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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο εν εξελίξει ψηφιακός μετασχηματι-
σμός της οικονομίας και της κοινωνίας 
παγκοσμίως αλλά και το αναπτυσσόμε-
νο Internet of Things (ΙοΤ), που βρίσκεται 
στο κέντρο αυτών των εξελίξεων δημι-
ουργεί ήδη ανατροπές στην παγκόσμια 
αγορά συσκευών. Αυτό προκύπτει από 
τα ευρήματα του τελευταίου Ericsson 
Mobility Report που δόθηκε στη δη-
μοσιότητα, σύμφωνα με την έγκυρη 
αρθρογραφία της ιστοσελίδας sepe.gr. 
Ως αποτέλεσμα, σε λιγότερο από δύο 
χρόνια από σήμερα, οι συσκευές που 
σχετίζονται με το «Διαδίκτυο των Πραγ-
μάτων» αναμένεται να ξεπεράσουν σε 
αριθμό τα κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, 
ο αριθμός των συσκευών ΙοΤ θα ξεπε-
ράσει αυτόν των κινητών τηλεφώνων, 
μόλις σε μία διετία από σήμερα - έως το 
2018 - οπότε και θα αποτελεί την πολυ-
πληθέστερη κατηγορία συνδεδεμένων 
συσκευών. Το ΙοΤ δείχνει να βρίσκεται 
στο επίκεντρο της διαδικασίας ψηφιο-
ποίησης της οικονομίας και της κοινωνί-
ας, με το οικοσύστημα, που δημιουργεί 
γύρω του, να μεγεθύνεται τάχιστα. Ο 
αριθμός των IoT συσκευών θα αυξάνε-
ται μεταξύ 2016 και 2021 με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 23%. Με βάση αυτές τις εκτιμή-
σεις, η παγκόσμια αγορά θα μετρά, έως 
το 2021, 28 δις συνδεδεμένες συσκευ-
ές, εκ των οποίων τα 16 δις θα σχετίζο-
νται με το IoT. Η έκθεση της Ericsson 
προβλέπει ότι η Δυτική Ευρώπη θα 
αποτελέσει την «ατμομηχανή» της ανά-
πτυξης για τις IoT συσκευές, εκτιμώντας 

ότι ο αριθμός τους θα πενταπλασιαστεί 
στην περιοχή έως το 2021. Την ανάπτυ-
ξη του IoT στην περιοχή της Ευρώπης 
δεν θα καθοδηγήσει, πάντως, η προερ-
χόμενη από τους απλούς καταναλωτές 
ζήτηση. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα 
συνδεδεμένα αυτοκίνητα, οι «έξυπνοι» 

μετρητές ενέργειας, οι εφαρμογές για 
το «έξυπνο» σπίτι θα είναι οι κύριοι το-
μείς, που θα τονώσουν τη ζήτηση για ΙοΤ 
συσκευές επί ευρωπαϊκού εδάφους. Τη 
δυναμική του ΙοΤ τόσο στην περιοχή της 
Ευρώπης, όσο και σε παγκόσμιο επίπε-
δο, αναμένεται να ενισχύσει η πτώση 
του κόστους των συσκευών, καθώς και 
το λανσάρισμα νέων καινοτόμων εφαρ-
μογών. Επιπλέον, η εμπορική ανάπτυξη 
δικτύων της τεχνολογίας 5G, από το 
2020, αναμένεται να παρέχει πρόσθε-
τες δυνατότητες, οι οποίες είναι κρίσι-
μες για IoT, καθώς ανοίγουν το δρόμο 
για τη διασύνδεση περισσότερων συ-
σκευών στο Διαδίκτυο, αλλά και μεταξύ 
τους. 

οι εφαρμογές για 
το «έξυπνο» σπί-
τι, οι «έξυπνοι» 
μετρητές ενέρ-
γειας και τα συν-
δεδεμένα αυτοκί-
νητα θα τονώσουν 
τη ζήτηση για ΙοΤ 
συσκευές

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε χθες μια σειρά νομοθετικών προτάσεων για να 
απλοποιήσει και να βελτιώσει το πλαίσιο ασφαλείας για τα πλοία που μεταφέρουν 
επιβάτες στα ύδατα της ΕΕ. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η επικαιροποίηση του πλαι-
σίου ασφαλείας είναι μια απάντηση σε διδάγματα που αντλήθηκαν, π.χ. από ατυχή-
ματα και τεχνολογικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, θα παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
άμεση πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ούτως 
ώστε να γίνονται αποτελεσματικότερες επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης.

ΣΗΜΕΡΑ ΙοΤ: 28 δις διασυνδεδεμένες 
συσκευές μέχρι το 2021

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:

•  ΙοΤ: 28 δις διασυνδεδεμένες συσκευές 
μέχρι το 2021 (σελ.1)

•   Διήμερο αναπτυξιακό συνέδριο στη Θεσ-
σαλονίκη από το ΤΕΕ/ΤΚΜ (σελ.5,6)

•  Αλλάζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενι-
σχύσεων (σελ.3)

•  Ευρωπαϊκή διαβούλευση για την ουδετε-
ρότητα του Διαδικτύου (σελ.3)

•  Χορηγήθηκε η άδεια εγκατάστασης για 
την κατασκευή του TAP (σελ.4)

•  Διαμαρτυρία των βιομηχανιών για την 
εξαίρεση από τις δημοπρασίες ηλεκτρι-
κής ενέργειας (σελ.4)

•  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών 
Έργων (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.10)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.11-12)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 7-06-2016 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

9-10
Ιουνίου
2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Κεντρική Μακεδονία - Επιχει-
ρηματική Περιφέρεια - Άμεσες Ενέργειες και 
Στρατηγικός Σχεδιασμός»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Δίκτυα 
και τις Επικοινωνίες (EuCNC 2016)
ΑΘΗΝΑ

ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 
Ινστιτούτο Συστημάτων Επι-
κοινωνιών και Υπολογιστών 
(ΕΠΙΣΕΥ)

27-30
Ιουνίου
2016

ΣΥΝΟΔΟΣ: 10η Πανελλήνια Σύνοδος: «Το 
παρόν και το μέλλον στη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων»
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων

30
Ιουνίου

2
Ιουλίου

2016

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
➦  Η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Χανιών και 
το Επιμελητήριο Χανίων, σε συνεργασία με το 
Πολυτεχνείο Κρήτης - Εργαστήριο Ανανεώσιμων 
και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχο-
λής Μηχανικών Περιβάλλοντος, διοργανώνουν 
εκπαιδευτική εσπερίδα με θέμα «Ξενοδοχεία 
Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Βήματα 
-Πρακτικές Οδηγίες- Παραδείγματα», σήμερα 
(16.30 - 20.30), στο Επιμελητήριο Χανίων (Ελ. 
Βενιζέλου).

   Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π. 
διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο  Συνέδριο 
Λιμενικών Έργων στην Αθήνα ( Ίδρυμα Ευγε-
νίδου), 28 Νοεμβρίου- 1 Δεκεμβρίου 2016.
Στόχοι του συνεδρίου είναι η παρουσίαση 
των νεότερων εξελίξεων και τάσεων στο 
χώρο των λιμενικών έργων και ειδικότε-
ρα στην Ελλάδα και Κύπρο,  στην  έρευνα,  
μελέτη,  κατασκευή, προστασία,  συντήρηση,  
διαχείριση,  στις  επιπτώσεις  στο περιβάλ-
λον, καθώς και η ενημέρωση, η ανταλλαγή 
απόψεων και η προώθηση της τεχνογνωσίας 
στους τομείς αυτούς.
Θεματολογία
- Μεγέθη σχεδιασμού και κατασκευής λιμε-
νικών έργων
- Σχεδιασμός λιμένων, μελέτη και κατασκευή 
λιμενικών έργων
- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατα-
σκευή και λειτουργία λιμένων
- Τα λιμενικά συστήματα Ελλάδας και Κύ-
πρου
- Θεσμικό πλαίσιο – Διαμόρφωση λιμενικής 
ζώνης
Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η 
Ελληνική.  
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μεταξύ 
άλλων, θα γίνουν οι ομιλίες: 

- Το ελληνικό λιμενικό σύστημα ως μοχλός 
ανάπτυξης της οικονομίας
- Μεγέθη σχεδιασμού και κατασκευής λιμε-
νικών έργων
- Διαχείριση αποβλήτων λιμένων
- Η μάχη των λιμένων δίδεται στην ενδοχώρα
- Σχεδιασμός λιμένων, μελέτη και κατασκευή 
λιμενικών έργων
- Το νέο μεταπτυχιακό στο Ε.Μ.Π. “Οργάνω-
ση και διαχείριση λιμένων”
- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατα-
σκευή και λειτουργία λιμένων
- Η ανάγκη δημιουργίας ενός ναυτιλιακού 
cluster σε μια ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα
- Τα λιμενικά συστήματα Ελλάδας και Κύ-
πρου
- Θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωση λιμενικής 
ζώνης
- Η επίδραση των κιβωτιοφόρων πλοίων 
μεγάλης χωρητικότητας στο σχεδιασμό και 
τη λειτουργία των λιμενικών σταθμών Ε/Κ
- “ Έξυπνο” λιμάνι- πόλη για τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες.
Πληροφορίες, στο Εργαστήριο Λιμενικών 
Έργων Ε.Μ.Π. (τηλ.: 210 -7722367, 210 
-7722375, fax:210 -7722368, Ι. Φατούρου, 
Θ. Γιαντσή, Ε. Νικολούδη, e-mail : lhw@
central.ntua).

Πανελλήνιο  Συνέδριο Λιμενικών Έργων

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελη-
τήριο και η Ένωση Προστασίας Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος Β. Αμερικής (NAMEPA), 
σε συνεργασία με το Εμπορικό Τμήμα 
της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα 
και με το Ιnternational Propeller Club of 
the United States, Int’l Port of Piraeus, 
διοργανώνουν, υπό την Αιγίδα της Αμε-
ρικανικής Πρεσβείας, σεμινάριο με τίτλο 
“Trading in U.S. Waters| Ensuring a Culture 
of Environmental Compliance”.
Σκοπός του σεμιναρίου, που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2016 (10.30-14.30) 
στο Εκθεσιακό Κέντρο Μετροπόλιταν, είναι 
η εκτεταμένη ενημέρωση της εγχώριας 
ναυτιλιακής κοινότητας και των ενδιαφερό-
μενων για τις απαιτήσεις και προδιαγραφές 
που πρέπει να τηρούν τα πλοία που επισκέ-
πτονται τα λιμάνια των ΗΠΑ.   
Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης του Αμερικανικού Πε-
ριπτέρου στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση 
Ποσειδώνια 2016.

Σεμινάριο
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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



Παράταση στην προθεσμία υποβολής 
προτάσεων σε δράσεις του ΕΣΠΑ

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση των 
καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για 
τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποι-
οτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & 
μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότη-
τα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες καταληκτικές προθεσμί-
ες είναι:  • Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους 
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 
17:00 αντί 6  Ιουνίου 2016. • Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επι-
χειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 
και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.
Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου, η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω 
της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη από-
φαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow 
Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επι-
στολής. Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δυο δράσεων, η 
οποία ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
Αλέξη Χαρίτση, πριν μερικές ημέρες, αποτέλεσε ένα ακόμα κίνητρο για τους εν-
διαφερομένους.

Αλλάζει ο Χάρτης  
Περιφερειακών Ενισχύσεων 

Την αλλαγή του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) από την 1/1/2017 
προανήγγειλε, ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώρ-
γος Σταθάκης, στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου αναπτυξιακού νόμου. 
Σύμφωνα με τον υπουργό, ο νέος ΧΠΕ θα βασίζεται στα οικονομικά δε-
δομένα της χώρας κατά το 2014 και όχι στα στοιχεία του 2008, με βάση τα 
οποία έχουν καταρτισθεί οι υφιστάμενοι. Αυτό συνεπάγεται ότι τα ποσοστά 
ενισχύσεων από το νέος έτος θα είναι σαφώς υψηλότερα από αυτά που 
προβλέπονται σήμερα. Ωστόσο, ο υπουργός σημείωσε ότι περισσότερες 
λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο ζήτημα θα είναι διαθέσιμες από τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο, καθώς η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε επίπε-
δο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, το Σώμα Ευ-
ρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(BEREC) θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 6 
Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου 2016 τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή άρθρων του ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 2015/2120 που προβλέπει, μεταξύ άλ-
λων, τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την προστασία 
της ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Ο Κα-
νονισμός, που επιβάλλει αυξημένες υποχρεώσεις 
τόσο για τις εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών, όσο και για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, είναι σε ισχύ από 30 Απριλίου 2016, ενώ η 
δημοσίευση των τελικών κατευθυντήριων γραμμών 
για την εφαρμογή του στα κράτη μέλη έχει οριστεί 
για τις 30 Αυγούστου 2016. Ειδικά για τους παρό-
χους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο Κανονισμός 
περιλαμβάνει ρυθμίσεις για όλα τα δίκτυα, κινητά 
και σταθερά, σχετικά με: 
• το δικαίωμα των τελικών χρηστών για ελεύθερη 
πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες 
• τις εμπορικές πρακτικές (π.χ., διακριτική τιμολό-
γηση περιεχομένου) 
• τις εύλογες πρακτικές διαχείρισης της κίνησης δε-
δομένων σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της 
μη διακριτικής μεταχείρισης και της αναλογικότητας
• την παρακολούθηση της κίνησης και τη διαχείριση 
προσωπικών δεδομένων 

• την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιω-
μένη ποιότητα (π.χ., ειδικές εφαρμογές IPTV) 
• την ενημέρωση των συνδρομητών στα συμβόλαια 
για την ρεαλιστικά αναμενόμενη ποιότητα υπηρεσί-
ας (π.χ. εκτίμηση πραγματικής ταχύτητα πρόσβα-
σης), τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης και τυχόν 
περιορισμούς στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο (π.χ. 
πληροφορίες σχετικές με την ταχύτητα πρόσβασης)
• το δικαίωμα συνδρομητών για αποζημίωση σε πε-
ριπτώσεις μη τήρησης του Κανονισμού 
• την παρακολούθηση της ποιότητας υπηρεσίας από 
τους αρμόδιους φορείς (π.χ. με τη διεξαγωγή με-
τρήσεων ή την αξιοποίηση μετρήσεων από χρήστες 
μέσω εργαλείων όπως είναι το Σύστημα Αποτίμη-
σης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων της ΕΕΤΤ 
«ΥΠΕΡΙΩΝ»).
Για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ο Κανονισμός 
επιβάλλει αυξημένες υποχρεώσεις παρακολού-
θησης και ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές στο εξής θα δημοσιεύουν ετήσια 
αναφορά σχετικά με την τήρηση του Κανονισμού 
στη χώρα τους, τα αποτελέσματα μετρήσεων παρα-
μέτρων ποιότητας υπηρεσίας, καθώς και στοιχεία 
από καταγγελίες καταναλωτών σχετικά με την υπο-
βάθμιση, «μπλοκάρισμα» ή περιορισμούς στη χρήση 
εφαρμογών και υπηρεσιών Διαδικτύου. Σημειώνεται 
ότι η αρχή της ουδετερότητας του Διαδικτύου (net 

neutrality) αναφέρεται στην ισότιμη διαχείριση από 
τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου του συνό-
λου της κίνησης στο Διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις ή 
χρεώσεις ανάλογα με το χρήστη, το περιεχόμενο, το 
διαδικτυακό τόπο, την πλατφόρμα, την εφαρμογή, 
τον τύπο εξοπλισμού ή τον τρόπο επικοινωνίας. Το 
BEREC αποτελεί ευρωπαϊκό όργανο που απαρτίζε-
ται από τους επικεφαλής των 28 ρυθμιστικών αρχών 
των κρατών μελών της ΕΕ. Για περισσότερες πληρο-
φορίες και το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης 
επισκεφθείτε:
http://berec.europa.eu/eng/news_consultations/
ongoing_public_consultations/3771-public-
consultation-on-draft-berec-guidelines-on-
implementation-of-net-neutrality-rules

Ευρωπαϊκή διαβούλευση  
για την ουδετερότητα του Διαδικτύου
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Χορηγήθηκε στην εταιρεία Trans Adriatic 
Pipeline AG άδεια εγκατάστασης, τριε-
τούς διάρκειας, για την κατασκευή του 
Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου 
ΤΑΡ στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, 
Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, 
Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, 
Ημαθίας, Φλωρίνης, Κοζάνης και Κα-
στοριάς, σύμφωνα με τα υποβληθέντα 
σχέδια, τη μελέτη εγκατάστασης, τον 
προϋπολογισμό, το ερωτηματολόγιο, τη 
μελέτη ασφαλείας και τα λοιπά στοιχεία 
του φακέλου. Αυτό ορίζει η απόφαση 
του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Πάνου Σκουρλέτη, που δημοσιεύ-
τηκε στη Διαύγεια και προβλέπει τους 
αναμενόμενους για τέτοιο έργο όρους 
και περιορισμούς. Μετά την ολοκλήρωση 
της εγκατάστασης και εντός της διάρκει-
ας ισχύος της άδειας, θα πρέπει να υπο-
βληθεί αρμοδίως αίτηση για χορήγηση 
άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη με 

όλα τα προβλεπόμενα από τη σχετική 
νομοθεσία δικαιολογητικά.

Χορηγήθηκε η άδεια 
εγκατάστασης για την 
κατασκευή του TAP

Απέτυχαν να συμφωνήσουν για το ανώτατο 
όριο παραγωγής οι υπουργοί Πετρελαίου των 
κρατών-μελών του ΟΠΕΚ, που συνεδρίασαν 
την προηγούμενη Πέμπτη στη Βιέννη. Συνε-
πώς, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να εφαρμό-
ζει την πολιτική της δίχως όρια παραγωγής, 
τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου έχουν 
ανακάμψει κατά περίπου 80% από το επίπε-
δο του Φεβρουαρίου. Τελικά, οι υπουργοί του 
καρτέλ απέτυχαν να συμφωνήσουν σε νέο 
συλλογικό όριο παραγωγής, παρά την περί του 
αντιθέτου φημολογία που είχε κυκλοφορήσει 
το απόγευμα της Τετάρτης. Από τον Ιούνιο του 
2014, ο ΟΠΕΚ, υπό την ηγεσία της Σαουδικής 
Αραβίας, αρνείται να περιορίσει την παραγω-
γή του, σε μια προσπάθεια να ελέγξει τις τιμές 
του πετρελαίου. Αντιθέτως, η στρατηγική της 
Σαουδικής Αραβίας ήταν (και εξακολουθεί να 
είναι) να διατηρήσει αμείωτη την παραγωγή, 
ώστε να αυξήσει ή να διατηρήσει τα μερίδια 
αγοράς που κατέχει, αδιαφορώντας για την 
υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου από τα 
περίπου 110 δολάρια το βαρέλι τον Ιούνιο του 
2014 στα 27 δολάρια τον Φεβρουάριο του 2016. 
Μπορεί η τιμή του πετρελαίου να έχει ανακάμ-
ψει σημαντικά από τα τέλη Ιανουαρίου - αρχές 
Φεβρουαρίου, οπότε και είχε υποχωρήσει στα 
26 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο εξακολουθεί να 
παραμένει περίπου 65% χαμηλότερα από τα 116 

δολάρια το βαρέλι όπου βρισκόταν τον Ιούνιο 
του 2014. Η πλειονότητα των αναλυτών θεωρεί 
ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν σε 
χαμηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Οι τιμές έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 20% 
από τις αρχές του έτους, λόγω της υπερβάλ-
λουσας προσφοράς, της επιβράδυνσης της 
κινεζικής οικονομίας και της αναταραχής στις 
κινεζικές χρηματιστηριακές αγορές καθώς και 
λόγω του ισχυρού δολαρίου, που καθιστά την 
αγορά πετρελαίου πιο ακριβή για χώρες που 
χρησιμοποιούν άλλο νόμισμα. Βασικά αίτια 
της διολίσθησης των πετρελαϊκών τιμών ήταν 
η όξυνση του χάσματος Σιιτών – Σουνιτών που 
εντείνει τους φόβους να ενταθεί περαιτέρω η 
υπερπροσφορά πετρελαίου, λόγω έλλειψης 
συνεννόησης και ανταγωνισμού μεταξύ των 
κυριότερων παραγωγών. Χαρακτηριστική είναι 
η απόφαση της Σαουδικής Αραβία να διατη-
ρήσει ψηλά την παραγωγή πετρελαίου παρά 
την διολίσθιση των τιμών κατά τον τελευταίο 
ενάμιση χρόνο, με απώτερο στόχο τη μείωση 
της παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου στις 
ΗΠΑ ώστε ο ΟΠΕΚ να ανακτήσει σταδιακά την 
επιρροή και το ρόλο του στην διαμόρφωση τι-
μών στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ένας 
ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η ισχυρο-
ποίηση του δολαρίου, η οποία έχει άμεση επί-
πτωση στις τιμές του πετρελαίου.

ΟΠΕΚ: Δεν συμφώνησαν σε περιορισμό  
της παραγωγής οι πετρελαιοπαραγωγοί

Την διαμαρτυρία τους για τον αποκλεισμό των βιο-
μηχανιών με άδεια προμηθευτή, για την προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των δημοπρασιών τύπου 
NOME εξέφρασε η ΕΒΙΚΕΝ, η οποία παράλληλα προ-
αναγγείλει περαιτέρω παρεμβάσεις για την άρση του 
εν λόγω περιορισμού. Επί του παρόντος η βιομηχανία 
έχει εξαιρεθεί από τη δυνατότητα συμμετοχής στις 
δημοπρασίες που θα γίνουν με σκοπό ιδιώτες προ-
μηθευτές να αποκτήσουν πρόσβαση στο λιγνιτικό και 
υδροηλεκτρικό καλάθι ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ 
ώστε να τονωθεί ο ανταγωνισμός στη λιανική αγορά 
του ρεύματος. Όπως ορίζει ο νόμος “δικαίωμα συμ-
μετοχής στις δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών 
προϊόντων έχουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας και είναι εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών 
Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο 
Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών στις Δημοπρασί-
ες Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
τα οποία τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Στο ίδιο άρ-
θρο παράγραφος 2 ορίζεται ότι η ΔΕΗ ΑΕ καθώς και 
η Βιομηχανικοί καταναλωτές, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και είναι 

εγγεγραμμένοι στο ανωτέρω Μητρώο Συμμετεχόντων 
του ΗΕΠ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως αγορα-
στές στις ανωτέρω δημοπρασίες. Στο σημείο αυτό με 
νομοτεχνική βελτίωση πριν την ψήφιση του πολυ-
νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τις 
δημοπρασίες, προστέθηκε πρόβλεψη που ορίζει ότι 
«Από τον περιορισμό αυτό, εξαιρούνται οι Βιομηχανι-
κοί Καταναλωτές, οι οποίοι διατηρούν ή αναπτύσσουν 
διακριτή δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας στη λιανική αγορά». Στην επιστολή προς 
την κυβέρνηση η ΕΒΙΚΕΝ θεωρεί ότι η εξαίρεση που 
περιλαμβάνει ο πρόσφατος νόμος που εξαιρεί τους 
βιομηχανικούς καταναλωτές ενέργειας που είναι κά-
τοχοι αδειών προμήθειας από τις δημοπρασίες, δη-
μιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού αφού εισάγει 
ρυθμιστικό εμπόδιο στην ισότιμη, χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας 
στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα αλλά και στη μετα-
κύλιση στους τελικούς καταναλωτές των ωφελειών 
από τις αλλαγές στην αγορά. Στην ίδια επιστολή χα-

ρακτηρίζονται ως μη επιτεύξιμοι οι στόχοι απομεί-
ωσης του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ, παρά μόνο με 
τη συμμετοχή στις δημοπρασίες των βιομηχανικών 
καταναλωτών χωρίς περιορισμούς. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι μεγάλες βιομηχανίες όπως ο Τιτάν, δια-
θέτουν ήδη άδειες προμήθειας, ενώ αιτήσιες έχουν 
κάνει επίσης η Βιοχάλκο και η Επίλεκτος. Στόχος των 
μεγάλων βιομηχανιών είναι να αναπτύξουν εμπορική 
δραστηριότητα στοχευμένη προς τους βιομηχανικούς 
καταναλωτές και ειδικότερα στις μικρές βιομηχανί-
ες, οι οποίες θυμίζουμε έχουν και τις υψηλότερες 
συγκριτικά χρεώσεις ρεύματος. Υπενθυμίζεται πως 
εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποι-
ηθούν οι πρώτες δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας 
από τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που πε-
ριλαμβάνονται στη συμφωνία με τους δανειστές, με 
στόχο το άνοιγμα της αγοράς. Οι δημοπρασίες που θα 
ξεκινήσουν το 2016 με ποσότητες που ισοδυναμούν 
με το 8% της ετήσιας κατανάλωσης του 2015 και θα 
κλιμακωθούν τα επόμενα χρόνια.

Διαμαρτυρία των βιομηχανιών για την εξαίρεση  
από τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας









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

Μηχανικού Εγχειρίδιο
Νέο ψηφιακό αποθετήριο Νομοθεσίας για Μηχανικούς
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/nomopedia

Νομική ΥποστήριξηΝομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809
e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική Υποστήριξη
Τετάρτη (10.00 – 13.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

e-mail: tax-help@central.tee.gr

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα  
το ΤΕΕ με τους εξής τρόπους: 
 
1. Μέσω των Υπηρεσιών του MyTEE (τα Μέλη που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης) 
2. Με τη συμπλήρωση του παρακάτω Δελτίου  http://web.tee.gr/wp-content/uploads/deltio-allagis-dieuthinsis.docx 

Τρόποι αποστολής του δελτίου αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας : 
στo FAX : 210 3221772  ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Νίκης 4, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ (για το ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΕ) 
ή ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tee@central.tee.gr  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ:…………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:…………………………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:………………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………………………………………………… 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………………………………. 

Α.Φ.Μ…………………………………………………………… 

  

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΔΟΣ:…………………………………………………….ΑΡΙΘΜΟΣ:……………………Τ.Κ.:……………… 

ΠΟΛΗ:…………………………………………………….ΝΟΜΟΣ:……………………………………………… 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ/Α……………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ……………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ…………………………………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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EUROWORKING GROUP:  ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΣΗ  
ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΥΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |  Σελίδες 1-3 | 7/06/2016

Το χθεσινό EuroWorking Group (EWG) σήκωσε το... 
χέρι, αλλά δεν πάτησε ακόμη το κουμπί για να ανάψει το 
πράσινο φως, ώστε να ξεκινήσει η δέουσα διαδικασία 
εκταμίευσης της υποδόσης των 7,5 δισ. ευρώ. Αυτό 
αναμένεται να γίνει σήμερα και αφού η ελληνική 
κυβέρνηση κλείσει άλλες δυο τρεις εκκρεμότητες που, 
ενώ έχουν συμφωνηθεί, δεν έχουν υλοποιηθεί.
Έτσι τώρα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών 
υποστηρίζουν ότι τα 7,5 δισ. θα εκταμιευθούν προ το 
τέλος και όχι στα μέσα του Ιουνίου, αν και ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι δεν αποκλείουν η όλη διαδικασία να 
ολοκληρωθεί πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit στις 
23 Ιουνίου.
Πιο συγκεκριμένα, το EWG έδωσε στην Αθήνα προθεσμία 
24 ωρών, και για να εγκρίνει και τυπικά το κλείσιμο της 
αξιολόγησης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο κομμάτι 
των ιδιωτικοποιήσεων η συμφωνία για την επένδυση στο 
πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού και να μεταβιβαστεί το 
υπόλοιπο 5% του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ. Αν ικανοποιηθούν τα 
δύο παραπάνω θέματα, τότε οι θεσμοί θα ενημερώσουν 
το EWG, για να ξεκινήσει η διαδικασία αρχικά των 
ψηφοφοριών στα κοινοβούλια πέντε κρατών-μελών, 
στα οποία προβλέπεται σχετική διαδικασία για όλες τις 
συμφωνίες, και στη συνέχεια να πάρει τη σκυτάλη ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ESM), που θα έχει 
και τον τελικό λόγο στην εκταμίευση των 7,5 δισ., δηλαδή 
της πρώτης υποδόσης της δεύτερης δόσης του τρίτου 
προγράμματος στήριξης.
Οι υπόλοιπες εκκρεμότητες θα πρέπει να κλείσουν 
μέχρι το Σεπτέμβριο, προκειμένου να εκταμιευθεί η 
δεύτερη υποδόση, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του 
Πιερ Μοσκοβίσί. Ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων 
της Κομισιόν μιλώντας στην ομάδα εργασίας του 
ευρωκοινοβουλίου που παρακολουθεί το ελληνικό 
πρόγραμμα δήλωσε πως "οι ελληνικές αρχές έχουν 
ολοκληρώσει το 95% των αλλαγών που απαιτούνται, 
αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα πάντα. Ορισμένες 
αλλαγές πρέπει να γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες". 
"Είμαι βέβαιος ότι η Αθήνα θα αξιοποιήσει τον χρόνο που 
απομένει πριν από το Eurogroup, για να οριστικοποιήσει 
τα λιγοστά θέματα τα οποία είναι ακόμη ανοιχτά", 
πρόσθεσε ο κ. Μοσκοβισί και ανέφερε πως η εκταμίευση 
μιας πρώτης δόσης ύψους 7,5 δισ. ευρώ μπορεί να 
αποφασιστεί την επόμενη εβδομάδα και να γίνει εντός του 
μήνα.
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις 
Ντομπρόβσκις σημείωσε πως ένας από τους όρους είναι η 
δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα για τη συγκέντρωση 
των φορολογικών εσόδων. Έτσι, στο επόμενο Eurogroup, 
που θα γίνει στις 16 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, οι 
υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν 

σχετικά με την οριστικοποίηση της συμφωνίας με την 
Ελλάδα.
Νωρίτερα, ευρωπαίος αξιωματούχος μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ισχυρίστηκε ότι στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη 
των εκπροσώπων των υπουργείων Οικονομικών 
της ευρωζώνης η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε να 
ολοκληρώσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες μέχρι 
σήμερα. "Αυτό θα ήταν πολύ καλό", σχολίασε. Αξίζει να 
σημειωθεί επίσης ότι ο ίδιος ευρωπαίος αξιωματούχος 
αναφερόμενος στην ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων 
ανέφερε ότι οι τελευταίες λεπτομέρειες αφορούν 
ορισμένες διοικητικές εγκυκλίους, τη συμφωνία για 
το Ελληνικό, τη συμφωνία του ΟΤΕ με την Deutsche 
Telekom και, τέλος, το σχέδιο εργασίας της αρχής 
Πολιτικής Αεροπορίας για τις μεταρρυθμίσεις που θα 
πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο, στο οποίο είναι ανάγκη 
να σημειωθεί "πρόοδος". Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες 
από τις Βρυξέλλες, η έκθεση συμμόρφωσης (compliance 
report) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρώτη 
αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος ήταν θετική επί 
της αρχής. Η έκθεση αυτή τέθηκε επί τάπητος στο EWG, 
το οποίο όμως εντέλει δεν έσβησε τους αστερίσκους που 
απέμεναν.
To compliance report της Επιτροπής συνοδεύει τα κείμενα 
του μνημονίου τα οποία θα αποσταλούν προς έγκριση 
στα πέντε κοινοβούλια της ΕΕ, ανάμεσά τους και της 
Γερμανίας. Όταν ψηφιστούν και σβήσουν οι αστερίσκοι, θα 
πρέπει και ο ESM να συνεδριάσει για την εκταμίευση της 
δόσης, ανοίγοντας έτσι και τον δρόμο για την επαναφορά 
του waiver από το δ.σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας.
Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι το EWG 
συνεδριάζει εκ νέου την Πέμπτη στη Φιλανδία, ενώ 
την ίδια ημέρα στις Βρυξέλλες ο Έλληνας υπουργός 
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ο πρώτος 
ομιλητής ενός πάνελ υπό τον Πιερ Μοσκοβισί με θέμα 
τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο συνέδριο που 
διοργανώνει μία φορά τον χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Με μικρή μείωση στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του 
Δημοσίου προς τους ιδιώτες, αλλά και αύξηση των φόρων 
προς επιστροφή για δεύτερο διαδοχικό μήνα έκλεισε ο 
Απρίλιος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της γενικής 
κυβέρνησης.
Η προσπάθεια περιορισμού των χρεών του /Δημοσίου θα 
ξεκινήσει από τα 5,506 δισ. ευρώ, καθώς τόσες ήταν οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης. 
Συγκριτικά με τον Μάρτιο, το ποσό εμφανίζεται μειωμένο 
κατά 74 εκατ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του χρόνου 
καταγράφεται αύξηση της τήξεως των 820 εκατ. ευρώ.
Από την άλλη, το ποσό που πρέπει να επιστρέψει η εφορία 
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ανήλθε στο 1,182 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 83 εκατ. ευρώ 
σε σχέση με τον Μάρτιο (σ.σ.: ήταν 1,099 δισ. ευρώ). Αν 
προστεθεί το σύνολο των υποχρεώσεων προς τον ιδιωτικό 
τομέα με τις επιστροφές φόρου, προκύπτει ότι οι συνολικές 
οφειλές του κράτους ανέρχονται για τον μήνα Απρίλιο στα 
6,688 δισ. ευρώ έναντι 6,679 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Από 
αυτή τη βάση θα ξεκινήσει το υπουργείο Οικονομικών 
την προσπάθεια αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων με το που θα εκταμιευτεί η δόση αρχικά των 
7,5 δισ. ευρώ.
Έτσι, όπως εξελίσσονται οι συζητήσεις, τα πρώτα χρήματα 
για την αποπληρωμή οφειλών αναμένεται να πέσουν 
στην αγορά τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, καθώς με τις 
καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν μέχρι τώρα στην 
ολοκλήρωση της α’ αξιολόγησης η δόση των 7,5 δισ. ευρώ 
(εκ των οποίων 1,8 δισ. ευρώ θα διατεθεί για ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του Δημοσίου) δεν πρόκειται να εισρεύσει στο 
δημόσιο ταμείο πριν από τις 20-25 Ιουνίου.
Πάντως, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει ήδη 
αρχίσει να γίνεται προγραμματισμός για το ποιες οφειλές 
θα πρέπει να πληρωθούν κατά προτεραιότητα. Για τον 
σχεδιασμό λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι επόμενες δύο 
εκταμιεύσεις, μέρος των οποίων θα διατεθεί για τα 
ληξιπρόθεσμα του Δημοσίου: 
1. Τον Σεπτέμβριο είναι προγραμματισμένο να δοθούν πλέον 
2,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,8 δισ. ευρώ θα διατεθεί 
για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου.
2. Τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο -υπό την προϋπόθεση 
ότι θα ολοκληρωθεί και η 2η αξιολόγηση θα αντληθούν 
επιπλέον 1,4 δισ. ευρώ, εκ των συνολικών 5-6 δισ. ευρώ που 
αναμένεται να είναι το ποσό που θα αποδεσμεύσει με την 
ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης.
Με βάση αυτόν τον προγραμματισμό, στελέχη του 
υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του 
χρόνου τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου θα επανέλθουν 
στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2014, δηλαδή κοντά στα 
3,7-3,8 δισ. ευρώ (μαζί με τις επιστροφές φόρου). Από τα 
6,688 δισ. ευρώ που είναι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δημοσίου, έχουν λαμβάνειν: 
1. Όσοι περιμένουν επιστροφές φόρου από την άμεση 
φορολογία θα πρέπει να αντλήσουν ποσό της τάξεως των 821 
εκατ. ευρώ. Το ποσό αυξήθηκε τον Απρίλιο συγκριτικά με 
τον Μάρτιο (775 εκατ. ευρώ).
2. Οι επιστροφές φόρου από την έμμεση φορολογία (κυρίως 
ΦΠΑ) ανέρχονται στα 204 εκατ. ευρώ έναντι 180 εκατ. ευρώ 
τον Μάρτιο.
3. Οι οφειλές του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 
ανέρχονται πλέον στα 680 εκατ. ευρώ (έναντι 663 εκατ. ευρώ 
τον Μάρτιο). Το υπουργείο Εργασίας θέλει να διαθέσει περί 
τα 300 εκατ. ευρώ με το που θα εκταμιευτεί η δόση των 7,5 
δισ. ευρώ προκειμένου να συμμαζευτεί η λίστα αναμονής με 
τα εφάπαξ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
4. Στους προμηθευτές του ΕΟΠΥΥ οι οφειλές φτάνουν 
πλέον στο 1,65 δισ. ευρώ, με το ποσό να είναι ελαφρά 

περιορισμένο σε σχέση με το αντίστοιχο του Μαρτίου (1,684 
δισ. ευρώ).
5. Στους προμηθευτές των νοσοκομείων παρατηρήθηκε 
μικρή μείωση των οφειλών, με το ποσό όμως να παραμένει 
στο εξαιρετικά υψηλό επίπεδο του 1,121 δισ. ευρώ (από 1,146 
δισ. ευρώ τον Μάρτιο).
6. Στα 326 εκατ. ευρώ ανέρχονται πλέον και οι οφειλές των 
φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ τα νομικά πρόσωπα 
που ελέγχονται από το Δημόσιο χρωστούν 519 εκατ. ευρώ.
- Το πρωτογενές πλεόνασμα 
Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στο πρώτο τετράμηνο 
στα 2,603 δισ. ευρώ έναντι 581 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο 
περσινό διάστημα. Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, 
εμφανίστηκε πλεόνασμα 2,289 δισ. ευρώ (κυρίως λόγω 
παγώματος δαπανών) έναντι 1,592 δισ. ευρώ πέρυσι. 
Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχαν μικρότερο 
πλεόνασμα σε σχέση με πέρυσι (161 εκατ. ευρώ από 184 
εκατ. ευρώ πέρυσι), ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία έκλεισαν 
το τετράμηνο με έλλειμμα 628 εκατ. ευρώ έναντι 767 εκατ. 
ευρώ πέρυσι.
- Τα ασφαλιστικά ταμεία 
Τα έσοδα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης έκλεισαν 
στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου στα 10,854 δισ. ευρώ 
έναντι 10,39 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι 
ασφαλιστικές εισφορές εμφανίζονται αυξημένες, κάτι όμως 
που οφείλεται στους εργαζομένους και όχι στους εργοδότες. 
Ειδικότερα, οι εισφορές των εργαζομένων διαμορφώθηκαν 
στα 2,36 δισ. ευρώ (από 2,18 δισ. ευρώ πέρυσι) ενώ οι 
εισφορές των εργοδοτών ανήλθαν στα 2,945 δισ. ευρώ 
έναντι 2,989 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 
Αυξημένες ήταν και οι κρατικές χρηματοδοτήσεις καθώς 
ανήλθαν στα 4,439 δισ. ευρώ (από 4,351 δισ. ευρώ πέρυσι). 
Οι δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων ήταν αυξημένες σε 
σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκαν στα 11,484 δισ. ευρώ 
έναντι 11,158 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 
2015. Πολύ μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στη δαπάνη για 
τις παροχές ασθένειας με το σχετικό ποσό να ανεβαίνει στο 
1,502 δις. ευρώ έναντι 1,097 δισ. ευρώ πέρυσι. Αντίθετα, 
η δαπάνη για τις συντάξεις μειώθηκε στα 8,246 δισ. ευρώ 
έναντι 8,365 δισ. ευρώ στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 
2016.
- Το χρέος 
Το συνολικό χρέος ανήλθε τον Απρίλιο στα 321,449 δισ. 
ευρώ, ενώ η δαπάνη για τους τόκους έφτασε στα 2,878 
δισ. ευρώ στο 4μηνο. Τα έντοκα γραμμάτια παραμένουν 
«κλειδωμένα» στα 14,881 δισ. ευρώ (όσο και πέρυσι). 
Οι οφειλές προς τους θεσμούς (ΕΤΧΣ, ΕΜΣ και ΔΝΤ) 
εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με πέρυσι κυρίως λόγω 
των αποπληρωμών που έγιναν προς το ΔΝΤ (218,662 δισ. 
ευρώ φέτος έναντι 220,431 δισ. ευρώ πέρυσι). Αυτό θα 
ανατραπεί εν μέρει με το που θα εκταμιευτεί η δόση των 7,5 
δισ. ευρώ, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του συγκεκριμένου 
ποσού θα διατεθεί και πάλι για αποπληρωμή οφειλών προς 
τους θεσμούς (κυρίως ΔΝΤ και ΕΚΤ).


