
Αύξηση, έστω και οριακή, κατά 0,2% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργα-
σιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο 

εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2015, έναντι 
μείωσης 18% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς 
το 2014. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στον τζίρο των 

εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται: α. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών 
ορυχείων- λατομείων κατά 2%, β. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών 

μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 0,2%. γ) στην αύξηση του δείκτη κύκλου ερ-
γασιών εγχώριας αγοράς κατά 6,6% δ) στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασι-

ών εξωτερικής αγοράς κατά 8,7%.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τι ειπώθηκε σΤο σΤρογγυλο Τραπεζι «ΧΤιζονΤασ Το Μελλον: 
Ο δρόμος για την ευμάρεια  

είναι πάντα υπό κατασκευή» που  
συνδιοργάνωσαν ΤΕΕ, ΣΠΜΕ και ECCE

«Ως κυβέρνηση είμαστε αποφασι-
σμένοι να δώσουμε την απαραίτητη 
ώθηση στην οικονομία γιατί η ανά-
γκη για δημιουργία θέσεων εργασί-
ας και μείωση της ανεργίας είναι επι-
τακτική και αποτελεί δέσμευσή μας 
προς το λαό που μας εμπιστεύτηκε», 
επεσήμανε ο υπουργός Επικρατεί-
ας, αρμόδιος για το συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου, Αλέκος Φλα-
μπουράρης, σε χαιρετισμό που απέ-
στειλε στην 64η γενικής συνέλευσης 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτι-
κών Μηχανικών (ECCE), που φιλο-
ξενείται για πρώτη φορά στο αμφι-
θέατρο του ΤΕΕ στην Αθήνα. «Είναι 
η στιγμή όπου πρέπει να εκκινήσουν 
οι διαδικασίες ανάπτυξης», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας 
ότι «ανάπτυξη χωρίς έργα δεν γίνε-
ται». Ο κ. Φλαμπουράρης τόνισε, ότι 
«οφείλουμε να αναλάβουμε δράση, 
ενώ πάνω από όλα απαιτείται σχεδι-
ασμός, συντονισμός και συστράτευ-
ση όλων των δυνάμεων». 

«Στο οικονομικό πεδίο η ελληνική 
κυβέρνηση έχει αναπτύξει για πρώτη 
φορά μία συνολική στρατηγική για τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών εργαλείων», ανέ-
φερε από την πλευρά του, ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Ηλίας Ξανθάκος. 

Όπως εκτίμησε, «αν η τάση της οικο-
νομίας συνεχιστεί και το φθινόπωρο, 
το 2016 θα κλείσει οριακά θετικό και 
εφόσον παραμείνουμε σε αυτή την 
πορεία, το 2017 ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης θα είναι πάνω από 2,5%», ποσο-
στό για το οποίο «συμφωνούν τόσο 
η Κομισιόν όσο και το ΔΝΤ», όπως 
είπε. 

Όπως εξήγησε ο κ. Ξανθάκος, το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 
από 750 εκατομμύρια φέτος, αυ-
ξάνεται σε ένα δισεκατομμύριο το 
2017, και επεσήμανε την στρατηγική 
συνεργασία με την ΕΤΕπ για ευρεία 
χρηματοδότηση έργων υποδομής, 
είτε μέσω του σχεδίου Γιουνκέρ, 
είτε με απευθείας δανεισμό προς το 
ελληνικό δημόσιο, με εξαιρετικά ευ-
νοϊκούς όρους, όπως είπε.

Δείτε περισσότερα στη σελίδα 3

«αποφασισμένη 
η κυβέρνηση να 
δώσει ώθηση 
στην οικονομία», 
επεσήμανε ο 
υπουργός επι-
κρατείας αλέκος 
Φλαμπουράρης 
– παραδείγματα 
έδωσε ο γγ του 
υποανΤ κ. Ξαν-
θάκος – τι είπαν 
οι εκπρόσωποι 
των πολιτικών 
μηχανικών

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:

•   Τι ειπώθηκε στο στρογγυλό τραπέζι 
«Χτίζοντας το Μέλλον: Ο δρόμος για την 
ευμάρεια είναι πάντα υπό κατασκευή» 
που συνδιοργάνωσαν ΤΕΕ, ΣΠΜΕ και 
ECCE (σελ.1,3)

•   Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 
(σελ.3)

•   Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για 
την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτο-
παραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό 
συμψηφισμό ενέργειας (σελ.4)

•   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει 
δεσμεύσεις για την επίτευξη των πα-
γκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη (σελ.5)

•   pwc: Η ελληνική αγορά κατοικίας θα 
ανακάμψει βραδύτερα από την ελληνική 
οικονομία (σελ.6)

•   ΤτΕ: Πρόκληση η διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων – η εικόνα 
των κλάδων (σελ.7)

•   Κόμβος Δημιουργικότητας γίνεται το 
Acropole Palace – Δράσεις του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού με χρηματοδότηση από 
το ΕΠΑνΕΚ (σελ.8)

•   Διήμερο Εξοικονόμησης Ενέργειας 
από το ΤΕΕ στην Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων (σελ.4,9)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.13)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

22
Οκτωβρίου

2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:1ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και 
Παιδείας: «Ρευστές Μορφώσεις»
ροΔοσ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: «Χρηματοδοτικά 
Εργαλεία και καλές πρακτικές για την υλοποίηση 
και παρακολούθηση Δράσεων Εξοικονόμησης 
Ενέργειας»  αθηνα

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Δωδεκανήσου, Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας25-26

Οκτωβρίου
2016

ΗΜΕΡΙΔΑ: “Οι Σύγχρονες Εξελίξεις στους ΜΚΕ 
και η Συμβολή τους στην Ασφάλεια των Κατασκευ-
ών και του Κοινωνικού Συνόλου”
αθηνα

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ)

11
Νοεμβρίου

2016

   Το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π. θα 
πραγματοποιήσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης 
Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαί-
ας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(ADR/RID), από τις 21 ως τις 25 Νοεμβρίου 
2016  (08:30 έως 17:00), στην Πολυτεχνει-
ούπολη Ζωγράφου.
Πληροφορίες (καθημερινά 11:00 π.μ. – 
13:00 μ.μ.) στο τηλ.: 210-772 2018, 
fax.: 210-772 1517, 
e-mail: oscar@central.ntua.gr.

   Εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκό-
σμιας ημέρας Πολεοδομίας –Χωροταξίας,  
διοργανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Πολε-
οδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), στις 
8  Νοεμβρίου 2016 (16.00-20.00), στην 
αίθουσα τελετών  ΕΜΠ (Πατησίων, κτήριο  
Αβέρωφ). Τίτλος της εσπερίδας: «Τοπική 
Δημοκρατία στο Χωρικό Σχεδιασμό» και 
σκοπός της, «η ανάπτυξη ουσιαστικού  και  
δημιουργικού  διαλόγου για την εμβάθυν-
ση των  Συμμετοχικών Διαδικασιών στο 
Χωρικό Σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπ’ όψη, 
τη Διακήρυξη του Ναυπλίου  «Προάγοντας 
τη Τοπική Δημοκρατία στο Σχεδιασμό», την  
αξιολόγηση  της υπάρχουσας νομοθεσίας 
και την αποτίμηση  της αποτελεσματι-
κότητάς της, αλλά και της συμμετοχικής   
δημοκρατίας που αυτή εισάγει, μέσα από 
τις εμπειρίες όλων όσων εμπλέκονται κατά 
την εκπόνηση και έγκριση  των πολεοδο-
μικών χωροταξικών και περιβαλλοντικών  
μελετών», όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση.
Πληροφορίες: http://www.sepox.gr

  Το 6ο διεθνές συνέδριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
EuroMed 2016, διοργανώνει το Ερευνητικό Εργα-
στήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με στόχο να 
φέρει κοντά ερευνητές, επιστήμονες, τεχνοκράτες 
και επαγγελματίες, προκειμένου να διερευνηθούν 
τα ζητήματα, που αφορούν την προστασία της πολι-
τιστικής κληρονομιάς. Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2016, στο στη Λευκωσία.
Σε ανακοίνωσή του, το ΤΕΠΑΚ αναφέρει ότι κύριος 
στόχος του συνεδρίου είναι η διεπιστημονική και 

πολύ-επιστημονική έρευνα για την προστασία, 
αποκατάσταση, συντήρηση, μαζική ψηφιοποίηση, 
τεκμηρίωση και προβολή της υλικής και άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη χρήση μοντέρνων 
τεχνολογιών στον τομέα της πληροφορικής. 
Η εκδήλωση υποστηρίζεται από εθνικούς και 
διεθνείς φορείς, οργανισμούς και αρχές (όπως 
UNESCO, ISPRS, CIPA, ICOMOS, ICOM, Interpol, 
Europeana, το Ίδρυμα Getty κλπ), ενώ τελεί υπό 
την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.

     Το 4ο πανελλήνιο συνέδριο Οικονομικής Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος διοργανώνεται στις 4 και 5 
Νοεμβρίου 2016, από το Εργαστήριο Επιχειρησιακών 
Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το συνέδριο –όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση- αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τα βασικά θέματα 
που απασχολούν σήμερα την Οικονομική Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος, με έμφαση στα διάφορα 
περιβαλλοντικά προβλήματα και στις πολιτικές διαχεί-
ρισης και επίλυσής τους τόσο σε επίπεδο Ελλάδος, όσο 
και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του είναι η ανάδειξη 
της διεπιστημονικότητας που διέπει την έρευνα 
περιβαλλοντικών θεμάτων με την ανταλλαγή απόψεων 
και εμπειριών των ερευνητών από διαφορετικά επι-
στημονικά πεδία και την εύρεση κοινών συνιστωσών 
ερευνητικών προσεγγίσεων.
Πληροφορίες: http://envecon.econ.uth.gr/main/

Σεμινάριο του ΕΜΠ

«Τοπική Δημοκρατία στο 
Χωρικό Σχεδιασμό»

Διεθνές Συνέδριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος
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Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
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Χριστίνα Τσιχριντζή
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ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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(συνέχεια από την 1η σελίδα)

Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ξανθάκος ανέφερε ως παραδείγματα, 
το γεγονός ότι η χώρα έρχεται 6η στην απορρόφηση του σχεδίου Γιούν-
κερ, με 650 εκατομμύρια, την επικείμενη συμφωνία δανειοδότηση της 
γραμμής 4 του Μετρό, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου 
με διπλό υποβρύχιο καλώδιο και την επέκταση του δικτύου φυσικού αε-
ρίου σε 18 πόλεις, κάνοντας λόγο για έργα συνολικού ύψους 1,4 δισε-
κατομμυρίων ευρώ. Πρόσθεσε επίσης την επικείμενη δανειοδότηση από 
την ΕΤΕπ προς το ελληνικό Δημόσιο, για ευρύ πρόγραμμα πανεπιστημι-
ακών κτιριακών υποδομών σε όλη την Ελλάδα (180 εκατ.), την ενεργο-
ποίηση του ταμείου Έρευνας και Καινοτομίας (240 εκατ.), τη σύσταση 
του ταμείου υποδομών για μεσαία έργα ΣΔΙΤ στους τομείς της αστικής 
ανάπλασης και της ενεργειακής αναβάθμισης, την αναθεώρηση του ΚΕ-
ΝΑΚ για την ενεργοποίηση, μέσα στο 2017, των νέων προγραμμάτων 
ενεργειακής εξοικονόμησης. Αναφέρθηκε επίσης στην ενεργοποίηση 
του ταμείου επιχειρηματικότητας και του ταμείου συμμετοχών, τα οποία 
θα ενεργοποιηθούν εντός του 2016, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η 
ενεργοποίηση του ταμείου μικροπιστώσεων, όπως είπε. «Η κυβέρνηση 
θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ την ενίσχυση κατά το μέγιστο δυνατόν, του 
κλάδου των κατασκευών», ανέφερε ο κ. Ξανθάκος, επισημαίνοντας ότι 
«τα σημάδια κατάρρευσης οφείλονται τόσο στην οικονομική κρίση όσο 
και στην προϋπάρχουσα παθογένεια του συστήματος».

Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ στη FEANI, κ. Άρης Χατζηδάκης, έκανε λόγο 
για βαθιά κρίση του κατασκευαστικού τομέα, εδώ και οκτώ χρόνια, επι-
σημαίνοντας την ανάγκη τόνωσης της ρευστότητας της πραγματικής οι-
κονομίας. Απ’ την πλευρά του, ο κ. Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του 
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ), επεσήμανε το δυσα-
νάλογο κόστος σε θέσεις εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης από τη 
μη προώθηση των επενδύσεων στον κλάδο των υποδομών, σε σχέση με 
το όφελος που προκύπτει από την τόνωσή του, ενώ τόνισε κι αυτός με τη 
σειρά του, την επιτακτική ανάγκη οικονομικής ώθησης. Στο ίδιο μήκος 
κύματος, ο καθηγητής του ΕΜΠ και πρώην γενικός γραμματέας συγχρη-
ματοδοτούμενων έργων του υπουργείου Υποδομών, κ. Σέργιος Λαμπρό-
πουλος, έκανε λόγο για την ανάγκη αναστροφής της υποχρηματοδότησης 
των έργων του κατασκευαστικού κλάδου και την προώθηση μέτρων για 
τη διευκόλυνση κατασκευής πολλών μικρών βιώσιμων έργων, προσθέτο-

ντας επίσης την ανάγκη για προώθηση ολιστικών μεθόδων εκπαίδευσης 
των μηχανικών στη χώρα. 
«Η κρίση μπορεί να γίνει το σημείο εκκίνησης για μία νέα επιτυχή πε-
ρίοδο», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών 
Μηχανικών Β. Σύμτσακ. Επεσήμανε ωστόσο την ανάγκη για τόνωση των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες, όπως είπε, αποτελούν τον 
πυρήνα της ανάπτυξης της ΕΕ και σημαντικό μέρος της Ευρωπαϊκής Οι-
κονομίας. «Είναι ανάγκη να ξεκλειδώσουμε το δυναμικό των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων που είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης σε όλη την 
Ευρώπη, με τη διαμόρφωση του κατάλληλου πολιτικού και οικονομικού 
κλίματος. Μόνο έτσι θα αντιμετωπιστεί η ανεργία», ανέφερε. Επεσήμανε 
δε, ότι χρειάζεται η λήψη μέτρων για πάταξη της γραφειοκρατίας, η δη-
μιουργία καθαρών και σταθερών κανόνων, αλλά και η δημιουργία ενός 
κλίματος οικονομικής ενθάρρυνσης, μέσω της μείωσης της φορολόγη-
σης και της διευκόλυνσης της χρηματοδότησης. 
Ο καθηγητής Φερνάντο Μπράνκο, πρώην πρόεδρος του ECCE, υπέδειξε 
ως ευκαιρίες τα έργα βελτίωσης και συντήρησης των υπαρχουσών υπο-
δομών, την ανακατασκευή και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικό-
τητας των κτιρίων, τη βελτίωση της σεισμικής θωράκισής τους, ιδιαίτερα 
στις σεισμογενείς χώρες του νότου, αλλά και την ανάγκη ανάπτυξης νέων 
οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έκα-
νε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτογραμ-
μών, εξαιτίας των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της 
στάθμης της θάλασσας, στη χρήση νέων ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά 
και τη δημιουργία υποδομών και κτιρίων με μηδενικό ενεργειακό απο-
τύπωμα. Τέλος, επεσήμανε τη σημαντική ανάπτυξη που παρουσιάζει ο 
κλάδος στις αγορές της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. 
Όσον αφορά τη χώρα μας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ για 
την εκδήλωση, στον κλάδο των κατασκευών παρατηρείται 62,5% ύφεση 
του κύκλου εργασιών από το 2008 έως το 2013, ενώ οι επενδύσεις σε 
υποδομές συρρικνώθηκαν από 3,7% του ΑΕΠ το 2006 σε 1,1% το 2015. 
Επίσης, οι επενδύσεις στην κατασκευή κατοικίας στην Ελλάδα συρρι-
κνώθηκαν κατά 95% το διάστημα από το 2007 έως το 2016, αποτελώντας 
τη χειρότερη περίπτωση στην Ευρώπη των 28 και φυσικά μεταξύ των 
χωρών της Ευρωζώνης.

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 
Ιωάννης Κυριακόπουλος καλεί τα μέλη 
στην (εξ’ αναβολής, λόγω έλλειψης απαρ-
τίας) έβδομη τακτική συνεδρίαση της Αντι-
προσωπείας, που θα πραγματοποιηθεί  
το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 
09:30, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL 
(Βασ. Αλεξάνδρου 2, Καισαριανή)  με θέ-
ματα:

1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντι-
προσωπείας του Τ.Ε.Ε.

2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηρι-
ότητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

3. Έλεγχος - Ερωτήσεις  - Επερωτήσεις 

προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε
4. Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου για την 
λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων 
του Τ.Ε.Ε.
5. Ασφαλιστικό – ΤΜΕΔΕ – Τράπεζα Αττι-
κής
6. Επαγγελματικά Δικαιώματα
7. Οικονομικός απολογισμός ΤΕΕ έτους 
2014
8. Ισολογισμός ΤΕΕ της 31.12.2014
9. Προϋπολογισμός Τ.Ε.Ε. οικονομικού 
έτους 2017
Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία 
πάνω από το μισό των μελών. Επισημαί-

νεται ότι: α) Η διαπίστωση της ύπαρξης 
απαρτίας θα γίνει το αργότερο στις 10:00 
του Σαββάτου 22 Οκτωβρίου 2016, β) Η 
Συνεδρίαση θα συνεχιστεί την Κυριακή 23 
Οκτωβρίου 2016 με ώρα έναρξης 09:30 και 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 18:00.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Οκτω-
βρίου 2016 και ώρα 08:00 στην αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος), και με την 
ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε αρκεί για την 
απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των 
Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.



ΡΑΕ: «Πάγωμα» των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από 
αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό ενέργειας

Διήμερο Εξοικονόμησης Ενέργειας από το ΤΕΕ στην Τεχνόπολη  
του Δήμου Αθηναίων

«Πάγωμα» των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕ-
ΑΡ) στα επίπεδα που ισχύουν σήμερα, αποφάσισε χθες η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, παραμένει στο ίδιο επίπεδο τόσο η με-
σοσταθμική χρέωση που είναι 18,13 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όσο και οι επιμέρους χρεώσεις 
για τις διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών, καθώς κρίθηκε ότι εφ’ όσον δεν χρειάζεται 
παρέμβαση στο ύψος του ΕΤΜΕΑΡ, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στις 
χρεώσεις ( 24,87 ευρώ/μεγαβατώρα για τους οικιακούς πελάτες, 10,69 ευρώ για το αγροτι-
κό χαμηλής τάσης, 28,21 ευρώ για τις λοιπές καταναλώσεις χαμηλής τάσης). Το «πάγωμα» 

του τέλους έρχεται ύστερα από τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με την οποία το βάρος για την απόσβεση του ελλείμματος του λογαριασμού χρη-
ματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση), 
μεταφέρθηκε στους προμηθευτές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Λειτουργού της Αγοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, η χρέωση των προμηθευτών για το 2017 θα είναι 371,9 εκατ. ευρώ 
και οδηγεί στο τέλος του ίδιου έτους σε απόσβεση του ελλείμματος του λογαριασμού και 
μικρό πλεόνασμα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Η ΡΑΕ θα εξετάζει την πορεία του λογαριασμού ανά 
τρίμηνο, αρχής γενομένης από τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε χθες η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας κωδικοποιημένο σχέδιο Υπουργικής Απόφα-
σης, καθώς και πρότυπες συμβάσεις ενεργειακού και 
εικονικού συμψηφισμού προκειμένου να προχωρήσει 
η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου εγκατάστασης 
μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και 
εικονικό συμψηφισμό ενέργειας. Η δημόσια διαβούλευ-
ση της ΡΑΕ γίνεται καθώς ο ν44414/2016 τροποποίησε 
το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου η Αρχή να 
γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό ΠΕΝ. Η ΡΑΕ ζητά από 
τους πολίτες και τους φορείς τις απόψεις, προτάσεις και 
παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων, ώστε να τα λάβει υπ’ 
όψη της προ της αποστολής του τελικού κειμένου προ 
το ΥΠΕΝ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κύριος 
στόχος είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμι-
κού πλαισίου ενεργειακού συμψηφισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την έως σήμερα αποτίμηση από την εφαρμογή 

του υφιστάμενου προγράμματος, καθώς και η διαμόρ-
φωση και εφαρμογή ενός θεσμικού πλαισίου που δίνει 
την δυνατότητα σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζονται με την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 14Α του ν.3468/2006 όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.4414/2016 
και ισχύει, να συμψηφίζουν την παραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια από εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής με 
την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 
μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης που 
δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με την μονάδα παραγω-
γής (virtual net metering). Κατά τη διαμόρφωση των 
προτάσεών της η ΡΑΕ έλαβε υπόψη της το πόρισμα της 
ομάδας εργασίας του ΥΠΕΝ για τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/
οικ.24461/30.12.2004 «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από 
αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρ-

μογή του άρθρου 14Α του νόμου 3468/2006», το οποίο 
διαμορφώθηκε κατόπιν και των σχετικών προτάσεων των 
Διαχειριστών του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) και Δικτύου 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), καθώς και του Λειτουργού της Αγοράς 
(ΛΑΓΗΕ Α.Ε.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέ-
χουν στη συγκεκριμένη δημόσια διαβούλευση υποβάλ-
λοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση 
NetMet_consultation@rae.gr,  μέχρι και τη Δευτέρα 31 
Οκτωβρίου 2016. Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατά-
ξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει 
κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς 
και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με 
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας 
αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και 
των απόψεών του. Τα αναλυτικά κείμενα μπορείτε να τα 
βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής www.rae.gr 

 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει Διήμερο Ενέργειας στις 25 και 26 Οκτώ-
βριου 2016 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία 
και καλές πρακτικές για την υλοποίηση και παρακολούθηση Δράσεων Εξοικονόμησης 
Ενέργειας», με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελ-
λάδα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προσχώρησε ως Εθνικός Συντονιστής στο 
Σύμφωνο των Δημάρχων, την κυριότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία τοπικών και περιφε-
ρειακών αρχών, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση 
και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Προς το σκοπό αυτό, 
το ΤΕΕ συνέστησε το Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων (ΓΥΣΔ), που 
καθοδηγεί και υποστηρίζει Δήμους που θα ενταχθούν στο Σύμφωνο και θα συντάξουν και 
θα εφαρμόσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ). Το ΤΕΕ διοργανώνει το 
Διήμερο Ενέργειας με σκοπό: 
• να αναδείξει  την αναγκαιότητα για ανάληψη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
• να προωθήσει και να συμβάλλει στον ενεργειακό σχεδιασμό των Δήμων με την παρουσί-
αση χρηματοδοτικών εργαλείων για την σύνταξη και εφαρμογή ΣΔΑΕ και 
• να ενημερώσει τα Μέλη του για τις δυνατότητες συμμετοχής τους στον ενεργειακό σχε-
διασμό των Δήμων.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε σχετικά: «Τα ΣΔΑΕ, δηλαδή τα Σχέδια 
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στη χώρα. Το ΤΕΕ υποστηρίζει τους Δήμους που θέλουν να προωθήσουν τον 

ενεργειακό σχεδιασμό. Παράλληλα, τα ΣΔΑΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα νέο αντικεί-
μενο δουλειάς για τους μηχανικούς αλλά και μεγάλο πεδίο συνεργασίας μεταξύ αυτο-
διοίκησης, ιδιωτικού τομέα και ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών. Μόνο μέσα από 
συστηματική δουλειά, συνεργασία και αποτελεσματικό σχεδιασμό που θα εφαρμόζεται 
στην πράξη μπορεί η χώρα να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους ενεργειακής απόδοσης 
και εξοικονόμησης ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Για αυτό καλώ τα στελέχη της αυτοδι-
οίκησης και τους μηχανικούς να ενημερωθούν και να προωθήσουν ουσιαστικά τα Σχέδια 
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια».
Το Διήμερο διοργανώνεται από το ΤΕΕ στο πλαίσιο συνεργασίας του για την υλοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Έργου Data4Action, που υποστηρίζει το Παρατηρητήριο Ενέργειας του 
ΤΕΕ και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη». Η 
εκδήλωση απευθύνεται: 
• σε όλους τους Δήμους της Χώρας για να ενημερωθούν για την ανάγκη ανάληψης πρωτο-
βουλιών εξοικονόμησης ενέργειας,
• στους Δήμους που συντάσσουν και υλοποιούν τον ενεργειακό σχεδιασμό τους, ώστε να 
μπορέσουν να επωφεληθούν από την εμπειρία και τις καλές πρακτικές που υπάρχουν κατά 
την χρηματοδότηση και παρακολούθηση δράσεων και έργων εξοικονόμησης ενέργειας,
• στους Διπλωματούχους Μηχανικούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον ενεργει-
ακό σχεδιασμό των Δήμων.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, περισσότερες 
πληροφορίες αλλά και οδηγίες προεγγραφής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
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Η Επιτροπή διατυπώνει δεσμεύσεις για την επίτευξη των παγκόσμιων  
στόχων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Αυξημένα κονδύλια για το Erasmus+ το 2017

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών Habitat III, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρουσίασε τρεις δεσμεύσεις για να ανταποκριθεί στους παγκό-
σμιους στόχους του νέου αστικού θεματολογίου. Το νέο αστικό θεματολόγιο, 
το οποίο θεσπίστηκε στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών Habitat III που 
πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στο Κίτο του Ισημερινού, περιλαμβάνει 
κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες έχουν στόχο να βοηθήσουν τις πόλεις σε 
όλο τον κόσμο να γίνουν πιο ανοιχτές, πράσινες, ασφαλείς και ευημερούσες. 
Αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής του θεματολογίου του 2030 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και άλλα μεταρρυθμιστικά θεματολόγια που αποτε-
λούν ορόσημα, ιδίως τη Συμφωνία του Παρισιού. Οι εταίροι της διάσκεψης 
των Ηνωμένων Εθνών Habitat, μεταξύ των οποίων η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, 
παρουσίασαν δεσμεύσεις για την υλοποίηση του νέου αστικού θεματολογίου, 
με συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής, αναμενόμενα επιτεύγματα και προσδο-
κώμενα αποτελέσματα. Σε δήλωσή της κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών Habitat III, η επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική 
Corina Cretu είπε: «Οι δεσμεύσεις μας στηρίζονται στην πείρα που απέκτη-
σε η ΕΕ στην αστική πολιτική με την πάροδο των ετών, με προγράμματα και 
έργα που έχουμε παραδώσει. Είναι καιρός να επεκτείνουμε αυτόν τον τρόπο 
σκέψης και πέρα από τα σύνορα της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν η ΕΕ θα καταστεί 
πρωτοπόρος στην προσπάθεια που καταβάλλεται σε παγκόσμιο επίπεδο για να 
αξιοποιηθεί η δύναμη της ταχείας αστικοποίησης και να μετατραπεί σε ευκαι-
ρίες για απασχόληση, ανάπτυξη και βελτιωμένη ποιότητας ζωής για όλους». Οι 
τρεις δεσμεύσεις:

1.  Υλοποίηση του νέου αστικού θεματολογίου μέσω του αστικού  
θεματολογίου της ΕΕ

Το νέο αστικό θεματολόγιο και το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ συμμερίζονται 
το όραμα μιας ισόρροπης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. 
Το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ αποσκοπούσε στο να δώσει στις πόλεις λόγο 
στη χάραξη των πολιτικών που τις αφορούν. Με τα 12 θέματα προτεραιότη-
τας, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την εστίαση στην αμοιβαία μάθηση, 
το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ συμβάλλει στην υλοποίηση του νέου αστικού 
θεματολογίου εντός της ΕΕ και σε συνεργασία με τους αστικούς ενδιαφερό-
μενους φορείς — όχι μόνο πόλεις, αλλά και επιχειρήσεις, ΜΚΟ και εκπρο-
σώπους κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Αυτή τη στιγμή 
καταρτίζονται σχέδια δράσης για τα 12 θέματα προτεραιότητας. Τα σχέδια αυτά 

θα περιλαμβάνουν συστάσεις πολιτικής, ορθές πρακτικές και προγράμματα 
που πρέπει να ανταλλάσσονται και να αναβαθμίζονται στην ΕΕ.

2. Ανάπτυξη ενός παγκόσμιου, εναρμονισμένου ορισμού των πόλεων

Για καλύτερη σύγκριση των στοιχείων, συγκριτική αξιολόγηση και παρακολού-
θηση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο ένας κοινός ορισμός για 
τις πόλεις. Σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα, η ΕΕ θα 
αναπτύξει έναν τέτοιον ορισμό, έχοντας ως γνώμονα τον ορισμό των πόλεων 
σύμφωνα με τη συνεργασία ΕΕ-ΟΟΣΑ με βάση το μέγεθος και την πυκνό-
τητα του πληθυσμού και τον βαθμό αστικοποίησης της ΕΕ. Θα καταρτιστεί 
διαδικτυακή βάση δεδομένων καθώς και παγκόσμιος κατάλογος των πόλεων 
και των κύριων χαρακτηριστικών τους. Η πρόταση για παγκόσμιο ορισμών των 
πόλεων θα υποβληθεί στα Ηνωμένα Έθνη.

3.  Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων στον τομέα της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης

Με βάση τη σωστή προσέγγιση του δικτύου URBACT, που χρηματοδοτείται από 
την ΕΕ, και τη μεθοδολογία του προγράμματος της ΕΕ για τη διεθνή αστική 
συνεργασία, οι πόλεις σε όλο τον κόσμο [1] θα ενθαρρύνονται να συνδεθούν με 
μία ή περισσότερες πόλεις-εταίρους για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν το-
πικά σχέδια δράσης και έργα για κοινές προτεραιότητες — πρόσβαση στο νερό, 
συστήματα μεταφορών, υγεία και κατοικία. Το πεδίο της δέσμευσης καλύπτει 
πόλεις στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την 
Ινδία, τον Καναδά, την Κίνα, την Κολομβία, το Μεξικό, το Περού, τη Χιλή και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιχειρηματικοί εταίροι πρέπει να συνεργάζονται στενά 
κατά την εκπόνηση και εφαρμογή αυτών των σχεδίων δράσης.

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης θα παρέχει καθοδήγηση και θα 
επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών.

Σημιεώνεται ότι το Habitat III είναι η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη 
στέγαση και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Κίτο του 
Ισημερινού στις 17-20 Οκτωβρίου 2016. Στην απόφαση 66/207 και κατ' εφαρ-
μογή του εικοσαετούς κύκλου (1976, 1996 και 2016), η γενική συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε τη σύγκληση του Habitat III ώστε να αναζωογο-
νήσει την παγκόσμια δέσμευση για βιώσιμη αστικοποίηση και να εστιάσει στην 
υλοποίηση του νέου αστικού θεματολογίου στηριζόμενη στο θεματολόγιο 
Habitat της Κωνσταντινούπολης από το 1996.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρό-
σκληση υποβολής προτάσεων του έτους 2017 
για το Erasmus+, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεο-
λαία και τον αθλητισμό. Για το 2017, τα διαθέσιμα 
κονδύλια έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 300 εκατ. 
ευρώ σε σχέση με το 2016, γεγονός που αποτελεί 
ρεκόρ ετήσιας αύξησης (13%) από την έναρξη του 
προγράμματος Erasmus+ το 2014. Από το πρό-
γραμμα  θα επωφεληθούν σπουδαστές Erasmus, 
αλλά και καθηγητές, ασκούμενοι, εθελοντές, νέες 
και νέοι  που συμμετέχουν σε σχέδια στον τομέα 
του αθλητισμού. Ταυτόχρονα, θα υποστηριχτεί η 
συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
οργανισμών νεολαίας και επιχειρήσεων. Όπως 
και το 2016, θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια 

που προωθούν την κοινωνική ένταξη. Ο κ. Τίμπορ 
Ναβράσκις, επίτροπος για την εκπαίδευση, τον 
πολιτισμό και τον αθλητισμό δήλωσε: «Είμαι ιδιαί-
τερα ικανοποιημένος που θα έχουμε στη διάθεσή 
μας 2,5 δισ. ευρώ για να επεκτείνουμε τις δραστη-
ριότητές μας ώστε να αγγίξουμε μεγάλη ποικιλία 
ανθρώπων με διαφορετικά ενδιαφέροντα, προφίλ 
και κοινωνικά υπόβαθρα. Ένα χρόνο πριν την 30η 
επέτειο του το Erasmus+ λειτουργεί κανονικά 
και προσφέρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε 
ανθρώπους και σχέδια σε σχέση με το παρελθόν». 
Η αύξηση του προϋπολογισμού αποτελεί αναγνώ-
ριση του θετικού αντίκτυπου του προγράμματος 
στις ζωές και τα προσωπικά σχέδια των ανθρώπων 
ανά την Ευρώπη. Όπως υπογράμμισε ο Πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ 

Γιούνκερ στις 14 Σεπτεμβρίου, στην ετήσια ομιλία 
του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, το 
Erasmus+ έχει μεγάλη σημασία επειδή παρέχει 
στους ανθρώπους την ευκαιρία να μετακινηθούν, 
να ταξιδέψουν, να εργαστούν, να σπουδάσουν 
και να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε 
χώρες ανά την ΕΕ. Τα κονδύλια που διατίθενται 
για το 2017 θα χρησιμοποιηθούν επίσης και για το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η δημιουργία του 
οποίου ανακοινώθηκε στην ίδια ομιλία. Από σήμε-
ρα οι οργανισμοί που επιθυμούν να υποβάλλουν 
αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να αρχίσουν 
να προετοιμάζουν τις σχετικές αιτήσεις επιχορή-
γησης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 
διαδικτυακά: http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/resources_el 
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pwc: Η ελληνική αγορά κατοικίας θα ανακάμψει βραδύτερα  
από την ελληνική οικονομία

Συζήτηση στο ΚΥΣΟΙΠ για το  παλαιό και το νέο ΕΣΠΑ

Η ελληνική αγορά κατοικίας θα ανακάμψει 
βραδύτερα από την ελληνική οικονομία αν δεν 
ληφθούν μέτρα ενθάρρυνσης της ζήτησης και 
μείωσης της υπερπροσφοράς εκτιμά μελέτη 
της PwC. Όπως αναφέρεται, η ελληνική αγορά 
κατοικιών κατέρρευσε από το 2009 και μετά, 
οδηγούμενη κυρίως από την πτώση του κατά 
κεφαλή ΑΕΠ, τη συρρίκνωση της στεγαστικής 
πίστης και την αύξηση της φορολογίας, παρα-
σύροντας τις επενδύσεις και τις τιμές κατοικιών. 
Περίπου 18 δισ. ευρώ, ή 8,2% του σημερινού 
ΑΕΠ επενδύσεων σε κατασκευές χάθηκαν με-
ταξύ 2008-2015, επιβραδύνοντας περαιτέρω την 
οικονομική δραστηριότητα. Η ελληνική αγορά 
κατοικιών, αποτελεί πλέον "outlier" των ευρωπα-
ϊκών αγορών, παρουσιάζοντας συρρίκνωση 41% 
των τιμών κατοικιών συνολικά μεταξύ 2008-
2015, μείωση του όγκου συναλλαγών κατά 72% 
συνολικά μεταξύ 2008-2014, ενώ η φορολογία 
στα ακίνητα αυξήθηκε κατά περίπου 6 φορές (3 
δισ. ευρώ) στην πενταετία 2010-2015, επηρεά-
ζοντας ακόμη περισσότερο τις αρνητικές απο-
δόσεις. Η ελληνική αγορά κατοικίας χαρακτηρί-
ζεται από υπερβάλλουσα προσφορά κατοικιών, 
αναφέρεται επίσης στην μελέτη. Ενδεικτικά, το 
2002 αντιστοιχούσαν 64 κατοικίες ανά 100 άτο-
μα, ενώ το 2014 αυξήθηκαν σε 71 κατοικίες ανά 
100 άτομα, δηλαδή 1,7 κατοικίες ανά οικογένεια. 

Η υπερπροσφορά κατοικιών δεν θα επιτρέψει 
την γρήγορη ανάκαμψη των τιμών, ενώ αν δεν 
ληφθούν μέτρα που θα στοχεύουν στην μείωση 
της υπερπροσφοράς και βελτίωση της ζήτησης, 
η ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας αναμένεται να 
είναι βραδύτερη από αυτή της ελληνικής οικονο-
μίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, αν δεν υπάρξουν οι 
απαραίτητες παρεμβάσεις αναζωογόνησής της 
αγοράς κατοικίας, σε ένα ρεαλιστικό σενάριο για 
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπου το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ θα επιστρέψει στα προ κρίσης 
επίπεδα το 2030, προβλέπεται σύγκλιση της 
προσφοράς και της ζήτησης στην ελληνική αγο-
ρά κατοικιών περί το έτος 2047. Επίσης προβλέ-
πονται ετήσιες επενδύσεις σε κατοικίες περί τα 
4,5 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο, και επιστροφή των 
τιμών κατοικιών στα προ κρίσης επίπεδα μετά 
το 2050. Στο σενάριο αυτό, η αγορά κατοικίας 
δεν φαίνεται να μπορεί να συνδράμει σημαντικά 
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, και το 
επενδυτικό κενό της τάξης των 14 δισ. ετησίως 
που έχει δημιουργηθεί θα πρέπει να καλυφθεί 
από άλλους τομείς της οικονομίας. Για να ισορ-
ροπήσει ταχύτερα η ελληνική αγορά κατοικίας, 
απαιτείται πραγματική ανάπτυξη τουλάχιστον 
3,5% ετησίως, σε συνδυασμό με κίνητρα και 
πολιτικές που θα στοχεύουν στην αναζωογόνη-
ση της αγοράς κατοικίας. Τα περιθώρια για μια 

δημιουργική πολιτική για την αγορά κατοικίας 
είναι πολύ στενά. Ωστόσο, για να επιταχυνθεί η 
εξισορρόπηση της αγοράς θα πρέπει:

* να μειωθεί η υπερπροσφορά κατοικιών, μέσω 
της μαζικής ανάπλασης τμημάτων του κτηριακού 
αποθέματος, με ταυτόχρονες επενδύσεις σε 
έργα υποδομών και τεχνολογίας 

* να δοθούν κίνητρα αγοράς κατοικιών από 
ξένους πολίτες.

Ο Μάριος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της 
PwC αναφέρει ότι η ελληνική αγορά κατοικίας 
παρακολούθησε την πτώση της οικονομίας 
χωρίς ουσιαστική ανακατάταξη πέραν της συρ-
ρίκνωσής της. Η ελληνική αγορά κατοικιών απο-
τελεί "outlier" των ευρωπαϊκών, διευρύνοντας 
το επενδυτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στα 
χρόνια της κρίσης. Η υπερπροσφορά κατοικιών, 
η υπερφορολόγηση της αγοράς και η όλο και πιο 
περιορισμένη στεγαστική πίστη, δεν θα επιτρέ-
ψουν την ανάκαμψη της αγοράς σε προ κρίσης 
επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μοχλό 
για την γρηγορότερη ανάκαμψη της αγοράς, θα 
μπορούσε να αποτελέσει η θέσπιση πολιτικών 
ενίσχυσης της αγοράς κατοικίας, συμπερι-
λαμβανομένης και της δημιουργίας Τράπεζας 
Γης, η οποία θα δώσει ώθηση στις συναλλαγές 
κατοικιών και θα ευνοήσει τη συγκέντρωση της 
κατακερματισμένης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, η πορεία υλοποί-
ησης του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και η κατανομή των επιπρόσθε-
των κοινοτικών πόρων που θα λάβει η χώρα μας το 2017, εξετάστηκαν σε 
σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής 
(ΚΥΣΟΙΠ), υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη. Ειδικό-
τερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης:
1. Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013, σημειώθηκε πως 
αν και η αποστολή των τελικών εκθέσεων στην ΕΕ θα γίνει τον Μάρτιο του 
2017, εντούτοις στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν κλείσει όλες οι 
εκκρεμότητες μέχρι το τέλος του 2016, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν, 
ήδη, δοθεί και με τον συντονισμό των Διαχειριστικών Αρχών του υπουργείου 
Οικονομίας.
2. Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την 
εισήγηση του αρμόδιου υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Αλέξη Χαρίτση, η Ελλάδα ενεργοποίησε τα επιχειρησιακά προγράμματα της 
νέας προγραμματικής περιόδου νωρίτερα από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ. Μά-
λιστα, μέχρι το τέλος του 2016 το ποσοστό ενεργοποίησης, σε προσκλήσεις, 
αναμένεται να ξεπεράσει το 50% του συνόλου των κονδυλίων της περιόδου 
2014-2020 (αντιστοιχεί στο ποσό των 10 δισ. ευρώ), ποσοστό που τοποθετεί 
τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Σε ό,τι 
αφορά την απορρόφηση των πόρων εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους η 
Ελλάδα θα υπερβεί τον στόχο του 7% του συνολικού προϋπολογισμού, που 
έχει τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και 

αντιστοιχεί σε δαπάνες έργων που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται, 
πως αυτό το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό απορ-
ρόφησης κατά την εκκίνηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς στην αντίστοιχη 
χρονική φάση δεν είχε ξεπεράσει το 1,5%.
3. Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ εξετάστηκε, επίσης, η κατανομή των επιπλέ-
ον κοινοτικών πόρων, ύψους 970 εκατ. ευρώ, που θα λάβει η χώρα μας το 
2017, μετά την αναθεώρηση της κατανομής της Πολιτικής για τη Συνοχή. Σε 
αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε οι εν λόγω πόροι να κατανεμηθούν μεταξύ 
του ΕΤΠΑ (Ταμείο για τις υποδομές και την επιχειρηματικότητα) και του ΕΚΤ 
(Ταμείο για τις κοινωνικές δράσεις), με κύρια προτεραιότητα τη χρηματοδό-
τηση δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία ποιο-
τικών θέσεων εργασίας. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι οι σχετικοί πόροι 
να χρηματοδοτήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα και όχι αποσπασματικές 
δράσεις με μειωμένη αποτελεσματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο 
Οικονομίας θα υποβάλλει στο ΚΥΣΟΙΠ, μέχρι τα τέλη του έτους, σχέδιο με 
συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τους επιπλέον πόρους 
που θα λάβει η χώρα μας το 2017.
4. Ακόμη, το ΚΥΣΟΙΠ αποφάσισε τη δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προ-
γράμματος για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, μέσω του εθνικού Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων, κατά αντιστοιχία του προγράμματος που, ήδη, 
ενεργοποιείται για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, το οποίο και θα ενισχυθεί 
περαιτέρω. Τα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω των Ειδικών Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων θα καθοριστούν σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
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Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων ανοιγμάτων αποτελεί αναμφισβήτητα 
την σημαντικότερη πρόκληση που καλείται σήμερα 
να αντιμετωπίσει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, 
επισήμανε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλά-
δος (ΤτΕ) Θεόδωρος Μητράκος, μιλώντας στο συ-
νέδριο της Prodexpo. «Μια απλή αναφορά καθιστά 
φανερό το μέγεθος του προβλήματος. Τον Ιούνιο 
του 2016, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων στην Ελλάδα ανήλθε σε 45,1% (από 4,5% 
το 2007), περίπου οκταπλάσιο του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου (5,7% το Μάρτιο του 2016). Ιδιαίτερα 
υψηλό είναι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων στα δάνεια προς πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις και επαγγελματίες (67,2%), στα δάνεια προς 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (59,9%) και στα κα-
ταναλωτικά δάνεια (55,3%). Στα στεγαστικά δάνεια 
ανέρχεται στο 44,7% (κοντά στο μέσο όρο), ενώ χα-
μηλότερο ποσοστό παρατηρείται στα δάνεια προς 
μεγάλες επιχειρήσεις (29,1%). Όσον αφορά στους 
επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, 
υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 
παρατηρείται στην εστίαση (79,5%), στην κλωστο-
ϋφαντουργεία (75,9%), στον κλάδο ξυλείας, χάρτου 
και επίπλων (71,7%) αλλά και στη γεωργία (62,7%). 
Αντίθετα, πολύ μικρό ποσοστό παρατηρείται στον 
κλάδο ενέργειας και πετρελαιοειδών (4,5%) και 
σχετικά μικρό στις χρηματοπιστωτικές επιχειρή-
σεις (27,5%)», ανέφερε ο Θεόδωρος Μητράκος. Ο 
υποδιοικητής της ΤτΕ αναφέρθηκε και στην εικόνα 
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον κατα-
σκευαστικό κλάδο και τις εταιρίες διαχείρισης ακί-
νητης περιουσίας, δύο κλάδους που απορροφούν 
περίπου το 16% της συνολικής τραπεζικής χρη-
ματοδότησης προς τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με 
στοιχεία Ιουνίου 2016, από ανοίγματα (δηλαδή δά-
νεια, εγγυητικές επιστολές κ.λπ.) ύψους 23,5 δισ. 
ευρώ που έχουν χορηγηθεί προς επιχειρήσεις των 
δύο προαναφερθέντων κλάδων, περισσότερα από 
τα μισά (12,9 δισ. ευρώ, 54,9%) καταγράφονται ως 
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Τα 2/3 από αυτά 
αφορούν δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση 
μεγαλύτερη των 90 ημερών και καταγγελμένα δά-
νεια, ενώ το υπόλοιπο 1/3 αν και προς το παρόν 
εξυπηρετείται κανονικά κρίνεται ότι είναι αβέβαι-
ης είσπραξης (δηλ. υπάρχουν αυξημένες πιθανό-
τητες να εμφανίσει πρόβλημα στο μέλλον). Οι τρά-
πεζες και οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν ήδη 
συνομολογήσει ρυθμίσεις για δάνεια ύψους 4,5 
δισ. ευρώ, εκ των οποίων ένα σχετικά μεγάλο πο-
σοστό εμφανίζει εκ νέου πρόβλημα. Συνέπεια των 
ανωτέρω είναι ότι η ποιότητα του χαρτοφυλακίου 
των κλάδων κατασκευών και διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας εμφανίζεται χειρότερη σε σύγκριση με 
το μέσο όρο των επιχειρηματικών δανείων (ποσο-
στό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 44,7%). Ση-
μειώνεται πάντως, ότι για τους εν λόγω κλάδους οι 

τράπεζες έχουν σχηματίσει συσσωρευμένες προ-
βλέψεις ύψους 6,4 δισ. ευρώ. Ο Θόδωρος Μητρά-
κος αναφέρθηκε εκτενώς στις πρωτοβουλίες της 
ΤτΕ και της πολιτείας και μίλησε για τα επόμενα 
βήματα. Όπως είπε οι τράπεζες πρέπει:
- να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν έμπρακτα 
επενδύσεις σε νέες καινοτόμες δραστηριότητες 
και στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας με εξα-
γωγικό προσανατολισμό, συμβάλλοντας στην αλ-
λαγή του παραγωγικού προτύπου,
- να δώσουν έμφαση σε ρυθμίσεις μακροπρόθε-
σμου χαρακτήρα, καθώς η μέχρι πρόσφατα ακο-
λουθούμενη πρακτική παροχής βραχυπρόθεσμων 
ρυθμίσεων παρατείνει μόνο το πρόβλημα δεσμεύ-
οντας πολύτιμους παραγωγικούς πόρους,
- να προβούν σε συντονισμένη αντιμετώπιση των 
κοινών πιστούχων, συνθήκη αναγκαία για την 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων και την ταχεία εφαρ-
μογή τους,
- να συνεισφέρουν τεχνογνωσία στην αναδιάρ-
θρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, με αλλαγές στη 
δομή, στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και, όπου 
είναι αναγκαίο, στην διοίκηση των επιχειρήσεων,
- να ενισχύσουν τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγ-
χου τους, ώστε να διασφαλίζουν την ίση μεταχεί-
ριση και τη διαφάνεια στην αντιμετώπιση των δα-
νειοληπτών.
Από την πλευρά της η πολιτεία πρέπει να επιτα-
χύνει την υλοποίηση πρόσθετων δράσεων για να 
διασφαλιστεί ότι θα αρθούν και τα τελευταία μικρά 

θεσμικά και διοικητικά εμπόδια. Ειδικότερα, απαι-
τούνται:
• Αναμόρφωση του πλαισίου εξωδικαστικού δια-
κανονισμού χρέους, ώστε να υπάρξουν δυνατότη-
τες ταχείας, αποτελεσματικής και διαφανούς ρύθ-
μισης χρεών προς ιδιωτικούς φορείς (τράπεζες και 
προμηθευτές) και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου 
(π.χ. φορολογικές αρχές, ασφαλιστικά ταμεία).
• Βελτίωση των υποδομών και της εξειδικευμένης 
τεχνογνωσίας του δικαστικού συστήματος και ενί-
σχυση των ανθρώπινων πόρων του.
• Παροχή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και 
συμβουλευτικής υποστήριξης σε (υπερχρεωμένα) 
νοικοκυριά και ελεύθερους επαγγελματίες.
• Επίλυση χρόνιων ζητημάτων που σχετίζονται με 
τη φορολογική μεταχείριση διαγραφών και σχημα-
τισμού προβλέψεων για τους δανειστές.
• Εισαγωγή διατάξεων που θα διασφαλίζουν τη 
συνεργασία των μετόχων στις προσπάθειες των 
τραπεζών για εξυγίανση επιχειρήσεων και θα πα-
ρέχουν νομική προστασία των στελεχών των τρα-
πεζών και των εκπροσώπων του Δημοσίου όταν 
προβαίνουν σε διαγραφή οφειλών με καλή πίστη 
και στόχο την προστασία των συμφερόντων των 
πιστωτών και του Δημοσίου.
• Επιτάχυνση στην έκδοση των αναγκαίων κανονι-
στικών πράξεων και στην δημιουργία των διοικη-
τικών υποδομών που επιτρέπουν την απρόσκοπτη 
εφαρμογή των ήδη νομοθετημένων μεταρρυθμί-
σεων.

ΤτΕ: Πρόκληση η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων  
δανείων – η εικόνα των κλάδων

Κατακόρυφη αύξηση στις επιδόσεις της Δι-
εύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για το εννεά-
μηνο 2016, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, όπως επιση-
μαίνεται στην σχετική ανακοίνωση, "από το 
49,27%, με το οποίο ξεκίνησε η χρονιά, το 
ποσοστό σχεδόν διπλασιάστηκε στο 95,33% 
τον Ιούνιο και διατηρήθηκε το Σεπτέμβριο, 
με 95,20% (94,70% στην Αθήνα και 96,50% στη 
Θεσσαλονίκη). Τα ίδια στοιχεία καταγράφουν 
ότι στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
της φετινής χρονιάς η Δ.Ε.Δ. έπιασε και ξε-
πέρασε ήδη τον ετήσιο στόχο 70,00%), έχο-
ντας φτάσει να εξετάσει το 73,20% των υπο-
θέσεων". Όπως επίσης σημειώνεται, "είναι 
χαρακτηριστικό ότι, επί 772 υποθέσεων, που 
εξέτασε η Δ.Ε.Δ. το Σεπτέμβριο, μόλις οι 39 
έμειναν σιωπηρές (δηλαδή δεν εξετάστηκαν). 
Επιπλέον, έχει υπερκαλύψει και το δεύτερο 

στόχο, που είναι το ποσοστό των υποθέσεων, 
που φτάνουν στα δικαστήρια, ακόμα και μετά 
από απόφαση της Διεύθυνσης. Συγκεκριμέ-
να, το 2015 είχε οδηγηθεί στη δικαιοσύνη το 
53,92% των αποφάσεων της Δ.Ε.Δ. Ο στόχος 
για φέτος ήταν το ποσοστό να μειωθεί στο 
51,22% και ήδη – στο εννεάμηνο – έχει υπο-
χωρήσει στο 50,39%". Σύμφωνα με την ίδια 
ανακοίνωση, "τα αποτελέσματα αυτά συμ-
βάλλουν στην αποσυμφόρηση των υποθέ-
σεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. 
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο απόλυτης δια-
φάνειας, στο οποίο λειτουργεί η Γενική Γραμ-
ματεία Δημοσίων Εσόδων, δημοσιεύονται 
όλες οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. Ήδη, 
αναρτώνται όλες οι αποφάσεις του 2016 και 
μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν αναρτηθεί 
και οι αποφάσεις των προηγούμενων ετών". 

Αύξηση στις επιδόσεις της Διεύθυνσης  
Επίλυσης Διαφορών του ΥΠΟΙΚ
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Στην εξειδίκευση δράσεων που αφορούν στον 
τομέα του Πολιτισμού, συνολικού προϋπολογι-
σμού 57,2 εκ. ευρώ, προχώρησε το υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με 
την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ και ΤΣ του υπουρ-
γείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
Πέρα από τις ενισχύσεις για μνημεία και μου-
σεία, αλλά και την επιχορήγηση για ανακαινίσεις 
κινηματογράφων – θεάτρων – αιθουσών τέχνης, 
που για πρώτη φορά θεσμοθετούνται, ως «εμ-
βληματική» δράση αναμένεται να αναδειχθεί η 
μετατροπή του ιστορικού Acropole Palace σε 
Κόμβο Δημιουργικότητας. Πιο συγκεκριμένα 
ο σχεδιαζόμενος Κόμβος Δημιουργικότητας 
(Creative Hub) προβλέπεται να λειτουργήσει και 
να προσφέρει υπηρεσίες τόσο σε φυσικό όσο 
και σε ψηφιακό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, το 
ΥΠΠΟΑ θα διαθέσει το άρτι ανακαινισμένο κτή-
ριο του Acropole Palace στο κέντρο της Αθήνας 
(επί της Πατησίων, απέναντι από το Εθνικό Αρ-
χαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό Συγκρότημα 
του ΕΜΠ), του οποίου η αποκατάσταση θα ολο-
κληρωθεί εντός του 2017. Με την επιλογή αυτή, 
το Creative Hub χωροθετείται όχι μόνο στην 
πρωτεύουσα της χώρας, όπου σχεδιάζονται οι 
στρατηγικές κατευθύνσεις του τομέα των πολι-
τιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (ΠΔΒ) 
σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στην ίδια την Περι-
φέρεια Αττικής που έχει ισχυρό προβάδισμα στο 
συγκεκριμένο τομέα, σε σύγκριση με τις υπόλοι-
πες Περιφέρειες της Ελλάδας. Επιπλέον, τόσο ο 
σχεδιασμός και η λειτουργία σχετικής ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας ενημέρωσης που θα καλύπτει 
τα ερωτήματα των ενδιαφερομένων από όλη τη 
χώρα όσο και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται 
μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεργαζόμενα κέ-
ντρα στις υπόλοιπες Περιφέρειες, ενισχύουν την 
εθνική εμβέλεια του εγχειρήματος. Η λειτουργία 
του Acropole Palace Creative Hub στοχεύει 
στην κάλυψη των αναγκών και των διαπιστωμέ-
νων ελλείψεων στον τομέα των πολιτιστικών και 
δημιουργικών βιομηχανιών (ΠΔΒ) στην Ελλάδα 
που θα επιτρέψει την ισχυροποίηση και την πε-
ραιτέρω ανάπτυξή του. Η υποδομή σχεδιάζεται 
να στηριχθεί στους ακόλουθους τρεις βασικούς 
πυλώνες της Δημιουργικής Οικονομίας: α) τις 
Εικαστικές και Παραστατικές Τέχνες (Ζωγρα-
φική, Γλυπτική, Χαρακτική και Μουσική, Χορός, 
Όπερα, Θέατρο), β) τις Εφαρμοσμένες Τέχνες 
(Design, Γραφιστική, Τυπογραφία, Φωτογραφία, 
Χειροτεχνία, Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση), και 
γ) τις Νέες Τεχνολογίες Πολιτιστικού Περιεχο-
μένου (Ψηφιακές Τέχνες, Gaming, e-Books, 3D 
Αναπαραστάσεις, Virtual Reality, Augmented 
Reality, 3D Animation) και φιλοδοξεί, μέσω 
των δραστηριοτήτων της, να εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες ενημέρωσης και επιχειρηματικής κα-
θοδήγησης των νέων επαγγελματιών που δρα-
στηριοποιούνται στα συγκεκριμένα πεδία. Με 
προϋπολογισμό 3,7 εκ. ευρώ η δράση αφορά 
στην πιλοτική δράση ενίσχυσης της δημιουργί-
ας και λειτουργίας από το Υπουργείο Πολιτισμού 
κόμβου δημιουργικότητας  με σκοπό τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας, ειδικότερα στις Εικα-
στικές και Παραστατικές Τέχνες, τις Εφαρμο-
σμένες Τέχνες και τις Νέες Τεχνολογίες Πολι-
τιστικού Περιεχομένου και επιμέρους στόχους:
• στην ενημέρωση για επιχειρηματικές ευκαιρί-
ες και χρηματοδότηση
• στη διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και 
ενεργειών προβολής και δικτύωση με φορείς 
Πολιτισμού
• στη λειτουργία εξειδικευμένης προθερμοκοι-
τίδας.
Πέρα από αυτή τη δράση σχεδιάζονται ακόμη οι 
εξής:
1. Ειδική Δράση «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πο-
λιτισμό» 
Η δράση σχεδιάστηκε κατόπιν συνεργασίας 
μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και της γενικής γραμματεί-
ας Έρευνας και Τεχνολογίας, με γνώμονα την 
ανάπτυξη νέων ή τη συνέχιση ήδη εδραιωμένων 
συνεργασιών των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠ-
ΠΟΑ, που διεξάγουν ερευνητικό έργο, με εξει-
δικευμένα ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά 
και τεχνολογικά ιδρύματα, αλλά και εταιρείες 
του ιδιωτικού τομέα. Προϋπολογισμός δημόσιας 
δαπάνης (ενδεικτικός): 13 εκ. ευρώ. 
2. Στοχευμένη δράση ενίσχυσης του εκσυγ-
χρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού 
θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών 
και αιθουσών εικαστικών τεχνών για την ανα-
βάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών. Έκδοση τομεακού οδηγού κρατικών 
ενισχύσεων - για πρώτη φορά - για τις επιχει-
ρήσεις του τομέα των ΠΔΒ. Έμφαση θα δοθεί 
στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εκμε-
τάλλευσης θεατρικών αιθουσών, της προβολής 
κινηματογραφικών ταινιών και της λειτουργί-
ας αιθουσών εικαστικών τεχνών, με σκοπό την 
αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στους πελάτες / κοινό τους. Ειδι-
κότερα, προτείνεται να ενισχυθούν επενδυτικά 
σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση θεατρι-
κών αιθουσών, κινηματογραφικών αιθουσών (με 
λειτουργία πριν το 1990) και αιθουσών τέχνης. 
Ένταση ενίσχυσης: 50%. Προϋπολογισμός δημό-
σιας δαπάνης (ενδεικτικός): 20 εκ. ευρώ.
3. Προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη αρ-
χαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος 

σημασίας, ενταγμένων στον κατάλογο μνη-
μείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 
(2η Φάση). Η δράση είναι σχεδιασμένη με στο-
χευμένο τρόπο, ώστε να καλύψει τις ανάγκες 
προστασίας, αποκατάστασης, συντήρησης και 
ανάδειξης επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων 
και μνημείων μείζονος σημασίας που εντάσσο-
νται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς της UNESCO και αφορά στη συνέχιση 
εργασιών σε έργα που έχουν ξεκινήσει σε προ-
ηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Αφορά 
παρεμβάσεις στα εξής μνημεία: 
• Ακρόπολη Αθηνών (Παρθενώνας, Τείχη 
κ.α.)_Β'Φάση 
• Ανάκτορο των Αιγών (Βεργίνα)_Β'Φάση 
• Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες 
Φιγαλείας 
• Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Τίρυνθας 
• Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο της Δήλου 
• Μονή Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στην Πάτμο 
Συνολικός Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης 
(ενδεικτικός): 18 εκ. ευρώ.
4. Σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία του 
Μουσείου Ελληνικών Ιδεών 
Η δράση περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τεκμηρί-
ωση, οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου 
Ελληνικών Ιδεών, ενός μουσείου που θα συγκε-
ντρώνει πλήθος καινοτόμων χαρακτηριστικών 
τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή 
του και το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει ως 
οδηγός των Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών 
του, στο σύμπαν των αρχαίων ελληνικών φιλο-
σοφικών εννοιών, αλλά και ως πρεσβευτής του 
αρχαίου ελληνικού πνεύματος στον κόσμο. Το 
μουσείο προβλέπεται να λειτουργήσει σε χώρους 
που θα διαθέσει το Ωδείο Αθηνών, που αποτελεί 
εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και οι εγκαταστάσεις του οποίου 
γειτνιάζουν άμεσα με τον αρχαιολογικό χώρο του 
Λυκείου του Αριστοτέλη (μεταξύ του Βυζαντινού 
και Χριστιανικού Μουσείου και της οδού Ρη-
γίλλης στην Αθήνα). Ο χώρος επελέγη σκόπιμα, 
ώστε να δημιουργήσει μια σύνδεση με την περί-
φημη Περιπατητική Σχολή του αρχαίου Έλληνα 
φιλοσόφου, αλλά και να ενισχύσει τη γνωριμία 
των σύγχρονων επισκεπτών του χώρου, με ένα 
από τα τρία αρχαιότερα Γυμνάσια της πόλης των 
Αθηνών και με τις φιλοσοφικές ιδέες που ανα-
πτύχθηκαν μέσα σε αυτό. Η περιήγηση θα γίνεται 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Προϋπολογισμός 
δημόσιας δαπάνης (ενδεικτικός): 2,5 εκ. ευρώ. 
Επόμενο βήμα αποτελεί η έκδοση προσκλήσεων 
για την υποβολή των σχετικών τεχνικών δελτίων 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση 
για την υλοποίηση των παραπάνω έργων.

Κόμβος Δημιουργικότητας γίνεται το Acropole Palace – Δράσεις 
του Υπουργείου Πολιτισμού με χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ
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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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Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΝΕΙ ΠΙΣΩ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  σελίδες 1-4-5 | 21/10/2016

Οι υψηλοί φόροι και κυρίως η αναπαραγωγική δαπάνη των εσόδων 
καθηλώνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε 
επίπεδα που δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για την ανάκαμψη. 
Η Ελλάδα βρίσκεται σαφώς κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο ως 
προς την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και εμφανίζεται 
ιδιαίτερα αρτηριοσκληρωτική στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων.
Η «Ν» συζήτησε με οικονομολόγο του World Economic Forum τις 
επιμέρους παραμέτρους που διαμορφώνουν την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας, καταλήγοντας αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα μένει 
πίσω, αδυνατώντας να αξιοποιήσει εργαζόμενους και κεφάλαια για τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Συνεχίζει έτσι, αντί για προϊόντα και 
υπηρεσίες, να παράγει χρέος.
Η ελληνική οικονομία διανύει το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής, 
ωστόσο δεν έχει επιτύχει ακόμη την ουσιαστική βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον.
Την περίοδο 2016-2017 η συνολική βαθμολογία της Ελλάδας στον 
παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας (GCI) του World Economic Forum 
πρακτικά παραμένει αμετάβλητη, ωστόσο η χώρα πέφτει 5 θέσεις 
στην κατάταξη-86η ανάμεσα σε 138 χώρες-, καθώς μένει πίσω και σε 
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον ρυθμό βελτίωσης άλλων 
εθνών.
Οι κύριες αιτίες που τοποθετούν την Ελλάδα ακριβώς ανάμεσα στην 
Ουκρανία και την Αλγερία είναι κατά σειρά προτεραιότητας οι ασταθείς 
πολιτικές (17,6), τα φορολογικά βάρη (17,1), η αναποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης (15,6), η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση 
(14,0), το φορολογικό κανονιστικό πλαίσιο (12,1) και η κυβερνητική 
αστάθεια (9,3).
Η οικονομολόγος του World Economic Forum, υπεύθυνη για την 
Ευρώπη, Silja Bailer, περιγράφει αναλυτικά στη «Ν» πώς η Ελλάδα 
χάνει μέχρι στιγμής το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας. Μεταξύ 
άλλων, υπογραμμίζει ότι η χώρα καταλαμβάνει μόλις την 109η θέση της 
παγκόσμιας κατάταξης με βάση την ανταγωνιστικότητα της φορολογικής 
πολιτικής της, υπό την επισήμανση ότι οι υψηλοί φορολογικοί 
συντελεστές επιδρούν αντίστοιχα στις εκάστοτε επενδυτικές αποφάσεις.
Όμως, υψηλούς φορολογικούς συντελεστές διαθέτουν και ορισμένες 
από τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες στον κόσμο. Γι’ αυτό και η ίδια 
σπεύδει να επισημάνει ως καίρια παράμετρο τον τρόπο με τον οποίο 
δαπανώνται τα φορολογικά έσοδα μιας χώρας.
Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ανέλθει στην 86η από την 129η θέση 
ως προς τον βαθμό ευθυγράμμισης αμοιβών και παραγωγικότητας, 
η οικονομολόγος του World Economic Forum παρατηρεί ότι η 
συνολική αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας εξακολουθεί να 
αποτελεί μία από τις πιο αδύναμες περιοχές στο προφίλ της ελληνικής 
ανταγωνιστικότητας (114η), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάγκη 
περαιτέρω παρεμβάσεων ευρύτερα στην αγορά εργασίας.
Αν και διακηρύχθηκε ως ο κεντρικός στόχος της προσαρμογής, τόσο η 
υλοποίηση του προγράμματος όσο και η δημόσια συζήτηση στη χώρα 
δεν επικεντρώνονται στην ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας, η οποία -αντί για προϊόντα και υπηρεσίες- 
συνεχίζει να παράγει χρέος.
Στην Ελλάδα εξάλλου διατυπώνεται πολύ συχνά η άποψη ότι η έννοια 

της ανταγωνιστικότητας λειτουργεί σε βάρος του κοινωνικού κράτους. 
Ωστόσο, παραδείγματα χωρών όπως η Ελβετία, η Ολλανδία, η Φινλανδία 
και η Νορβηγία καταδεικνύουν ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο, αρκεί η 
εκάστοτε πολιτική να διασφαλίζει για όλους ίσους όρους συμμετοχής 
στην αγορά.
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Σε δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης, έργων υποδομών και 
επιχειρηματικότητας θα κατανεμηθούν οι πρόσθετοι κοινοτικοί πόροι 
ύψους 970 εκατ. ευρώ που θα λάβει η Ελλάδα.
Την απόφαση αυτή έλαβε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής 
Πολιτικός (ΚΥΣΟΙΠ) που συνεδρίασε χθες υπό τον αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και είχε ως θέμα το ΕΣΠΑ.
Ειδικότερο και σε ό,τι αφορά την κατανομή των επιπλέον κοινοτικών 
πόρων, μετά την αναθεώρηση της κατανομής της Πολιτικός για τη 
Συνοχή αποφασίστηκε τα συγκεκριμένα κονδύλια να μοιραστούν μεταξύ 
του ΕΤΠΑ (Ταμείο για τις υποδομές και την επιχειρηματικότητα) και του 
ΕΚΤ (Ταμείο για τις κοινωνικές δράσεις) με κύρια προτεραιότητα την 
χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι οι σχετικοί πόροι να χρηματοδοτήσουν 
ολοκληρωμένα προγράμματα και όχι αποσπασματικές δράσεις 
με μειωμένη αποτελεσματικότητα. Έτσι, το υπουργείο Οικονομίας 
θα υποβάλλει στο ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π, μέχρι τα τέλη του έτους, σχέδιο με 
συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τους επιπλέον 
πόρους που θα λάβει η χώρα μας το 2017.
Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με 
την εισήγηση του αρμόδιου υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Αλέξη Χαρίτση, η Ελλάδα ενεργοποίησε τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα της νωρίτερα από κάθε άλλη χώρα της Ε.Ε.
Μάλιστα, μέχρι το τέλος του 2016 το ποσοστό ενεργοποίησης, σε 
προσκλήσεις, αναμένεται να ξεπεράσει το 50% του συνόλου των 
κονδυλίωντηςπεριόδου2014-2020 (αντιστοιχεί στο ποσό των 10 δισ. 
ευρώ). Σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των πόρων εκτιμάται ότι μέχρι 
το τέλος του έτους η Ελλάδα θα υπερβεί το στόχο του 7% του συνολικού 
προϋπολογισμού, που έχει τεθεί από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκό 
Επιτροπή, και αντιστοιχεί σε δαπάνες έργων που ξεπερνούν το 1 δισ. 
ευρώ. Σημειώνεται πως το ποσοστό αστό είναι πολύ υψηλότερο σε 
σχέση με το ποσοστό απορρόφησης κατά την εκκίνηση του ΕΣΠΑ 2007-
2013, καθώς στην αντίστοιχη χρονικό φάση δεν είχε ξεπεράσει το 1,5%.
Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 σημειώθηκε πως 
αν και η αποστολή των τελικών εκθέσεων στην Ε.Ε. θα γίνει το Μάρτιο 
του 2017, εν τούτοις στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν κλείσει όλες 
οι εκκρεμότητες μέχρι το τέλος του 2016, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
έχουν ήδη δοθεί και με τον συντονισμό των Διαχειριστικών Αρχών του 
υπουργείου Οικονομίας.
Το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. αποφάσισε, ακόμη, τη δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, μέσω του εθνικού 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κατά αντιστοιχία του 
προγράμματος που ήδη ενεργοποιείται για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 
το οποίο και θα ενισχυθεί περαιτέρω. Τα έργα που θα υλοποιηθούν 
μέσω των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων θα καθοριστούν σε 
συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
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Λέγοντας πως είναι απίθανο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να 
διακόψει απότομα το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, 
ο κ. Μάριο Ντράγκι ενίσχυσε χθες τις προσδοκίες των επενδυτών 
ότι τον Δεκέμβριο η κεντρική τράπεζα θα αποφασίσει επέκταση του 
προγράμματος μετά τον Μάρτιο του 2017. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητες 
τις βασικές παραμέτρους της νομισματικής της πολιτικής, δηλαδή το 
βασικό επιτόκιο δανεισμού στο 0%, το επιτόκιο καταθέσεων για τράπεζες 
στο -0,4% και το ύψος των μηνιαίων αγορών ομολόγων στα 80 δισ. ευρώ.
«Η απότομη ολοκλήρωση των αγορών ομολόγων είναι, νομίζω, 
απίθανη», είπε χθες ο κ. Ντράγκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, 
προσθέτοντας πως αυτό «δεν υπάρχει στο μυαλό κανενός».
Θέλοντας να μην καλλιεργήσει υπερβολικές προσδοκίες στις αγορές, ο 
κ. Ντράγκι διευκρίνισε πως οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν συζήτησαν ούτε 
την ολοκλήρωση της ποσοτικής χαλάρωσης ούτε τη χρονική επέκτασή 
της. «Ορισμένες φορές είναι... σημαντικό να πω τι δεν συζητήσαμε. 
Και δεν συζητήσαμε τη σταδιακή μείωση των αγορών ομολόγων ή τον 
χρονικό ορίζοντα του προγράμματος αγοράς ομολόγων», είπε χθες ο 
πρόεδρος της ΕΚΤ. «Ο Ντράγκι είπε χθες πως αναμένει ο πληθωρισμός 
να φτάσει στον στόχο του 2% έως το 2019. Αν και η νομισματική πολιτική 
λειτουργεί με χρονική καθυστέρηση, η ολοκλήρωση της ποσοτικής 
χαλάρωσης τον Μάρτιο πιθανότατα θα υπονόμευε τις προσδοκίες των 
επενδυτών ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει, τελικά, στον στόχο.
Σε σχέση με τον πληθωρισμό υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επεκταθεί 
η ποσοτική χαλάρωση πέραν του Μαρτίου», σχολιάζει ο κ. Κάλουμ 
Πίκερινγκ, οικονομολόγος της Berenberg Bank.
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuterc, οι περισσότεροι 
οικονομολόγοι που είχαν πάρει μέρος είχαν προβλέψει ότι η ΕΚΤ θα 
ανακοινώσει τον Δεκέμβριο επέκταση του προγράμματος αγοράς 
ομολόγων κατά τρεις με έξι μήνες. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι 
η ΕΚΤ θα μπορούσε να αρχίσει να μειώνει το ύψος των μηνιαίων 
αγορών ομολόγων πολύ σταδιακά το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Από 
την αρχή του προγράμματος η ΕΚΤ επιμένει πως το πρόγραμμα θα 
συνεχιστεί μέχρι ο πληθωρισμός να αρχίσει να επιστρέφει προς τον 
στόχο του «κοντά αλλά κάτω από 2%». Τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός 
στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο 
χρόνων, ωστόσο αυτό είναι μόλις 0,4%, δηλαδή ακόμη πολύ μακριά από 
τον στόχο.
Ο κ. Ντράγκι τόνισε χθες πως δεν υπάρχει «πειστική ανοδική τάση» του 
λεγάμενου «δομικού πληθωρισμού» (αν δηλαδή δεν υπολογιστούν οι 
ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των επεξεργασμένων τροφίμων). 
Όντως η μικρή αύξηση του πληθωρισμού το τελευταίο διάστημα 
συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου 
και όχι με γενικότερη άνοδο των τιμών.
Μάλιστα ο κ. Ντράγκι υπερασπίστηκε τα αρνητικά επιτόκια 
καταθέσεων για τις τράπεζες που τοποθετούν τα χρήματά τους στην 
κεντρική τράπεζα, απορρίπτοντας την άποψη ότι έχουν αποδειχθεί 
αντιπαραγωγικά. «Το συμπέρασμα (σ.σ.: της χθεσινής συζήτησης) 
είναι πως δεν εμποδίσουν (σ.σ.: τα αρνητικά επιτόκια) τη μετάδοση 
της νομισματικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, τα αρνητικά επιτόκια 
λειτουργούν», είπε ο κ. Ντράγκι. Η ΕΚΤ είχε αρχίσει να εφαρμόζει 
αρνητικά επιτόκια καταθέσεων για τις τράπεζες από το φθινόπωρο του 
2013, στην προσπάθειά της να τονώσει τον τραπεζικό δανεισμό προς 

επιχειρήσεις και προς νοικοκυριά, κάτι που το έχει πετύχει.
Ωστόσο πολλοί τραπεζίτες παραπονιούνται ότι τα αρνητικά επιτόκια 
πλήττουν την κερδοφορία τους, ενώ τον περασμένο μήνα ο Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε είχε φθάσει στο σημείο να απαιτήσει κατάργηση των αρνητικών 
επιτοκίων. Η ΕΚΤ έχει επίσης αρχίσει να χορηγεί ειδικά δάνεια (TLTRO 
II) προς τις εμπορικές τράπεζες και στην ουσία να τις πληρώνει (με 
απόδοση μέχρι 0,4%), αρκεί να χορηγήσουν τα δάνεια σε επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά.
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Κρίσιμες διμερείς συναντήσεις είχε χθες ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
στις Βρυξέλλες. Το ελληνικό χρέος και το προσφυγικό βρέθηκαν στο 
επίκεντρο της συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς. Σύμφωνα με κυβερνητικούς 
κύκλους, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός 
υπογράμμισε στην ανάγκη τήρησης των συμφωνιών για τη βιωσιμότητα 
του ελληνικού χρέους. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι στη συνάντηση με 
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο πρωθυπουργός έθεσε 
το ζήτημα του χρέους, επισημαίνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση 
προτίθεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση σύντομα και εντός 
των χρονοδιαγραμμάτων.
Ο κ. Τσίπρας υπενθύμισε ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης 
συνδέεται με τη συμφωνία του περασμένου Μαΐου για το ελληνικό 
χρέος και ως εκ τούτου επιθυμεί έως το τέλος του χρόνου να υπάρξει 
λύση που θα το καθιστά βιώσιμο.
Οι ίδιοι κυβερνητικοί κύκλοι ανέφεραν ότι ο κ. Σουλτς ήταν θετικός 
στην προοπτική στήριξης της ελληνικής πλευράς για το χρέος, 
επισημαίνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα οι 
Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόλησης έχουν συμβάλει 
στην προώθηση της συζήτησης για το χρέος και θα συνεχίσουν να το 
κάνουν. Σε συνομιλία των δύο πολιτικών μπροστά από τις τηλεοπτικές 
κάμερες, ο Έλληνας πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Σουλτς για την 
συνάντηση και τόνισε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις με 
τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, όπως το προσφυγικό, η 
μετανάστευση, το χρέος και η Κύπρος.
«Πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις» τόνισε ο πρωθυπουργός. Με τη 
σειρά του, ο κ. Σουλτς έκανε λόγο για μια συνάντηση σε «δύσκολη 
χρονική στιγμή» αλλά μεταξύ φίλων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τόνισε ότι θέλει να υποστηρίξει την κατάσταση στην 
Ελλάδα, ιδίως όσον αφορά στο προσφυγικό. «Υπάρχει έλλειψη 
αλληλεγγύης» υπογράμμισε ο κ. Σουλτς, που για άλλη μια φορά 
υπογράμμισε ότι το προσφυγικό δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας, της 
Ιταλίας ή της Γερμανίας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης.
«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι άμεση αλληλεγγύη» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Τσίπρας αναμένονταν να συναντηθεί, 
στο περιθώριο της συνόδου, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Φρανσουά 
Ολάντ και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. 
Τέλος, σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τη Γερμανίδα 
καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ.


