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Δελτίο Σύπου   

TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

                                                                                                 30 Οκτωβρίου 2012 
 
 

Ο 4κελνο απνινγηζκόο ηνπ ΥΠΕΚΑ: 

Φζελέο επηθνηλωληαθέο ηαθηηθέο θαη δεκνζηεύκαηα 

Ελέξγεηεο πνπ ζπκίδνπλ άιιεο επνρέο 

Σηνρνπνίεζε ηνπ ΤΕΕ θαη ηωλ Μεραληθώλ 

Σηήξημε ηεο αληηζπληαγκαηηθήο πνιηηηθήο κεδεληζκνύ ηνπ ρωξνηαμηθνύ θαη  

πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

Μεδεληθέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο 

Αθύξωζε ηεο κνλαδηθήο δηαξζξωηηθήο αιιαγήο πνπ έρεη γίλεη 2 ½ ρξόληα από ην ΤΕΕ  

γηα ηνπο Πνιίηεο, ηε δηαθάλεηα, ηελ αλάπηπμε  

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απζαίξεηεο δόκεζεο 

 

Από δειηία εηδήζεσλ ελεκεξσζήθακε γηα ηελ έθθιεζε ηνπ Τπνπξγνύ θ. Ληβηεξάηνπ γηα ην 

«άλνηγκα» ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο δειώζεσλ απζαηξέησλ. 

Τπελζπκίδνπκε όηη πξηλ ηηο θηλεηνπνηήζεηο, κε αηηήκαηα ηηο αλάιγεηεο θαη αληηζπληαγκαηηθέο 

αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο γηα αύμεζε ησλ εηζθνξώλ, γηα ηε κε θάιπςε ηεο αλεξγίαο καο, γηα ηε 

ζπλερηδόκελε θινπή ησλ απνζεκαηηθώλ καο, γηα ην άζιην θνξνινγηθό, δεηήζακε ζπλάληεζε 

από ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη από ην ΤΠΔΚΑ. 

Η ζπλάληεζε θαζνξίζηεθε από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά 

ηελ έλαξμε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ δηακαξηπξίαο θαη ηεο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΔ. 

Μέρξη ηε ζπλάληεζε, εθηόο ησλ απαξάδεθησλ αζθαιηζηηθώλ ξπζκίζεσλ, πξνζηέζεθε ε 

δηάηαμε (πνπ δελ πξνβιέπεηαη νύηε ζην Μλεκόλην) ηεο θαηάξγεζεο ησλ πόξσλ ηνπ ΣΔΔ (θαη 

κόλν!!!) θαη ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηνπ σο επαγγεικαηηθνύ θνξέα, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

Τπνπξγνύ (θαη πλαδέιθνπ) ΠΔΚΑ, θ. Ληβηεξάηνπ, ζην ίδην ρέδην Νόκνπ κε ηηο 

απνθξαηηθνπνηήζεηο από ην ΣΑΙΠΔΓ θαη ηελ παληειή ηζνπέδσζε ησλ ρσξνηαμηθώλ θαη 

πνιενδνκηθώλ ζρεδηαζκώλ από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ. 

Γειαδή, ν θ. Ληβηεξάηνο θαη ε Κπβέξλεζε ζέινπλ θαη λα αιιάμνπλ ρσξίο θακηά ζπδήηεζε ην 

ζεζκηθό Ρόιν ηνπ ΣΔΔ θαη λα ηνπ ζηεξήζνπλ ηνπο πόξνπο, ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα 

θαιπθζνύλ νύηε ηα πάγηα έμνδα ηεο κηζζνδνζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ησλ θηεξίσλ, 

ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπλδέζεσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε όιε ηελ Διιάδα.  Δπίζεο, πξηλ 

ηε ζπλάληεζε ην ΤΠΔΚΑ είρε ήδε θξνληίζεη λα παξαθάκςεη ηνλ έιεγρν ησλ θξαηήζεσλ ππέξ 

ηνπ Κξάηνπο από ην ΣΔΔ γηα ηα ελεξγεηαθά πηζηνπνηεηηθά, θηλήζεηο πνπ δελ ζπλάδνπλ νύηε 
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κε ηελ αλαδήηεζε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο νύηε κε ηελ πξνζηαζία ησλ θξαηηθώλ εζόδσλ θαη ηνπ 

δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. 

Ρσηάκε ηνλ Τπνπξγό ΠΔΚΑ, θ. Ληβηεξάην, λα απαληήζεη: 

1. Σελ ίδηα κέξα ηεο δηα ηνπ ηύπνπ έθθιεζεο από ην Τπνπξγείν ζηειλόηαλ non – paper 

γηα ηελ παξάθακςε ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο.  Σν γλσξίδεη; Κη αλ λαη, ηη έθαλε 

έθθιεζε ή απεηιή; 

2. Πεξηκέλνπκε, όπσο καο ππνζρέζεθε, απάληεζε γηα ηελ παξέκβαζε ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηα αζθαιηζηηθά αηηήκαηα. Έθαλε παξέκβαζε ζην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο; Πνηα ηα απνηειέζκαηα; 

3. Γλσξίδεη όηη κε ηελ ςήθηζε ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ μεπνπιήκαηνο ηεο ρώξαο 

θαηαξγνύληαη νη πόξνη ηνπ ΣΔΔ. Γλσξίδεη όηη δελ ζα κπνξεί λα θαιύςεη θαλ ηα πάγηα 

έμνδά ηνπ. Γλσξίδεη όηη ην ΣΔΔ δελ ζα κπνξεί λα πιεξώζεη ηειεπηθνηλσληαθέο 

ζπλδέζεηο ηνπ. Γηαηί θάλεη έθθιεζε ζην ΣΔΔ, όηαλ ζπλππόγξαθε ηε κε ιεηηνπξγία 

ηνπ, όρη ιόγσ ησλ θηλεηνπνηήζεσλ αιιά ηεο ζθόπηκεο ππνβάζκηζήο ηνπ θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνύ αδηεμόδνπ πνπ δελ πξνβιέπεηαη νύηε θαλ ζην Μλεκόλην; 

4. Δδώ θαη δύν εβδνκάδεο ζηε Βνπιή ν αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο ΠΔΚΑ θαη ν Τπνπξγόο 

Οηθνλνκηθώλ, αιιά θαη ζηνλ Σύπν, δηαθηλνύλ όηη από ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΣΔΔ ράλνληαη 1 εθ. € ηελ εκέξα.  Γελ έρεη ιάβεη ην ΤΠΔΚΑ ελεκέξσζε;  Γελ 

γλσξίδεη όηη ηα έζνδα ζπλερίδνπλ από ην δηαηξαπεδηθό ζύζηεκα «ΓΙΑ» πνπ δελ 

αλήθεη ζην ΣΔΔ;  Γίλνπκε ζπλεκκέλα ηηο εηζπξάμεηο, γηα λα ελεκεξσζνύλ νη πνιίηεο 

θαη λα αλαδεηρζνύλ ηα επηθνηλσληαθά ηεξηίπηα ηεο Κπβέξλεζεο.  Γελ γλσξίδεη όηη ηα 

ρξήκαηα από ηηο λέεο ιηγνζηέο πιένλ αηηήζεηο θαη από ηηο ππόινηπεο ζπλαιιαγέο, 

ιόγσ ηεο θηώρεηαο πνπ από ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή έρνπλ νη Έιιελεο, δελ 

ράλνληαη αιιά κεηαθέξνληαη αξγόηεξα; 

5. Πνηα δξάζε θαηά ηε γλώκε ηνπ ΤΠΔΚΑ επηθέξεη κεγαιύηεξεο θαζπζηεξήζεηο ζηε 
ξύζκηζε ησλ απζαηξέησλ: ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΔ ή νη ππνζρέζεηο 
κείσζεο ησλ πξνζηίκσλ από Βνπιεπηέο, όπσο ηνπ θ. Απγελάθε πνπ καο 
θαηαγγέιιεη, νη εμαγγειιόκελεο εθπηώζεηο ηνπ ΤΠΔΚΑ πνπ δελ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί 
θαη ε αδπλακία ησλ πνιηηώλ, ιόγσ ηεο ύθεζεο; 

6. Γλσξίδεη όηη ε ξύζκηζε γηα ηα απζαίξεηα είλαη ζηνλ αέξα θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

δειώζεσλ δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί, γηαηί δελ έρεη εθδνζεί ε Τπνπξγηθή 

Απόθαζε (ΤΑ) γηα ηελ Σξσηόηεηα θαη ηε ηαηηθή Δπάξθεηα ησλ θηεξίσλ;  Πξηλ 

πόζνπο κήλεο έρεη ζηείιεη ην ΣΔΔ ηελ πξόηαζή ηνπ;  Πόηε ζα εθδνζεί; Μπνξεί λα 

νινθιεξσζεί ε ξύζκηζε ησλ απζαηξέησλ ρσξίο ηελ έθδνζε ηεο ΤΑ; 

7. Γλσξίδεη όηη ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΚΤΑ) γηα ηελ παξάηαζε ηεο ξύζκηζεο ησλ 

απζαηξέησλ έρεη θελό 15 εκεξώλ κηαο θαη ε ιήμε νξηδόηαλ ε 14
ε
 ηνπ επηεκβξίνπ 

2012 θαη ε ΚΤΑ εθδόζεθε ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2012;  Αλ είρακε εθβηαζηηθέο ινγηθέο 

δελ ζα ζηακαηνύζακε ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα πξηλ έλα κήλα; 

8. Γλσξίδεη όηη δεθάδεο ΤΑ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνύ Καλνληζκνύ 

(ΝΟΚ), δελ έρνπλ εθδνζεί; 

9. Γλσξίδεη όηη εδώ θαη έλα ρξόλν έρνπκε ζηείιεη ην ζρέδην Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 

(ΠΓ) γηα ηελ ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα ηνπ Κηεξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Νόκν ησλ 

εκηππαηζξίσλ (Τπνπξγόο ΠΔΚΑ, θ. Μπηξκπίιε) πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Νόκν ηνπ 

Νένπ Σξόπνπ Έθδνζεο Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ (Τπνπξγόο ΠΔΚΑ, θ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ), αιιά ην ΤΠΔΚΑ δελ ην πξνσζεί; 

10. Γλσξίδεη όηη «ηπραία» ηελ ίδηα εκέξα 25.10.2012 πνπ δεηά πξόζζεηεο εμεγήζεηο ν 

Δηζαγγειέαο Οηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο από ην ΣΔΔ γηα ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα θαη 

ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία νη θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ΣΔΔ, 

ιακβάλνπκε από ην ΤΠΔΚΑ, 4 ½ κήλεο κεηά, εμώδηθν ηεο ΔΔΣΔΜ, κε ην ίδην 
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αθξηβώο αληηθείκελν κε εκεξνκελία 04.06.2012, κε έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΚΑ ζηηο 

21.09.2012. 

Έλα κήλα θάλεη έλα έγγξαθν λα θζάζεη  από ηελ Ακαιηάδνο 17 ζηελ νδό Νίθεο 4; 

ην ίδην έγγξαθν θαίλεηαη ε πηζαλή εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ εγγξάθνπ 

04.10.2012.  Σν έγγξαθν ζπληάρζεθε κεηά ηελ απνζηνιή θαη ηνλ αξηζκό 

πξσηνθόιινπ; 

11. Γίλνληαη δηθαηνπξαμίεο ζήκεξα από ζπκβνιαηνγξάθνπο κε ηελ αίξεζε ύπαξμεο 

βεβαίσζεο κεραληθνύ; Τπάξρεη θεληξηθόο έιεγρνο; Γηαηί δελ γίλεηαη αληίζηνηρν 

ειεθηξνληθό ζύζηεκα ζπκβνιαίσλ; 

12. Σέινο, ξσηάκε, αλ δελ γλσξίδεη ν Τπνπξγόο ΠΔΚΑ, δελ ηνλ ελεκέξσζε θαλείο; 

 

Κάλνπκε έθθιεζε ζε όιε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ, αλ δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ Μεραληθώλ πνπ είλαη ν θύξηνο θιάδνο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ:  

 λα αζρνιεζεί κε ην αληηθείκελν ηνπ, κηαο θαη πνπ 4 1/2 κήλεο ηώξα δελ έρεη γίλεη 

ΣΙΠΟΣΑ,  

 λα αθήζεη ηελ ελαζρόιεζή ηνπ κε ην ΣΔΔ θαη ηα εζσηεξηθά ηνπ, κηαο θαη ιεηηνπξγεί 

σο ζπλδηθαιηζηηθή παξάηαμε ηεο Κπβέξλεζεο θαη όρη σο πνιηηηθή εγεζία Τπνπξγείνπ, 

 λα ζπλελλνεζεί κε ηα παξαγσγηθά Τπνπξγεία πνπ ζα έρνπλ πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο 

από ηελ αζιηόηεηα πνπ έρνπλ πεξηέιζεη νη Μεραληθνί ζε όινπο ηνπο Σνκείο θαη από ην 

κεζνδεπκέλν θιείζηκν ηνπ ΣΔΔ 

Κάλνπκε έθθιεζε λα ζηακαηήζνπλ λα ζηνρνπνηνύλ ηνπο Μεραληθνύο θαη ην ΣΔΔ θαη 

επηηέινπο λα δνπιέςνπλ, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο, ηνλ εμνξζνινγηζκό θαη ηελ 

απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ, ηνλ ρσξνηαμηθό θαη πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό, ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ απνηεινύλ ηελ θαξδηά ηνπ 

ζρεδηαζκνύ θαη ηεο αλάπηπμεο. 

Κάλνπκε έθθιεζε ηα ρξήκαηα ησλ απζαηξέησλ, κηαο θαη ησλ εκηππαηζξίσλ δελ γλσξίδνπλ 

πόζα είλαη, επεηδή δελ είρε δεκηνπξγήζεη ην ΣΔΔ, θαη όρη ην ΤΠΔΚΑ, ειεθηξνληθό ζύζηεκα,  

λα ηα αμηνπνηήζνπλ ηώξα ακέζσο, γηα λα δεκνπξαηήζνπλ έξγα θαη κειέηεο, όπσο 

πξνβιέπεηαη από ηνλ Νόκν 3889/2010. 

Κάλνπκε έθθιεζε ην όςηκν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζπλέπεηεο από ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΣΔΔ θαη όρη «ηνπ θαηεβάζκαηνο ηνπ δηαθόπηε» ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο 

δηαθηλνύλ, λα ην δείμεη ην ΤΠΔΚΑ κε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο, κε ζεβαζκό ζηελ επηζηήκε θαη 

ηνπο κεραληθνύο, ζην ζεζκηθό Ρόιν ηνπ ΣΔΔ, ζηε ρσξνηαμία, ζην πεξηβάιινλ, ζην ύληαγκα 

θαη όρη κε ζπλππνγξαθή θαη ζπλππεπζπλόηεηα ζηηο ξπζκίζεηο πνπ αλαγνξεύνπλ ην ΣΑΙΠΔΓ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ σο ΤΠΔΚΑ. 

Κάλνπκε έθθιεζε ζην ΤΠΔΚΑ λα πξνζηαηέςεη ην κόλν ππαξθηό θαη αμηόπηζην εξγαιείν 

ελάληηα ζηελ απζαίξεηε δόκεζε, αληί λα ην θαηαξγεί, εγείξνληαο ηαπηόρξνλα ζέκαηα 

ζπληαγκαηηθόηεηαο όινπ ηνπ εγρεηξήκαηνο ξύζκηζεο ησλ απζαηξέησλ. 

Κάλνπκε έθθιεζε ζην ΤΠΔΚΑ λα ζηξέςεη ηηο πηέζεηο ηνπ  ζηελ ππόινηπε Κπβέξλεζε, γηα ηα 

αλάιγεηα κέηξα εμαζιίσζεο ησλ κεραληθώλ θαη ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, λα ζπδεηήζεη ηηο 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ ππεύζπλα θαηέζεζε ην ΣΔΔ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, γηα 

ηελ θάιπςε ηεο αλεξγίαο, γηα ηελ αλαπιήξσζε ηεο θινπήο ησλ απνζεκαηηθώλ από ηελ ΣηΔ, 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/%D3%F5%ED%E7%EC%EC%DD%ED%EF_%C2_%E4%E9%E1%E2%E9%E2%E1%F3%F4%E9%EA%FC%20_%D5%D0%C5%CA%C1_%C5%CE%D9%C4%C9%CA%CF.PDF
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γηα ηε ζπλέρηζε ησλ πθεζηαθώλ πνιηηηθώλ αληί ηεο αλάπηπμεο, γηα ηνλ κεδεληζκό ηνπ Ρόινπ 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη ην ΣΑΙΠΔΓ. 

Σν ΣΔΔ, ν θαηά ηε γλώκε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ ΤΠΔΚΑ «επαγγεικαηηθόο θνξέαο», θαη ν 

Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ, ν θαηά ηα θαζνδεγνύκελα δεκνζηεύκαηα «ζθιεξόο ζπλδηθαιηζηήο» ηεο 

«δήζελ» ζπληερλίαο, πνπ θαηά ηε θζελή επηθνηλσληαθή ηαθηηθή «θαηεβάδεη ηνλ δηαθόπηε», 

αιιά θαηά ηελ πξαγκαηηθόηεηα, παξά ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο δελ κπνξεί λα βξεη 

Τπνπξγό λα εμεηάζεη θαη λα ζπδεηήζεη ηα ελαιιαθηηθά κέηξα κηαο άδηθεο θαη αδηέμνδεο 

πνιηηηθήο, ζαο απνζηέιιεη έθθιεζε γηα ηελ αιιαγή πιεύζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ηεο Κπβέξλεζεο: 

 Γελ ππάξρεη ιόγνο ύπαξμεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, αλ ζπλερίζεη λα αληηθαζίζηαηαη από ην 

ΣΑΙΠΔΓ θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 Γελ ππάξρεη ιόγνο ύπαξμεο ηνπ ΣΔΔ κε ηνπο κεραληθνύο εμαζιησκέλνπο θαη ηε ρώξα 

ζε κόληκε, δηαξθή θαη κειινληηθή ύθεζε 

 Γελ ππάξρεη πεξίπησζε θίκσζεο ησλ αθεδεκόλεπησλ ζέζεσλ ηνπ ΣΔΔ, όπνηεο θαη 

αλ είλαη νη ζπλέπεηεο θαη νη πηέζεηο πνπ καο αζθνύληαη 

 

 

Σςνημμένα: 

Α. Πίλαθαο εζόδσλ Οθησβξίνπ 

Β. Γηαβηβαζηηθό έγγξαθν ΤΠΔΚΑ  

 

 

 

Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ 
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Α. 

Ημεπομηνία Παπάβολα Παπάβολα 
Ημεπήζιο Ποζό 

Ειδικά Ππόζηιμα 
(εθάπαξ και 

δόζειρ) 

Ειδικά 
Ππόζηιμα 

Ημεπήζιο Ποζό 

1/10/2012 380 318.000,00 1822 862.953,68 

2/10/2012 436 331.500,00 1546 944.305,74 

3/10/2012 395 332.000,00 1281 703.681,81 

4/10/2012 314 230.000,00 1120 766.395,57 

5/10/2012 358 304.500,00 1201 718.830,46 

8/10/2012 387 317.500,00 1278 894.382,66 

9/10/2012 158 136.000,00 909 531.280,50 

10/10/2012 111 103.000,00 861 522.491,81 

11/10/2012 83 84.500,00 719 355.469,29 

12/10/2012 80 71.500,00 811 346.603,76 

15/10/2012 37 36.000,00 1084 317.570,04 

16/10/2012 34 36.500,00 961 324.535,40 

17/10/2012 38 32.000,00 980 298.343,25 

18/10/2012 51 31.000,00 479 187.242,38 

19/10/2012 33 30.500,00 1447 469.636,29 

22/10/2012 28 22.500,00 2927 710.061,89 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλνληαη ηα έζνδα από ην δηαηξαπεδηθό ζύζηεκα «ΓΙΑ» από ηελ 

01/10/12, ηόζν ζηα παξάβνια όζν θαη ζηα εηδηθά πξόζηηκα (ππελζπκίδνπκε όηη ην ΣΔΔ έρεη 

αλαζηείιεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ από ηηο 08/10/2012 έσο ζήκεξα). 

Πώο πξνθύπηνπλ νη απώιεηεο 1 εθ. € ηελ εκέξα; Αγλνεί ην ΤΠΔΚΑ θαη ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ όηη ην ζύζηεκα «ΓΙΑ» ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί, έρεη έζνδα θαη δελ αλήθεη ζην 

ΣΔΔ; 

Οη λέεο αηηήζεηο πνπ ζήκεξα δελ δειώλνληαη, δελ ζα δεισζνύλ αξγόηεξα; 

 

 


