί-
ηση τους έναντι τιμήματος και 2.500 στρέμμα-
τα αστικών οικοπέδων που θα παραχωρηθούν 
προς αξιοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ. Προτεραιότητα 
στην ενοικίαση των αγροτικών εκτάσεων δίνε-
ται σε οργανώσεις παραγωγών, σε κατ' επάγ-
γελμα αγρότες και σε νέους αγρότες-ιδιώτες. 
Βασικό κριτήριο για την επιλογή των ενδιαφε-
ρομένων θα αποτελεί η εντοπιότητα. Οι ομάδες 
ή οι μεμονωμένοι αγρότες που θα κάνουν αίτη-
ση για ενοικίαση αγροτικής έκτασης θα πρέπει 
να ανήκουν στους όμορους δήμους. Από κει 
και πέρα ρόλο στην τελική επιλογή των ενδια-
φερομένων -την ευθύνη για την οποία θα έχει 
επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης - θα παίζουν η ηλικια-
κή σύνθεση της ομάδας παραγωγών, ο βαθμός 
εμπειρίας και η πληρότητα του επενδυτικού 
σχεδίου. Οι βασικές υποχρεώσεις και προϋ-
ποθέσεις είναι εκπαίδευση με ταχύρρυθμα σε-
μινάρια μέσω ΕΛΓΟ και ανώτατο όριο ηλικίας 
αγροτών και ιδιωτών τα 55 έτη. Η ηγεσία του 
υπουργείου προκειμένου να δώσει άμεσα στο 
σχέδιο αυτό νομική υπόσταση, ενέταξε άρθρο 
στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για τους αγροτι-
κούς συνεταιρισμούς που αφορά στη σύσταση 
ανώνυμης εταιρίες με την επωνυμία «Διαχεί-
ριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊό-
ντων» (ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ). 

Σχέδιο της κυβέρνησης  
για παραχώρηση γης σε αγρότες

Ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει τα δημοσιεύ-
ματα που αναφέρονται στις συζητήσεις της ΔΕΗ 
με σκοπό τη συνεργασία με ξένες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτροπαρα-
γωγής, εξέδωσε η ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, η ΔEΗ επα-
ναλαμβάνει με ανακοίνωσή της ότι στο στρατηγικό 
της σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η εξέταση δυ-
νατοτήτων συνεργασιών με τρίτους για την υλοποί-
ηση επενδύσεων που θα ενισχύουν τις προοπτικές 
της εταιρίας στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη 
γειτονική περιοχή. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύμα-
τα του Τύπου με βάση τα οποία η ΔΕΗ εξετάζει τη 
συμμετοχή της ιταλικής Edison στην κατασκευή της 
δεύτερης λιγνιτικής μονάδας της Φλώρινας (Μελί-
τη 2). Η ιταλική εταιρεία, η οποία ελέγχεται από τον 
γαλλικό κολοσσό ΕdF, δραστηριοποιείται στην εγχώ-
ρια αγορά ηλεκτρισμού από κοινού με τα ΕΛΠΕ τόσο 
στην παραγωγή μέσω δύο μονάδων φυσικού αερίου 
συνολικής ισχύος 800 MW, όσο και στην προμή-

θεια ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συζητήσεις αυτές 
δεν ανεξάρτητες από τις δυσκολίες που συναντά το 
άνοιγμα της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού μέσα από 
την ισότιμη πρόσβαση των προμηθευτών σε ομοιο-
γενές ως προς το κόστος παραγωγής μείγμα ενέρ-
γειας, διαμέσου των γαλλικού τύπου δημοπρασιών 
λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας NOME. 
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες το προ-
σωρινό μοντέλο που είχε προταθεί για άνοιγμα της 
αγοράς μέσω του ΝΟΜΕ, δεν είναι αρκετό για την 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για μείωση 
του ποσοστού της ΔΕΗ στην λιανική αγορά κατά 25% 
ως το 2018 και κυρίως κατά 50% ως το 2020. Μέχρι 
τώρα το βασικό σημείο τριβής, αφορούσε στην τιμή 
εκκίνησης η οποία έχει άμεση σχέση με το κόστος 
του ρεύματος που παράγεται από τις λιγνιτικές μο-
νάδες της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα το ζητούμενο ήταν αν 
θα πρέπει με την τιμή βάσης να ανακτάται το πλήρες 
κόστος της ΔΕΗ (όπως επιθυμεί η επιχείρηση) ή το 

μέσο μεταβλητό κόστος, όπως φαίνεται πως υπο-
στηριζόταν από την πλευρά των δανειστών. Μάλιστα 
η εξίσωση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη εάν συνυπο-
λογιστεί και η παράμετρος της δραστικής μείωσης 
του κόστους του φυσικού αερίου, που έχει οδηγήσει 
τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, 
να είναι ανταγωνιστικές ίσως και πιο φθηνές από 
κάποιες μονάδες λιγνίτη. Στο πλαίσιο αυτών των 
προβληματισμών, το κλιμάκιο των πιστωτών φέρεται 
να έχει προτείνει την  μετατροπή των δημοπρασιών 
τύπου ΝΟΜΕ από μεταβατικό μέτρο σε ένα μόνιμο 
μηχανισμό για το άνοιγμα της αγοράς με μία πολύ 
σημαντική διαφορά: Στο νέο μοντέλο που έχει προ-
ταθεί για το ΝΟΜΕ ο πλειοδότης της δημοπρασίας 
δεν αγοράζει πακέτα ενέργειας από την ΔΕΗ αλλά 
αποκτά τον πλήρη έλεγχο των μονάδων (προσφορές 
στην ημερήσια αγορά, προθεσμιακά συμβόλαια με 
πελάτες κλπ).Θα πρόκειται δηλαδή για ένα ιδιότυπο 
“leasing” των μονάδων.

ΔΕΗ: Στο στρατηγικό σχεδιασμό της Επιχείρησης  
η εξέταση δυνατοτήτων συνεργασιών με τρίτους 



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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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ, ΑΔΗΛΩΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 11/1/2016

Τέλος σε τρία «σίριαλ», που έχουν κλέψει την «παράσταση» το 
τελευταίο διάστημα, καθώς μονοπωλούν το ενδιαφέρον των 
φορολογουμένων, βάζει εντός της εβδομάδας το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης.
Το νέο καθεστώς για τις αποδείξεις, η «νομιμοποίηση» 
αδήλωτων κεφαλαίων, αλλά και οι νέες αντικειμενικές αξίες 
των ακινήτων προωθούνται προς τη Βουλή με την κατάθεση 
των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.
Ειδικότερα, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εκπονηθεί 
στο υπουργείο Οικονομικών τις επόμενες ημέρες, σε 
κάθε περίπτωση πριν την έλευση στις 18 Ιανουαρίου του 
κουαρτέτου στην Αθήνα, αναμένεται να έχει αποσαφηνιστεί το 
καθεστώς που θα ισχύσει για τη νομιμοποίηση των αδήλωτων 
χρηματικών ποσών εντός και εκτός της χώρας, το νέο 
σύστημα των αποδείξεων, καθώς και το μεταβατικό σχέδιο 
των αντικειμενικών πριν τη μετάβαση στο μόνιμο σύστημα των 
εμπορικών τιμών.
Αναλυτικότερα, με βάση τους σχεδιασμούς του υπουργείου, 
θα δοθεί μια τελευταία ευκαιρία σε όσους έχουν αδήλωτα 
κεφάλαια εντός ή εκτός Ελλάδας να τα αποκαλύψουν 
οικειοθελώς, εφόσον αποφασίσουν να αυτοκαταγγελθούν.
Στην αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με κατάσχεση του 
συνόλου των αδήλωτων καταθέσεων τους ή γενικότερα 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν με 
εισοδήματα που δεν έχουν φορολογηθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με το σχέδιο νόμου εισάγεται και 
στην ελληνική πραγματικότητα το γερμανικό μοντέλο της 
αυτοκαταγγελίας.
Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του εν λόγω σχεδίου νόμου, 
όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», θα προβλέπεται η υποβολή 
συμπληρωματικών δηλώσεων από όσους έχουν αδήλωτα 
κεφάλαια εντός ή εκτός Ελλάδας.
Με την υποβολή της εν λόγω δήλωσης ο φορολογούμενος 
θα απαλλάσσεται από πρόστιμα και προσαυξήσεις, εφόσον 
καταβάλλει τον φόρο που αναλογούσε στο εισόδημα το οποίο 
δεν δήλωσε στην εφορία κατά τον χρόνο της απόκρυψης. Με 
τον τρόπο αυτόν ο ανώτατος συντελεστής μπορεί να φτάσει 
ακόμα και το 40% - 45%, σε συνάρτηση βέβαια με το ποσό που 
κρατήθηκε μακριά από τα μάτια της εφορίας και τον χρόνο 
κατά τον οποίο συντελέστηκε το φορολογικό αδίκημα.
Ο φόρος θα μπορεί να μειώνεται δραστικά, έως και 70%, 
στον βαθμό που τα αδήλωτα κεφάλαια τοποθετούνται είτε σε 
προθεσμιακές καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες και πολύ 
περισσότερο αν τοποθετηθούν σε ομόλογα του ελληνικού 
Δημοσίου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος της επένδυσης 
τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μείωση του φόρου. Τα ακριβή 
ποσοστά εκπτώσεων φόρου ανάλογα με τη μορφή της 
επένδυσης αναμένεται να κλειδώσουν στις συζητήσεις που θα 
ξεκινήσουν εντός της εβδομάδος με τα τεχνικά κλιμάκια.
Εντός των επόμενων ημερών εξάλλου θα δοθεί επιτέλους κι 
ένα τέλος στο «θρίλερ» με τις αποδείξεις και το τι θα ισχύσει 

κατά το τρέχον έτος, οπότε και αναμένεται να καταστεί 
υποχρεωτική και η χρήση των καρτών στις καθημερινές 
συναλλαγές, εφόσον οι φορολογούμενοι θέλουν να 
διατηρήσουν το αφορολόγητο όριο.
Με βάση το νέο σύστημα, όπως έχει ήδη αποκαλύψει η 
«Ν», οι αγορές καταναλωτικών ή μη αγαθών, οι πληρωμές 
για φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία, ενοίκια, ιατρικά έξοδα, 
νοσήλια, βοηθητικό προσωπικό, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
ταβέρνες, μπαρ και οποιαδήποτε αγορά κινητών και ακίνητων 
περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να γίνονται με «πλαστικό 
χρήμα».
Δεν αποκλείεται πάντως να απαιτείται και διαφορετικό 
ποσοστό δαπανών, ανάλογα με το εισόδημά τους, που 
θα πρέπει να παρουσιάζουν οι φορολογούμενοι με τη 
χρήση πλαστικού χρήματος προκειμένου να χτίζουν το 
αφορολόγητο ποσό εισοδήματος. Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται 
η θέσπιση κλίμακας με διαφορετικά ποσοστά δαπανών ανά 
εισοδηματική κατηγορία που θα πρέπει να γίνονται με χρήση 
κάρτας. Μάλιστα, εξετάζεται να δοθεί κίνητρο προκειμένου 
οι φορολογούμενοι να χρησιμοποιούν για όσο το δυνατόν 
περισσότερες δαπάνες τις κάρτες. Ειδικότερα εξετάζεται το 
νέο σύστημα να προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι που για 
το 70%-80% των δαπανών τους θα χρησιμοποιούν κάρτες να 
δικαιούνται υψηλότερο αφορολόγητο ποσό.
Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι το υπουργείο Οικονομικών 
βρίσκεται σε συνεννόηση και με τις τράπεζες προκειμένου να 
μειώσουν τις χρεώσεις που επιβάλλουν στους επαγγελματίες 
και τα καταστήματα για τον τζίρο που πραγματοποιούν μέσω 
καρτών, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση πιστωτικών και 
χρεωστικών καρτών στις πληρωμές.
Όσον αφορά τις νέες αντικειμενικές αξίες που θα ισχύσουν 
αναδρομικά από τις 21 Μαίου 2015, βάσει της απόφασης του 
ΣτΕ, αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης με την 
οποία θα προσεγγίζονται οι εμπορικές τιμές που υπολείπονται 
σημαντικά των αντικειμενικών που παραμένουν αμετάβλητες 
από το 2007, με αποτέλεσμα να φορολογούνται άδικα οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων.
Με βάση τα σχέδια που επεξεργάζονται οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, όπως έχει ήδη 
επισημάνει η «Ν», για να πλησιάσουν οι αντικειμενικές 
αξίες τις τιμές της αγοράς θα πρέπει να υπάρξουν οριζόντιες 
μειώσεις από 10% έως και 25% των σημερινών αξιών.
Βέβαια, στις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες είναι 
μικρότερες από τις εμπορικές ενδεχομένως να μην υπάρξει 
καμία μεταβολή ή οι παρεμβάσεις να είναι περιορισμένες, ενώ 
θα υπάρξουν και αυξήσεις της τάξεως του 5%-10% σε περιοχές 
με πολύ χαμηλές τιμές ζώνης.
Σε καμία πάντως περίπτωση, όχι μόνο για το 2016, αλλά 
και για το 2017 και τα επόμενα έτη, δεν θα προβλέπονται 
σημαντικές αποκλίσεις στις εισπράξεις που θα προσδοκά το 
Δημόσιο από τα ακίνητα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και 
ο νέος φόρος επί των ακινήτων που θα αντικαταστήσει τον 
ΕΝΦΙΑ θα πρέπει και φέτος να αποφέρει στα δημόσια ταμεία 
2,65 δισ. ευρώ.
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Τόσο βέβαια με την επικείμενη μείωση των αντικειμενικών 
αξιών, αλλά σε κάθε περίπτωση από την υιοθέτηση του νέου 
συστήματος εμπορικών τιμών που σχεδιάζεται και θα έχει ως 
στόχο την αυτόματη προσαρμογή των τιμών στα δεδομένα-
τιμές της αγοράς, η αλλαγή των τιμών εκκίνησης και των 
συντελεστών αυξομείωσης θα είναι τέτοια που μπορεί μεν να 
καταγραφεί μικρή ελάφρυνση των μικροϊδιοκτητών, ωστόσο 
θα φέρει περισσότερα βάρη στους «έχοντες και κατέχοντες».
Στους μεγάλους «χαμένους» εντάσσονται φυσικά οι ιδιοκτήτες 
που καλούνται να πληρώσουν και τον συμπληρωματικό φόρο 
των ακινήτων, για τον οποίο θα μειωθεί το αφορολόγητο όριο 
και θα αυξηθούν οι συντελεστές φορολόγησης.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 26.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του προγράμματος 
επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση για 
26.000 ανέργους. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να 
εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ η σχετική πρόσκληση προκειμένου 
να δημιουργηθεί το μητρώο παρόχων κατάρτισης και στη 
συνέχεια να προχωρήσει η τοποθέτηση των ανέργων.
Πρόκειται για την ανανεωμένη μορφή του προγράμματος, το 
οποίο είχε ανακληθεί τον περασμένο Μάιο. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών, κυρίως 
χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, και στόχος είναι 
η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους 
που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής 
οικονομίας.
Το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
ένταξης των ωφελούμενων ανέργων στην αγορά εργασίας, 
μέσω της απόκτησης και της βελτίωσης των επαγγελματικών 
τους δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υπάρξει θεωρητική 
κατάρτιση 130 ωρών και κατόπιν απασχόληση σε επιχειρήσεις 
για διάστημα έξι μηνών. Σε όλη τη διάρκεια θα παρέχονται 
υπηρεσίες για υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση 
των καταρτιζομένων που αφορούν τη διάγνωση και κατάλληλη 
σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών - δεξιοτήτων τους με τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων, τοποθέτηση, παρακολούθηση και 
εποπτεία του καταρτιζομένου στην επιχείρηση απασχόλησης 
και επιπρόσθετες υπηρεσίες για τη μετατροπή της πρακτικής 
άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση εργασίας και την 
τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
Με τη δημοσιοποίηση του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι 
θα κληθούν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών να υποβάλουν 
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Διαδικτύου αίτηση συμμετοχής 
προκειμένου να ενταχθούν στο μητρώο ωφελουμένων.
Βασική προϋπόθεση για να λάβει μέρος κάποιος στο 
πρόγραμμα είναι να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα 
ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνει επίδομα 
ανεργίας ή όχι. Με την έκδοση της προκήρυξης θα οριστούν 
και τυχόν τυπικά προσόντα, που θα πρέπει να διαθέτουν οι 
ενδιαφερόμενοι ανάλογα με τον τομέα απασχόλησής τους.

Για την εγγραφή και επιλογή τους θα ληφθούν επίσης υπόψη 
και ειδικά κριτήρια, όπως η διάρκεια της συνεχόμενης 
ανεργίας, το ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο φορολογητέο 
εισόδημα και η συμμετοχή τους οε ανάλογες δράσεις.
Όσοι επιλεγούν θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα και 
επιδότηση απασχόλησης. Μετά την αναθεώρηση του 
προγράμματος η επιδότηση θα είναι μάλιστα σημαντικά 
αυξημένη σε σχέση με παλαιότερα, ανάλογα προγράμματα 
που έχουν υλοποιηθεί.
Οι τομείς στους οποίους θα απασχοληθούν οι άνεργοι είναι 
κυρίως αυτοί της πρωτογενούς παραγωγής, του τουρισμού, 
της ενέργειας και ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
της διαχείρισης απορριμμάτων, του διαμετακομιστικού 
εμπορίου και των συνδυασμένων μεταφορών, της βιομηχανίας 
φαρμάκων κ.ά.
Εκτός από την κατάρτιση και απασχόληση, στους 
ωφελουμένους θα δοθεί και πιστοποίηση των επαγγελματικών 
προσόντων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ...ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
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Διά της επιθετικότητας προς διάφορες κατευθύνσεις 
επιχειρεί η κυβέρνηση να κερδίσει έδαφος στη δημόσια 
συζήτηση για το ασφαλιστικό, ενώ στο Μαξίμου οι συσκέψεις 
του επικοινωνιακού επιτελείου της κυβέρνησης και του 
υπουργείου Εργασίας πραγματοποιούνται σε καθημερινή 
βάση. Το κυβερνητικό επιτελείο στις συσκέψεις του 
εισέπραξε με ικανοποίηση την καταρχήν θετική στάση των 
δανειστών, ιδιαίτερα το σκέλος της διάρθρωσης του νέου 
συστήματος. Ωστόσο επισημάνθηκε ότι δεν πρέπει να υπάρξει 
εφησυχασμός, καθώς στις λεπτομέρειές του μπορεί να 
προκύψουν εμπόδια, ιδιαίτερα στο σκέλος των εσόδων του 
ασφαλιστικού συστήματος.
Το Μαξίμου όμως έλαβε αφορμή από το πρόσφατο άρθρο 
του Ευάγγελου Βενιζέλου (ekyklos.gr) και ιδιαίτερα από την 
πρότασή του «να μην αυξηθεί το μη μισθολογικό κόστος 
εργασίας σε βάρος της προοπτικής δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας και να μη μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα 
μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών». Κυβερνητικοί 
κύκλοι σχολίασαν ότι ουσιαστικά «ο πρώην πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη ρητή αντίθεσή του με κάθε αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών» και του καταλόγιζαν ότι προκρίνει 
«αν αποκλειστεί η αύξηση των εισφορών ως μοναδική 
επιλογή για τα Ταμεία, μετά τη ληστεία του PSI, την οριζόντια 
μείωση συντάξεων», ελπίζοντας έτσι «στην αναγέννηση του 
παλαιού πολιτικού κατεστημένου από τις στάχτες του». Οι 
ίδιοι κύκλοι σημείωναν δε ότι «υπάρχουν πολλοί τρόποι να 
υπονομεύσει κανείς τα θεμέλια της κοινωνικής ασφάλισης και 
οι κυβερνήσεις Σαμαρά - Βενιζέλου τούς έχουν εφαρμόσει 
όλους. Δυστυχώς για αυτούς, οι πολίτες το θυμούνται πολύ 
καλά».


