
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 3521, 1 Νοεμβρίου 2016 η απόφαση με 
αριθμό 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού Αλέξη Χαρίτση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 υπουργικής απόφασης «εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 

για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από αρχές διαχείρισης και ενδιάμε-
σους φορείς - διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ελλάς – Ρωςίά… ςυμμάχίά ςτην ΕνΕΡγΕίά

Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις στο  
4ο ελληνορωσικό φόρουμ ενέργειας

Απόφαση ΕΤΑΑ για παράταση  
προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών 

εισφορών Α' εξαμήνου 2016  
προς το Υπουργείο Εργασίας

Ο σχεδιασμός για την κατασκευή αγωγού μεταφο-
ράς ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας και 
Ιταλίας εξυπηρετεί τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού 
και διαφοροποίηση των πηγών, τόνισε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης 
μιλώντας σήμερα στο 4ο ελληνορωσικό φόρουμ 
που πραγματοποιείται στην Αθήνα στο πλαίσιο της 
επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, 
Σεργκέι Λαβρόφ. Ο κ. Σκουρλέτης σημείωσε ως 
θετικό το γεγονός ότι η ρωσική πλευρά ενστερνί-
ζεται πλήρως τους Κοινοτικούς κανόνες, τόνισε 
ωστόσο ότι μετά την υπογραφή σχετικού μνημονί-
ου μεταξύ της ΔΕΠΑ, της ιταλικής Edison και της 
ρωσικής Gazprom για τον αγωγό, τον περασμέ-
νο Φεβρουάριο, η συζήτηση για την αναζήτηση 
πηγών και οδεύσεων πρέπει να επεκταθεί και σε 

άλλα κράτη. "Οι ενεργειακές ανάγκες της Ευρώ-
πης θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, τώρα είναι 
η στιγμή για τη διαμόρφωση των σχεδίων που θα 
απαντούν σε αυτές τις ανάγκες", τόνισε ο υπουρ-
γός. Αναφερόμενος στις ελληνορωσικές ενεργει-
ακές σχέσεις ο κ. Σκουρλέτης ανέφερε ότι "μας δί-
νεται η ευκαιρία για μια αναγκαία επικαιροποίηση, 
κάνοντας στην άκρη ό,τι δεν μας βοηθά να πάμε 
μπροστά". Επεσήμανε ακόμη ότι η Ρωσία αποτελεί 
τον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου για 
την Ελλάδα, ενώ πρόσφατα η ενεργειακή συνερ-
γασία επεκτάθηκε στον τομέα του πετρελαίου, με 
τη συμφωνία των ΕΛΠΕ με τη ROSNEFT για προ-
μήθεια αργού αλλά και στον τομέα της εξοικονό-
μησης και των ανανεώσιμων πηγών.

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 9

Το ΔΣ του ΕΤΑΑ, σε συνέχεια του αιτήματος του 
Προέδρου του ΤΕΕ και της σχετικής απόφασης 
της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ, για παράταση της προθεσμί-
ας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ά 
εξαμήνου του 2016 των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών μηχανικών για ένα μήνα και συγκεκριμένα 

μέχρι και τις 30.11.2016, αποφάσισε να μεταβι-
βάσει την συγκεκριμένη απόφαση στον αρμόδιο 
υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, 
προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα των χιλιάδων 
συναδέλφων 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:

•  Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις στο 4ο ελ-
ληνορωσικό φόρουμ ενέργειας (σελ.1,9)

•  Απόφαση ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμί-
ας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών 
Α εξαμήνου 2016 προς το Υπουργείο 
Εργασίας (σελ.1)

•  Σήμερα η ημερίδα ΤΕΕ – ΠΕΔΜΕΔΕ: 
«Ο νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες 
συμβάσεις στα έργα και η εφαρμογή του» 
(σελ.3)

•  ΤτΕ: Μικτές τάσεις σε τιμές και μισθώμα-
τα γραφείων και καταστημάτων (σελ.3)

•  Ακόμη 2500 νοικοκυριά στο «εξοικονο-
μώ» (σελ.4)

•  Αύξηση των βασικών δεικτών Έρευνας & 
Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 
2015 στην Ελλάδα (σελ.5)

•  Δημοσίευμα για τον αντισεισμικό έλεγχο 
και την κατάσταση των κτιρίων στη χώρα 
(σελ.6)

•  Η Oracle επενδύει σε Διεθνές Κέντρο 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας 
στην Ελλάδα (σελ.7)

•  Τι ειπώθηκε στην πρώτη εκδήλωση του 
Facebook στην Αθήνα (σελ.8)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.13)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.



2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 3-11-2016 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
ΘΕςςάλΟνίΚη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά 
σε πρότυπα»
άΘηνά

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  "Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστή-
ματα (UAS) και Χαρτογράφηση. Ο σύγχρονος τρόπος 
αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης"
άΘηνά

Ελληνική Επιστημονική 
Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέ-
ματος, Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών

10-12
Νοεμβρίου

2016

7
Νοεμβρίου

2016

25-26
Νοεμβρίου

2016

άΘηνά
➦  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας -σε συνερ-
γασία με την ΠΕΔΜΕΔΕ- διοργανώνει  σήμερα 
(στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, 
Αθήνα, 1ος όροφος), ημερίδα με θέμα: «Ο νόμος 
4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις στα έργα 
και η εφαρμογή του» .

   Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητή-
ριο και η Φορολογική Επιτροπή, διοργανώνουν 
το 8th Thessaloniki Tax Forum, τη Δευτέρα 7 
Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στο ξενοδοχείο 
The MET στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο: «Χρονίζουσα 
υπερφορολόγηση και δυσανάλογη κατανομή φο-
ρολογικού βάρους, σοβαρά εμπόδια στη δυναμική 
επανεκκίνηση της οικονομίας».
Πληροφορίες: http://one9six.us5.list-manage.
com/track/click?u=c2b419fc7ea4df7cabf225b74&
id=a4aa4b0e76&e=637f3f90ae

   Το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π. θα πραγ-
ματοποιήσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων 
Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR/RID), από τις 
21 ως τις 25 Νοεμβρίου 2016  (08:30 έως 17:00), 
στην Πολυτεχνειούπολη 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.

   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ) διοργανώνει την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 
και την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2016, στα γραφεία 
της (Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, 4ος όροφος) τα 
παρακάτω ενημερωτικά σεμινάρια:
• Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου (5-7.30 μ.μ.), ενημερωτι-
κό σεμινάριο με τα εξής νομικά θέματα:
- Νομοθεσία επαγγελματικών και μισθώσεων 
κατοικιών
- Νομολογία επαγγελματικών και μισθώσεων 
κατοικιών
- Διαδικασίες και ενστάσεις Εθνικού Κτηματολο-
γίου
- Βραχυχρόνιες («τουριστικές») μισθώσεις

- Οριζόντιος ιδιοκτησία, διαφορές συνιδιοκτητών, 
κοινόχρηστα κλπ. 
• Πέμπτη, 1η Δεκεμβρίου 2016, ενημερωτικό 
σεμινάριο με τα εξής τεχνικά θέματα:
- Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Ενεργειακά 
πιστ/κά
- Νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Ταυτότητα Κτιρίου
- Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος
- Διατηρητέα Κτίρια. Νομοθεσία και πράξη
- Δασικοί χάρτες. Αναρτήσεις και ενστάσεις
- Εθνικό Κτηματολόγιο. Αναρτήσεις και ενστάσεις. 
Δηλώσεις συμμετοχής: mail@pomida.gr ή fax 210 
3252470.

  Ημερίδα με θέμα: “Αποτίμηση & επεμβά-
σεις σε κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα & 
τοιχοποιίες”, διοργανώνει το ΤΕΕ Πελοπον-
νήσου στις 5 Νοεμβρίου 2016, στις 10:00, 
στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Τρίπολης.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν 
οι ομιλίες:
- Οι βασικές αρχές για την αποτίμηση και 
τις επεμβάσεις σύμφωνα με τον Ευρω-
κώδικα 8-3,τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον ΚΑΔΕΤ 
(Στέφανος Δρίτσος, Καθηγητής Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου 
Πατρών)
- Οι τοιχοπληρώσεις στο πλαίσιο του ΚΑΝ.

ΕΠΕ. (Μιλτιάδης Χρονόπουλος, Επιστη-
μονικός Συνεργάτης Σχολής, Πολιτικών 
Μηχανικών ΕΜΠ)
- Από την τεκμηρίωση έως το λεπτομε-
ρή σχεδιασμό επεμβάσεων (Βασίλειος 
Μπαρδάκης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός - 
Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 
Ελλάδος)
- Τεκμηρίωση υφισταμένων κτηρίων από 
τοιχοποιία (Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Καθηγή-
τρια Σχολής Πολιτικών, Μηχανικών ΕΜΠ)
- Επεμβάσεις βελτίωσης της συμπεριφο-
ράς κτηρίων από τοιχοποιϊα (Ανδρονίκη 
Μιλτιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ).

Εκδήλωση για την  
υπερφορολόγηση

Σεμινάριο του ΕΜΠ

Ενημερωτικά σεμινάρια της ΠΟΜΙΔΑ

Κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα  
& τοιχοποιϊες

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Τί ειπώθηκε στη διημερίδα του ΤΕΕ «Χρηματοδοτικά Εργαλεία 
και καλές πρακτικές για την υλοποίηση και παρακολούθηση 

Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας»

Ημερίδα ΤΕΕ – ΠΕΔΜΕΔΕ: «Ο νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες 
συμβάσεις στα έργα και η εφαρμογή του»

Σε λειτουργία το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ

ΤτΕ: Μικτές τάσεις σε τιμές και μισθώματα γραφείων και καταστημάτων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργάνωσε Διήμερο Ενέργειας στις 25 και 26 Οκτώ-
βριου 2016 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (Αίθουσα «Δεξαμενές Καθαρισμού»), με 
θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και καλές πρακτικές για την υλοποίηση και παρακολού-
θηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας», με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το ΤΕΕ διοργάνωσε 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.

Η εκδήλωση απευθύνονταν

• 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.

Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, τόσο στην ενότητα «Πρόσφατες Ειδήσεις» όσο και στην ενότητα 
«Δημοσιογραφικά Ρεπορτάζ και Έρευνες» έχει αναρτηθεί αναλυτικό ρεπορτάζ με τις το-
ποθετήσεις των ομιλητών, πλήρης κατάλογος των παρουσιάσεων όλων των ομιλητών της 
εκδήλωσης (με την επιμέλεια της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηρι-
ότητας και του Τμήματος Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ) αλλά και βίντεο με ολόκληρη 
τη διάρκεια της διημερίδας, ανά ημέρα, προκειμένου να μπορούν να ενημερωθούν στο 
μέλλον όσοι δεν μπόρεσαν να παραστούν για τα πολύ ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα 
που συζητήθηκαν. Δείτε αναλυτικά εδώ: http://web.tee.gr/eidisis/diimero-energias-tee-
25-26-oktovriou-2016/

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνδιοργανώνει με 
την ΠΕΔΜΕΔΕ την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2016 και 
ώρες 09.00 -15.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ 
(Νίκης 4, Αθήνα  1ος όροφος) ημερίδα με θέμα: «Ο νό-
μος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις στα έργα και 
η εφαρμογή του». Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο της ενημέρωσης του κατασκευαστικού κλά-
δου για την εφαρμογή του νέου νόμου σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης ομιλητές θα είναι οι κ.κ. Ντίνος Ρόβλιας – 
Δικηγόρος, Δημήτριος Λουρίκας  Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Α.ΔΗ.
ΣΥ, Σταύρος Ραπτόπουλος Σύμβουλος Υπουργού Οικο-

νομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Αντώνιος Κοτσώνης  
Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Ε. Τμήμα Κατασκευών & Συ-
ντονιστής Ομάδων Εργασίας ΥΠΥΜΕΔΙ & Δρ. Αντώνιος 
Πάνας Γενικός Γραμματέας Τμήματος Εταιρειών ΠΕΔ-
ΜΕΔΕ. Συντονιστής θα είναι ο Νομικός Σύμβουλος της 
Ένωσης κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου 
Οικονομικών τέθηκε σε λειτουργία από την Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής 
Υποστήριξης (ΓΓΠΣ&ΔΥ) με σκοπό τη διασύνδεση των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομι-
κών, πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα που εξα-
σφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης 
και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανταλλαγή 
επιχειρησιακών δεδομένων μεταξύ του Υπουργείου Οικο-
νομικών και των Φορέων του Δημοσίου. Οι διαδικτυακές 

υπηρεσίες (web services) διατίθενται στους συμμετέχο-
ντες Φορείς σε εικοσιτετράωρη βάση για επτά ημέρες την 
εβδομάδα. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) παρέχει 
στους Φορείς τα μέσα για την αδιάλειπτη επιχειρησιακή 
και παραγωγική λειτουργία και την ποιοτική διακίνηση και 
διαχείριση της πληροφορίας, ακολουθώντας τα σύγχρονα 
τεχνολογικά πρότυπα ασφάλειας. Επιπλέον, η ΓΓΠΣ&ΔΥ 
προσφέρει στους Φορείς την τεχνική και επιχειρησιακή 
υποστήριξη για τη διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες του 
ΚΕ.Δ. Το ΚΕ.Δ περιλαμβάνει: • την Εφαρμογή Διαχείρισης 
Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (ΕΔΑ), • την Πλατφόρμα 

Διαχείρισης και Υποστήριξης των Διαδικτυακών Υπηρε-
σιών (web services) Enterprise Service Bus (ESB), • τον 
Κοινό Οδηγό Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών,
• την Πολιτική Ορθής Χρήσης των Διαδικτυακών Υπηρεσι-
ών. "Κάθε Φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση των δια-
δικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
(ΚΕ.Δ) μπορεί να ενημερωθεί από τη σελίδα http://www.
gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/ked 
ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση: kedg2g@gsis.gr" καταλήγει η ανακοίνωση.

Αυξήθηκαν τιμές και μισθώματα γραφείων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ μει-
ώθηκαν για τα καταστήματα, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Συ-
γκεκριμένα, σύμφωνα με δείκτες που καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά το α΄ 
εξάμηνο του 2016 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών 
για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 
2015. Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο κατά το οποίο παρατηρείται οριακή 
θετική τάση στις τιμές αυτές (0,2% το α΄ εξάμηνο του 2015 και 0,1% το β΄ εξάμηνο του 
2015). Στο ίδιο διάστημα, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας αυ-
ξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015 (προσωρινά στοιχεία), έναντι 

μείωσης κατά 0,1% και 1,2% το α΄ και το β΄ εξάμηνο του 2015 αντίστοιχα. Αντιθέτως 
στα καταστήματα (υψηλών προδιαγραφών) οι ονομαστικές τιμές παρουσίασαν μείω-
ση 0,8% για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015. Για το σύνολο 
του 2015 και με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο μέσος ρυθμός μείωσης των ονο-
μαστικών τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε σε 3,5% για το 
σύνολο της Ελλάδος σε σχέση με το 2014, ενώ ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός μείωσης 
των τιμών ήταν 2,6% για την Αθήνα, 2,5% για τη Θεσσαλονίκη και 5,3% για την υπόλοι-
πη Ελλάδα. Τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας υποχώρησαν 
οριακά κατά 0,3% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015 (προσωρινά στοιχεία).



Ακόμη 2500 νοικοκυριά στο «εξοικονομώ»

Πετρέλαιο: ανεβαίνουν τα αποθέματα, πέφτουν οι τιμές

Η Κίνα καλεί την ΕΕ να καταργήσει τους δασμούς  
στις εισαγωγές κινεζικών φωτοβολταϊκών

Φόρουμ εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης  
και επιχειρηματιών από την Ελλάδα και την Κίνα

Περίπου 2.500 επιπλέον νοικοκυριά θα ενταχθούν στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Εξοι-
κονόμηση κατ’ οίκον», καθώς με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Πε-
ριβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη και του υφυπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση εκτα-
μιεύτηκαν πρόσθετοι πόροι ύψους 19,1 εκατ. ευρώ. Ο τελικός αριθμός των πρόσθετων 
δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να προσεγγίσει τις 8.000, οι 
οποίοι αν και είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, δεν κατέστη δυνατό να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο, λόγω εξάντλησης των σχετικών 
κονδυλίων, ήδη από το 2014. Όπως επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, με την 
ΚΥΑ πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες μεταβολές ώστε πόροι 19,1 εκατ. ευρώ από τα δι-
καιώματα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να διατεθούν στο σκέλος άμεσης ενίσχυσης 

του προγράμματος για την κάλυψη περισσότερων δικαιούχων. Εντός των επόμενων ημε-
ρών αναμένεται να εκδοθεί από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
(ΕΤΕΑΝ), η σχετική απόφαση υπαγωγής (η οποία θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο http://
www.etean.com.gr) και να ειδοποιηθούν οι δικαιούχοι για την υπογραφή των δανειακών 
συμβάσεων. Η υπαγωγή θα γίνει ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της 
αίτησης και την κατανομή των νοικοκυριών στις Περιφέρειες της χώρας. Τονίζεται ότι οι 
ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν για την υπογραφή των συμβάσεων αποκλειστι-
κά έως τις 15/12/2016. Το υπουργείο Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι οι πόροι που δια-
τίθενται, όπως και στην τελευταία τροποποίηση του Ιουλίου με την οποία είχαν υπαχθεί 
5.000 αιτήσεις, είναι αποκλειστικά εθνικοί, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν για τέταρτη ημέ-
ρα, μετά τα νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας 
και που έδειξαν μία αύξηση-έκπληξη στα αποθέματα, όπως 
μετέδωσε η ιστοσελίδα capital.gr. Το American Petroleum 
Institute ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν 
κατά 9,3 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα έως τις 28 
Οκτωβρίου, περισσότερο από εννέα φορές το ποσό που ανα-
μενόταν από τους αναλυτές. Στις ΗΠΑ το αργό West Texas 
Intermediate υποχωρεί 42 σεντς, ή 0,9%, στα $ 46,25, ενώ 
χθες σημείωσε βουτιά 19 σεντς, φθάνοντας στα $ 46,67. Το 
Brent υποχωρεί 32 σεντς στα $ 47.82, κοντά στα χαμηλά 

ενός μηνός και τα $ 47,72, στα οποία βρέθηκε προχθες. Οι 
τιμές έχουν κατρακυλήσει τις τελευταίες ημέρες καθώς οι 
ελπίδες ότι οι χώρες-παραγωγοί πετρελαίου θα λύσουν τις 
διαφορές τους και θα συμφωνήσουν σε περικοπές της παρα-
γωγής στις 30 Νοεμβρίου, έχουν σχεδόν μηδενιστεί. "Εκείνοι 
που ήλπιζαν για κάποια άνοδο μετά από οποιοδήποτε είδος 
συμφωνίας για την παραγωγή, βλέπουν τις ελπίδες τους να 
διαψεύδονται", σημειώνει ο Ric Spooner, επικεφαλής ανα-
λυτής της αγοράς πετρελαίου στην CMC Markets. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι οι επενδυτές αναμένουν τα επίσημα στοι-
χεία αποθεμάτων των ΗΠΑ αργότερα μέσα στην ημέρα. Η 

έκθεση του API έρχεται συνήθως μια ημέρα πριν από τα επί-
σημα στοιχεία των αποθεμάτων από την Energy Information 
Administration (EIA). Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι τιμές 
του πετρελαίου θα μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω, εάν 
τα στοιχεία της ΕΙΑ επιβεβαιώσουν την μεγάλη συσσώρευ-
ση αποθεμάτων. Εν τω μεταξύ, η Saudi Aramco, η κρατική 
επιχείρηση παραγωγής πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, 
αναμένει άνοδο των τιμών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, 
καθώς η αγορά θα επιστρέψει στην ισορροπία και η ζήτηση 
θεωρείται ισχυρή, όπως δήλωσε χθες ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της εταιρείας, Amin Nasser.

Το Πεκίνο κάλεσε χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει τα εμπορικά μέτρα κατά των ει-
σαγωγών κινεζικών φωτοβολταϊκών. «Για το αμοιβαίο συμφέρον, ελπίζουμε ότι η ΕΕ 
θα καταργήσει πλήρως, το συντομότερο δυνατόν, τους δασμούς που επιβάλλει κατά του 
ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων, ώστε να θέσει την αγορά και πάλι σε τροχιά», δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου Σεν Ντανγιάνγκ, στην εβδομαδιαία συνέντευξη 
τύπου. Η δήλωση αυτή έγινε μετά την απόφαση της αυστραλιανής Επιτροπής κατά του 
Ντάμπινγκ, στις 18 Οκτωβρίου, να σταματήσει την έρευνά της για τα κινεζικά ηλιακά πάνελ. 
Η ΕΕ άρχισε να επιβάλλει υψηλούς δασμούς στα κινεζικά ηλιακά πάνελ πριν από τρία 
χρόνια και πλέον και παρέτεινε την επιβολή των μέτρων αυτών στο τέλος του 2015. Ωστόσο, 
ενισχύθηκαν φέτος στην Ευρώπη οι φωνές για τη μείωση των περιορισμών στον τομέα. Ο 

ευρωβουλευτής, Christofer Fjellner, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι τα αμυντικά εμπο-
ρικά μέτρα κατά των εισαγωγών ηλιακών πάνελ από την Κίνα αποτελούν ένα καρτέλ με τη 
στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που κάνει ακριβότερο τον αγώνα κατά της κλιματικής 
αλλαγής. Εκατοντάδες ευρωπαϊκές εταιρείες και περιβαλλοντικές οργανώσεις ζήτησαν 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει τα μέτρα αυτά, καθώς οι τιμές των ηλιακών 
πάνελ αυξήθηκαν και τέθηκαν εμπόδια στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Τα εμπορικά 
μέτρα της ΕΕ έπληξαν τη δική της αγορά φωτοβολταϊκών, δήλωσε ο Σεν, προσθέτοντας ότι 
οι δύο πλευρές θα πρέπει, ως σημαντικοί εμπορικοί εταίροι, να εστιάσουν και να κατευθύ-
νουν περισσότερη ενέργεια στη συνεργασία τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως της 
παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. 

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκπροσώπων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και 
Κίνα, θα διεξαχθεί το 1ο φόρουμ ελληνο-κινεζικών σχέσε-
ων μεταξύ Δήμων, στις 11 Νοεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, 
κατόπιν πρωτοβουλίας του δημάρχου Μαραθώνα και προέ-
δρου της Αμφικτιονίας των αρχαίων ελληνικών πόλεων, Ηλία 
Ψινάκη. Όπως αναφέρθηκε σε σχετική συνέντευξη Τύπου, 
στην κεντρική αίθουσα τελετών του πανεπιστημίου Αθηνών, 
στο φόρουμ αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των 
13 Περιφερειών της χώρας, οι δήμαρχοι των 160 πόλεων 
που απαρτίζουν την Αμφικτιονία, συνοδευόμενοι από τοπι-

κούς επιχειρηματίες, καθώς και περί τους 100 δημάρχους 
και επιχειρηματίες της Κίνας. Το φόρουμ θα διοργανώνεται 
κάθε χρόνο, εναλλάξ, ανά χώρα. Στόχος της συνάντησης είναι 
η περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνο-κινεζικών σχέσεων σε 
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαίδευσης και σε νευραλ-
γικούς τομείς της οικονομίας.  «Δεν είναι απλά μια διακρατική 
συνεργασία, αλλά έχει ευρύτερο πεδίο, καθώς επεκτείνεται 
στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Η συνάντηση θα φέρει σε 
επαφή πόλεις των δύο χωρών και πιστεύουμε ότι η συνύπαρ-
ξη αυτή θα αποδειχτεί κερδοφόρα», σημείωσε ο υπουργός 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης 

Κουρουμπλής.  Την ανάγκη να συνεργαστούν «οι χώρες που 
ανέπτυξαν τους αρχαιότερους πολιτισμούς» στους τομείς του 
τουρισμού, της επιχειρηματικότητας, των τεχνολογιών, της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού, υπογράμ-
μισε ο Ηλίας Ψινάκης. Ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας στην Αθήνα, Ζοού Ξιαόλι από την πλευρά του, ανα-
φέρθηκε στην πρωτοβουλία του προέδρου της χώρας του, Σι 
Τσινπίνγκ για ανασύσταση, σε σύγχρονη εκδοχή, του Δρόμου 
του Μεταξιού, μέσω του επενδυτικού προγράμματος «Μία 
ζώνη, ένας Δρόμος», το οποίο, όπως είπε, «θα συμβάλει ώστε 
η Ελλάδα να γίνει μηχανή ανάπτυξης».
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Σε ιστορικό υψηλό 0,96% του ΑΕΠ ανέρχεται το πο-
σοστό δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη, σύμφωνα 
με τα επίσημα προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης. Στο 0,96% ανέρχεται το πο-
σοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) 
επί του ΑΕΠ το 2015, παρουσιάζοντας σημαντική 
αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, σύμφω-
να με τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους βασικούς 
δείκτες Ε&Α (http://metrics.ekt.gr/el/node/331) που 
δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
και έχουν αποσταλεί στη Eurostat. Η δημοσίευση 
των δεικτών εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής 
παραγωγής και έκδοσης των επίσημων στατιστικών 
για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελ-
λάδα, που πραγματοποιεί το ΕΚΤ σε συνεργασία με 
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
Αναλυτικότερα, οι δαπάνες για Ε&Α στη χώρα πα-
ρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία έτη. Το 2015 
οι δαπάνες Ε&Α ανήλθαν σε 1,64 δισ. ευρώ, από 1,49 
εκατ. ευρώ το 2014 και 1,39 δισ. ευρώ το 2011. Ο δεί-
κτης " Ένταση Ε&Α", που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώνεται το 2015 στο 
0,96%, από 0,84% το 2014 και 0,67% το 2011, προσεγ-
γίζοντας το 1% για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον δείκτη έχει ο το-
μέας τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 
Ε&Α ύψους 643,8 εκατ. ευρώ (0,37% του ΑΕΠ). Στον 
τομέα των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν δα-
πάνες 561,4 εκατ. ευρώ (0,32% του ΑΕΠ), ενώ στον 
κρατικό τομέα 465,5 εκατ. ευρώ (0,26%, του ΑΕΠ).  
Ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυ-
μάτων έχει μικρότερη συνεισφορά (13,2 εκατ. ευρώ, 
0,01 του ΑΕΠ). 
Η κρατική χρηματοδότηση παραμένει η διαχρονικά 
σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης Ε&Α. Το 2015 
η κρατική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 887,3 εκατ. 
ευρώ, μερίδιο 52,7% του συνόλου. Η κρατική χρη-
ματοδότηση (κυριότερες επιμέρους πηγές: τακτικός 
προϋπολογισμός και ΕΣΠΑ) υποστηρίζει τις δρα-
στηριότητες Ε&Α σε όλους τους τομείς εκτέλεσης 
Ε&Α και αποτελεί την κυριότερη πηγή χρηματοδό-
τησης για τον τομέα της τριτοβάθμιας και μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και τον κρατικό τομέα.
Κρίσιμη αναδεικνύεται η συνεισφορά του ΕΣΠΑ, του 
οποίου η συμβολή στο σύνολο της κρατικής χρημα-
τοδότησης είναι συνεχώς αυξανόμενη, από 124,7 
εκατ. ευρώ το 2011, σε 308,1 εκατ. ευρώ το 2014 και 
σε 385,8 εκατ. ευρώ το 2015, γεγονός που αντιστάθ-
μισε τη μείωση που επήλθε στον τακτικό προϋπο-
λογισμό, λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής 
από το 2011. Το 2015 το ΕΣΠΑ αποτελεί το 43,5% της 
κρατικής χρηματοδότησης, από 18,2% το 2011. 
Η δεύτερη μεγάλη πηγή χρηματοδότησης είναι ο 
επιχειρηματικός τομέας, ο οποίος χρηματοδοτεί με 
534,8 εκατ. ευρώ (ποσοστό 31,8%) τις δραστηριό-

τητες Ε&Α στη χώρα. Το μεγαλύτερο μέρος, 462,1 
εκατ. ευρώ, επενδύεται σε Ε&Α στις επιχειρήσεις, 
ενώ τα υπόλοιπα χρηματοδοτούν δραστηριότητες 
Ε&Α στον τομέα της τριτοβάθμιας και μεταδευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης (21,6 εκατ. ευρώ), στον 
κρατικό τομέα (48,8 εκατ. ευρώ) και σε ιδιωτικά μη 
κερδοσκοπικά ιδρύματα (2,4 εκατ. ευρώ).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την τρίτη πηγή χρη-
ματοδότησης, με 169,5 εκατ. ευρώ (ποσοστό 10,1%), 
γεγονός που καταδεικνύει την υψηλή ανταγωνιστι-
κότητα των ελληνικών φορέων όσον αφορά τη διεκ-
δίκηση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. 

Σημειώνεται ότι η σημαντική αύξηση της δαπάνης 
Ε&Α στην Ελλάδα μεταφράζεται και σε βελτίωση 
της σχετικής θέσης της χώρας μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 16η 
θέση ως προς τις δαπάνες Ε&Α και στην 20η θέση 
σε ό,τι αφορά την Ένταση Ε&Α. 

Η σημαντική αύξηση των δαπανών Ε&Α έχει ως 
αποτέλεσμα την επίσης σημαντική αύξηση στην 
απασχόληση σε δραστηριότητες Ε&Α. Το 2015, ο 
αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης 
(ΙΠΑ), που αποδίδουν "θέσεις" πλήρους απασχόλη-
σης, καθώς ένα ΙΠΑ είναι ισοδύναμο με έναν εργα-

ζόμενο πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά πε-
ρίπου 17% σε σχέση με το 2014, τόσο για το συνολικό 
προσωπικό σε Ε&Α όσο και για τους ερευνητές.  Το 
συνολικό προσωπικό σε Ε&Α το 2015 ανέρχεται σε 
50.512,2 ΙΠΑ και οι ερευνητές σε 35.068,7 ΙΠΑ. Η 
μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον τομέα της 
τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης.

Τα προαναφερόμενα προκαταρκτικά στοιχεία των 
βασικών δεικτών δαπανών και προσωπικού Ε&Α 
για το 2015 στην Ελλάδα, τα οποία περιλαμβάνονται 
στην έκδοση "Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανά-
πτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην 
Ελλάδα – Προκαταρκτικά Στοιχεία" (http://metrics.
ekt.gr/el/node/331) αναμένεται να οριστικοποιη-
θούν έως τον Ιούνιο 2017 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
995/2012). Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες για 
την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλά-
δα, τα οποία παράγονται και εκδίδονται από το ΕΚΤ, 
αποστέλλονται σε τακτική βάση στη Eurostat και 
τον ΟΟΣΑ. Η ανάλυση των στοιχείων και η εξαγωγή 
των σχετικών δεικτών δημοσιεύονται σε έντυπες 
και ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ που διατίθενται 
στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr. 

Αύξηση των βασικών δεικτών Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες 
και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα

Με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης 
διεξάγεται στις 3 και 4 Νοεμβρίου στην Αθήνα 
η Ευρω-αραβική Σύνοδος «Εταίροι για την Ανά-
πτυξη», για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Aραβικού κόσμου με στόχο να αναπτυχθεί μια πιο 
αντιπροσωπευτική και δυναμική πλατφόρμα για 
την διεξαγωγή συζητήσεων για μια ευρωαραβι-
κή στρατηγική συνεργασία και συμμαχία μεταξύ 
των δύο οικονομικών και πολιτικών ενώσεων. Το 
πρώτο ευρωαραβικό παγκόσμιο συνέδριο αναμέ-
νεται να θέσει τα θεμέλια για έναν δραστήριο και 
ουσιαστικό ευρωαραβικό διάλογο. Το συνέδριο 
θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, 
ενώ την εναρκτήρια ομιλία στην Ευρω-Αραβική 
Σύνοδο, θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός, Αλέξης 
Τσίπρας. Μεταξύ των βασικών θεμάτων που ανα-
μένεται να τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων 
είναι το νέο πρότυπο της ευρωαραβικής συνεργα-
σίας, η δημιουργία μιας νέας οικονομίας στην Ελ-
λάδα, ο οικονομικός μετασχηματισμός του αραβι-
κού κόσμου, η οικοδόμηση μιας νέας προοπτικής 
στον τομέα της ενέργειες και οι προοπτικές για 
την Ελλάδα στον τομέα της επιχειρηματικότητας 
και των επενδύσεων. Εκτός από τον Έλληνα πρω-

θυπουργό Αλέξη Τσίπρα, από ελληνικής πλευράς 
θα συμμετάσχουν ακόμα ο πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουρ-
γός Επικρατείας Νίκος Παππάς, ο υπουργός 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος 
Σταθάκης, ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης, ο υπουργός Ερ-
γασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, ο αναπληρωτής 
υπουργός Αγροτικής αναπτυξης Μάρκος Μπό-
λαρης, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
Γιάννης Στουρνάρας, ο αναπληρωτής υπουργός 
Εσωτερικών για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής Γιάννης Μουζάλας, η αναπληρωτής υπουργός 
Τουρισμού, Έλενα Κουντούρα, ο Επίτροπος Με-
τανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγέ-
νειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Επίτροπος Αν-
θρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων 
Χρήστος Στυλιανίδης, ο ΓΓ Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων του ΥΠΕΞ Γιώργος Τσίπρας, η προέδρος 
της Εθνικής Τράπεζας και της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών Λούκα Κατσέλη, ο πρόεδρος της Ένω-
σης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος του 
ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, οι πρώην υπουργοί 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Πέτρος Δούκας, Γ. Μα-
νιάτης και άλλοι.

Σήμερα και αύριο η Ευρω-αραβική Σύνοδος  
«Εταίροι για την Ανάπτυξη» στην Αθήνα
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Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Πόσο αντισεισμικά είναι 
τα κτίρια στην Ελλάδα;» δημοσίευσε χθες η ενημερωτική ιστο-
σελίδα news247.gr. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η δημόσια 
συζήτηση για το πότε ένας μεγάλος σεισμός θα χτυπήσει την 
Ελλάδα είναι ανούσια αν δεν γνωρίζουμε τις παρεμβάσεις που 
πρέπει να γίνουν στην κτιριακή υποδομή τις χώρας μας. Σύμ-
φωνα με τον Βασίλη Σφήνα, που υπογράφει το ρεπορτάζ, «το 
ότι η χώρα μας είναι σεισμογενής και στο παρελθόν έχει δώσει 
μεγάλους και καταστροφικούς σεισμούς είναι πε-
ριττό να το αναφέρουμε. Άλλωστε τα παραδείγ-
ματα είναι πολλά και οι μνήμες νωπές. Ωστόσο, 
οι πρόσφατες καταστροφές στη γειτονική Ιταλία 
από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του εγκέλαδου, 
και οι εικόνες βιβλικής καταστροφής προκάλε-
σαν και στη χώρα μας μια λογική ανησυχία με την 
δημόσια συζήτηση να έχει επανέλθει γύρω από 
το πότε ένας μεγάλος σεισμός θα χτυπήσει την 
ενδοχώρα. Πάντως, εκτός από το να περιμένουμε 
και να τροφοδοτούμε διάφορα σενάρια μπορού-
με να δράσουμε, να θωρακιστούμε και να προε-
τοιμάσουμε τα κτίρια μας όσο το δυνατόν καλύτε-
ρα γίνεται.». Στο ρεπορτάζ περιέχονται δηλώσεις 
για το θέμα τόσο του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου 
Στασινού όσο και του Προέδρου του ΣΠΜΕ Βασίλη Μπαρδάκη. 

"Το πρόβλημα της ποιότητας των κατασκευών, κυρίως στα κτίρια, 
υπό το πρίσμα της αντισεισμικής θωράκισης, έχει κάνει ουσια-
στικά βήματα – άλματα θα έλεγα – τις τελευταίες δεκαετίες», 
σημείωσε στο ρεπορτάζ ο ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασι-
νός προσθέτωντας ότι από το 1985 και μετά και με τους νέους 
κανονισμούς και εργαλεία «νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό 
επίπεδο, τουλάχιστον επιστημονικά."

Ο Βασίλης Μπαρδάκης πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μη-
χανικών Ελλάδος επισημαίνει ότι «Απλοποιητικά μπορούμε να 
πούμε ότι όντως τα κτήρια που κτίσθηκαν μετά το 1985 έχουν 
μικρότερη σεισμική διακινδύνευση- είναι λιγότερο εύτρωτα. 
Στα πιο σύγχρονα κτήρια τηρούνται ακόμη περισσότερες προ-
βλέψεις αντισεισμικότητας. Οι ισχύουσες προδιαγραφές υπερ-
τερούν σε επιστημονική γνώση και τεχνική ακρίβεια σε σχέση 
με τους παλαιότερους κανονισμούς. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι 
η σεισμικότητα της χώρας μας είναι σημαντικώς υψηλότερη απ’ 
ό,τι προέβλεπαν οι παλαιότερες διατάξεις" επισημαίνει.

Δίνοντας για τους πολίτες απλοποιημένα παραδείγματα, ο κ. 
Μπαρδάκης τονίζει την ανάγκη του προσεισμικού ελέγχου των 
παλαιότερων κτηρίων - χοντρικά του 80% του συνολικού δομικού 
μας πλούτου. Σε πρώτη φάση πρέπει να ελεγχθούν προσεισμι-
κώς εκείνα τα κτήρια που γεννούν υποψίες σεισμικής τρωτό-
τητας (λχ αυθαίρετα, κτήρια που με οπτικούς ελέγχους έχουν 
χαρακτηριστεί ως εύτρωτα κλπ) καθώς και οι χώροι μεγάλης 
συγκέντρωσης κοινού (κτήρια δημοσίου ενδιαφέροντος, πολυ-

καταστήματα, κ.α.). Αυτό όμως μόνο εύκολο δεν είναι σε περίο-
δο βαθιάς οικονομικής κρίσης και ο κ. Μπαρδάκης το γνωρίζει 
προτείνοντας παρέμβαση της Πολιτείας. "Το σοβαρό αυτό αίτημα 
απαιτεί τη λήψη μέτρων από την Πολιτεία. Το ΤΕΕ είχε παρουσιά-
σει στη Βουλή και στα αρμόδια Υπουργεία συστατικά στοιχεία για 
την εκκίνηση μια τέτοιας προσπάθειας. Στο παρελθόν είχαμε το 
παράδοξο της - απαραίτητης βέβαια - επιδότησης της ενεργει-
ακής αναβάθμισης των κτηρίων χωρίς καμία πρόβλεψη για την 
ασφάλεια («του σκελετού») αυτών των κτηρίων.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, "δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε τον μεγάλο αριθμό αυθαιρέτων στην χώρα, για 
τα οποία δεν γνωρίζει κανείς αν και ποια στατική μελέτη έχει 
πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΕ, περίπου 
250 χιλιάδες αυθαίρετα χωρίς καμία οικοδομική άδεια έχουν 
ήδη δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες στα πλαίσια του νόμου για 
τα αυθαίρετα. Είναι τα πρώτα που πρέπει να ελεγχθούν για την 
αντισεισμική τους θωράκιση. Μάλιστα ο νόμος 4178 που ισχύ-
ει μέχρι τον Φλεβάρη προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το μισό του προστίμου του αυθαιρέτου τους 

για μελέτες στατικής επάρκειας ή για εργασίες ενεργειακής 
αναβάθμισης. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν. Πέρα όμως 
από το θέμα των αυθαιρέτων, η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει 
σύντομα πρωτοβουλία ώστε να ελεγχθούν και να αναβαθμι-
σθούν στατικά όλα τα παλαιά, χτισμένα προ του 1985, κτίρια. 
Και προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα δημόσια κτίρια και στα 
κτίρια συνάθροισης κοινού. Έχουμε το επιστημονικό δυναμικό 
για αυτή τη δουλειά, έχουμε και τα απαραίτητα εργαλεία, όπως 

ο Κανονισμός Επεμβάσεων και οι Ευρωκώδικες. 
Μπορούμε να βοηθήσουμε την Πολιτεία να βρει 
τις απαραίτητες λύσεις και στη χρηματοδότηση 
τέτοιων δράσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι βού-
ληση, σχέδιο και αποτελεσματικότητα." υπογραμ-
μίζει  ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Στασινός. Μπορείτε 
να διαβάσετε όλο το άρθρο, μαζί με επιπλέον 
απόψεις, όπως του καθηγητή του ΕΜΠ κ. Πανα-
γιώτη Καρύδη εδώ: http://news247.gr/eidiseis/
reportaz/poso-antiseismika-einai-ta-ktiria-sthn-
ellada.4346914.html

Παράλληλα, ο καθηγητής του Τμήματος Γεωλογί-
ας και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκκας, 

μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Στιγμιότυπα ενός ζωντανού πλανήτη», έχοντας επιστρέψει 
πρόσφατα από τη γειτονική χώρα, όπου (μαζί με τον ομότιμο 
καθηγητή του ΕΜΠ Παναγιώτη Καρύδη) διαμόρφωσε άμεση 
άποψη για τις καταστροφές, σημείωσε για το θέμα, σύμφω-
να με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, συγκρίνοντας την αντοχή των 
κτιρίων στις δύο χώρες, ότι για τα παλαιά κτίρια η κατάσταση 
είναι περίπου ίδια και σε καλύτερη τύχη βρίσκονται όσα έχουν 
συντηρηθεί και δεν έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Όμως για 
τις νεότερες κατασκευές, υπογράμμισε ότι οι ελληνικές είναι 
σαφώς πιο ανθεκτικές σε σεισμό σε σχέση με τις αντίστοιχες 
ιταλικές. Στην ομιλία του -στην οποία, μεταξύ άλλων, παρευ-
ρέθηκε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης 
Καπάκης- ο κ.Λέκκας ανέφερε ότι η Ιταλία, η Ελλάδα και η 
Τουρκία συγκεντρώνουν το 80% περίπου της σεισμικής ενέρ-
γειας της Ευρώπης. Τόνισε όμως ότι η γεωδυναμική κατάσταση 
στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική από εκείνη της Ιταλίας και 
ότι οι δύο χώρες έχουν πολύ διαφορετικές συνθήκες σεισμι-
κότητας. 

Δημοσίευμα για τον αντισεισμικό έλεγχο και την κατάσταση  
των κτιρίων στη χώρα

Το κτίριο «φάντασμα» του Κεράνη το οποίο ανήκει στο Δημόσιο, δόθηκε με sale and lease 
back στην Πανγαία και έμενε επί σχεδόν 20 χρόνια αναξιοποίητο, βρήκε τον πρώτο της 
ένοικο. Όπως αναφέρει το ered.gr, ο… «τολμηρός» φορέας που κατέβηκε στο κτίριο της 
Θηβών είναι η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, η Γραμματεία δηλαδή που ασχολείται 
με τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων (NPL’s). Με επικεφαλής τον Φώτη Κουρμούση, 
η Ειδική Γραμματεία κατέβηκε πρώτη στο πολύπαθο κτίριο που φιλοξενούσε άλλοτε το 
καπνεργοστάσιο και αγοράστηκε από το Δημόσιο στα τέλη της δεκαετία του 1990. Σε πρώ-
το στάδιο θα φιλοξενηθούν περί τα 45 άτομα με στόχο να φτάσουν σύντομα τα 85 και σε 

πλήρη λειτουργία να διαθέτει πάνω από 110 εργαζόμενους. «Μένει τώρα να δούμε αν θα 
ακολουθήσουν και άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, όπως έχει υποσχεθεί ο 
Τρύφων Αλεξιάδης ή θα επικρατήσουν συνδικαλιστές και άλλοι που δεν θέλουν να χάσουν 
τις… ανέσεις και την αγορά της οδού Ερμού», προσθέτει η ιστοσελίδα. Υπενθυμίζονται ότι 
το κτίριο του Κεράνη έχει κοστίσει στο Δημόσιο πάνω από 70 εκατ. ευρώ για αγορά, ανα-
κατασκευή, φύλαξη τα τελευταία χρόνια. Είχαν γίνει προσπάθειες να μετακομίσουν από 
υπουργεία ΥΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Οικονομικών), υπηρεσίες (ΕΕΕΤ, Επιτροπή Παιγνίων) 
μέχρι δικαστήρια (Πειραιά) αλλά... εις μάτην.

«Γεμίζει» το κτίριο του Κεράνη στη Θηβών



Η Oracle επενδύει σε Διεθνές Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Ελλάδα

Νέα σχολεία μέσω ΣΔΙΤ διεκδικεί ο Δήμος Χανίων

Εγκρίθηκε το προσχέδιο Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου  
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Γρεβενών

Στην επανεκκίνηση του έργου ανάπτυξης των VLTs στην Ελλάδα προχωρά ο ΟΠΑΠ

Τη δημιουργία διεθνούς Κέντρου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Αθήνα ανακοίνω-
σε η Oracle. Το Κέντρο, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2016, καλύπτει 
την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις εταιρικής ασφάλειας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες 
σχεδιασμού αρχιτεκτονικής και υλοποίησης, οι οποίες παρέχονται από το Oracle Consulting στην 
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, τα Βαλκάνια, 
τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου, τη Σαουδική Αραβία και τη 
Βόρειο Αφρική. Το νέο Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας λειτουργεί ως ένας κε-
ντρικός κόμβος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλείας και εξειδικευμένων υπηρεσιών 
υλοποίησης σε αυτή τη διευρυμένη γεωγραφική περιοχή, καλύπτοντας το σύνολο του τεχνολο-
γικού χαρτοφυλακίου της Oracle για Cloud, On-premises και υβριδικές υλοποιήσεις. Οι τομείς 
εστίασης του Κέντρου περιλαμβάνουν διαχείριση ταυτοτήτων, διακυβέρνησης και πρόσβασης, 
ασφάλεια δεδομένων, διαχείριση API, υπηρεσίες ασφαλείας web, mobile και βάσης δεδομένων. 
Αυτή η νέα επένδυση της Oracle στην Ελλάδα ενδυναμώνει και επεκτείνει τον τοπικό και περιφε-
ρειακό ρόλο του Oracle Consulting. Η ομάδα του Oracle Consulting που ήδη εργάζεται στην «καρ-
διά» του Κέντρου, αποτελείται από 16 ικανούς και νέους Έλληνες συμβούλους, με τεχνογνωσία 
και εμπειρία σε ευρέως αξιοποιούμενες μεθοδολογίες ασφάλειας και ενοποίησης. Η ομάδα έχει 
ήδη υλοποιήσει λύσεις Oracle Enterprise Security σε κορυφαίες τράπεζες και τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισμούς στην Ελλάδα, επεκτείνοντας πρόσφατα τις υπηρεσίες της στη Σαουδική Αραβία και 
το Λίβανο. Ο Κυριάκος Ρήγας, Consulting Senior Director Μέσης Ανατολής, Σαουδικής Αραβί-
ας, Βορείου Αφρικής, Ελλάδας & Κύπρου της Oracle Ελλάς, δήλωσε: «Τα τελευταία 2-3 χρόνια, 
έχουμε δει μία σημαντική αύξηση στη ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης έργων 

ασφαλείας στην Ελλάδα και τη γεωγραφική περιοχή ευθύνης μας. Ως κομμάτι του μακροχρόνι-
ου σχεδιασμού του τμήματος, λήφθηκε η απόφαση να επενδύσουμε στη δημιουργία αυτού του 
εξειδικευμένου Κέντρου και να μεγαλώσουμε σημαντικά την ομάδα. Η τοπική ομάδα του Oracle 
Consulting έχει έναν ήδη διευρυμένο ρόλο, υποστηρίζοντας αναδυόμενες αγορές της περιοχής 
ΕΜΕΑ. Η ομάδα του Κέντρου, η οποία απαρτίζεται ήδη από 16 συμβούλους και είναι ένα δυναμικό 
μείγμα έμπειρων συμβούλων και νέων, ταλαντούχων πτυχιούχων ελληνικών πανεπιστημίων, έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς και πολύ αποτελεσματικά σημαντικότατα έργα ασφαλείας της ελληνικής 
αγοράς. Σχεδιάζουμε να διπλασιάσουμε τον αριθμό των συμβούλων της ομάδας, μέχρι τα τέλη 
του οικονομικού μας έτους». «Άλλη μία πολύ σημαντική επένδυση της Oracle στην Ελλάδα, με 
πολλαπλά οφέλη για την τοπική αγορά, η οποία αποδεικνύει αφενός μεν το ταλέντο των Ελλήνων 
επαγγελματιών Πληροφορικής αφετέρου δε το πόσο επίκαιρη και σημαντική είναι η ασφάλεια ως 
τάση για κάθε οργανισμό. Η Oracle παρέχει ήδη τις λύσεις, αλλά και τις συμβουλευτικές υπηρε-
σίες σχεδιασμού αρχιτεκτονικής και υλοποίησης που απαιτούνται για τη διαχείρισή της τοπικά, 
αλλά και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Όπως το Cloud, έτσι και η ασφάλεια αποτελεί μία 
από τις περιοχές-κλειδιά όπου νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται καθημερινά και με ταχείς 
ρυθμούς» σχολίασε ο Αντώνης Μονοκρούσος, Country Leader, Oracle Ελλάς & Cluster Leader 
Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, Αλβανίας, Κοσόβου & ΠΓΔΜ. Όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου 
χθες, δεδομένου του ρυθμού αύξησης των έργων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, το Oracle 
Consulting αναζητά και θα προσλάβει επιπλέον 15 συμβούλους για την ενδυνάμωση του Κέντρου. 
Οι σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν εξελιγμένες δεξιότητες σε Java, ενώ οι γνώσεις διαχείρισης 
πρόσβασης & ταυτότητας θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.

Προχωρούν άμεσα οι διαδικασίες για την κατασκευή 
σχολικών μονάδων του δήμου Χανίων, με τη μέθο-
δο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
(Σ.Δ.Ι.Τ.), σε περιοχές που υπάρχει στεγαστικό πρό-
βλημα λόγω έλλειψης επαρκών αιθουσών. Όπως 
ανακοίνωσε ο δήμος Χανίων, στο πλαίσιο συνάντη-
σης που πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του 

υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη, ο δήμαρχος 
Χανίων Τάσος Βάμβουκας, έλαβε τη διαβεβαίωση ότι 
θα ξεκινήσουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες, με τη 
συνδρομή της κρατικής εταιρείας Κτιριακές Υποδομές 
Α.Ε. (πρώην Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων - Ο.Σ.Κ.), 
προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες περιπτώ-
σεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της δημοτι-

κής αρχής. Ο δήμος Χανίων έχει υποβάλει πρόταση 
προς την κυβέρνηση για την κατασκευή 10 νέων σχο-
λικών μονάδων με τη μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ.. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του δήμου Χανίων, στην περιοχή της Ατ-
τικής ήδη παραδίδονται σταδιακά 25 μονάδες με αυτή 
τη μέθοδο, ενώ σχετικές διαδικασίες δρομολογούνται 
και στη Θεσσαλονίκη.

To προσχέδιο Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) 
Γρεβενών, με τίτλο “ΓΡΕΒΕΝΑ 2020”, ενέκρινε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το προσχέδιο έχει προϋπολογιζόμενη δημό-
σια δαπάνη 11,3 εκατ. ευρώ, η οποία επιχορηγείται εξ ολοκλήρου από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το προσχέδιο περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν 
στην ανάδειξη των Γρεβενών ως εξαιρετικού τουριστικού προορισμού, με την αξιοποίηση των 

φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Συμπεριλαμβάνονται δράσεις που αφο-
ρούν την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας και ειδικά του μανιταριού, καθώς και των τοπικών 
αγροκτηνοτροφικών προϊόντων, με παράλληλη ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, 
προβλέπονται αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην παραποτάμια περιοχή της πόλης, έργα 
εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια και δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ αποφάσισε ότι 
υπάρχουν όλες οι κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν 
στην εταιρεία να επανεκκινήσει τον σχεδιασμό της για τη 
λειτουργία των VLTs στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη από το 
ΔΣ, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέου Κανονισμού Δι-
εξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων 
(VLTs) από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(απόφαση υπ' αριθμ. 225/2/25.10.2016 που δημοσιεύτηκε 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ.Φύλλου 3528, τεύ-
χος 2ο την 01/11/2016), σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. 
Σημειώνεται ότι ο νέος κανονισμός που αποφασίστηκε 
από την ΕΕΕΠ καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό 
πλαίσιο, που εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τα 
δημόσια έσοδα και ταυτόχρονα επιτρέπει την οικονομική 
βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των 
VLTs για τον ΟΠΑΠ και τους συνεργάτες του. Το νέο ρυθ-
μιστικό πλαίσιο για τα παιγνιομηχανήματα εκμεταλλεύεται 

πλήρως τις δυνατότητες της πλέον σύγχρονης τεχνολογί-
ας παιγνίων και αξιοποιεί με ολοκληρωμένο τρόπο όλα 
τα διαθέσιμα περιοριστικά μέτρα για την προστασία των 
παικτών, βάσει διεθνών βέλτιστων πρακτικών για το υπεύ-
θυνο παιχνίδι, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Επιπλέον, 
ο ΟΠΑΠ θα προχωρήσει αναλόγως στην προσαρμογή του 
ύψους των απαιτήσεων του έναντι του Ελληνικού Δημο-
σίου, στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας ενώπιον του 
Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου.
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Τι ειπώθηκε στην πρώτη εκδήλωση του Facebook στην Αθήνα
«Κονδύλια περίπου 1,5 δισ. ευρώ έχουν δεσμευτεί 
στα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ψηφιακή οι-
κονομία» ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης 
Χαρίτσης, στην πρώτη εκδήλωση του Facebook στην 
Αθήνα, με τίτλο «Boost your Business». Στην ομιλία 
του, ο υφυπουργός σκιαγράφησε τις πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης για την ανάσχεση του κύματος φυγής των 
νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. «Κάθε συζήτηση που 
αφορά την ανάπτυξη και το μετασχηματισμό της οικο-
νομίας, την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης 
και την αναδιανομή του πλούτου, έχει στον πυρήνα της 
την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτη-
μα» σημείωσε ο κ. Χαρίτσης. Ένα από τα πιο εμφανή 
πεδία παρέμβασης είναι η ψηφιακή οικονομία, είπε ο 

υφυπουργός. Στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ υπάρχει η 
μέριμνα, ώστε όλες οι σχετικές δραστηριότητες να είναι 
επιλέξιμες είτε αφορά τη στήριξη της νεοφυούς επι-
χειρηματικότητας (start-ups), την ενίσχυση των νέων 
ερευνητών και ερευνητριών και τη σύνδεση της επιχει-
ρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα είτε την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα. Για 
το πρώτο σκέλος, έχουν δεσμευτεί κονδύλια συνολικού 
ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ για το δεύτερο σκέλος το σύνο-
λο των διαθέσιμων πόρων ξεπερνά το 0,5 δισ. ευρώ. Ο 
κ. Χαρίτσης τόνισε: «Οι δράσεις στήριξης της επιχειρη-
ματικότητας που επενδύει στην έρευνα και την τεχνο-
λογία, δεν εξαντλούνται στο νέο ΕΣΠΑ. «Αξιοποιούμε 
συντονισμένα και συμπληρωματικά όλα τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, στο πλαίσιο μίας ολοκληρω-
μένης στρατηγικής, προκειμένου η ελληνική οικονομία 
να μετασχηματιστεί σε μία οικονομία με υψηλό ψηφια-
κό αποτύπωμα. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, το "Ταμείο 
Συμμετοχών" (Fund of Funds), το Σχέδιο Γιούνκερ, η 
διεύρυνση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, υπηρετούν τον ίδιο στρατηγικό προσα-
νατολισμό». Ο υφυπουργός επεσήμανε, επίσης ότι «η 
ψηφιακή οικονομία δεν αφορά μόνο σε εφαρμογές 
και υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών. Αφορά σε όλους τους δυναμικούς τομείς της 
οικονομίας (αγροδιατροφή, τουρισμός, υγεία, κλπ) που 
μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία από όλο το εύρος 

της ψηφιακής εποχής». Υπογράμμισε ότι στόχος είναι 
να δημιουργηθεί ένα υγιές παραγωγικό οικοσύστημα, 
ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αντλούν όλους 
τους απαραίτητους πόρους, προκειμένου να είναι βιώ-
σιμες και ανταγωνιστικές, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, 
τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των εργαζομέ-
νων. «Η ανάγκη για δίκαιες και ανθρώπινες εργασιακές 
σχέσεις αποτελεί κρίσιμη πρόκληση για την ψηφιακή 
οικονομία», σημείωσε ο υφυπουργός.
Με την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληρο-
φοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και 
Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) που προωθεί η κυβέρνηση, ο κάθε 
επιχειρηματίας θα μπορεί μέσω μιας απλής εφαρμογής 
του τηλεφώνου του να ξεκινάει τη λειτουργία της επι-

χείρησής του. Αυτό ανέφερε στην ομιλία της στην εκδή-
λωση η υφυπουργός, αρμόδια για Θέματα Βιομηχανίας, 
Θεοδώρα Τζάκρη, υπογραμμίζοντας ότι κεντρική προ-
τεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης 
-η οποία αντανακλάται και στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 
για την αξιοποίηση του «ΕΣΠΑ 2014-2020»- είναι η 
πλήρης αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την υπο-
στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της παραδοσι-
ακής βιομηχανίας και την υιοθέτηση καινοτομιών. Η κ. 
Τζάκρη υποστήριξε στην παρέμβασή της πως η χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
των επιχειρήσεων και υπογράμμισε πως «στο πλαίσιο 
μιας αναδυόμενης νέας ή ψηφιακής οικονομίας, η τα-
χύτατη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες 
για καινοτομία, μεγέθυνση και απασχόληση». Προς 
αυτή την κατεύθυνση, συνέχισε η ίδια, κινούνται όλα τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί και είναι 
πλέον διαθέσιμα, όπως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος και 
το ΕΣΠΑ, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ε.Π. «Ανταγωνιστι-
κότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 
(ΕΠ.ΑΝ.Ε.Κ.) το οποίο θα διαθέσει περί στα έξι νέα προ-
γράμματα συνολικής δαπάνης 404 εκατ. ευρώ. Η Υφυ-
πουργός παρουσίασε αναλυτικά τα προγράμματα «Σύγ-
χρονη Μεταποίηση» ύψους 100 εκατ. ευρώ, «Ενίσχυση 
επιχειρηματικών σχεδίων στην περιβαλλοντική βιομη-
χανία» ύψους 30 εκατ. ευρώ, «ανάπτυξη Επιχειρηματι-

κών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και 
Εφοδιαστική Αλυσίδα», ύψους 40 εκατ. ευρώ, «Ενίσχυ-
ση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας», προϋπολογισμού 
80 εκατ. ευρώ, «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΜμΕ», 
προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ «Αξιοποίηση Επιχει-
ρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», 
προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ, τα οποία έχει παρου-
σιάσει το newsletter του ΤΕΕ σε προηγούμενες εκδό-
σεις. Επιπλέον, η κ. Τζάκρη ανέφερε ότι για τη στήριξη 
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και προκειμένου 
να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί το ελληνικό Start-up 
οικοσύστημα ώστε να αυξηθούν τα πολλαπλασιαστι-
κά οφέλη που θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις, την 
απασχόληση και την οικονομία, σχεδιάζεται ήδη ένα νέο 
πρόγραμμα στο ΕΠΑΝΕΚ, με τίτλο «Καινοτομική Επι-
χειρηματικότητα», το οποίο θα διαρθρώνεται γύρω από 
δυο άξονες: Τη στήριξη ολοκληρωμένων επενδυτικών 
καινοτομικών σχεδίων και τη χρηματοδότηση μεμονω-
μένων εργαλείων (πατέντες, εξειδικευμένες μελέτες, 
πιστοποιήσεις κ.λπ.).  Οι στατιστικές, δείχνουν ότι το 89% 
των ατόμων που χρησιμοποιούν το Facebook στην Ελλά-
δα είναι συνδεδεμένα με την εταιρική σελίδα τουλάχιστον 
μίας μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης. «Πρόκειται για 
μια διαδικασία εκδημοκρατισμού του marketing υπέρ 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους τα 
ίδια εργαλεία, ώστε να αναπτυχθούν εύκολα και αποτε-
λεσματικά, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της τοποθεσίας 
τους, του κλάδου στον οποίο ανήκουν ή του επιπέδου των 
δεξιοτήτων τους». Αυτό επισημάνθηκε από τους ομιλητές 
στην σημερινή εκδήλωση του Facebook και του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σχετικά 
με την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι ψηφιακές 
λύσεις στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χρήση 
ψηφιακών εργαλείων από τις ελληνικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο. Παρ’ ότι η δυναμική των social media στην χώρα, 
βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 
(18% στην Ελλάδα έναντι 18% κατά μέσο όρο στην Ευρω-
παϊκή Ένωση), οι διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών υπολείπονται σημαντικά (6,1% στην Ελλάδα, 
16% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση). «Υπάρχουν 
πάνω από 60 εκατομμύρια μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ενεργά τις σελίδες του 
Facebook, επειδή παρέχονται δωρεάν, είναι εύχρηστες 
και έχουν καλή λειτουργία στα κινητά τηλέφωνα. Γενι-
κότερα, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανακαλύπτουν το 
Facebook για την επιχείρησή τους, επειδή γνωρίζουν ήδη 
να το χρησιμοποιούν για προσωπικούς λόγους: η δημι-
ουργία μιας σελίδας είναι εξίσου εύκολη με τη δημιουρ-
γία ενός προφίλ. Παράλληλα, στο Facebook βρίσκονται 
ήδη όλοι οι πελάτες" ανέφερε ο Facebook SMB Director 
Στέφανος Λουκάκος στην κεντρική ομιλία της εκδήλω-
σης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και μίλησαν και εκπρό-
σωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις οποίες έχει συμ-
βάλει καθοριστικά το Facebook, όπως είναι η ευρωπαϊκή 
διαδικτυακή υπηρεσία φύλαξης παιδιών Nannuka, αλλά 
και η εταιρεία ειδών παραλίας Sun of a Beach.
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Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις στο 4ο ελληνορωσικό φόρουμ ενέργειας
"Οι ενεργειακές μας σχέσεις, έχουν παρελθόν, παρόν και μέλλον. 
Όσο κι αν σεβόμαστε το παρελθόν, όσο κι αν δεσμευόμαστε από το 
παρόν, εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το μέλλον", είπε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός Ενέργειας. Τέλος ο Πάνος Σκουρλέτης 
περιέγραψε τα βήματα που υλοποιούνται για την ανάδειξη της χώ-
ρας μας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο με τους αγωγούς ΤΑΡ 
και ελληνοβουλγαρικό, την αναβάθμιση του σταθμού υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και την κατασκευή νέου στην 
Αλεξανδρούπολη και τις συζητήσεις με Ισραήλ, Κύπρο και Αίγυπτο 
για μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο μέσω 
Ελλάδας στην Ευρώπη.
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Μιχάλης Βερροιόπουλος, παρουσίασε τους βασικούς στό-
χους της ενεργειακής πολιτικής που περιλαμβάνουν την ασφάλεια 
και επάρκεια εφοδιασμού, την εξασφάλιση φθηνής ενέργειας για 
τους καταναλωτές συνολικά και ειδικά για τις ενεργοβόρες επιχει-
ρήσεις, τη δημιουργία αγορών, την ανάπτυξη ανταγωνισμού και την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή του Δικτύ-
ου (ΔΕΔΔΗΕ) Νίκος Χατζηαργυρίου, χαρακτήρισε μονόδρομο την 
ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων, τα οποία θα μετατρέψουν τους 
καταναλωτές από παθητικούς σε ενεργητικούς και θα παράγουν 
έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, πολύ μεγάλης αξίας. Τα έξυπνα 
δίκτυα περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ, 
όπως και η τηλεμέτρηση της κατανάλωσης και η ανάπτυξη «πράσι-
νων» νησιών με μεγάλη, άνω του 70% διείσδυση των ανανεώσιμων 
πηγών.
Ο αναπληρωτής διευθύνων της ΔΕΗ Σταύρος Γούτσος, επεσήμα-
νε ότι η μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ πρεπει να επέλ-
θει από όλες τις κατηγορίες καταναλωτών και όχι μόνο από τα πιο 
κερδοφόρα τμήματα. Είπε, ακόμη ότι οι τιμές απορρόφησης της 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι εξωπραγματικές και επιβαρύ-
νουν τη ΔΕΗ, όπως και ο προσωρινός μηχανισμός αποζημίωσης 
ισχύος, οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, οι οποίες, όπως υποστήριξε, την 
επομενη διετία, θα ζημιώσουν τη ΔΕΗ κατά 300 εκατ. ευρώ. Τέλος, 
ανέφερε ότι οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς εργολάβους, πολλές 
από τις οποίες, όπως είπε, είναι ληξιπρόθεσμες, φθάνουν στα 900 
εκατ. ευρώ, όμως, την ίδια στιγμή, το Δημόσιο οφείλει στη ΔΕΗ 
250 εκατ. από κατανάλωση ενέργειας, 600 εκατ. για την παροχή 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της περιόδου 2012-2015, ενώ οι συσ-
σωρευμένες οφειλές της ΛΑΡΚΟ ειναι 250 εκατ. και αυξάνονται 
κατά 5 εκατ. το μήνα.
Πάντως, ο Γ.Γ. του υπουργείου κ. Βερροιόπουλος αμφισβήτησε την 
αναφορά περί επιβάρυνσης της ΔΕΗ από τις ανανεώσιμες πηγες 
ενέργειας, λέγοντας ότι η συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά ευνοεί 
τους προμηθευτες και, κυρίως, τη ΔΕΗ, όφελος το οποίο, ως τώρα, 
παρέμενε αποκλειστικά σε αυτούς. Επίσης, για το θέμα των υπη-
ρεσιών κοινής ωφέλειας και το ΕΤΜΕΑΡ, ο κ. Βερροιόπουλος είπε 
ότι, αν υπάρχουν οφειλές με εκκαθαρίσεις που έπρεπε να γίνουν 
οι αρμόδιοι θεσμικοί παράγοντες πρέπει να τις κάνουν, για να απο-
δοθούν τα χρήματα στη ΔΕΗ.
Πρόσκληση σε ρωσικές εταιρείες για συνεργασία και κοινές επεν-
δύσεις στα Βαλκάνια απηύθυνε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης, από το βήμα του ελ-
ληνορωσικού φόρουμ, που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Όπως 
τόνισε ο κ. Παναγιωτάκης, η στρατηγική της ΔΕΗ περιλαμβάνει 
επέκταση σε νέες αγορές σε συνεργασία με ξένες εταιρείες. 
«Έχουμε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουμε στην ολοκλήρωση 

της αγοράς των Βαλκανίων ως βασικός συμμετέχων σε αυτήν» τό-
νισε ο επικεφαλής της ΔΕΗ. «Υπαρχει πλούσιο υδροδυναμικό και 
λιγνίτης, αλλά και δυνατοτήτες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φυσικό αέριο, όπως και πολύ μεγάλες προοπτικές στο πλαίσιο 
της πολιτικής αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών και στα δίκτυα διανομής. Θα αναπτύξου-
με την παρουσία στις χώρες αυτές σε όλους τους τομείς. Αναζη-
τούμε συνεργασίες με τοπικές, ελληνικές, αλλά και με ρωσικές 
εταιρείες, θα ήταν χαρά μας να αναπτύξουμε συνεργασίες σε επι-
χειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις» ανέφερε, επίσης. Ο 
κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τα σχέδια της ΔΕΗ για επέκταση σε 
αγορές τόσο ευρωπαϊκών όσο και τρίτων χωρών (Βουλγαρία, Αλ-
βανία, Τουρκία, Ιράν, Αίγυπτος), ενώ για την εσωτερική αγορά οι 
επενδύσεις τόσο στη συμβατική παραγωγή και την περιβαλλοντική 
αναβάθμιση μονάδων όσο και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
θα προχωρήσουν σε συνεργασία με ιδιώτες. Επεσήμανε δε ως πα-
ράδειγμα τη συνεργασία με την κινεζική CMEC για την κατασκευή 
της δεύτερης λιγνιτικής μονάδας στη Φλώρινα. Τόνισε, τέλος ότι 
η ΔΕΗ αποσκοπεί να έχει ισχυρή παρουσία στις επενδύσεις στα 
δίκτυα διανομής για τη μετατροπή τους σε «έξυπνα», αλλά και στα 
δίκτυα μεταφοράς, ιδιαίτερα, ενόψει της αποκρατικοποίησης του 
ΑΔΜΗΕ. 

«Βιώσιμο» χαρακτήρισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Θό-
δωρος Κιτσάκος, το έργο του South European Pipeline που θα 
μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο πιθανώς μέσω Τουρκίας και στη 
συνέχεια μέσω Ελλάδας στην Ιταλία. Μιλώντας στο ελληνορωσικό 
ενεργειακό φόρουμ, ο κ. Κιτσάκος εξέφρασε την εκτίμηση ότι το 
έργο μπορεί να ξεκινήσει πολύ γρήγορα, μέσα στο 2017, επεσήμα-
νε ωστόσο ως βασική προϋπόθεση τον σεβασμό των αρχών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να εντα-
χθούν και άλλες εταιρείες στο έργο για το οποίο έχουν υπογράψει 
μνημόνιο συνεργασίας, η ΔΕΠΑ με τη ρωσική Gazprom και την 
ιταλική Edison. Ο κ. Κιτσάκος παρουσίασε τα σχέδια για επέκταση 
της παροχής φυσικού αερίου σε νέες περιοχές, πέρα από εκείνες 
στις οποίες είναι σήμερα διαθέσιμο, ενώ απηύθυνε πρόσκληση 
σε ιδιώτες να συμμετάσχουν στις επενδύσεις για την τροφοδο-
σία μεγάλων νησιών με φυσικό αέριο. Αναφέρθηκε επίσης στον 
αγωγό East Med που σχεδιάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από 
την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, στον ελλη-
νοβουλγαρικό αγωγό καθώς και στο νέο σταθμό υγροποιημένου 
φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Απηύθυνε τέλος μήνυμα 
προς τη ρωσική Gazprom, με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος, 20 
χρόνων από την έναρξη τροφοδοσίας της Ελλάδας με ρωσικό αέ-
ριο, ότι «θέλουμε στήριξη της ελληνικής αγοράς και στο μέλλον» 

«Η ΡΑΕ παρακολουθεί τις κινήσεις των προμηθευτών και αναμένει 
να περάσουν στους καταναλωτές τα οφέλη που προκύπτουν από τις 
δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγης της ΔΕΗ 
(ΝΟΜΕ)» ανέφερε η Νεκταρία Καρακατσάνη, μέλος της Ολομέλει-
ας της ΡΑΕ, μιλώντας στο ελληνορωσικό ενεργειακό συνέδριο. Η κ. 
Καρακατσάνη περιέγραψε, επίσης, τα βήματα για την προσαρμογή 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο λεγόμενο target model, που 
θα περιλαμβάνει σε πρώτη φάση τη σύνδεση της ελληνικής αγοράς 
με την ιταλική και τη βουλγαρική. 

Αναφέρθηκε, ακόμη, στις ευκαιρίες που προκύπτουν για τους 
καταναλωτές από την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, καθώς θα 
έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την καταναλωτική τους 
συμπεριφορά στις τιμές που θα διαμορφώνονται στην αγορά στη 
διάρκεια της ημέρας.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  ςελίδες 1-3 | 03/11/2016

Πληθαίνουν τα ανησυχητικά μηνύματα για την πορεία της 
οικονομίας κατά το τρέχον έτος. Οι προβλέψεις που έχουν 
ενσωματωθεί στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 
κάνουν λόγο για συρρίκνωση της ύφεσης μέσα στο 2016 στο 
-0,3%, την ώρα που το πρώτο εξάμηνο έκλεισε με άφεση 0,96%. 
Η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει το β’ εξάμηνο να κλείσει με 
θετικό πρόσημο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Ωστόσο, τα 
στοιχεία που έρχονται μέχρι τώρα στην επιφάνεια κινούνται σε 
αντίθετη κατεύθυνση.
Την ημέρα που έχει προγραμματιστεί η επανέναρξη των 
διαβουλεύσεων με το κουαρτέτο για την ολοκλήρωση της β’ 
αξιολόγησης, η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα ανακοινώνει την 
πορεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά το 3ο τρίμηνο 
της φετινής χρονιάς.
Έτσι, η 14η Νοεμβρίου θα είναι μια ακόμη κρίσιμη ημέρα καθώς 
θα αποτυπωθεί για πρώτη φορά στα επίσημα στοιχεία το αν 
επιβεβαιώνεται ή όχι η κυβερνητική πρόβλεψη για επιστροφή 
στην ανάπτυξη από το β’ εξάμηνο της φετινής χρονιάς. Με βάση 
το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το 2016 προβλέπεται ότι 
θα κλείσει με οριακή ύφεση της τάξεως του 0,3%. Δεδομένου 
ότι το πρώτο εξάμηνο έκλεισε με άφεση της τάξεως του 0,96% 
απαιτείται θετικό πρόσημο στο ΑΕΠ του β’ εξαμήνου προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος του -0,3% για το σύνολο της χρονιάς.
- Φλέγον θέμα η πορεία του ΑΕΠ 
Δεδομένου ότι ένα από τα ανοικτά μέτωπα της β’ αξιολόγησης 
είναι και το δημοσιονομικό (σ.σ: η εκτέλεση του φετινού 
προϋπολογισμού αλλά και οι προβλέψεις για τον προϋπολογισμό 
του 2017), η πορεία του ΑΕΠ κατά τη φετινή χρονιά αποτελεί 
φλέγον θέμα και για τη διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς 
ανάλογα με το πώς θα κλείσει η χρονιά σε επίπεδο ΑΕΠ θα 
προσαρμοστούν και οι προβλέψεις για την πορεία βασικών 
οικονομικών μεγεθών για το 2017.
Προφανώς, η πορεία του ΑΕΠ επηρεάζει και όλους τους 
οικονομικούς δείκτες που βρίσκονται στο επίκεντρο της 
διαπραγμάτευσης (π.χ. χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, πρωτογενές 
πλεόνασμα κ.λπ.). Μετά και την αναθεώρηση της εκτίμησης για 
την πορεία του ΑΕΠ κατά το α’ εξάμηνο της φετινής χρονιάς από 
την Ελληνική Στατιστική Αρχή, προέκυψε ότι το ΑΕΠ έφτασε 
στα 92,255 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 892 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 
το α’ εξάμηνο του 2015. Αυτό σημαίνει ότι για να επιτευχθεί σε 
όρους όγκου- ο περιορισμός της ύφεσης από το 0,96% στο α’ 
εξάμηνο, στο 0,3% στο σύνολο της χρονιάς, απαιτείται το ΑΕΠ 
του β’ εξαμήνου της φετινής χρονιάς να είναι κατά περίπου 500 
εκατ. ευρώ υψηλότερο συγκριτικά με το ΑΕΠ του β’ εξαμήνου του 
2015. Ο στόχος μπορεί να εκπληρωθεί με μια θετική μεταβολή όχι 
αναγκαστικά στο σκέλος της κατανάλωσης -σε αυτό το πεδίο τα 
μηνύματα είναι αντιφατικά καθώς ο Ιούλιος έκλεισε με σημαντική 
αύξηση στον δείκτη των λιανικών πωλήσεων, ενώ ο Αύγουστος 
έφερε μείωση συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα-, αλλά 
ακόμη και στο σκέλος των επενδύσεων. Ο «πήχης» είναι χαμηλά 
καθώς το περσινό β’ εξάμηνο ήταν αρνητικό και αυτό είναι ένα 

στοιχεία που ενισχύει την αισιοδοξία και των αναλυτών αλλά και 
του οικονομικού επιτελείου για επίτευξη του στόχου στο τέλος 
του έτους, ακόμη και αν η πορεία του ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο 
δεν είναι η αναμενόμενη.
- Ποια δεδομένα επηρεάζουν την πορεία του ΑΕΠ 
Από τα δεδομένα που επηρεάζουν την πορεία του ΑΕΠ στο 
διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου μέχρι στιγμής έχουν δοθεί στη 
δημοσιότητα τα ακόλουθα:
1. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο -ο οποίος 
σε σημαντικό βαθμό αποτυπώνει και την πορεία της ιδιωτικής 
κατανάλωσης που είναι το μεγαλύτερο «κομμάτι» του ΑΕΠ 
κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα 
περσινά κατά τον μήνα Ιούλιο (σ.σ.: ο γενικός δείκτης ήταν πέρυσι 
στις 69,2 μονάδες και φέτος διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στις 74,1 
μονάδες). Τον Αύγουστο, όμως, ο δείκτης υποχώρησε αισθητά 
σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό 
μήνα (72,8 μονάδες φέτος έναντι 75,1 μονάδων τον περασμένο 
Αύγουστο). Τα στοιχεία του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο 
κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εν πολλοίς θα κρίνουν και την πορεία 
της ιδιωτικής κατανάλωσης για ολόκληρο το τρίμηνο. Προς το 
παρόν υπάρχουν μόνο οι αρνητικές εκτιμήσεις στελεχών του 
λιανεμπορίου οι οποίοι και κάνουν λόγο για χειρότερη πορεία 
της αγοράς συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 
Μένει να φανεί πώς έχει αποτυπωθεί αυτό στα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (σ.σ.: τα στοιχεία για την πορεία του 
λιανεμπορίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο θα δημοσιευτούν στις 
30 Νοεμβρίου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα, στις 29 Νοεμβρίου, η 
ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει τη δεύτερη εκτίμησή της για την πορεία 
του ΑΕΠ κατά το 3ο τρίμηνο).
2. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ανακοινώσει στοιχεία για τις εμπορευματικές 
συναλλαγές της Ελλάδας μέχρι και τον Αύγουστο. Ο 
συγκεκριμένος μήνας ήταν αρνητικός για το ΑΕΠ καθώς οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,1%, συμπεριλαμβανομένων των 
πετρελαιοειδών (ή κατά 2 7,1 % χωρίς τα πετρελαιοειδή), ενώ 
οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,1 % (παρουσίασαν αύξηση 1,7% 
χωρίς τα πετρελαιοειδή). Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
μόνο κατά τον μήνα Αύγουστο ήταν 11,6% υψηλότερο συγκριτικά 
με το έλλειμμα του Αυγού στου του 2015. Αρνητικός μήνας ήταν 
και ο Ιούλιος καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 18,9%, ενώ 
οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,1% συγκριτικά με τον αντίστοιχο 
περσινό μήνα.
3. Αρνητική ήταν και η πορεία των εσόδων του τουρισμού κατά 
τον μήνα Αύγουστο καθώς, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδας, υποχώρησαν κατά 9,2% σε σχέση με τον αντί στοίχο 
μήνα του 2015, ενώ και σε επίπεδο οκταμήνου οι απώλειες 
φτάνουν στο 7,1 %. Τον φετινό Αύγουστο οι εισπράξεις ανήλθαν 
στα 3,158 δισ. ευρώ έναντι 3,477 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό 
μήνα. Και τον Ιούλιο οι εισπράξεις ήταν μειωμένες κατά 3,5% 
σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο, φτάνοντας στα 2,853 δισ. ευρώ 
έναντι 2,956 δισ. ευρώ πέρυσι.
4. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε μικρότερο 
πλεόνασμα κατά τον φετινό Αύγουστο σε σχέση με τον αντίστοιχο 
περσινό (1,821 δισ. ευρώ έναντι 2,199 δισ. ευρώ πέρυσι). Πολύ 
χειρότερη σε σχέση με πέρυσι ήταν η εικόνα του ισοζυγίου 
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αγαθών και υπηρεσιών κατά τον φετινό Ιούλιο, καθώς το 
πλεόνασμα περιορίστηκε στο 1,758 δισ. ευρώ έναντι 2,541 
δισ. ευρώ πέρυσι. Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου αναμένεται να 
ανακοινωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος γύρω στις 20-21 
Νοεμβρίου.
5. Κρίσιμο μέγεθος για την τελική εικόνα του ΑΕΠ κατά το 3ο και 
το 4ο τρίμηνο θα είναι οι επενδύσεις. Στο πρώτο εξάμηνο του 
2016 παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2015 
καθώς ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου ανήλθε στα 10,607 
δισ. ευρώ με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, όταν στο α’ 
εξάμηνο του 2015 ήταν 10,492 δισ. ευρώ. Μένει να φανεί όχι μόνο 
αν θα διατηρηθεί η αυξητική πορεία, αλλά και αν θα διευρυνθεί 
προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες είτε από την πλευρά 
της ιδιωτικής κατανάλωσης είτε από την πλευρά του εμπορικού 
ισοζυγίου. Η αύξηση θεωρείται αρκετά πιθανή καθώς αναμένεται 
να ολοκληρωθούν σημαντικές επενδύσεις μέσα στο τελευταίο 
δίμηνο του έτους, αρκεί να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

ΝΕΑ «ΦΕΣΙΑ» 8 ΔΙΣ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ «ΠΝΙΓΟΥΝ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

www.imerisia.gr

«Βρόχος» για την κυβέρνηση και τα κρατικά ταμεία, αποτελεί 
η δημιουργία νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις 
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Πάνω από 6,2 δισ. ευρώ 
φτάνουν τα κρατικά «φέσια».
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στο 
τέλος Σεπτεμβρίου το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
Δημοσίου (προς προμηθευτές και εκκρεμείς επιστροφές φόρων) 
ανήλθαν στα 6,2 δισ. ευρώ καταγράφοντας οριακή μείωση σε 
σχέση με τον Αύγουστο (μόλις 58 εκατ. ευρώ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΛΚ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου:
Τα χρέη προς προμηθευτές ανήλθαν στα 4,7 δισ. ευρώ από 4,9 δισ 
ευρώ τον Αύγουστο και 5,9 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου.
2,9 δισ. ευρώ είναι τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης.
888 εκατ. ευρώ οι οφειλές των νοσοκομείων.
374 εκατ. ευρώ τα χρέη των νομικών προσώπων του Δημοσίου.
356 εκατ. ευρώ οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.
209 εκατ. ευρώ τα χρέη των υπουργείων και των φορέων τους
1,4 δισ. ευρώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίες 
αυξήθηκαν σε σχέση με τον Αύγουστο που είχαν διαμορφωθεί 
στα 1,3 δισ. ευρώ.
Αν προστεθούν όμως σε αυτά και ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα 
Τελωνεία, επιστροφές ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, 
αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές 
πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή 
ελεύθερους επαγγελματίες, τότε ο λογαριασμός αγγίζει τα 8 δισ. 
ευρώ.
Το φαινόμενο αυτό, έχει προκαλέσει και νέα πίεση εκ μέρους των 
δανειστών που ζητούν μεγαλύτερη παρέμβαση για τις δαπάνες 
που θα πληρωθούν με τις επόμενες δόσεις που θα λάβει η 
κυβέρνηση από το δάνειο των 6 δισ. ευρώ για να πληρώσει τα 
χρέη που είχαν σωρευθεί στη διετία 2015-2016.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΒΑΖΟΥΝ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ 
Β’ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  ςελίδες 8-9 | 03/11/2016

Χαμένο παιχνίδι φαίνεται ότι θεωρούν οι δανειστές την 
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού 
προγράμματος προσαρμόζοντας ανάλογα το πρόγραμμα των 
επισκέψεών τους στην Αθήνα.
Παρά τη βιασύνη της ελληνικής πλευράς για ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης πριν από το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, 
οι εκπρόσωποι των θεσμών έχουν ήδη προγραμματίσει μια 
επίσκεψη μίας εβδομάδας από τις 14 μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου 
ως επόμενη φάση των απευθείας διαπραγματεύσεων με το 
οικονομικό επιτελείο στην Αθήνα.
Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τη χρηματοδότηση 
του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, το χάσμα για τις 
αλλαγές στα εργασιακά αλλά και μια σειρά από θέματα που 
βρίσκονται ακόμη ανοιχτά ως υπόλοιπα της πρώτης αξιολόγησης 
υποδεικνύουν ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα είναι πολύμηνη και 
δύσκολη.
Από την άλλη πλευρά, μετά τις χθεσινές διαδοχικές συσκέψεις 
για τα θέματα του υπουργείου Εργασίας στο οικονομικό επιτελείο 
έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου ώστε να αποφευχθεί 
το ενδεχόμενο να μπούμε στο 2017 με ανοιχτή τη δεύτερη 
αξιολόγηση. Ωστόσο έχει πέσει στο κλίμα της «αγρανάπαυσης» 
που προηγείται κάθε ανασχηματισμού ειδικά για υπουργεία που 
χειρίζονται σημαντικά θέματα της αξιολόγησης (π.χ. τα υπουργεία 
Ενέργειας και Εσωτερικών) κάνοντας την προσπάθεια ακόμη πιο 
δύσκολη. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να 
περάσει μέσα στις επόμενες μέρες δύο κρίσιμα τεστ.
Το πρώτο θα είναι το Eurogroup της Δευτέρας όπου ο 
υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος θα πρέπει 
εκτός από τη δεύτερη αξιολόγηση να δώσει εξηγήσεις και 
για τα θέματα της πρώτης αξιολόγησης τα οποία βρίσκονται 
ακόμη σε καθυστέρηση. Η τοποθέτηση των νέων διοικητικών 
συμβουλίων στις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες, το ταμείο 
αποκρατικοποιήσεων, η αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΗΕ είναι τα 
πιο σημαντικά από τα θέματα που καθυστερούν από τον Ιούνιο.
Το δεύτερο τεστ θα είναι η τηλεδιάσκεψη που θα γίνει την 
επόμενη εβδομάδα με τους θεσμούς όπου θα συζητηθούν όλα 
τα ανοιχτά θέματα της αξιολόγησης και κυρίως το κείμενο αρχών 
για τα εργασιακά ώστε τα δύο μέρη να καθορίσουν τη στάση τους 
για το επόμενο διάστημα. Αγκάθι τα ληξιπρόθεσμα Ανάμεσα στα 
θέματα που θα συζητηθούν θα είναι και αυτό που αφορά την 
εξέλιξη των ληξιπροθέσμων, αφού τα στοιχεία που ανακοίνωσε 
χθες το ΓΛΚ δείχνουν ότι το διάστημα Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 
παρά την καταβολή 1,5 δισ. από το δάνειο του ΕΜΣ γεννήθηκαν 
νέα ληξιπρόθεσμα ύψους 550 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ΓΛΚ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου 
φτάνουν στο τέλος Σεπτεμβρίου τα 6,22 δισ. ευρώ από 6,28 δισ. 
ευρώ που ήταν τον Αύγουστο και 7,2 δισ. ευρώ τον περασμένο 
Ιούνιο. Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πιο προβληματικοί 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα ασφαλιστικά ταμεία, 
συνεχίζουν να δημιουργούν νέα χρέη ενώ και η επιστροφή 
φόρων έχει καταστεί επίσης προβληματική.


