
Σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 1260/2015 απόφαση του ΣτΕ, η δέσμευση τραπεζικών λογα-
ριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων από τη διοίκηση (ΣΔΟΕ), σε υπό έρευνα 
περιπτώσεις, αντίκειται σε συνταγματικές διατάξεις, συνταγματικά προστατευόμενα 

δικαιώματα, δικαιώματα της ΕΣΔΑ και στην αρχή της αναλογικότητας.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο της 
Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (ΔΣΕ), 
διατίθεται συνολικά 
ποσό ύψους 24,05 
δισ. ευρώ από τον 
προϋπολογισμό της 
ΕΕ για την περίοδο 
2014-2020 με σκοπό 
τη συγχρηματοδότη-
ση έργων στα κράτη 
μέλη της ΕΕ

ΣΗΜΕΡΑ Ευρωπαϊκές επενδύσεις 7,6 δισ. 
ευρώ σε βασικά έργα μεταφορών

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

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

Καθώς η Επιτροπή  Γιούνκερ διανύει το 
δεύτερο έτος της θητείας της, ανακοι-
νώθηκαν χθες νέα μέτρα για την τόνωση 
των επενδύσεων στην Ευρώπη μέσω 
της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ). Οι 
επενδύσεις αυτές αφορούν την χρηματο-
δότηση βασικών έργων στον τομέα των 
μεταφορών με ποσό άνω των 7,6 δισ. 
ευρώ. Από το ποσό αυτό, 6,5 δισ. ευρώ 
προορίζονται για έργα στα κράτη μέλη που 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής, με στόχο την καλύτερη 
ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά. 
Στα κράτη αυτά συμπεριλαμβάνεται και 
η Ελλάδα. Μαζί με το Επενδυτικό Σχέδιο 
που υπέβαλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 
2014 - και ειδικότερα το νέο Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 
- η ΔΣΕ στοχεύει να γεφυρώσει το επενδυ-
τικό χάσμα στην Ευρώπη, προκειμένου να 
δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και τη δημι-
ουργία θέσεων απασχόλησης, μία από τις 
προτεραιότητες του Προέδρου Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ. Προκειμένου να επιτευχθούν 
συνέργειες με άλλες προτεραιότητες της 
Επιτροπής, όπως η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, 
η φετινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες 
μεταφορές. Τα έργα που χρηματοδοτού-
νται από το γενικό κονδύλιο (1,1 δισ. ευρώ 
και για τα 28 κράτη μέλη) περιλαμβάνουν 
ευφυή συστήματα μεταφορών ή συστήμα-
τα διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως το 
ERTMS (σιδηροδρομικές μεταφορές), το 
SESAR (αερομεταφορές) ή το RIS (πλωτές 
μεταφορές). Το κονδύλι «συνοχής» (6,5 
δισ. ευρώ για 15 κράτη μέλη) θα συμπλη-
ρώσει τις προτεραιότητες αυτές με βασικά 

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

•  Ευρωπαϊκές επενδύσεις 7,6 δισ. ευρώ 
σε βασικά έργα μεταφορών (σελ.1)

•  Θ. Τζάκρη: Επίσπευση της απλοποί-
ησης αδειοδότησης επιχειρήσεων 
(σελ.3)

•  «Ψηφιακή εφορία» και υποχρεωτική 
χρήση POS από το 2016 (σελ.3)

•  Πρόθεση αναστολής κατεδαφίσεων 
αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις 
(σελ.3)

•  Το νέο τοπίο στην αγορά φυσικού 
αερίου στο επίκεντρο ενεργειακού 
συνεδρίου (σελ.4)

•  Διεθνές Συμπόσιο ECHOPOLIS 2015 
«Ήχος, Φως, Ενέργεια στην πόλη του 
αύριο» (σελ.2)

•  Συνέδριο «Δημιουργική και Πολιτιστι-
κή Οικονομία: Χωρικές Αναπτυξιακές 
Πολιτικές» (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

επενδυτικά έργα σε βιώσιμους τρόπους 
μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές και οι 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Τα μέτρα 
αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της προτεραιότητας της Επιτροπής για τη 
δημιουργία μιας Ενεργειακής Ένωσης με 
μια μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα. Η ενί-
σχυση θα χορηγηθεί κατόπιν διαγωνισμού, 
με τη μορφή συγχρηματοδότησης της ΕΕ, 
μετά από ενδελεχή διαδικασία αξιολό-
γησης και επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους 
έως τις 16 Φεβρουαρίου 2016. Τα αποτε-
λέσματα των προσκλήσεων θα δημοσιευ-
θούν έως το καλοκαίρι του 2016.



2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10-12
Δεκεμβρίου

2015

10-12
Δεκεμβρίου

2015

20-21
Νοεμβρίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Κοινό συνέδριο Ελληνικής 
Υδροτεχνικής Ένωσης, Ελληνικής Επιτροπής 
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Ελληνικού Υδατικού 
Συνδέσμου ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Στρατηγικές πράσινης υποδομής 
και φωτισμού - Οικολογικές λύσεις για τις πόλεις 
και τις περιφέρειες» 
 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics: 
“ A World in Motion, Trends, Challenges, 
Opportunities. Rebuild Logistics, Restart 
Economy” ΑΘΗΝΑ

Σχολές Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών και 
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, 
Επιστημονικό Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕ-
ΔΩΝ

SDMed Observation, Planning 
& Eco-innovation 

Eλληνική Εταιρεία Logistics 
- EEL

 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανά-
πτυξης του ΑΠΘ και το Ινστιτούτο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
διοργανώνουν στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 
2015, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, συνέ-
δριο με θέμα: «Δημιουργική και Πολιτιστική 
Οικονομία: Χωρικές Αναπτυξιακές Πολιτι-
κές».
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 
«στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών η 
δημιουργική και πολιτιστική οικονομία έχει, 
με ποικίλους τρόπους, ενταχθεί στις πολι-
τικές αστικής και περιφερειακής ανάπτυ-
ξης τόσο στον αναπτυγμένο, όσο και στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο, ενώ προσφάτως η 
σημασία της στις ευρωπαϊκές πολιτικές έχει 
αρχίσει να ενισχύεται σημαντικά. Τον τε-
λευταίο χρόνο όλο και περισσότεροι δήμοι 
και περιφέρειες στην Ελλάδα εντάσσουν την 
δημιουργική και πολιτιστική οικονομία στις 
αναπτυξιακές τους πολιτικές, στην βάση 
των επενδυτικών προτεραιοτήτων της νέας 
προγραμματικής περιόδου της Πολιτικής 
Συνοχής 2014-2020.
Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα 
αποτελούν μοχλούς αναπτυξιακών πολι-
τικών, έχοντας έντονες συνδέσεις με την 
αστική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στις 
πόλεις, τον ελεύθερο χρόνο, την τουριστική 
οικονομία και την παραγωγή καινοτόμων 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
Παρόλα αυτά, σε πολλά επιχειρησιακά 
προγράμματα στο περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο παρατηρούνται κενά όσον αφορά 

την λειτουργική αξιοποίηση του δυναμισμού 
των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομη-
χανιών και την γόνιμη παραγωγή πολιτικών 
που θα ενδυναμώσει περαιτέρω τους κλά-
δους πολιτισμού και δημιουργικότητας.
Το συνέδριο έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο 
μέρος αυτού του κενού, εξειδικεύοντας τις 
συζητήσεις για το αναπτυξιακό ρόλο της 
πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας 
στις τοπικές και περιφερειακές οικονομί-
ες».
 Θεματικές ενότητες:
  – Οι πολιτιστικές και δημιουργικές 
βιομηχανίες στον τοπικό και περιφερειακό 
αναπτυξιακό προγραμματισμό
– Περιφερειακές ανισότητες στις πολιτιστι-
κές και δημιουργικές βιομηχανίες
– Η σχέση της πολιτιστικής και δημιουργι-
κής οικονομίας με άλλους παραγωγικούς 
κλάδους
– Δημιουργικά και πολιτιστικά οικοσυστή-
ματα: ανάλυση και αναπτυξιακές επιπτώσεις
– Καλές πρακτικές από τον ευρωπαϊκό 
χώρο
– Συνεργατικοί χώροι και αστική ανάπτυξη
– Εξελίξεις στους κλάδους πολιτισμού και 
δημιουργικότητας
– Εργασιακές συνθήκες και επισφαλής 
εργασία
– Εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότη-
τας και δημιουργική οικονομία
– Δημιουργική πόλη και δημιουργική τάξη
– Θεωρητικά παραδείγματα και κριτική 
ανάλυση.

«Δημιουργική και Πολιτιστική Οικονομία:  
Χωρικές Αναπτυξιακές Πολιτικές»

  Τριήμερη έκθεση όπως και παρουσίαση 
της πρότασης-πορίσματος και των μελετών 
για το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης 
της Πάτρας, θα γίνει στην Αγορά Αργύρη 
της Πάτρας, από τις 12 ως τις 14 Νοεμβρί-
ου (10.00-14.00).
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την 
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 19.00 μ.μ. Στη 
διάρκεια της έκθεσης, μέλη της επιτρο-
πής εμπειρογνωμόνων θα ξεναγούν τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες.  Οι προγραμ-
ματισμένες ξεναγήσεις προγραμματίζονται 
την Πέμπτη στις 21.00 μετά τα εγκαίνια, 
την Παρασκευή στις 11.00, 12.30, 18.00 και 
19.30 και το Σάββατο στις 11.00 και 12.30.

     Το Διεθνές Συμπόσιο ECHOPOLIS 2015 
: "Ηχος, Φως, Eνέργεια στην πόλη του 
αύριο", θα διεξαχθεί από τις 15 ως τις 18 
Nοεμβρίου 2015, στην Αθήνα ( Ίδρυμα, Πει-
ραιώς 206, Ταύρος). Διοργανωτές: SDMed 
Observation, Planning & Eco-Innovation 
και Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών.
«Οι πόλεις γίνονται ολοένα πιο έξυπνες 
αλλά και λιτές –υπογραμμίζεται σε σχε-
τική ανακοίνωση- κάτι που σημαίνει την 
ευφυή ένταξη του ήχου, του φωτός και της 
ενέργειας  στις αστικές πολιτικές και στα 
πολεοδομικά σχέδια ώστε να δημιουργη-
θούν ικανοποιήσεις αλλά και να γίνεται 
συνετή και κατ' οικονομία χρήση των 
σπάνιων πόρων. Πρόκειται για την αρμονική 
και ποιοτική συμβίωση στην πόλη σε 24ωρη 
βάση». 
Πληροφορίες: Email: forum@sd-med.org

Έκθεση

Διεθνές Συμπόσιο
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Τ
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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Θ. Τζάκρη: Επίσπευση της 
απλοποίησης αδειοδότησης 

επιχειρήσεων Πρόθεση αναστολής  
κατεδαφίσεων αυθαιρέτων  

σε δασικές εκτάσεις

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Υπουργό 
Επικρατείας, Αλέκο Φλαμπουράρη με θέμα τη Δημόσια Πε-
ριουσία και όλες τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται 
για την πλήρη καταγραφή της, την προστασία της και την 
αξιοποίηση της. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό Τέρενς Κουίκ, ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Περιουσίας, Νίκος Ματζάκος ενώ παρευρέθησαν 
και συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας. Αναλύθηκε η κατά-
σταση που επικρατεί σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τομέα και 
η μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστούν χρονίζοντα προβλήματα. Η πλήρης 
καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας, η συγκέντρωση όλης 
της κινητής και ακίνητης δημόσιας περιουσίας σε ένα ενιαίο 
μητρώο, η αναγκαία τακτοποίηση της χωροταξικά, ιδιοκτησι-
ακά, περιβαλλοντικά και κυρίως η διαφύλαξη και προστασία 
της απαιτεί μεγάλη διοικητική αναβάθμιση της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημόσιας Περιουσίας και κυρίως των κατά τόπους 
Κτηματικών Υπηρεσιών. Μετά από αυτές τις ενέργειες μπορεί 
να γίνει ορθολογική αξιοποίηση της τόσο πολύτιμης Δημό-
σιας Περιουσίας. Αποφασίστηκε άμεσα να προετοιμαστούν 
από τη Γενική Γραμματεία οι αναγκαίες εξειδικευμένες ειση-
γήσεις που θα τεκμηριώνουν πως θα υλοποιηθεί η πλήρης 
καταγραφή με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Ενιαίου 
Μητρώου, η τακτοποίηση της δημόσιας περιουσίας καθώς 
και η απαραίτητη διαφύλαξη και προστασία της.

Επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης της δευτερογενούς νομοθεσίας για 
την ενεργοποίηση του νόμου 4262/2014 που αφορά την απλούστευση 
των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων ανήγγειλε η υφυπουργός 
Οικονομίας Θεοδώρα Τζάκρη μιλώντας χθες το απόγευμα σε εκδήλω-
ση του ΣΕΒ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ/ΜΠΕ, η κα Τζάκρη ανέ-
φερε ότι η εφαρμογή του νόμου έχει καθυστερήσει δραματικά και θα 
επιταχυνθεί αρχής γενομένης από τους τομείς τουρισμού, εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων, τροφίμων -ποτών και επιχειρήσεων υγειονομικού εν-
διαφέροντος. Τελικός στόχος και σε ορίζοντα τριετίας είναι το σύνολο 
των διαδικασιών αδειοδότησης να γίνεται ηλεκτρονικά. Η κα Τζάκρη 
ανέφερε επίσης ότι θα γίνουν παρεμβάσεις για την απλούστευση των 
διαδικασιών αδειοδότησης βιομηχανικών περιοχών, κάτι που αποτελεί 
αίτημα και των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Στην ίδια εκδήλωση η γε-
νική γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χριστί-
να Μπαριτάκη είπε ότι ενώ ο νόμος 4014/2011 βελτίωσε θεαματικά το 
καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εν τούτοις έχουν εντοπιστεί 
προβλήματα, ασάφειες και κενά κατά την εφαρμογή τα οποία θα πρέπει 
να διορθωθούν. Στην εκκρεμότητα έκδοσης χωροταξικών σχεδίων που 
χρονίζει επί 40 χρόνια αναφέρθηκε η αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας Κατερίνα Σεακκαροπούλου. Η ίδια απέδωσε τα βασικά προ-
βλήματα στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων στην υστέρηση αυτή αλλά 
και στην έλλειψη δασολογίου και κτηματολογίου.

Νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή της κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων 
εντός δασικών εκτάσεων μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών κατατέθηκε στη 
Βουλή από τα υπουργεία Εσωτερικών-Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλ-
λοντος-Ενέργειας. Σύμφωνα με την έκθεση-αξιολόγηση συνεπειών της ρύθμισης, 
η αναστολή των αποφάσεων κατεδάφισης των αυθαιρέτων, έως την κύρωση των 
δασικών χαρτών της χώρας αποφασίστηκε, έτσι ώστε να αποτραπούν μη αναστρέ-
ψιμες ενέργειες, δεδομένου ότι η κύρωση των χαρτών θα άρει οποιεσδήποτε αμ-
φισβητήσεις ως προς τη νομιμότητα ανέγερσης των κτισμάτων, οριστικοποιώντας 
έτσι με τρόπο ασφαλή την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κτισμάτων εντός των 
δασικών εκτάσεων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ/ΜΠΕ, πηγές του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος αναφέρουν ότι εντός του Νοεμβρίου προγραμματίζεται η ανα-
κοίνωση των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την επιτάχυνση της κύρωσης των 
δασικών χαρτών, άρα και της ολοκλήρωσης του έργου του Κτηματολογίου. Λόγω 
των αντιδράσεων και των συζητήσεων που προέκυψαν από την κατάθεση της τρο-
πολογίας, αργά το βράδυ η κυβέρνηση αποφάσισε να αποσύρει την τροπολογία 
από το πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα (και την ενεργειακή απόδοση) και 
να την επανακαταθέσει την επόμενη εβδομάδα ώστε να υπάρχει περιθώριο συζή-
τησης στη Βουλή.

Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την «Ψηφιακή εφορία» στάθηκε ο Τρύφων Αλεξιάδης, μιλώντας 
σε εκδήλωση του ΣΕΒ. Στόχος της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι να μην υπάρξει πλέον καμία ή να 
είναι ελάχιστες οι επαφές του κοινού με τις εφορίες. Ολα θα γίνονται ηλεκτρονικά, προκειμένου να 
απελευθερωθεί προσωπικό για ελέγχους. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός μίλησε στη Βουλή 
για πλήρη επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος 
POS ακόμη και από επιχειρηματίες που έχουν ενταχθεί στον Τειρεσία.
Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης, με νομοθετικές ρυθμίσεις που θα κατατεθούν στη Βουλή, θα είναι 
υποχρεωτική από την 1/1/2016 η χρήση συστημάτων POS σε όποιον ανοίγει επιχείρηση, ενώ πα-
ράλληλα θα υπάρχει ακατάσχετο για τις τράπεζες και το δημόσιο για τους λογαριασμούς αυτών των 
χρημάτων.
«Με αυτό τον τρόπο θα δώσουμε τη δυνατότητα στην κάθε επιχείρηση να ανοίγει λογαριασμό με 
χρήματα από το POS και από αυτόν θα μπορεί να κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως για παρά-
δειγμα για πληρωμή προμηθειών», τόνισε ο κ. Αλεξιάδης. Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΝΔ 
Χρήστος Μπακώρος επεσήμανε ότι τα 4/5 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τους ελεύθερους 
επαγγελματίες δεν μπορούν να προμηθευτούν το σύστημα POS λόγω οφειλών τους είτε στο ελληνι-
κό δημόσιο, είτε σε ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, και αυτό έχει επιπτώσεις και στη λειτουργία 
της οικονομίας αλλά και στα έσοδα του κράτους.
«Πρέπει να πάμε σε αυτές τις αλλαγές, αν θέλουμε να πετύχει αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί οι τρά-
πεζες, όπως μας καταγγέλθηκε, όταν πηγαίνει κάποιος να πληρώσει έναν λογαριασμό της ΔΕΗ 33 
ευρώ, να του παίρνουν προμήθεια 5 ευρώ. Αυτά είναι φαινόμενα του χθες και θα πρέπει να προ-
χωρήσουμε μπροστά, αν θέλουμε να πετύχουμε» τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο κ. Αλεξιάδης. Και 
κατέληξε: «Δεν θα διστάσουμε να συγκρουστούμε με συμφέροντα. Και τη φοροδιαφυγή θα χτυπή-
σουμε και έσοδα θα εισπράξουμε. Επιχειρηματίας στη Μύκονο του επιβλήθηκε πρόστιμο και ακόμα 
δεν έχει έρθει στα ταμεία του υπουργείου Οικονομικών. Αν όμως είχαμε τις ηλεκτρονικές συναλλα-
γές, την επόμενη μέρα θα είχε έρθει και θα είχε πληρώσει».

Σύσκεψη για τη  
Δημόσια Περιουσία

«Ψηφιακή εφορία» και υποχρεωτική  
χρήση POS από το 2016



Προκειμένου το ΤΕΕ να συντάξει κατάλογο 
ΙΔΙΩΤΩΝ Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών που θα προταθούν προς κλή-
ρωση για τα ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-
ΝΙΚΗΣ (ΣΑ) ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ για τα νησιά ΧΩΡΙ-
ΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΥ-
ΚΛΑΔΕΣ), παρακαλούμε για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος αποστέλλοντάς στο Επι-
μελητήριο τα στοιχεία που ζητούνται στα 
έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 
ΤΕΕ. Σημειώνουμε ότι υποχρεωτικά πρέπει 
να συμπληρωθεί και να κατατεθεί μαζί με 
την αίτηση και η σχετική Υπεύθυνη Δήλω-
ση. Δείτε περισσότερα εδώ: http://web.tee.

gr/proskl-ekdilosis-endiaf-gia-sa-aigaiou/

Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  
Νοτίου Αιγαίου  
(Κυκλάδων)

Οι επιπτώσεις από την πορεία απελευθέρωσης της 
αγοράς φυσικού αερίου, οι επεκτάσεις των δικτύων 
των ΕΠΑ και οι εναλλακτικές προτάσεις εφοδιασμού 
των περιοχών που δεν είναι συνδεδεμένες με το δί-
κτυο Φ.Α., αλλά και οι συνέργειες με κλάδους όπως η 
ναυτιλία, βρέθηκαν στο επίκεντρο του διήμερου επι-
χειρηματικού/επενδυτικού φόρουμ «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Στην ομιλία του, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου 
Εξωτερικών κ. Γιώργος Τσίπρας, αναφέρθηκε, μεταξύ 
άλλων, και στην προοπτική να τροφοδοτηθεί η χώρα 
μας με φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ.  Τα επόμενα χρόνια, 
είπε, το LNG θα αποτελέσει ένα "στοιχείο ευελιξίας" 
και επισήμανε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει χώρα 
διέλευσης, περιφερειακή πύλη, ίσως και εμπορικός 
κόμβος (hub) φυσικού αερίου. Οι αγωγοί, επισήμανε, 
έχουν και γεωπολιτική διάσταση, υπογραμμίζοντας 
ότι η χώρα δεν υιοθετεί άκριτα τα κριτήρια τρίτων. Σε 
ό,τι αφορά ειδικότερα τον TAP, ο κ. Τσίπρας υπογράμ-
μισε ότι κανένας Έλληνας δεν είναι ικανοποιημένος 
με τα αντισταθμιστικά οφέλη του έργου. Όπως ανέ-
φερε, αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η συζήτηση 
μεταξύ του ΥΠΕΝ και της κοινοπραξίας για τους όρους 
της συμφωνίας. Τέλος, σχετικά με τον ελληνοβουλ-
γαρικό αγωγό IGB, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι 
σύντομα θα επιλυθεί το θέμα της χρηματοδότησης 
και ότι θα εξασφαλισθούν οι όροι για να είναι ο αγω-
γός βιώσιμος οικονομικά, ενώ αναφέρθηκε και στην 
πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των 

ΗΠΑ Άμος Χόκσταϊν στην Αθήνα. Από την πλευρά του, 
ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικών Επενδύσεων του 
υπουργείου Οικονομίας, κ. Νικόλαος Αγαλιώτης, ανα-
φέρθηκε στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), στον 
κλάδο του φυσικού αερίου. Ο κ. Αγαλιώτης, ο οποίος 
βρέθηκε αυτές τις ημέρες στις Βρυξέλλες, ανέφερε 
ότι ο κατάλογος των έργων για την επόμενη διετία, ο 
οποίος εγκρίθηκε περιλαμβάνει τον ελληνοβουλγα-
ρικό αγωγό IGB, καθώς επίσης και τον νέο σταθμό 
LNG από την ΔΕΠΑ και την Gastrade στην Αλεξαν-
δρούπολη. Στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός υπογράμμισε ότι το Φυσικό Αέριο 

αποτελεί έναν κινητήριο μοχλό για την επανεκκίνηση 
της ελληνικής οικονομίας, ενώ επισήμανε την ανάγκη 
να υπάρξουν καλύτερες τιμές χονδρικής ώστε να "ζω-
ντανέψουν" αρκετές βιομηχανικές περιοχές. Από την 
πλευρά του, ο κ. Κολαΐτης, εκ μέρους του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς τόνισε ότι ο τετρα-
πλασιασμός τους ταυτόχρονα με το σταδιακό άνοιγμα 
της αγοράς, προκαλεί τεράστια ανησυχία στους παρα-
γωγούς. 

Επίσης, καταλογίζει ευθύνες στην κυβέρνηση επειδή, 
όπως παρατηρεί, «η αύξηση έγινε χωρίς καμία δια-
βούλευση, μελέτη, συζήτηση» και προειδοποιεί για 
το μέλλον της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα 
μας κάτω από αυτές τις συνθήκες. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, οι αντοχές της ελληνικής βιομηχανίας δεν είναι 
ανεξάντλητες και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα 
των επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο Διευθυ-
ντής Δραστηριοτήτων Διανομής Αερίου ΔΕΠΑ, κ. 
Θεόδωρος Τερζόπουλος, σημείωσε πως ο νέος νό-
μος (4336/2015) για την απελευθέρωση της αγοράς 
φυσικού αερίου αλλάζει το τοπίο, καθώς υπάρχει 
μεγαλύτερη διαφάνεια στην τιμολογιακή πολιτική, δι-
αχωρίζεται η διανομή από την εμπορία, ενώ υπάρχουν 
ρυθμιζόμενα τιμολόγια χρέωσης διανομής και ελεύ-
θερη πρόσβαση των εταιρειών στη διανομή, κάτι που 
μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές. Ταυτόχρο-
να, σημείωσε, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για 
επενδύσεις στην επέκταση των δικτύων Φ.Α. Ο τρόπος 
λειτουργίας των νέων εταιρειών διανομής θα κρίνει 
πολλά, επισήμανε, υπογραμμίζοντας ότι ο κανονισμός 
τιμολόγησης θα είναι το κρισιμότερο σημείο. Πε-

μπτουσία του κανονισμού τιμολόγησης, από την οποία 
θα προκύψει και η τιμή του Φ.Α., είναι η ανάκτηση του 
απαιτούμενου εσόδου, τόνισε. Από την πλευρά του, 
ο Γενικός Διευθυντής της ΕΠΑ Αττικής, κ. Χρήστος 
Μπαλάσκας. τόνισε ότι η δυνατότητα για την ανάπτυ-
ξη του ανταγωνισμού στην χονδρική αγορά αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του 
πλαισίου. Η ΕΠΑ Αττικής βλέπει θετικά τη μεταρρύθ-
μιση και προετοιμάζεται για το άνοιγμα της αγοράς, 
σημείωσε, ενώ αναφερόμενος στη συμμετοχή των 
ΕΠΑ στις δημοπρασίες της ΔΕΠΑ, ο κ. Μπαλάσκας τό-
νισε ότι δεν υπάρχει συνεργασία των δύο πλευρών για 

να «κλείσουν» την αγορά, καθώς στρατηγική της ΕΠΑ 
είναι η απεξάρτηση από την ΔΕΠΑ. Επίσης, ανέφερε 
ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με την Πολιτεία για 
την θεσμοθέτηση κοινωνικού τιμολογίου, ενώ τάχθη-
κε υπέρ της χορήγησης επιδόματος και στο Φ.Α. κατά 
το πρότυπο του επιδόματος για την αγορά πετρελαίου 
θέρμανσης. 
Τέλος, σχετικά με τους βιομηχανικούς καταναλωτές, 
σημείωσε ότι η ΕΠΑ προσπαθεί να βρει καλύτερους 
όρους προμήθειας, ώστε να μπορεί να προσφέρει κα-
λύτερες τιμές. Σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης 
της αγοράς μικρής κλίμακας υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (small scale LNG), ο Διευθυντής Εταιρικής και 
Στρατηγικής Ανάπτυξης της ΔΕΠΑ, Γιώργος Πολυχρο-
νίου, στάθηκε στην ένταξη του small scale LNG στο 
επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΠΑ για χρήσεις άμεσα 
εφαρμόσιμες, στην τροφοδοσία περιοχών εκτός δι-
κτύου, όπως είναι τα νησιά και η Δυτική Ελλάδα. Η 
ΔΕΠΑ, τόνισε ο κ. Πολυχρονίου, ενδιαφέρεται πολύ 
για την ανάπτυξη της αγοράς LNG και προσέθεσε 
ότι προϋποθέσεις γι' αυτό αποτελούν η ικανοποίηση 
των εύλογων επιθυμιών στην προσφορά και τη ζή-
τηση. Από την πλευρά της προσφοράς χρειάζεται η 
ασφάλεια εφοδιασμού και ο καλός σχεδιασμός της 
εφοδιαστικής αλυσίδας που θα ικανοποιήσει αρκετές 
συμβατικές χρήσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η αντα-
γωνιστικότητα της τελικής τιμής. Αγορές-κλειδιά για 
το small scale LNG εκτός από τη ναυτιλία, είναι οι οδι-
κές μεταφορές, καθώς και συμβατικές χρήσεις όπως 
η θέρμανση, η ηλεκτροπαραγωγή κ.λπ. σε περιοχές 
μακριά από το υφιστάμενο δίκτυο.

Το νέο τοπίο στην αγορά φυσικού αερίου  
στο επίκεντρο ενεργειακού συνεδρίου
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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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ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΩΣΗ 150.000 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-26-27 | 6/11/2015

Σήμερα αναμένεται, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, 
να «κλειδώσει» Η συμφωνία κυβέρνησης-θεσμών για την 
προστασία της κύριας κατοικίας, βάζοντας τέλος στην αγωνία 
χιλιάδων νοικοκυριών με μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια 
που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους.
Οι διαβουλεύσεις για τα κριτήρια υπαγωγής των «κόκκινων» 
δανειοληπτών στο νόμο Κατσέλη βρίσκονται σε εξέλιξη 
με το οικονομικό δίδυμο της κυβέρνησης (Γ. Σταθάκης-Γ. 
Χουλιαράκης) να παζαρεύει προστασία για 2 στα 3 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Για το 35% περίπου των νοικοκυριών που επί της ουσίας μένει 
στον...
αέρα έχουν πέσει στο τραπέζι προτάσεις περί «αναδόμησης» 
του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, η συζήτηση όμως γι' 
αυτό το ζήτημα είναι σε εξαιρετικά πρωτόλειο στάδιο.
Οι δανειστές έχουν βάλει νερό στο κρασί τους, αλλά η 
κυβέρνηση απ' ό,τι φαίνεται έχει κάνει μεταστροφή από την 
υπόσχεση πως δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνέψουν τα 
σπίτια των Ελλήνων, αφού επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
παύει να ισχύει η πλήρης προστασία από τους πλειστηριασμούς.
Η νέα πρόταση που φέρεται να έχει υποβάλει το οικονομικό 
επιτελείο στους εκπροσώπους των δανειστών μειώνει 
το χάσμα απόψεων των τελευταίων μηνών. Κύκλοι του 
υπουργείου Ανάπτυξης ανέφεραν στον «Ε.Τ.» πως θα καλύπτει 
περίπου το 65% των δανειοληπτών με κόκκινα στεγαστικά, 
από 72,4% που ήταν το δίχτυ προστασίας της προηγούμενης 
ελληνικής πρότασης. Άλλες πηγές δίνουν την εντύπωση 
ότι οι δανειστές έχουν αναθεωρήσει για το ποσοστό των 
«κόκκινων» δανειοληπτών που δικαιούνται προστασία από 
τους πλειστηριασμούς, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως θα 
ανέλθει τελικά του 40% που υποστήριζαν προσφάτως.
Αρμόδια στελέχη επισημαίνουν πως τουλάχιστον σε επίπεδο 
αντικειμενικών αξιών έχει καταγραφεί σύγκλιση.
Η ελληνική πλευρά -βάσει εκτιμήσεων- έχει πέσει από τα 
200.000 ευρώ στα επίπεδα των 150.000-180.000 ευρώ. Η 
τελευταία, επισήμως, γνωστή πρόταση των δανειστών αφορά σε 
κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας 120.000 ευρώ.
Να σημειωθεί πως την πενταετία της μεγάλης «έκρηξης» στις 
χορηγήσεις στεγαστικών δανείων (2005-2009) το μέσο ύψος 
δανείου που χορηγούσαν οι τράπεζες ήταν 110.000-120.000 
ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ελήφθησαν δάνεια και 
200.000 ή και 300.000 ευρώ. Εκεί εκτιμάται ότι πάτησαν οι 
θεσμοί, ζητώντας το όριο στα 120.000 ευρώ.
Παρ' όλα αυτά, υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου 
Ανάπτυξης επιβεβαίωσε πως οι θεσμοί έκαναν λόγο για 
βελτιωμένη πρόταση η οποία κλείνει -σε κάποιο βαθμό- την 
ψαλίδα μεταξύ των δύο πλευρών. Συγκλίνουσες πληροφορίες 
υποστηρίζουν πως πρόκειται για πρόταση που δεν έχει 
συζητηθεί, σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων.
Μεγάλο αγκάθι αποτελούν τα εισοδηματικά κριτήρια, αφού 
μέχρι πρότινος υπήρχαν αποκλίσεις της τάξεως των 10.000 

ευρώ, με την ελληνική πλευρά να προτείνει ετήσιο εισόδημα 
έως 35.000 ευρώ και τους δανειστές να αντιπροτείνουν 8.180 
ευρώ για άγαμο, 13.917 ευρώ για ζευγάρι χωρίς παιδιά και 
προσαύξηση 3.350 ευρώ για κάθε παιδί έως τρία παιδιά.
Σε κάθε περίπτωση κυβερνητικά στελέχη μιλώντας στον «Ε.Τ.» 
ανέφεραν πως οι διαπραγματεύσεις - συμφωνία για τους 
πλειστηριασμούς θα ολοκληρωθούν σήμερα και στο Eurogroup 
της 9ης Νοεμβρίου θα έρθει η επικύρωσή τους.
Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τραπεζικά στοιχεία οι οφειλέτες 
στεγαστικών δανείων ανέρχονται σε 1,2 εκατ. και από αυτούς οι 
350.000 έχουν συνάψει συμβάσεις για δάνεια κύριας κατοικίας. 
Στο... κόκκινο βρίσκονται 420.000 νοικοκυριά με δάνεια που 
υπερβαίνουν τα 28 δια ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη πως το 1/3 
των δανειοληπτών, δηλαδή 120.000-150.000, μένει εκτός νόμου 
Κατσέλη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σκοπεύει 
να εισηγηθεί σειρά αλλαγών στον Κώδικα Δεοντολογίας των 
Τραπεζών, που αποτελεί την εξωδικαστική επιλογή για την 
προστασία της κύριας κατοικίας.
Στο μεταξύ, ο υπουργός Ανάπτυξης, Γιώργος Σταθάκης, 
επισήμανε σε χθεσινή εκδήλωση πως τέλος Νοεμβρίου θα 
ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τους εταίρους, η στρατηγική 
διαχείρισης για τα κόκκινα δάνεια των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και 
όποιων άλλων μέτρων αποφασιστούν.
 Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου νόμου Κατσέλη διατηρείται 
το μορατόριουμ για τους πλειστηριασμούς κύριας κατοικίας. Τα 
κριτήρια προκειμένου να εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία από τη 
διαδικασία ρευστοποίησης είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
και αναμένεται να οριστικοποιηθούν σήμερα, θα αφορούν στο 
εισόδημα του οφειλέτη, την αξία της πρώτης κατοικίας και το 
ύψος του συνόλου των οφειλών.
Η προσωρινή προστασία που χορηγείται μέχρι τπ συζήτηση 
της αίτησης, είτε με προσωρινή διαταγή είτε με μόνη της 
υποβολή της αίτησης είτε με ασφαλιστικά μέτρα, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το διάστημα των 6 μηνών Πρακτικά αυτό σημαίνει 
ότι αίρεται το μέχρι πρότινος καθεστώς της μακροπρόθεσμης 
προστασίας της πρώτης κατοικίας. Εφόσον η κύρια αίτηση δεν 
εκδικαστεί εντός εξαμήνου με υπαιτιότητα όχι του αιτούντος 
αλλά των πιστωτών ή του δικαστηρίου, τότε ο οφειλέτης μπορεί 
να επανυποβάλει αίτηση χορήγησης προσωρινής προστασίας 
πρώτης κατοικίας, με ισχύ ενός παραπάνω εξαμήνου. Αν όμως, 
η συζήτηση αναβληθεί με υπαιτιότητα του οφειλέτη, π.χ. ζητήσει 
αυτός αναβολή της δίκης, τότε δεν θα ανανεώνεται η προσωρινή 
προστασία από τα καταδιωκτικά μέτρα και θα αυξάνεται ο 
κίνδυνος ρευστοποίησης της πρώτης κατοικίας.
Στο ν.3869/2010 μπορούν να υπαχθούν μισθωτοί, άνεργοι και 
ελεύθεροι επαγγελματίες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
οφειλές τους.
Ακόμη, υπάρχουν πλέον περιθώρια ένταξης και για τους πρώην 
εμπόρους που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής 
είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμοι προς τις οφειλές τους, οι οποίοι 
μέχρι τώρα εξαιρούνταν από τη δυνατότητα υπαγωγής στον 
νόμο.



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 2016 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 6/11/2015

Ύφεση φέτος και του χρόνου, με επιδείνωση όλων των 
οικονομικών δεικτών, προβλέπει για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, εντοπίζοντας τις αιτίες αυτής της αρνητικής 
εξέλιξης στην πολιτική αβεβαιότητα του πρώτου εξαμήνου, στο 
δημοψήφισμα και στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.
Πάντως, ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών 
Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί θεωρεί ότι τα πράγματα είναι 
καλύτερα σε ό,τι αφορά την ύφεση στη χώρα μας σε σχέση με 
τον περασμένο Αύγουστο και τις προβλέψεις πάνω στις οποίες 
βασίστηκε το μνημόνιο. Πιστεύει επίσης ότι η Ελλάδα μπορεί 
να ανακάμψει, αρκεί η κυβέρνηση να εφαρμόσει πιστά το 
πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, ενώ περιμένει συμφωνία για 
τα προαπαιτούμενα του πρώτου πακέτου μέχρι το Eurogroup 
της Δευτέρας.
Οι προβλέψεις που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Κομισιόν 
για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και των οικονομιών 
των κρατών-μελών επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά πόσο 
εύκολα και γρήγορα μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση μιας 
οικονομίας. Τον Νοέμβριο του 2014 η Κομισιόν προέβλεπε 
ραγδαία ανάπτυξη για φέτος και του χρόνου στην Ελλάδα, η 
οποία θα σημείωνε μία από τις δύο καλύτερες επιδόσεις της 
Ευρωζώνης.
Στις χθεσινές προβλέψεις η Επιτροπή προβλέπει ότι η Ελλάδα 
θα έχει φέτος και του χρόνου τη χειρότερη επίδοση όχι μόνο 
στην Ευρωζώνη, αλλά και στο σύνολο της Ε.Ε.
Ειδικότερα, το ΑΕΠ θα υποχωρήσει φέτος στη χώρα μας κατά 
1,4% και του χρόνου 1,3%, ενώ το 2017 η Ελλάδα θα επιστρέψει 
σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,7%. Την άνοιξη η 
Επιτροπή προέβλεπε ότι το ΑΕΠ θα υποχωρούσε φέτος 0,5%, 
ενώ τον Νοέμβριο του 2014 προέβλεπε αύξηση για φέτος 2,9% 
και 3,7% για το 2016.
Αναφορικά με το δημόσιο έλλειμμα, η έκθεση προβλέπει ότι 
φέτος θα ανέλθει στο 4,6% του ΑΕΠ, το 2016 θα υποχωρήσει 
στο 3,4% και το 2017 στο 2,6% του ΑΕΠ. Και εδώ η απόκλιση 
είναι πολύ μεγάλη δεδομένου ότι η Κομισιόν προέβλεπε το 
φθινόπωρο του 2014 έλλειμμα 2,1 % του ΑΕΠ για φέτος και 
2,2% για το 2016. Η Ελλάδα θα έχει φέτος τη δεύτερη χειρότερη 
επίδοση στην Ευρωζώνη στο έλλειμμα μετά την Ισπανία.
Δραματική είναι η επιδείνωση στο χρέος, το οποίο το 2015 θα 
αυξηθεί λόγω του νέου δανείου στο 194,8%, θα κορυφωθεί 
του χρόνου φτάνοντας στο 199,7% του ΑΕΠ, ενώ θα μειωθεί 
στο 195,6%ι το 2017. Ωστόσο, η πρόβλεψη δεν λαμβάνει υπ' 
όψιν την επιστροφή των κερδών των ελληνικών ομολόγων 
που κατέχουν η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες των χωρών 
της Ευρωζώνης. Επιπλέον, το χρέος μπορεί να επηρεαστεί 
θετικά εάν χρησιμοποιηθούν λιγότερα κρατικά χρήματα για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Πάντως, η ανεργία θα παραμείνει καθηλωμένη στη ζώνη του 
25% του ενεργού πληθυσμού φέτος και τα δύο επόμενα χρόνια, 
εξέλιξη μάλλον θετική με δεδομένη τη ραγδαία επιδείνωση 

όλων των οικονομικών δεικτών Η Ελλάδα θα συνεχίσει να 
έχει μακράν τη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. στον τομέα αυτό 
τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2017.
Οι επενδύσεις θα καταγράψουν μεγάλη «βουτιά» φέτος, της 
τάξης του 10,2%, θα μειωθούν και το 2016 κατά 2%, ενώ θα 
ανακάμψουν δυναμικά από το 2017 με προβλεπόμενη αύξηση 
14,7%.
Στο κεφάλαιο της έκθεσης που αναφέρεται στην Ελλάδα, με 
τίτλο: «Η αβεβαιότητα ανατρέπει την οικονομική ανάπτυξη», η 
Κομισιόν σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία επιστρέφει στην 
ύφεση το 2015 έπειτα από μια περίοδο υψηλής αβεβαιότητας, 
η οποία κλιμακώθηκε με το κλείσιμο των τραπεζών και τους 
περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Όπως τονίζει, αυτό θα 
έχει επιπτώσεις με διάρκεια στην οικονομία και για τον λόγο 
αυτό η ύφεση θα παραμείνει και το 2016, ενώ η εφαρμογή του 
νέου προγράμματος με τη στήριξη του ΕΜΣ θα επιτρέψει την 
ανάκτηση της εμπιστοσύνης και των επενδύσεων, οι οποίες θα 
στηρίξουν την ανάπτυξη και τη μείωση του ελλείμματος κάτω 
του 3% του ΑΕΠ το 2017.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, παρά την αβεβαιότητα, το πραγματικό 
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% το πρώτο εξάμηνο του 2015 και 
αυτό οφείλεται, όπως τονίζει, στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά 
αύξησαν τις καταναλωτικές δαπάνες υπό τον φόβο κουρέματος 
των καταθέσεων. Η ανάκαμψη αναμένεται εντός του 2016 
και θα υποστηριχθεί από την ανάκτηση της εμπιστοσύνης, 
τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στο τέλος του 2015, καθώς 
επίσης και την επιστροφή των επενδύσεων και των σχεδίων για 
ιδιωτικοποιήσεις, αναφέρει η έκθεση.
Παρ' όλα αυτά η οικονομία προβλέπεται να συρρικνωθεί 
κατά 1,3% το 2016 λόγω των αρνητικών επιδράσεων του 2015, 
σημειώνει, προσθέτοντας ότι το 2017 η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί 
καθώς η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα 
ενισχύσει τη ζήτηση.
Η πτωτική τάση της ανεργίας θα ανακοπεί το 2015 και το 2016 
και θα επανέλθει το 2017, αναφέρει η έκθεση. Θετική επίδραση 
στην ανάπτυξη θα μπορούσε να προέλθει από τη διευθέτηση 
ληξιπρόθεσμων όφειλαν του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, 
καθώς και από την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων των 
διαρθρωτικών ταμείων από το ΕΣΠΑ το 2015.
Αντίθετα, μια αποτυχία στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος ή η ελλιπής 
εφαρμογή του προγράμματος θα μπορούσαν να απειλήσουν τις 
προοπτικές της ανάκαμψης, τονίζει.
Για τον δημοσιονομικό τομέα η έκθεση αναφέρει ότι 
η παρατεταμένη αβεβαιότητα επηρέασε αρνητικά τα 
δημοσιονομικά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ειδικότερα στα 
έσοδα, που οδήγησε σε αναθεώρηση των οικονομικών στόχων.
Τα δημοσιονομικά μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο 
του τρίτου προγράμματος, τα οποία άρχισαν να εφαρμόζονται 
από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015, θα οδηγήσουν σε 
βελτίωση της κατάστασης κατά 1% του ΑΕΠ το δεύτερο εξάμηνο 
του 2015 και σταδιακά έως 4% του ΑΕΠ μέχρι το 2017.


