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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

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:

•  Συνεχίζουμε δυναμικά τις κινητοποιήσεις 
ενάντια στο νέο ασφαλιστικό (σελ.1)

•  Παράταση στην καταβολή εισφορών 
ΤΣΜΕΔΕ Β εξαμήνου 2015 μέχρι 15 Φε-
βρουαρίου (σελ.3)

•  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για συμμετοχή στις Επιτροπές για την 15η 
BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
2016 (σελ.3)

•  Χαρίτσης: σε ειδικό λογαριασμό η προ-
καταβολή έργων ΕΣΠΑ, αντί εγγυητικής 
επιστολής (σελ.3)

•  Δώδεκα έργα στρατηγικής σημασίας 
προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ  (σελ.4)

•  Προς επίλυση η εκκρεμότητα του μετα-
βατικού μηχανισμού ισχύος στην αγορά 
ηλεκτρισμού (σελ.4)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

Σε κοινή συνάντηση των επιστημονικών φορέων της χώρας 
που έλαβε χώρα την Παρασκευή στα γραφεία του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Νίκης 4), επιβεβαιώθηκε η ενα-
ντίωση όλων με έντονο, ανεπιφύλακτο και κατηγορηματικό 
τρόπο, στις προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, 
ακόμη και μετά τις «διαρροές» για, επουσιώδεις στην 
πραγματικότητα, βελτιώσεις και συμφωνήθηκε ομόφωνα η 
δυναμική συνέχεια των κινητοποιήσεων. Η τυχόν εφαρμογή 
των μέτρων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο νόμου της 
Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό συνιστά ουσιαστικά δήμευ-
ση του εισοδήματος των επιστημόνων - ελεύθερων επαγγελ-
ματιών, συνυπολογιζομένων των λοιπών φοροδοτικών τους 
υποχρεώσεων (ΦΠΑ, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, 
τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, προκαταβολή 
φόρου εισοδήματος στο 75% από φέτος και 100% από του 
χρόνου κ.λπ.). Η εισφοροδοτική επιδρομή, που επιχειρείται 
με το συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου οδηγεί σε μαζική βί-
αιη έξοδο από το επάγγελμα  μεγάλου αριθμού του ενεργού 
πληθυσμού των ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων, 
καθιστά δε παντελώς επισφαλή την, ήδη, κλονισμένη ει-
σπραξιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και συμβάλλει ευ-
θέως στην ενίσχυση των «γκρίζων» ζωνών της οικονομίας. 
Η κατάσταση είναι οριακή για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
ενεργών ασφαλισμένων επιστημόνων οι οποίοι αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους 
υποχρεώσεις. Οι προτάσεις της κυβέρνησης ενισχύουν την 
αδυναμία αυτή και καταστρέφουν τον παραγωγικό ιστό της 
χώρας, βασικό τμήμα της οποίας αποτελούν οι επιστήμονες-
ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι επιστημονικοί φορείς θεωρούν 
ότι οι συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες ήδη συμμετέ-
χουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις, όπως η χθεσινή πορεία, 
και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους το επόμενο 

διάστημα. Παράλληλα οι επιστημονικοί φορείς δηλώνουν 
ότι συμμετέχουν και ενισχύουν τις κινητοποιήσεις και των 
άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών και συνδικαλιστικών 
φορέων κατά του νέου ασφαλιστικού. Με δεδομένα όλα 
αυτά, οι επιστημονικοί φορείς της χώρας:
•Ζητούν από την Κυβέρνηση να αποσύρει τις επίμαχες 
διατάξεις και να διοργανώσει έναν ουσιαστικό κοινωνικό δι-
άλογο, από μηδενική βάση, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία 
αναλογιστικών μελετών
•Συμμετέχουν στις συζητήσεις της επιτροπής του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για το ασφαλιστικό μέσω εκπροσώπων/εμπει-
ρογνωμόνων
•Καλούν όλους τους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελ-
ματίες να συμμετέχουν στην κοινή πορεία προς το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη 
Βουλή, την Πέμπτη 21/1/2016 και ώρα 11.30, με σημείο 
εκκίνησης τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος και συμφώνησαν στα ανω-
τέρω Πρόεδροι, μέλη των διοικήσεων και εκπρόσωποι από 
τους φορείς: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ολομέλεια Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, 
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ελληνική Οδοντι-
ατρική Ομοσπονδία, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογρα-
φικών Συλλόγων, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, 
Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, Πανελλήνιος Κτηνι-
ατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθερα-
πευτών, ενώ παρακολούθησαν τις συζητήσεις εκπρόσωποι 
της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και του Επιμελητηρίου 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ  
Πέμπτη 21/1/2016, στις 11:30 πμ, στα Προπύλαια

Συνεχίζουμε δυναμικά τις κινητοποιήσεις 
ενάντια στο νέο ασφαλιστικό
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

21
Ιανουαρίου

2016

26-27
Ιανουαρίου

2016

27
Ιανουαρίου

2016

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώ-
ρους εργασίας»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

Ένωση Ελλήνων Επιστημό-
νων για την Προτυποποίηση 
και την Τυποποίηση

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

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

 Το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ακουστικής 
και Δονήσεων - ICSV23 (International 
Congress on Sound & Vibration)διοργανώ-
νεται 10 - 14 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα, από 
το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής 
Συγκοινωνιακών Έργων «Ε.Π.Α.Σ.Ε.» του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Συγκοινω-
νιακός Τομέας) της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το  IIAV 
(International Institute of Acoustics & 
Vibration). Η εκδήλωση υλοποιείται σε συ-
νεργασία με  το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακου-
στικής (ΕΛΙΝΑ) και τον Σύλλογο Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ).
Στο πλαίσιο του ICSV23, θα πραγματοποι-
ηθεί ειδική συνεδρία με έμφαση στη στρα-
τηγική χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού 
θορύβου στα ελληνικά και νότιο-ευρωπα-
ϊκά αστικά κέντρα και την αντι-θορυβική 
προστασία από τη λειτουργία αυτοκινητο-
δρόμων.

Πληροφορίες: http://www.icsv23.org

Παγκόσμιο Συνέδριο Ακουστικής  
και Δονήσεων 
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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

  H επιστημονική επιτροπή του CODE PATRAS 
RAIL AND CITY καλεί τους πολίτες της Πάτρας 
το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου (10.00-16.00) στην 
Αγορά Αργύρη, προκειμένου να συζητήσουν μαζί 
τους ιδέες, προτάσεις τους,  καθώς και τυχόν 
ερωτήματα σχετικά με το τραίνο στην Πάτρα. 
Για δηλώσεις συμμετοχής έως την Δευτέρα 25 Ια-
νουαρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: papamich.
the@gmail.com
Πληροφορίες: www.codepatras.ethz.ch

  Το 10ο διεθνές συνέδριο «ORBIT 2016» για τη 
βιολογική διαχείριση των αποβλήτων θα πραγμα-
τοποιηθεί από τις 25 έως τις 28 Μαΐου 2016 στο 
Ηράκλειο  Κρήτης. Την επιστημονική εκδήλωση 
συνδιοργανώνουν το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Κρήτης.

  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας ως στόχο τη συνέ-
χιση του προγράμματος επιμόρφωσης των μηχα-
νικών (ελεύθερων επαγγελματιών και υπαλλήλων 
στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα)και σε συνεργασία 
με την Ν.Ε. Σερρών ΤΕΕ/ΤΚΜ, προχωρά στην 
διοργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου στην πόλη 
των Σερρών, με θέμα: «Αρτιότητα και Οικοδομησι-
μότητα-Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού 
αποζημίωσης οικοπέδων».
Το σεμινάριο -διάρκειας 10 ωρών- απευθύνεται 
σε μηχανικούς και θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 
28 και Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 (από τις 
17.00 πμ έως τις 22.00 μμ, στην αίθουσα «Γεώρ-
γιος Χρηστίδης» του 3ου ορόφου του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Σερρών, Π. Κωστοπούλου 2).
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση 
τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής 
τους.
Όσοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, 
καλούνται να 
συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση δήλω-
σης συμμετοχής 
στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Σερρών, στο email: neserres@tee.gr ή στο fax: 
2321051122 (Κ. Καβάφη 1 Σέρρες).
Πληροφορίες: τηλ: 23210- 51122, http://portal.tee.
gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/
SEMINARIA/Enhmerwtiko_Seminario_Nomos_
Serrwn

Πρόσκληση

Συνέδριο

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Σεμινάριο  
για την οικοδόμηση  

των οικοπέδων



Παράταση στην καταβολή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Β' εξαμήνου 2015  
μέχρι 15 Φεβρουαρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιτροπές 
για την 15η BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016

Χαρίτσης: σε ειδικό λογαριασμό η προκαταβολή έργων ΕΣΠΑ,  
αντί εγγυητικής επιστολής

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ προς το ΤΕΕ, δόθηκε 
παράταση στην εξόφληση των ειδοποιητηρίων του Β εξαμήνου 2015. Πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με το θέμα 13ο της συνεδρίασης 381/13.01.2016 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, αποφασίστηκε η καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015 να αποπληρώνεται μέχρι και 

τις 15/02/2016 με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών. Επίσης απο-
φασίστηκε να παραμένει σε ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα και ικανό-
τητα των ασφαλισμένων, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται  από τα πρόσθε-
τα τέλη μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & 
Αστικού Περιβάλλοντος), ανέθεσε στον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων τον 
ρόλο του Εθνικού Επιτρόπου στην 15η Biennale Αρχιτεκτονικής 2016 στη Βενετία, η οποία 
έχει το γενικό θέμα «Reporting from the front» / «Ανταπόκριση από το μέτωπο». Το ΔΣ 
του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του στις 12.01.2016, 
ενέκρινε την άμεση συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών για τη διαχείριση όλου του 
εγχειρήματος της Biennale, οι οποίες θα λειτουργούν υπό την έγκριση του ΔΣ του ΣΑ-
ΔΑΣ – ΠΕΑ (όλες οι αποφάσεις των Επιτροπών θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΔΣ του 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για έγκριση) και θα συνεργάζονται μεταξύ τους για την αποτελεσματική 
ολοκλήρωση της διαδικασίας: 1) Επιστημονική Επιτροπή Biennale.
Η Επιστημονική Επιτροπή Biennale θα είναι 9μελής με τα εξής καθήκοντα και αρμοδιό-
τητες: 1. Τη διατύπωση του εξειδικευμένου πλαισίου της ελληνικής συμμετοχής (κείμε-
νο 400 λέξεων, το οποίο θα συνοδεύεται με ένα σκαρίφημα οργάνωσης του περιπτέρου) 
μέχρι 29/01/16. Η Επιστημονική Επιτροπή Biennale θα λάβει υπ' όψιν τις προτάσεις και 
τους προβληματισμούς που θα εκφραστούν στο μεταξύ στα πλαίσια της λειτουργίας των 
σχετικών διαδικασιών του Συλλόγου.
2. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, που θα έχει αποφασιστεί, θα γίνει ανοικτό κάλεσμα 
για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να συγκροτηθεί η εθνική συμμετοχή στην 
Biennale. Η Επιστημονική Επιτροπή Biennale θα επιλέξει μεταξύ των προτάσεων αυτές 
που θα αποτελέσουν την εθνική εκπροσώπηση.
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Biennale δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής με πρό-
τασή τους για την ελληνική εκπροσώπηση στην Biennale. Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή Biennale έχουν οι συνάδελφοι που 
έχουν μία τουλάχιστον διάκριση σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ή Διεθνή Δια-
γωνισμό υπό την αιγίδα της UIA. Σε περίπτωση που εκδηλώσουν ενδιαφέρον πάνω από 9 
συνάδελφοι θα γίνει κλήρωση για τον ορισμό των 9 μελών της επιτροπής στα γραφεία του 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.
2) Οργανωτική Επιτροπή Biennale.
Η Οργανωτική Επιτροπή Biennale θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της έκθεσης. Η 
συγκρότησή της θα γίνει από μέλη των Μόνιμων Επιτροπών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, με δυνα-

τότητα διεύρυνσης ανά θεματική από μέλη του συλλόγου που θέλουν να ασχοληθούν 
ενεργά.
3) Επιτροπή Επικοινωνίας Biennale. 
Η Επιτροπή Επικοινωνίας Biennale θα είναι υπεύθυνη για την προβολή της έκθεσης στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
4) Διαχειριστική – Οικονομική Επιτροπή Biennale. 
Η Διαχειριστική – Οικονομική Επιτροπή Biennale θα είναι υπεύθυνη για την οικονομική 
διαχείριση. Θα αποτελείται από 3 μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και 2 μέλη από το Προε-
δρείο ή μέλη της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ καλεί τους συναδέλφους, μέλη του συλλόγου ταμειακά ενήμερα, να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ την αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρουν στην ιστοσελίδα του συλλόγου για μία από τις 
κάτωθι Επιτροπές Biennale που επιθυμούν καθώς και τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι 
έχουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπου απαιτείται. Για τη δυνατότητα ενεργοποίησης 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών, ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι η συμμε-
τοχή στις Επιτροπές μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 στις 15:00 
και επισημαίνεται η δυνατότητα επιλογής μόνο μίας Επιτροπής. Οι αιτήσεις αποστέλλονται 
στα γραφεία του Συλλόγου, στο e-mail: info@sadas-pea.gr ή sadas-pea@tee.gr. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία (2103215146-7) ή 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sadas-pea.gr. Επίσης, το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ 
– Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του στις 12.01.2016, αποφάσισε ως 
παράλληλη εκδήλωση, την προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών 
για το θέμα της Biennale, ο οποίος θα ακολουθήσει μετά την οριστικοποίηση του θέματος 
– πλαισίου της ελληνικής συμμετοχής στην Biennale. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα 
γίνει με πινακίδα Α0, ανώνυμα. Θα απονεμηθούν 3 Βραβεία και 8 Έπαινοι χωρίς χρηματι-
κό έπαθλο. Όλες οι συμμετοχές θα παρουσιαστούν στην Έκθεση. Θα μπορούν να συμμε-
τέχουν όλα τα μέλη του συλλόγου, πλην των μελών του ΔΣ και των μελών της Επιτροπής 
Κρίσης, που θα εκλεγούν με κλήρωση από επικαιροποιημένο κατάλογο Κριτών Αρχιτε-
κτονικών Διαγωνισμών και θα ανακοινωθούν πριν την προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή θα μπο-
ρούν πλέον οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται 
στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ να κάνουν χρή-
ση της προκαταβολής ώστε να διευκολύνεται η 
ρευστότητά τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα 
ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους έως 40%, 
θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα απο-
δεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που αφορούν 
στην υλοποίηση του προγράμματος. Αυτά ανέφερε 

σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Αγορά ο υφυ-
πουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέ-
ξης Χαρίτσης, ενώ υπενθύμισε ότι οι προσκλήσεις 
4 δράσεων του νέου ΕΣΠΑ για τις οποίες έχει γίνει 
προδημοσίευση από τα μέσα Οκτωβρίου, θα ανα-
κοινωθούν τις επόμενες μέρες. Ο υφυπουργός 
εστίασε στη σημασία που δίνει το υπουργείο στην 
απλοποίηση των διαδικασιών. Όπως εξήγησε, δεν 
θα απαιτείται η κατάθεση όλων των δικαιολογη-

τικών παρά μόνο εφόσον έχει εγκριθεί η ηλε-
κτρονική αίτηση ενώ όπως είπε «δημιουργείται 
μηχανισμός ώστε να γίνεται χρήση της προκατα-
βολής από τις επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται 
εγγυητική επιστολή όπως στο παρελθόν. Τα λεφτά 
της προκαταβολής ύψους 40% θα κατατίθενται σε 
λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά 
αλλά μόνο για πληρωμές που αφορούν στην υλο-
ποίηση του προγράμματος».
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Οριστικοποιείται, σύμφωνα με δημοσιογρα-
φικές πληροφορίες, το ζήτημα του προσω-
ρινού μηχανισμού για τη διασφάλιση της 
επάρκειας ισχύος για το 2016. Οδηγός απο-
τελεί η αρνητική εμπειρία κατά το 2015, εντός 
του οποίου λόγω των πολιτικών εξελίξεων 
καθυστέρησε η θεσμοθέτηση του μηχανι-
σμού και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έβαλε εν τέλει 
«φρένο» στην αναδρομική καταβολή του 
σχετικού ποσού οδηγώντας σε ζημιές του 
ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς. Για τα προσω-
ρινά Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος 
(ΑΔΙ), φαίνεται ότι έχει «κλειδώσει» το ποσό 
των 45.000 ευρώ/MW. Τα ΑΔΙ, τα οποία θα 
έχουν μεταβατικό χαρακτήρα για ένα χρό-
νο, το αργότερο, θα δικαιούνται οι μονάδες 
φυσικού αερίου και τα υδροηλεκτρικά, μέσω 
ενός ειδικού αλγόριθμου ενσωμάτωσης. Συ-
νολικά, για το 2016 εκτιμάται ότι θα διατεθεί 
ένα ποσό της τάξης των 200.000.000 ευρώ, 
έναντι 570.000.000, με βάση το προηγούμενο 
σύστημα, το οποίο θα μοιραστούν κατά 55% 
η ΔΕΗ και κατά 45% οι ανεξάρτητοι παραγω-
γοί. Ως προς τη μορφή του νέου μηχανισμού, 
ο μεταβατικός προβλέπεται να ισχύει μόνο 
για τις ευέλικτες μονάδες, δηλαδή για τις μο-
νάδες φυσικού αερίου και τα υδροηλεκτρικά, 
όπως είχε σχεδιαστεί από την προηγούμενη 
διοίκηση της ΡΑΕ. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι 
δεν χρειασθεί νέα γνωμοδότηση της Ολομέ-
λειας της ΡΑΕ, η οποία παραμένει ουσιαστι-

κά υπό αδράνεια, αλλά μόνον υπουργική 
απόφαση.

Προς επίλυση η εκ-
κρεμότητα του μετα-
βατικού μηχανισμού 
ισχύος στην αγορά 
ηλεκτρισμού

Την επιλογή των νέων μελών της ολομέλειας 
της ΡΑΕ θα πρέπει να προωθήσει το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου 
να παύσει η ουσιαστική αδράνεια της Αρχής 
εν μέσω σημαντικών εξελίξεων στην αγορά 
ενέργειας. Αυτό συμβαίνει διότι μέχρι να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία, η λήψη αποφάσεων 
από πλευράς ΡΑΕ δεν είναι εφικτή, μιας και 
δεν σχηματίζεται πλειοψηφία στην Ολομέλεια. 
Προς το παρόν και κατόπιν της παρέλευσης της 
διαδικασίας υποβολής βιογραφικών, δημιουρ-
γήθηκε μία short list υποψηφίων που πληρούν 
τις προϋποθέσεις επιλογής, από την οποία και 
θα αντληθούν από την πολιτική ηγεσία οι τελι-
κοί υποψήφιοι. Υπενθυμίζεται ότι η προκήρυξη 
αφορά σε τέσσερις κενές θέσεις (β αντιπρόε-
δρος και τρία μέλη της ολομέλειας) επί συνό-

λου 7 μελών της ολομέλειας της ανεξάρτητης 
αρχής. Μετά την απόφαση του Υπουργού, τα 
νέα πρόσωπα πρέπει να περάσουν από την 
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. 
Με άλλα λόγια, η Ολομέλεια θα έχει τη νέα της 
σύνθεση ολοκληρωμένη το νωρίτερο στις αρ-
χές Φεβρουαρίου, σε μια στιγμή, που η ενερ-
γειακή αγορά βρίσκεται σε μια από τις κρίσι-
μες φάσεις μεταρρυθμίσεων των τελευταίων 
ετών, έχοντας μπροστά της προκλήσεις από το 
target model, και τα νέα μοντέλα λειτουργίας 
στον ηλεκτρισμό (δημοπρασίες NOME, νέα 
ΑΔΙ), μέχρι τις αλλαγές στις ρυθμιστικές χρεώ-
σεις, το άνοιγμα της αγορας φυσικού αερίου, το 
νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ, αλλά και άλλες ακόμη 
πράξεις που αφορούν την καθημερινή λειτουρ-
γία της αγοράς ενέργειας.

Shortlist για τα νέα μέλη της Ολομέλειας  
της Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας

Τον χαρακτηρισμό 12 έργων ως στρατηγικής 
σημασίας προκειμένου να ενταχθούν κατά προ-
τεραιότητα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του 
ΔΕΔΔΗΕ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο 
της επιχείρησης. Τα έργα καταλαμβάνουν το 
σημαντικό μέρος των προγραμματιζόμενων 
επενδύσεων ύψος πάνω από 1,5 δις. ευρώ του 
Διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ σε βάθος πενταετίας.
Τέσσερα έργα εντάσσονται στη γενικότερη 
προσπάθεια δημιουργίας «έξυπνων δικτύων» 
(smart grids). Το πρώτο αφορά τον εκσυγχρο-
νισμό του ελέγχου των δικτύων της Αττικής 
και τη συγκέντρωσή τους έως το 2019 σε ένα 

ενιαίο Κέντρο Ελέγχου. Με το δεύτερο έργο 
πρέπει έως το 2019 να έχει δημιουργηθεί Κέ-
ντρο Ελέγχου των δικτύων των Νησιών και με 
το τρίτο να εκσυγχρονιστούν και να συγκεντρω-
θούν τα κέντρα ελέγχου της χώρας (εκτός της 
Αττικής) σε τρία περιφερειακά κέντρα έως το 
2019. Επίσης, έως το 2020 πρέπει να έχει γί-
νει εγκατάσταση των αναγκαίων στοιχείων 
τηλεχειρισμού, αυτοματισμού και τηλεποπτεί-
ας, ώστε τα κέντρα ελέγχου να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τα δίκτυα της χώρας και να 
τηλε-ελέγχουν τους βασικούς διακόπτες τους. 
Μια άλλη ομάδα έργων (δύο έργα) αφορά τα 
νέα συστήματα εξυπηρέτησης πελατών μέσω 
τηλεφώνου ή διαδικτύου, τα οποία σχεδιάζεται 
να έχουν ολοκληρωθεί ως το 2019. Δύο άλλα 
έργα αφορούν τη βέλτιστη διαχείριση των ηλε-
κτρικών συστημάτων των μη διασυνδεδεμένων 
νησιών, καθώς και την αύξηση της διείσδυσης 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε 
αυτά (ως και 60%). Η δημιουργία υποδομών σε 
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) αποτελεί 
ρυθμιστική υποχρέωση με βάση τις διατάξεις 
του Κώδικα ΜΔΝ. Για τον εκσυγχρονισμό των 
τεχνικών συστημάτων (αποτύπωση δικτύων, 
μέτρηση καταναλώσεων) προωθείται η εγκατά-
σταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(GIS) έως το 2019 ώστε να υπάρχει ψηφιακή 
αποτύπωση όλων των δικτύων πάνω σε κατάλ-
ληλα γεωγραφικά υπόβαθρα. Επίσης, σχεδιά-
ζεται Τηλεμέτρηση Χαμηλής Τάσης που αφορά 
κατασκευή κεντρικού συστήματος τηλεμέτρη-
σης και προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη σε 
αυτό 170.000 μετρητικών διατάξεων ως το 2018.  
Το 2017 θα γίνει η αξιοποίηση των πρώτων απο-

τελεσμάτων του πιλοτικού προγράμματος (θα 
ξεκινήσει από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, 
τη Λέσβο και νησιά γύρω από αυτή, τη Λευκάδα 
κ.ά.) για να προχωρήσει το συντομότερο δυνα-
τόν ο κατάλληλος σχεδιασμός της επέκτασης 
της τηλεμέτρησης. Με την εφαρμογή της τηλε-
μέτρησης αναμένεται  εξοικονόμηση ενέργειας, 
ενημέρωση πελατών σε πραγματικό χρόνο, μεί-
ωση των ρευματοκλοπών, αναβαθμισμένη λει-
τουργία της αγοράς ηλεκτρισμού κ.λπ. Ακόμη, 
σχεδιάζεται αναβάθμιση του Προγραμματισμού 
Ανάπτυξης Δικτύων ως το 2018 και αναδιοργά-
νωση της εφοδιαστικής αλυσίδας ως το 2019 
(προμήθειες, μηχανοργάνωση κ.λπ.). Το σύνολο 
των έργων επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί το 
διάστημα 2016 - 2020.

Δώδεκα έργα στρατηγικής σημασίας προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ



Μηχανικοί, Επιστήµονες,
Αυτοαπασχολούµενοι, 
λέµε ΟΧΙ στο νόµο Κατρούγκαλου

Πέµπτη, 
21 Iανουαρίου 2016
στις 11.30
στα Προπύλαια 

ΟΛΟΙ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΟΛΟΙ
ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΟΛΟΙ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΟΛΟΙ
ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Όχι στο νόµο
που µας πετάει στο δρόµο
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΡΑΒΕ - ΞΗΛΩΝΕ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-12 | 18/1/2016

Διορθωτικές κινήσεις στην πρότασή της για το Ασφαλιστικό 
για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους 
επιστήμονες αναζητά από σήμερα η κυβέρνηση. Εκτιμάται 
ότι στο 60% φθάνει η ατομική ασφαλιστική επιβάρυνση των 
επαγγελματιών από τα χαράτσια του 26,5% (20% για την κύρια 
σύνταξη, 6,5% για την υγεία) για όσους δηλώνουν εισόδημα 
μεταξύ 15.000-50.000 ευρώ.
Ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, μετά και τη θύ-
ελλα των αντιδράσεων και κινητοποιήσεων, δηλώνει ανοιχτός 
σε διορθωτικές κινήσεις και αναμένει σήμερα τις προτάσεις 
των εμπειρογνωμόνων των ελεύθερων επαγγελματιών και 
επιστημόνων.
Στα σενάρια που επεξεργάζεται το υπουργείο περιλαμβάνο-
νται: 
- Για τους νέους επαγγελματίες και επιστήμονες να ισχύει στα 
πρώτα τρία έως πέντε χρόνια της άσκησης δραστηριότητας το 
χαμηλό ασφάλιστρο των 93,76 ευρώ για σύνταξη και 32,58 
ευρώ για την υγεία που θα έχουν οι αγρότες (ελάχιστο μηνιαίο 
εισόδημα 468,80 ευρώ).
- Να μειωθεί το ανώτατο όριο του ασφαλιστέου εισοδήματος 
που το σχέδιο νόμου όρισε στο 10πλάσιο του κατώτατου νο-
μοθετημένου μισθού ή να μπουν «κόφτες», χαμηλότερη αντι-
στοιχία (4πλάσιο, 6πλάσιο) ανά ύψος εισοδήματος.
- Να τεθεί όριο έτσι ώστε οι ασφαλιστικές εισφορές (που εκ-
πίπτουν ως δαπάνη) και οι φόροι να μην ξεπερνούν ένα πο-
σοστό του καθαρού εισοδήματος (55% - 60% ανάλογα με το 
εισόδημα).
- Να ισχύσουν κλειστές κλίμακες εισοδήματος και ύψους ει-
σφορών, χωρίς να αλλάζει ο κανόνας της καταβολής του 20% 
για σύνταξη και του 6,95% για ασθένεια.
Τονίζεται ότι ειδικά για τους αγρότες που καταβάλλουν χαμη-
λές εισφορές το νομοσχέδιο του υπουργείου προβλέπει την 
άμεση αύξηση κατά 42,85% και από το 2017 (οπότε θα συνδε-
θούν τα ασφάλιστρα με το εισόδημα) να καταβάλλουν το 14% 
υπέρ σύνταξης, το 2018 το 17% και από το 2019 και μετά το 
20%, προβλέποντας ωστόσο ελάχιστο εισόδημα υπολογισμού 
της εισφοράς στα 468,80 ευρώ τον μήνα για οικογενειακή 
αγροτική εκμετάλλευση.

ΔΙΠΛΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗ «ΜΑΥΡΗ» ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 18/1/2016

Μείωση του ισχύοντος σήμερα προστίμου, σε συνδυασμό με 
την παροχή ισχυρών κινήτρων στον εργοδότη για να προ-
σλαμβάνει νόμιμα τον αδήλωτο εργαζόμενο, περιλαμβάνει το 
κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της «μαύρης εργα-
σίας». Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα πρόστιμα θα κλιμα-
κώνονται ανάλογα με το αν διαπιστώνεται υποτροπή, θα είναι 
αντίστοιχα με τον βαθμό της παραβατικότητας (ενδεχομένως 

και το μέγεθος της επιχείρησης), ενώ θα συνδυάζονται με κί-
νητρα για να προσλαμβάνει ο εργοδότης τον αδήλωτο εργαζό-
μενο με νόμιμο τρόπο.
Το νέο γενικό πρόστιμο εξετάζεται να είναι κοντά στα 3.500 
ευρώ, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με το πλήθος και το πο-
σοστό των αδήλωτων εργαζομένων που εντοπίζονται, τη συ-
χνότητα με την οποία εντοπίζονται παραβάσεις στην ίδια επι-
χείρηση κ.ά. Σε κάθε περίσωση, όπως τονίζουν υψηλόβαθμοι 
κυβερνητικοί αξιωματούχοι, το νέο πρόστιμο θα είναι κλιμα-
κούμενο και θα αυξάνεται σε περίσωση υποτροπής.
Ο καινούργιος μηχανισμός προστίμων θα συνδυαστεί με έμμε-
ση υποχρέωση του εργοδότη να προσλάβει νόμιμα τον εργα-
ζόμενο και να τον ασφαλίσει.
Οι αρμόδιοι επιτελείς του υπουργείου Εργασίας αναζητούν 
την καταλληλότερη νομική φόρμουλα, ώστε π υποχρέωση 
του εργοδότη να προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο να μην 
αντιμετωπίσει συνταγματικά κωλύματα. «Στόχος μας είναι να 
προστατευτεί ο εργαζόμενος και να μπει ανάχωμα απέναντι 
στον κακόβουλο εργοδότη», αναφέρουν χαρακτηριστικά υψη-
λόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι.
Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζονται διάφορα εναλλακτικά σε-
νάρια κινήτρων, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μο-
χλός πίεσης και να εξασφαλίσουν στον αδήλωτο εργαζόμενο 
μια νόμιμη σύμβαση με ασφάλιση.
Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, στο τραπέζι 
βρίσκονται κι εξετάζονται, για παράδειγμα, η επιβολή μειω-
μένου προστίμου σε περίπτωση που ο εργοδότης προσλάβει 
νόμιμα τον εργαζόμενο, η παροχή κινήτρων φορολογικού χα-
ρακτήρα κ.ά.
Προτάσεις έχουν γίνει ακόμη και προς την κατεύθυνση της 
πλήρους απαλλαγής από το πρόστιμο σε ορισμένες περιπτώ-
σεις άμεσης συμμόρφωσης και νόμιμης πρόσληψης του ερ-
γαζομένου κι αν διαπιστώνεται παράβαση για πρώτη φορά. 
Ωστόσο εκτιμάται πως κάτι τέτοιο μπορεί ενδεχομένου και να 
έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά.
Οι αλλαγές αναμένεται να «κλειδώσουν» άμεσα και να συ-
μπεριληφθούν στο προωθούμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. 
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της «μαύρης» εργασίας, άλ-
λωστε, είναι ψηλά στην ατζέντα και των δανειστών, οι οποίοι 
δείχνουν ζωηρό ενδιαφέρον για τις προωθούμενες αλλαγές, 
μια και αυτές συνδέονται άμεσα με το ακανθώδες θέμα του 
Ασφαλιστικού, μέσω της αύξησης της εισπραξιμότητας των ει-
σφορών και της τόνωσης των εσόδων των Ταμείων.
Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, στις αρχές 
Φεβρουαρίου προγραμματίζονται συναντήσεις με εκπροσώ-
πους των θεσμών για το ζήτημα της «μαύρης εργασίας».
Το ισχύον σήμερα πρόστιμο, που φτάνει στο 18πλάσιο του κα-
τώτατου μισθού, δηλαδή στα 10.550 ευρώ, περιγράφεται από 
υψηλόβαθμους αξιωματούχους ως «εξοντωτικό» και «εξω-
πραγματικό», χωρίς τελικά να επιτελεί τον ρόλο του. Στοιχεία 
που έχει στη διάθεσή του το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) δείχνουν πως το πρόστιμο επί της ουσίας στις περισ-
σότερες των περιπτώσεων δεν καταβάλλεται, αφού η πλειο-
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νότητα των εργοδοτών προσφεύγει στα διοικητικά δικαστήρια 
και οι σχετικές υποθέσεις χρονίζουν.
Υπολογίζεται πως μόνο το 18-20%των προστίμων για μαύρη 
εργασία εισπράττονται τελικώς.
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από το σύστημα 
«Αρτεμις» του υπουργείου Εργασίας, που έχει στη διάθεσή 
του το «Εθνος», τον περασμένο Σεπτέμβριο η «μαύρη» ερ-
γασία ανήλθε στο 17,03%, αφού από τις 2.772 επιχειρήσεις 
που ελέγχθηκαν οι 472 βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους 
εργαζομένους. Ολόκληρο το πρώτο 9μηνο του 2015 (Ιανου-
άριος -Σεπτέμβριος) ανασφάλιστη εργασία εντοπίστηκε στο 
16,44%των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν, καθώς οι 4.032 επι-
χειρήσεις είχαν αδήλωτους εργαζομένους σε σύνολο 24.529. 
Το αντίστοιχο ποσοστό αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας 
για τον Απρίλιο του 2015 ήταν 19,26% και για το πρώτο 4μηνο-
του 2015 ήταν 17,23%.
Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί μέσα από το νέο επιχειρη-
σιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το ΣΕΠΕ 
(Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) και την ΕΥΠΕΑ (Ειδική Υπηρε-
σία Ελέγχου Ασφάλισης του ΙΚΑ).
«Υπάρχει ικανοποίηση στην αγορά από το γεγονός ότι το ΣΕΠΕ 
δεν έχει πια μονοδιάστατο ρόλο, δηλαδή μόνο αυτόν του ελέγ-
χου, αλλά ασκεί πολυσύμαντο και δημιουργικό ρόλο που ξε-
κινά πρωτίστως από την πρόληψη, τη νουθεσία, την προτροπή 
και την υπόδειξη με κορυφαίο άξονα τη συμφιλίωση μεταξύ 
των δύο μέρων», δηλώνει ο ειδικός γραμματέας του Σώματος, 
Γιάννης Σούκος. Ο ίδιος εκτιμά πως, παρά το πρόβλημα έλ-
λειψης ανθρώπινου δυναμικού, το νέο μοντέλο έχει αποφέρει 
αποτελέσματα και αρκετοί εργοδότες συμμορφώνονται στην 
πίεση που τους ασκούν σι επιθεωρητές του Σώματος.
Οι έλεγχοι δεν παύουν να είναι δειγματοληπτικοί. Γι αυτό και 
καλά πληροφορημένες πηγές εκτιμούν πως η αδήλωτη εργα-
σία στο σύνολό της κυμαίνεται γύρω στο 20%. Συνήθεις ύπο-
πτοι είναι κλάδοι όπως επισιτιστικά επαγγέλματα (εστιατόρια-
ταβέρνεςς, αίθουσες δεξιώσεων, μεζεδοπωλεία, καφετέριες, 
μπαρ, κέντρα διασκέδασης), βιοτεχνικά πάρκα, βιομηχανικές 
ζώνες, κομμωτήρια, πρατήρια βενζίνης, συνεργεία αυτοκινή-
των, μεταφορικές επιχειρήσεις, λιανικό εμπόριο, καθαριότητα, 
κατασκευές, φιλοξενία, υπηρεσίες ασφαλείας, επιχειρήσεις 
φασόν.
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Το ανελέητο «σφυροκόπημα» που δέχονται οι τιμές του πετρε-
λαίου συνεχίζει και φέτος να παρασύρει στη δίνη του τις τιμές 
των υπόλοιπων εμπορευμάτων, μην αφήνοντας στους επεν-
δυτές περιθώρια να προσδοκούν άμεσα νια έστω και μικρή 
ανάκαμψη. Ο δείκτης εμπορευμάτων Bloomberg Commodity 
Index βρέθηκε την προηγουμένη εβδομάδα στα χαμηλότερα 
επίπεδα από το 1991, παρατείνοντας την αγωνία που είχαν ήδη 
βιώσει στη διάρκεια του 2015 οι εταιρείες παραγωγής ενερ-
γειακών προϊόντων, βιομηχανικών μετάλλων και αγροτικών 
εμπορευμάτων. Ο κλάδος των εμπορευμάτων σημείωσε πέρυ-

σι τις χειρότερες επιδόσεις, καταγράφοντας απώλειες 25% και 
με τις τιμές να αγγίζουν ναδίρ 13 ετών. Η ελεύθερη πτώση -της 
οποίας «ηγείται» η τιμή του αργού- συνεχίζεται και φέτος, με 
τον δείκτη εμπορευμάτων-η σύνθεση του οποίου αποτελείται 
από 22 πρώτες ύλες-να εμφανίζει απώλειες σχεδόν 9%.
Η κινεζική οικονομία -η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο- κα-
τεβάζει ταχύτητα», φρενάροντας και την παγκόσμια οικονομία. 
Η προσφορά πρώτων υλών-από πετρέλαιο μέχρι χαλκό και σι-
τηρά- είναι μεγαλύτερη της ζήτησης, ενώ το ισχυρό δολάριο 
έχει υπονομεύσει την ελκυστικότητα των εμπορευμάτων ως 
εναλλακτικών επενδύσεων. Η κινεζική επιβράδυνση, σε συν-
δυασμό με τις πρόσφατες «αναταράξεις» στο κινεζικό χρη-
ματιστήριο, φουντώνει τις ανησυχίες για ακόμη μεγαλύτερη 
μείωση της κινεζικής ζήτησης για εμπορεύματα. Η δραματική 
πτώση των τιμών -με την τιμή του αργού να έχει υποχωρή-
σει σε ναδίρ 12 ετών, κάτω από τα τριάντα δολάρια το βαρέλι 
πλήττει τους παράγωγους, από τη Freeport-McMoRan μέχρι 
τις Glencore και Anglo American, που είχαν επενδύσει στην 
αύξηση της παραγωγής, έπειτα από τον δεκαετή, σούπερ κύ-
κλο ευφορίας που είχε «απογειώσει» τις τιμές σε υψηλά πολ-
λών ετών.
«Πλέον έχω εγκαταλείψει τις προσπάθειες για πρόβλεψη ενός 
"πάτου"», τονίζει σε δηλώσεις της στο Bloomberg η Φιόνα 
Μπόαλ, ειδική σε θέματα εμπορευμάτων στη Fulcrum Asset 
Management. «Τα εμπορεύματα έχουν συγκεκριμένη αξία, 
εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Χρειάζεται κανείς χαλκό, πετρέ-
λαιο, καλαμπόκι», συμπληρώνει η κα Μπόαλ.
Το 2015 ήταν η πέμπτη διαδοχική χρονιά απωλειών για τα 
βασικά εμπορεύματα, στο μεγαλύτερο σε διάρκεια καθοδικό 
«σερί» από το 1995, ενώ το αρνητικό ξεκίνημα και οι απώλειες 
στις πρώτες δυο εβδομάδες του έτους είναι τα χειρότερα όλων 
των εποχών.
Hedge-funds και άλλοι μεγαλοεπενδυτές προετοιμάζονται για 
ακόμη μεγαλύτερες απώλειες, με τα αρνητικά στοιχήματα για 
την πορεία των πρώτων υλών να έχουν αυξηθεί στα υψηλότε-
ρα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2006.
Η διολίσθηση των τιμών συμπαρασύρει και τις μετοχές των 
εταιρειών του κλάδου πρώτων υλών και ενέργειας. Για παρά-
δειγμα, η μετοχή της Freeport της μεγαλύτερης εισηγμένης 
εταιρείας παραγωγής χαλκού στον κόσμο- έκανε «βουτιά» 
20% στις αρχές της προηγουμένης εβδομάδας, καταγράφοντας 
τις μεγαλύτερες ενδοσυνεδριακές απώλειες από το 1995. Η 
μετοχή της ΒΗΡ Billiton κινείται κοντά σε χαμηλά δεκαετίας, 
ενώ ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 Oil&Gas 
Exploration and Production άγγιξε την προηγουμένη εβδομά-
δα ναδίρ εξαετίας. Η παρατεταμένη αρνητική πορεία αποτελεί 
απότομη διόρθωση του κύκλου ευφορίας της προηγουμένης 
δεκαετίας, με τη δυναμική ανάπτυξη των οικονομιών της Ασί-
ας να τροφοδοτεί «ράλι» στις τιμές των εμπορευμάτων, που 
άγγιξαν το 2008 υψηλά-ρεκόρ. «Εάν ανατρέξει κανείς στον 
σουπερ-κυκλο των εμπορευμάτων, θα διαπιστώσει ότι ο κα-
ταλυτικός παράγοντας ήταν η Κίνα και τώρα, με την αδυναμία 
της Κίνας, διαπιστώνουμε το αντίθετο», επεξηγεί ο Κουίνσι Μ. 
Κρόσμπι της Prudential Financial.


