
Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε9 στο ΤΑΧΙS για τη υποβολή τροποποι-
ητικών δηλώσεων διόρθωσης των στοιχείων ακινήτων των φορολογούμενων. 
Ειδικότερα μέσω των τροποποιητικών δηλώσεων, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπο-
ρούν να διορθώσουν λάθη στα στοιχεία ακινήτων τους με βάση τα οποία υπο-
λογίστηκε ο ΕΝΦΙΑ του 2016. Στην περίπτωση που από τον επανυπολογισμό 
προκύψουν διαφορές στο ποσό του φόρου με το αρχικό εκκαθαριστικό του 
ΕΝΦΙΑ, θα γίνει συμψηφισμός στις επόμενες δόσεις καταβολής του φόρου. 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατά 13,6% έπεσε ο δείκτης αμοιβών επαγγελ-
ματιών και επιστημόνων (πχ μηχανικών, γιατρών, 
γιατρών κλπ.) το β΄τρίμηνο του 2016 σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2015, σύμφωνα με τα 
στοιχεία τα οποία δημοσίευσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. 
Σύμφωνα με το capital.gr, πρόκειται για τη μεγα-
λύτερη πτώση του σχετικού δείκτη από το β΄τρίμη-
νο του 2014, ενώ το ποσοστό της πτώσης του εν 
λόγω δείκτη το 2016 είναι τετραπλάσιο από το πο-
σοστό της πτώσης το 2015 (-13,6% το 2016 έναντι 
-3% το 2015). Παρότι οι αμοιβές των επαγγελμα-
τιών πέφτει διαρκώς, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να 
επιβάλλει το συνταξιοδοτικό χαράτσι 20% επί του 

εισοδήματος τους από την 1.1.2017, πέραν των 
επιπλόεν κρατήσεων για τους άλλους ασφαλιστι-
κούς πόρους. Μάλιστα όπως προκύπτει από τα 
μέχρι στιγμής δεδομένα, η εισφορά αυτή θα υπο-
λογιστεί το α΄ εξάμηνο του 2017 με βάση το 50% 
του εισοδήματος που δηλώθηκε το 2015, ενώ στο 
β΄τρίμηνο  του 2017 θα υπολογιστεί με βάση το 
50% του εισοδήματος που δηλώθηκε το 2016. 
Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τόσο το 
2015 όσο και το 2016 σημειώνεται συνεχής πτώ-
ση του δείκτη αμοιβών των επαγγελματιών και των 
επιστημόνων, η οποία είναι συνεχιζόμενη από το 
2011 και εντεύθεν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε χθες από την 
Ελλάδα και ακόμη 13 κράτη-μέλη να μετα-
φέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την oδηγία 
2013/55/ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων.  Η οδηγία 
προβλέπει ένα ευρωπαϊκό σύστημα για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσό-
ντων, απλοποιεί τους υπάρχοντες κανόνες 
και επιταχύνει τις διαδικασίες αναγνώρισης, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επαγ-
γελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε 
άλλο κράτος μέλος τηρούν τις απαιτήσεις 
της χώρας υποδοχής. Η οδηγία θα έπρεπε 
να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως 

τις 18 Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, η Αυστρία, 
το Βέλγιο, η Κύπρος, η Φινλανδία, η Γαλλία, 
η Γερμανία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, 
η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, 
η Σλοβενία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην 
Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας 
στο εθνικό τους δίκαιο. Τα κράτη μέλη έχουν 
πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να 
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πλήρη με-
ταφορά της οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασί-
σει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη 
στο Δικαστήριο της ΕΕ.

ΣΗΜΕΡΑ Πέφτουν οι αμοιβές  
των επιστημόνων

Κομισιόν κατά 13 κρατών για  
τα επαγγελματικά προσόντα

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:

•  Πέφτουν οι αμοιβές των επιστημόνων 
(σελ.1)

•  Κομισιόν κατά 13 κρατών για τα επαγγελ-
ματικά προσόντα (σελ.1)

•  Έτοιμο το Φετιχιέ Τζαμί στη Ρωμαϊκή 
Αγορά (σελ.3)

•  Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ (σελ.3)

•  Εντός του έτους θα αποφασιστεί το μέλ-
λον του αγωγού EAST MED (σελ.4)

•  Game Changer η επένδυση στο Ελληνικό 
(σελ.4)

•  Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι: ακόμη μία 
παράταση για την υποβολή προσφορών 
(σελ.4)

•  Δύο νέες τουριστικές επενδύσεις σε 
Εύβοια και Κρήτη (σελ.5)

•  Ανακοίνωσε τα αποτελέσματα Α εξαμή-
νου2016 η Attica Bank (σελ.6)

•  Συνεργασία για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
(σελ.7)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.10)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.11-12)

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

ΣΗΜΕΡΑ 30-09-2016 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

8
Οκτωβρίου

2016

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ναύπλιο: Ταυτότητα, Προστασία και 
Ανάπτυξη»       
ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ:  για τις Στατικές Μελέτες       
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Ε.Μ.Π. 

ACE-Hellas, υπό τη αιγίδα 
του Τμήματος Κεντρικής 
Μακεδονίας ΤΕΕ

20
Οκτωβρίου

2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο  HellasGIs
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφι-
κών Συστημάτων Πληρο-
φοριών

8-9
Δεκεμβρίου

2016

ΑΘΗΝΑ
➦  Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώ-
νει σήμερα (από τις πέντε το απόγευμα έως τα 
μεσάνυχτα) τη Βραδιά του Ερευνητή στο κτίριο 
Αβέρωφ του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων 
του Πολυτεχνείου.

   Το Ινστιτούτο Μάθησης στη Μηχατρονική 
διοργανώνει το 7ο διεθνές συνέδριο με θέμα: 
«Experimental/Process/SystemModeling/
Simulation/Optimization” το οποίο και θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Αθήνα, 5-8 Ιουλίου 2017.
To συγκεκριμένο συνέδριο οργανώνεται κάθε δύο 
χρόνια στην Αθήνα και συγκεντρώνει συνέδρους 
από τουλάχιστον 25 χώρες.
Πληροφορίες: Τηλ.:2110 127968, e-mail: 
info2017@epsmso.gr, ιστοσελίδες: www.epsmso.
gr, www.lfme.gr

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας διοργανώνουν -στις 7 Οκτω-
βρίου 2016- ενημερωτική ημερίδα για τους χρήστες 
των υπηρεσιών του Προγράμματος Παρατήρησης 
Γης (Earth Observation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Copernicus. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η ημε-
ρίδα στοχεύει στην ενεργότερη εμπλοκή (user uptake) 
των χρηστών –υπαρχόντων και δυνητικών– των υπη-
ρεσιών του Copernicus (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, 
πολίτες), μέσω της ευαισθητοποίησής τους και της 
αναλυτικότερης ενημέρωσής τους για τις δυνατότητες 
που παρέχονται από το πρόγραμμα. Παράλληλα, απο-
σκοπεί στην δημιουργία ενός πυρήνα χρηστών που θα 
αποτελέσουν την βάση για το μελλοντικό, διευρυμένο, 
δίκτυο χρηστών των υπηρεσιών Copernicus.
Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε πολλά 
υποσχόμενες και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες 
δεξαμενές δυνητικών χρηστών των υπηρεσιών του 
Copernicus, όπως οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 
καθώς και οι κοινότητες Γεωγραφικής Πληροφορίας 
(GI). Θα παρουσιαστούν επίσης υποσχόμενοι τομείς 
εφαρμογής με ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης, π.χ. ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας, προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή. 
Η εκδήλωση θα αποτελέσει την εναρκτήρια εκδήλωση 
μιας σειράς παρουσιάσεων-εκδηλώσεων που θα πραγ-
ματοποιηθούν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Πληροφορίες: Αλίκη Παππά (τηλ. 2131300093, e-mail: 
a.pappa@gsrt.gr, Μάριος Κόνιαρης (τηλ. 2131300094, 
e-mail: m.koniaris@gsrt.gr), http://www.copernicus.
eu/

  Ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Πειραιά διοργανώνει το 9ο 
Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού 
Δικαίου με θέμα: «Θαλάσσια 
ασφάλεια», 13 - 15 Οκτωβρί-
ου 2016.
Η θεματολογία του συνε-
δρίου θα κατανεμηθεί σε 
τρείς ενότητες: Η πρώτη 
ενότητα θα εστιάσει στο 
θεσμικό πλαίσιο που αφορά 
στην ασφαλή ναυσιπλοΐα, τη 
ναυτική καταλληλότητα και 
την ασφαλή εκμετάλλευση 
του πλοίου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η 
δεύτερη ενότητα εστιάζει στις επιπτώσεις πλημ-
μελειών της ασφάλειας στο φορτίο και εν γένει 
στην εκτέλεση των συμβάσεων ναύλωσης και 
θαλάσσιας μεταφοράς. Η τρίτη ενότητα αφιερώ-
νεται στον ανθρώπινο παράγοντα στη θάλασσα 
και καταλαμβάνει την προστασία των επιβατών, 
των πληρωμάτων και λοιπών επιβαινόντων. 
Τέλος, στο φετινό πρόγραμμα, θα προστεθεί 
η καινοτομία μίας στρογγυλής τράπεζας, στο 
πλαίσιο της οποίας ακαδημαϊκοί, νομικοί και 
εκπρόσωποι της αγοράς θα αναπτύξουν και θα 
συζητήσουν με τους συμμετέχοντες τα νομικά 
ζητήματα που προκύπτουν από το φαινόμενο 
της πειρατείας.
Η σύνθεση των διακεκριμένων ομιλητών, 
που προέρχονται από τη διεθνή ακαδημαϊκή 
κοινότητα και Πανεπιστήμια των κυριότερων 
ναυτικών χωρών, καθώς επίσης από διεθνείς 
οργανισμούς (ΙΜΟ, ILO, IOPC Funds), αλλά και 
τη διεθνή ναυτιλιακή αγορά (ISU) εγγυάται την 
υψηλή ποιότητα των εισηγήσεων και το γόνιμο 
διάλογο.

Πληροφορίες και εγγραφές: Ελένη Στεφανίδη 
(τηλ. 210-3678858, e-mail stefanel@nb.org) ή 
στην ιστοσελίδα: www.imlc2016piraeus.gr.

Διεθνές συνέδριο

Εκδήλωση για το πρόγραμμα 
Παρατήρησης Γης  

Συνέδριο για τη θαλάσσια ασφάλεια  
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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



Έτοιμο το Φετιχιέ Τζαμί στη Ρωμαϊκή Αγορά

Έργα για τη βελτίωση της ποιότητας νερού στα νησιά του Β. Αιγαίου

Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ
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Το αργότερο έως τον Νοέμβριο θα αποδοθεί στο κοινό το Φετιχιέ Τζαμί, γεγονός 
που θα προσθέσει ακόμη ένα συντηρημένο μνημείο στη Ρωμαϊκή Αγορά, μετά 
την πρόσφατη αποκατάσταση του Ωρολογίου Κυρρήστου (Αέρηδες), το οποίο, 
πλέον, είναι επισκέψιμο και στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με την προϊσταμένη 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, Ελένη Μπάνου, με την απόδοσή του, το 
Φετιχιέ Τζαμί θα καταστεί επισκέψιμο ως μνημείο, αλλά και ως χώρος όπου θα 
πραγματοποιούνται κατά διαστήματα περιοδικές εκθέσεις και άλλες δράσεις, οι 
οποίες θα σχετίζονται με την Αθήνα και τα μνημεία της. Συγκεκριμένα, η πρώτη 
δράση θα αφορά έκθεση ζωγραφικής μαθητών γυμνασίου με θέμα τα Γλυπτά 
του Παρθενώνα, η οποία θα συνοδεύεται και από κείμενα για την Αθήνα του 19ου 
αιώνα. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί, πιθανότητα, εντός του Ιανουαρίου 2017. 
Η αποκατάσταση του μνημείου έγινε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντι-
νών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, με στόχο την αντιμετώπιση δύο βασικών 
αναγκών του: Την άρση μίας σειράς προβλημάτων μορφολογικού χαρακτήρα 
και την επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων φθορών και βλαβών που 
είχαν καταγραφεί στο κτίριο. Έτσι, αναδείχθηκαν όλα εκείνα τα σημαντικά 
μορφολογικά στοιχεία του μνημείου, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά της 
οθωμανικής περιόδου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Το Φετιχιέ Τζαμί, γνωστό 
και ως Τζαμί του Σταροπάζαρου, βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της 
Ρωμαϊκής Αγοράς και έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Η 
ίδρυσή του, αρχικά, συνδέθηκε με την επίσκεψη του Μωάμεθ Β' του Πορθητή 
στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ως κτίσμα του 1458. Ωστόσο, νεώτερες 

μελέτες, σε συνδυασμό με ανασκαφικά δεδομένα, οδήγησαν στην εκ νέου 
χρονολόγησή του και την ένταξή του στο β' μισό του 17ου αι., πιθανότερα μεταξύ 
των ετών 1668-1670. Το μνημείο είναι κτισμένο σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό 
τύπο του «quatrefoil» ή «clover-leaf-cross-in-square», καθώς ο ευρύς κεντρικός 
τρούλος του στηρίζεται με τη βοήθεια τεσσάρων τεταρτοσφαιρίων σε σταυροειδή 
διάταξη. Το μνημείο ανεγέρθηκε στον χώρο των καταλοίπων δρομικού ναού 
βυζαντινών χρόνων άγνωστης ονομασίας, από τον οποίο ορατό σήμερα είναι 
μόνον τμήμα του, που δεν σώζεται σε ικανό ύψος. Πρόκειται για μία βασιλική, 
αρχικά μονόκλιτη, η οποία μεταγενέστερα επεκτάθηκε και μετατράπηκε σε 
τρίκλιτη. Αρχικά, χρονολογήθηκε στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους από τον 
Παύλο Λαζαρίδη, ο οποίος διενήργησε την πρώτη ανασκαφική έρευνα στον χώρο 
της μεταξύ των ετών 1963 και 1964, ενώ έχει προταθεί ακόμα ο 7ος αι. και η 
πρώιμη μεσοβυζαντινή περίοδος. Το 2010 ο καθηγητής Χαράλαμπος Μπούρας, 
με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της, τοποθέτησε την κατασκευή της τον 
8ο-9ο αι., άποψη που είναι γενικά αποδεκτή. Μετά την οθωμανική κατάκτηση, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανασκαφικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε 
το 2002, η χριστιανική βασιλική ή τμήμα της, τουλάχιστον, πιθανότατα κατά τον 
15 αι., με τη διαμόρφωση της κεντρικής κόγχης του ιερού βήματος του ναού σε 
μιχράμπ, μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος, που ίσως λειτουργούσε έως 
την ανοικοδόμηση του ιστάμενου Φετιχιέ Τζαμιού, οι εργασίες ανάδειξης και 
αποκατάστασης του οποίου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα από τις υπηρεσίες του 
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας 
Χριστιάνας Καλογήρου ενεργοποιήθηκαν στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» δύο προσκλήσεις 
που αφορούν:  
- Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλασσίων υδά-
των για χρήση ή / και για εμπλουτισμό του υδροφόρου 
ορίζοντα.
- Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης 
πόσιμου ύδατος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται 

στο ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ και δικαιούχοι 
των προσκλήσεων είναι η Περιφέρεια, οι Δήμοι και 
οι ΔΕΥΑ των νησιών του Βορείου Αιγαίου για έργα 
κατασκευής ταχυδιυλιστηρίων, δημιουργίας μονάδων 
αφαλάτωσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα 
προβλήματα ύδρευσης, ενίσχυσης υδραγωγείων για την 
κάλυψη αναγκών ύδρευσης (δεξαμενές, αντλιοστάσια, 
αγωγοί μεταφοράς ύδατος κ.α.), καθώς και έργα αντικα-
τάστασης, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης εσωτερικών 
δικτύων ύδρευσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα επάρκειας ή ποιότητας ύδατος. Η Περι-

φερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου 
δήλωσε σχετικά: «Αξιοποιώντας τα διαρθρωτικά ταμεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουμε τη δυνατότητα 
στους φορείς των νησιών μας να προετοιμάσουν και να 
υλοποιήσουν έργα στον τομέα της εξοικονόμησης ύδα-
τος και στη γενικότερη αναβάθμιση των υποδομών στα 
νερά. Τα έργα αυτά εξασφαλίζουν τη σταδιακή βελτίωση 
της ποιότητας και της επάρκειας στα ύδατα των νησιών 
μας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
και αντιμετωπίζοντας με τον τρόπο αυτό τις συνεχώς 
αυξανόμενες ανάγκες».

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 - πάμε Πολυτεχνείο για έρευνα
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: Κτίριο Αβέρωφ, Πολυτεχνείο Πατησίων, 
από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα - Είσοδος ελεύθερη
Την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, 1.500.000 επισκέπτες σε περισσότερες 
από 300 Ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, σε ένα θεσμό 
που κρατά 11 χρόνια. Βασικός στόχος της Βραδιάς είναι η προβολή και ανάδειξη 
του έργου των ερευνητών και της σπουδαιότητας του ρόλου τους στην επιστήμη και 
την κοινωνία στο ευρύ κοινό. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανοίγει τις πύλες 
του και φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, διοργανώνοντας τη Βραδιά του Ερευνητή 
στο ΕΜΠ την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στο εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ 
του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων του Πολυτεχνείου από τις πέντε το από-
γευμα έως τα μεσάνυχτα. Συμμετέχουν παρουσιάζοντας διαδραστικά τα καινοτόμα 
ερευνητικά τους επιτεύγματα περισσότερες από 100 ερευνητικές ομάδες
Δράσεις για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 
Πόσα πιάνει η Επιστήμη στην Πιάτσα. Ο Καραγκιόζης Ερευνητής. Ο πυρετός του 
χρυσού στο Πολυτεχνείο. Κυνήγι θησαυρού «Βρες τον Ερευνητή». Επόμενη στάση 
… διάστημα. Το αυτοκίνητο του μέλλοντος σας υποδέχεται στο Πολυτεχνείο. 
Welcome to Alice, a journey to the beginning of the universe. Να «βάλουμε 

πλάτη» να σηκώσουμε ξανά το γεφύρι της Πλάκας. Βγάλε selfie με την Έρευνα. 
Μικροί Μηχανικοί. Η έρευνα με λέξεις, αλλά … αλλιώς. Chem-e-car. Το Μουσείο 
Πειραμάτων … πειραματίζεται στο ΕΜΠ. Η Βραδιά του Ερευνητή πάει formula 
SAE. Από το Λαύριο στην Πατησίων. Κάνε τα όνειρά σου επάγγελμα. Ψηφιακές 
αφηγήσεις. A mineral night. Από το Πολυτεχνείο στα Ιεροσόλυμα. Πάμε Πολυτε-
χνείο για έρευνα – κάν’το εικόνα. Γίνε κι εσύ ερευνητής.
Πρόσκληση
H καθ. Αντωνία Μοροπούλου, Επιστημονική Υπεύθυνος του Έργου «Invitation to 
Researchers’ Night 2016-2017 Hellas» για το ΕΜΠ σας προσκαλεί στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ, που ανοίγει τις πύλες του και φέτος, για τρίτη συνεχή 
χρονιά, διοργανώνοντας τη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ την Παρασκευή 30 
Σεπτεμβρίου 2016 στο εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ του Ιστορικού Συγκροτήμα-
τος Πατησίων του Πολυτεχνείου από τις πέντε το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. 
Συμμετέχουν παρουσιάζοντας διαδραστικά τα καινοτόμα ερευνητικά τους 
επιτεύγματα περισσότερες από 100 ερευνητικές ομάδες - Δράσεις για όλες 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Βραδιάς του 
Ερευνητή στο ΕΜΠ στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: http://web.tee.gr/eidisis/prosklisi-
vradia-tou-erevniti-sto-emp-paraskevi-30-septemvriou-2016/



Εντός του έτους θα αποφασιστεί το μέλλον του αγωγού EAST MED

Game Changer η επένδυση στο Ελληνικό

Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι: ακόμη μία παράταση  
για την υποβολή προσφορών
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Τον Δεκέμβριο θα αποφασιστεί η βιωσιμότητα 
του αγωγού East Med, στη σύνοδο κορυφής 
που θα πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ, 
μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τη 
συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Γιούβαλ 
Στάινιτζ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το Ισραήλ θεωρεί ότι 
«η κατασκευή του εν λόγω αγωγού είναι η πιο 
ισχυρή, μακροπρόθεσμα, στρατηγική επιλογή», 
τόνισε, δεδομένου ότι το εν λόγω project έχει 
τη στήριξη και της ΕΕ, η οποία συμμετέχει 
με χρηματοδότηση των μελετών, καθώς ένα 
τέτοιο σχέδιο συνάδει με την ευρωπαϊκή 
πολιτική ενεργειακής ασφάλειας. Ο ισραηλινός 
υπουργός επέμεινε ιδιαίτερα στη στρατηγική 
αξία του αγωγού, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα 
θα γίνει σημαντικός διάδρομος, είτε προς τα 
Βαλκάνια, είτε προς την Ιταλία». Εξηγώντας τη 
σημασία του, ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια 
έγιναν κάποιες ανακαλύψεις στις οικονομικές 
ζώνες του Ισραήλ και της Κύπρου. Στο Ισραήλ 
ανακαλύψαμε δύο πεδία συνολικής ποσότητας 
900 δισ. κυβικών μέτρων (bcm), ποσότητα 
μεγαλύτερη από αυτήν που μπορούμε να 
καταναλώσουμε. Στην Κύπρο ένα μεγάλο πεδίο 
είναι η Αφροδίτη με 150 bcm, αλλά σύμφωνα 
με τις έρευνες το περισσότερο αέριο ακόμη δεν 

έχει ανακαλυφθεί. Οι εκτιμήσεις των εταιρειών 
θέλουν να έχουμε στο Ισραήλ ακόμη 2200 bcm 
και στην Κύπρο υπάρχει προοπτική επίσης για 
περισσότερο φυσικό αέριο. Συνολικά, μαζί με 
την Αιγυπτο, οι ποσότητες μπορούν να φτάσουν 
τα 9000-10000 bcm. Αν αυτό γίνει τα επόμενα 
χρόνια, η Ανατ. Μεσόγειος θα γίνει σημαντικός 
προμηθευτής της Ευρώπης, καθώς θα μπο-
ρέσει να αντικαταστήσει τα κοιτάσματα  της Β. 
Θάλασσας -Νορβηγίας, Ολλανδίας, Βρετανίας- 
που μειώνονται. Με αυτήν την προοπτική, η Ελ-
λάδα θα γίνει σημαντικός διάδρομος, είτε προς 
τα Βαλκάνια είτε προς την Ιταλία». Ερωτηθείς 
για τη σχέση του project με την προοπτική του 
Κυπριακού, απάντησε ότι η λύση του θα είναι 
καλή για την περιοχή, σημειώνοντας: «Ελπίζω 
να υπάρξει, αλλά δεν θα παίζει ιδιαίτερο ρόλο 
στο ενεργειακό». Εξέφρασε, δε, την εκτίμηση 
ότι η επίλυσή του θα έρθει νωρίτερα από την 
ειρήνευση της Μ. Ανατολής. Για το ενδεχόμενο 
εξομάλυνσης των σχέσεων με την Τουρκία, ση-
μείωσε ότι τα ενεργειακά σχέδια του Ισραήλ δεν 
θα αλλάξουν. «Δεν ξέρω αν ένα τέτοιο project 
είναι ρεαλιστικό», υπογράμμισε και πρόσθεσε 
ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει διάλογος εμπιστο-
σύνης, επισημαίνοντας: «Για μένα είναι σαφές 
ότι πρέπει να πουλήσουμε ισραηλινό, κυπριακό 

και αιγυπτιακό αέριο απευθείας στην Ευρώπη. 
Ο προορισμός είναι αυτός». Μιλώντας για τη 
στήριξη του project από την ΕΕ, είπε: «Έχω 
συζητήσει με τον Ευρωπαίο επίτροπο Μιγκέλ 
Αρίας Κανιέτε. Είχα μία ενδιαφέρουσα συνά-
ντηση μαζί του στο Αμπού Ντάμπι, πριν εννέα 
μήνες. Οι Ευρωπαίοι βλέπουν το Ισραήλ και την 
περιοχή ως σημαντικό προμηθευτή αερίου στην 
Ευρώπη». Αναφερόμενος στην οικοδόμηση 
«ενός σημαντικού στρατηγικού διαλόγου μετα-
ξύ των τριών δημοκρατιών της Ανατ. Μεσογεί-
ου, τα τελευταία χρόνια», απαρίθμησε τα θετικά 
αποτελέσματα: Περί τους 350.000 ισραηλινούς 
τουρίστες υπολογίζεται ότι επισκέφθηκαν αυτήν 
τη χρονιά την Ελλάδα και άλλοι 150.000 την 
Κύπρο. Επίσης, έχει ενισχυθεί η συνεργασία 
στον τομέα της ασφάλειας και στην πάταξη της 
τρομοκρατίας, για την ανίχνευση της οποίας το 
Ισραήλ διαθέτει ξεχωριστή τεχνογνωσία, ενώ οι 
δύο χώρες συνεργάζονται στην επιστημονική 
έρευνα και στον τομέα διαχείρισης των υδάτων. 
Τέλος, ο κ. Στάινιτζ εξέφρασε την προσδοκία ότι 
η Ελλάδα θα ξεπεράσει γρήγορα την οικονο-
μική κρίση και συμπλήρωσε ότι η οικονομική 
συνεργασία προχωράει, ανεξαρτήτως απ’ αυτό, 
και μάλιστα ενισχύεται σε δύσκολους καιρούς.

Η αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελ-
ληνικού συνδυάζει πολλές σημαντικές παραμέτρους και έχει 
πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. 
Θα αναδείξει τη χώρα ως σημαντικό επενδυτικό προορισμό και 
θα ενδυναμώσει το τουριστικό μας προϊόν μειώνοντας δραστι-
κά την εποχικότητα, επισήμανε σε συνέντευξη του στο CNBC 
ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας 
Αθανασίου. "Η δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να αλλάξει 
εντελώς το κλίμα και την ψυχολογία, τόσο των πολιτών όσο και 
των επενδυτών", ανέφερε ο κ. Αθανασίου. Επισήμανε επίσης ότι 
"η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην επενδυτική κοινότητα 
και εξωστρέφειας είναι βασικές προϋποθέσεις για την προσέλ-
κυση κεφαλαίων". "Πρόσφατα είχαμε κάποιες πολύ σημαντικές 
ιδιωτικοποιήσεις, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό, και τώρα 
πρέπει να αποδείξουμε ότι πραγματικά πιστεύουμε σε αυτές. Το 

Ελληνικό δεν είναι απλά ένα real estate project αλλά αποτελεί 
ένα game changer", υπογράμμισε ο κ. Αθανασίου. Υπενθυμίζε-
ται ότι η έναρξη των έργων για την αξιοποίηση της έκτασης του 
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού από την Lamda Development, 
εταιρίας που κέρδισε το σχετικό διαγωνισμό και υποστηρίζεται 
από τη διεθνή κοινοπραξία επενδυτών Global Investment Group, 
ο οποίος αποτελείται από τον Όμιλο Λάτση, την Κινεζική Fosun 
και την Eagle Hills με έδρα το Abu Dhabi, θα σηματοδοτήσει 
τη δημιουργία 70.000 νέων θέσεων εργασίας. Πρόκειται για το 
μεγαλύτερο έργο μικτής ανάπλασης στην Ευρώπη και ένα από τα 
μεγαλύτερα διεθνώς. Η έναρξη των έργων θα σηματοδοτήσει επί-
σης την ενίσχυση κλάδων που έχουν πληγεί καίρια από την κρίση, 
όπως των κατασκευών, της τσιμεντοβιομηχανίας, της χαλυβουργί-
ας, του κλάδου αλουμινίου, των προμηθευτών και μεταφορών από 
ευρύτατο τομέα προϊόντων αλλά και υπηρεσιών.

Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής προσφορών από τις 
ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες, αυτή τη φορά μέχρι τις 27 Οκτω-
βρίου 2016, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων. Ο διαγωνισμός για την Σύμβαση Παραχώρησης του Έρ-
γου: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία Συντήρη-
ση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου 
Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των 

οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ» αφορά ένα έργο 
– επένδυση 800 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΥΠΟΜΕΔΙ ορίζεται νέα 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών –που θα είναι και η καταλη-
κτική- μετά από επίσημο αίτημα που υπέβαλε προς το υπουργείο 
ΥΠΟΜΕΔΙ η συντριπτική πλειοψηφία από τις κοινοπραξίες εγχώ-
ριων και ξένων εταιρειών, οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και την υλοποίηση του έργου.
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Προχωρά – με διάλλειμμα – η ανακαίνιση του Makedonia Palace

Δύο νέες τουριστικές επενδύσεις σε Εύβοια και Κρήτη

Νομοθετική ρύθμιση για τη συνεργατική οικονομία πρωτίστως  
στον κλάδο του τουρισμού

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου ανακαίνισης του εσωτερικού του ιστορικού 
ξενοδοχείου "Makedonia Palace" στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διαθέτει πλέον τρεις 
ανακαινισμένους ορόφους και συγκεκριμένα τον έκτο, έβδομο και όγδοο. Η δεύτερη 
και τελική φάση του προγράμματος ανακαίνισης, το οποίο τιτλοφορείται REMAKE, θα 
ξεκινήσει τον Ιανουάριο (έως τότε δεν θα γίνουν άλλες εργασίες), ενώ το σύνολο του 
πρότζεκτ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2017. Το ξενοδοχείο θα λειτουργεί 
κανονικά έως το τέλος του 2016, οπότε και θα κλείσει επί τετράμηνο, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις και στους κοινόχρηστους χώρους. Η επένδυση για το 
συγκεκριμένο έργο αναμένεται να ξεπεράσει τα 12,4 εκατ. ευρώ, καθιστώντας το ένα 
από τα μεγαλύτερα που έχουν υλοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, στον χώρο της ανακαίνισης 
ξενοδοχείου. Το επενδυτικό πρόγραμμα, με το οποίο αλλάζει ριζικά το εσωτερικό τής 
ξενοδοχειακής μονάδας, υλοποιεί ο όμιλος Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ανέλαβε προ ετών το 
ξενοδοχείο με μακροχρόνια μίσθωση από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ (με την υποχρέωση να επενδύσει 
το ποσόν των 5 εκατ. ευρώ για την ανακαίνισή του). Πρόκειται για την πρώτη ριζική 

αναμόρφωση του ξενοδοχείου που σχεδίασε το περίφημο αρχιτεκτονικό γραφείο του 
Κωνσταντίνου Δοξιάδη στα 44 χρόνια λειτουργίας του (η πρώτη οικοδομική άδεια είχε 
εκδοθεί το 1966 και τα εγκαίνια έγιναν το 1972). Η επένδυση που θα απαιτήσει η ριζική 
ανακαίνιση, εκτιμάται ότι θα αποσβεστεί εντός επταετίας, όπως είχε γνωστοποιηθεί στη 
συνέντευξη Τύπου για την παρουσίασή του. Η δεύτερη φάση του έργου, η οποία όπως 
προαναφέρθηκε θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, θα περιλαμβάνει την ανακαίνιση των ορό-
φων που απομένουν (από τον πρώτο έως τον πέμπτο), των υπόλοιπων εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων, καθώς επίσης και όλων των εξωτερικών όψεων του ξενοδοχείου. Οι 
πλέον αισθητές αλλαγές αφορούν τον χώρο της ρεσεψιόν και του κεντρικού εστιατορίου-
μπαρ, που πλέον μετακινούνται προς την παραλία καθώς επίσης και ενός νέου χώρου 
στον 9ο όροφο του ξενοδοχείου. Το εστιατόριο - μπαρ θα προσφέρει πλέον θέα προς τη 
θάλασσα και τον Λευκό Πύργο. Παράλληλα, δημιουργούνται αναβαθμισμένη αίθουσα 
συνεδρίων, ένα ballroom 900 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ), λειτουργικό συνεδριακό κέντρο 
2.000 τετραγωνικών και spa center 450 τ.μ.

Δύο νέα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού 
υπάγονται στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του 
Ν. 3894/2010 με τις σχετικές αποφάσεις που δημοσιεύ-
τηκαν στο ΦΕΚ (3083Β΄/27.9.2016). Οι προτάσεις αυτές 
αξιολογήθηκαν από το Enterprise Greece, το οποίο 
εισηγήθηκε θετικά προς την Διυπουργική Επιτροπή 
Στρατηγικών Επενδύσεων διά του αρμόδιου Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τον χαρακτη-
ρισμό τους ως επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα, η 
οποία και τις ενέκρινε. Το ένα αφορά στη «Δημιουργία 

σύνθετης τουριστικής επένδυσης τύπου resort στον 
δήμο Καρύστου του Νομού Ευβοίας» της εταιρείας «RSR 
EAGLE RESORT EVOIA MEPE» και το δεύτερο στο επεν-
δυτικό σχέδιο «Elounda Hills» στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης 
της κοινοπραξίας «MIRUM HELLAS». Πρόκειται για δύο 
σύνθετα τουριστικά συγκροτήματα, τα οποία περιλαμβά-
νουν ξενοδοχειακές υποδομές, μαρίνες, ειδικού τύπου 
τουριστικές υποδομές και παραθεριστικές κατοικίες. Τα 
δύο έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 600 εκ. € και 
αναμένεται να δημιουργήσουν 600 άμεσες νέες θέσεις 

εργασίας, καθώς και πολλές έμμεσες. Οι επενδυτές 
έχουν δεσμευτεί να παράσχουν προσυμφωνημένα και 
μετρήσιμα ανταποδοτικά οφέλη στην τοπική και ευρύτερη 
περιοχή, όπως για παράδειγμα χορηγίες σε κοινωφελείς 
υποδομές, υποτροφίες και πρακτική εκπαίδευση νέων 
της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, οι εν λόγω επενδυτές 
έχουν δεσμευτεί ότι θα αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες των 
τοπικών επιχειρήσεων, καθώς και το εργατικό δυναμικό 
της περιοχής και ότι θα προμηθεύονται τοπικά προϊόντα 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τη νομοθετική ρύθμιση για τη συνεργατική οικονομία (οικονομία διαμοιρασμού, 
sharing economy), η οποία πρόκειται να εισαχθεί στο επόμενο διάστημα στην 
ελληνική Βουλή, παρουσίασε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Γιώργος Σταθάκης στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες. Ο υπουργός παρουσίασε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με 
την οικονομία διαμοιρασμού κυρίως στον τομέα του τουρισμού, που συνιστά και τον 
πρώτο τομέα δραστηριοποίησής της στη χώρα. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι 
να καθοριστούν σαφείς κανόνες για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας, 
ώστε να προστατευτεί το σημαντικό για την ελληνική οικονομία τουριστικό προϊόν και 
να εξασφαλιστούν δημόσια έσοδα. Εκτιμάται ότι ο τζίρος της οικονομίας διαμοιρασμού 
έχει ήδη ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ και παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Η συνεισφορά 
της στα τουριστικά και οικονομικά μεγέθη της οικονομίας θεωρείται σημαντική, και η 
Πολιτεία επιθυμεί την περαιτέρω ανάπτυξή της, θεσπίζοντας όμως παράλληλα σαφείς 
κανόνες για τη λειτουργία της, προστατεύοντας το σημαντικό για την ελληνική οικο-
νομία τουριστικό προϊόν και εξασφαλίζοντας δημόσια έσοδα. Γι’ αυτό και ο υπουργός 
τόνισε επίσης την ανάγκη θεσμοθετημένης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη και 
τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες (π.χ. airbnb) για την λυσιτελή εφαρμογή της φορολογικής 
νομοθεσίας σε αυτές τις δραστηριότητες. Αναφορικά με την προστασία των δικαιω-
μάτων εργαζομένων και καταναλωτών, αλλά και την αποτροπή φαινομένων αθέμιτου 
ανταγωνισμού, ο κ. Σταθάκης υπογράμμισε ότι απαιτείται σαφής διάκριση μεταξύ 
επαγγελματιών και περιστασιακά απασχολούμενων ιδιωτών στο πλαίσιο της οικονομίας 
του διαμοιρασμού, με βάση συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια. Συνολικά, η παρέμβαση 
του υπουργού Οικονομίας λειτούργησε ως συμβολή για την πλήρη εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με την ισορροπημένη ανάπτυξη 

της οικονομίας του διαμοιρασμού. Σε αυτό το πλαίσιο τα υπουργεία Οικονομικών και 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, πρόκειται να εισάγουν στη Βουλή σχετική νομο-
θετική ρύθμιση με τους εξής βασικούς άξονες:

1. Να καθοριστούν σαφή όρια ανάμεσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα που 
αναπτύσσεται μέσω της εκμετάλλευσης μικρής κλίμακας τουριστικών καταλυμάτων, 
και στην ευκαιριακή εκμετάλλευση από ιδιώτες επιπλέον ακινήτων που διαθέτουν με 
σκοπό την ενίσχυση του εισοδήματος τους.

2. Να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας χρηστών και τρίτων, διασφαλίζο-
ντας παράλληλα την ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

3. Να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα παραοικονομίας και φοροδιαφυγής που επακό-
λουθα έχουν δημιουργηθεί λόγω της απουσίας ρυθμιστικού πλαισίου.

Η νομοθετική διάταξη θα ρυθμίσει το τοπίο της οικονομίας διαμοιρασμού στον του-
ρισμό, αποτελώντας παράλληλα τον οδηγό για τη ρύθμιση και άλλων υπο-τομέων της 
οικονομίας διαμοιρασμού το επόμενο διάστημα. Αυτή η προσπάθεια δεν περιορίζε-
ται στην ελληνική αγορά, αντιθέτως, το υπουργείο Οικονομίας έχει ήδη προβεί σε 
μια σειρά παρεμβάσεων ενώπιον των αρμόδιων ομάδων εργασίας του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η οικονομικά ισορροπημένη και 
κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας του διαμοιρασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Τέλος, ο υπουργός υπέγραψε την Κοινή Πρωτοβουλία για την Τυποποίηση, η οποία 
αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, μέσω της 
αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της ένταξης του 
συστήματος σε μια ευρύτερη στρατηγική για την τόνωση της διεθνούς ανταγωνιστικό-
τητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 
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Στην επόμενη ημέρα κοιτά πλέον η Attica 
Bank, όπως επισημαίνεται σε χθεσινή της 
ανακοίνωση για τα αποτελέσματα εξα-
μήνου. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται «η 
Attica Bank, γυρίζοντας ουσιαστικά σελί-
δα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις που 
επέφερε το πόρισμα του SSM και της Τρά-
πεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) και βασιζόμενη 
στην δυναμική της νέας διοίκησης συνε-
χίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. Παρά 
τις επιθέσεις που δέχθηκε και τη διοικη-
τική εκκρεμότητα του τελευταίου διαστή-
ματος, η Attica Bank συνεχίζει ομαλά την 
δραστηριότητά της, με στόχο την ενίσχυ-
ση του ρόλου της στην εγχώρια τραπεζική 
αγορά και την χρηματοδότηση των μικρο-
μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων». Κατά 
το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, 
η Attica Bank, παρά το δυσμενές οικονομι-
κό κλίμα και τις δυσχέρειες επιχειρήσεων 
και επαγγελματιών, μείωσε δραστικότατα 
τις ζημίες της έναντι της προηγούμενης 
χρήσης, ενώ ταυτόχρονα η κεφαλαιακή 
της επάρκεια παρέμεινε σε υψηλά επίπε-
δα, μεταξύ των υψηλότερων στο ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα. Ταυτόχρονα, τόσο οι 
καλύψεις των προβληματικών ανοιγμάτων, 
όσο και οι προβλέψεις, έναντι μελλοντικών 
κινδύνων, βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά 
επίπεδα, θωρακίζοντας αποτελεσματικά 
την τράπεζα. Οι κυριότερες εξελίξεις κατά 
τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου σύμφωνα με 
την ανακοίνωση, συνοψίζονται στα ακό-
λουθα:

• Ίδια Κεφάλαια 670,1 εκατ. ευρώ,

• Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών CET1 
17,2%,

• Δραστική μείωση ζημιών σε 9,9 εκατ. 
ευρώ, έναντι ζημιών 473,1 εκατ. στο αντί-
στοιχο εξάμηνο του 2015,

• Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων (NPE) 50%,

• Δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς 
συνολικά δάνεια 29,5%.

Αναλυτικότερα το αποτέλεσμα προ φόρων 
του ομίλου για το Α΄ εξάμηνο του 2016 δι-
αμορφώθηκε μεν σε ζημία 9,9 εκατ. ευρώ, 
έναντι όμως ζημίας 473,1 εκατ. ευρώ στην 
αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2015, 
καταγράφοντας έτσι δραστικότατη μείωση 
και ενισχύοντας τις προοπτικές επιστρο-
φής σε κερδοφόρο πορεία. Το μετά φό-
ρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία 
ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 300,3 
εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Τα 
συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, μετά από 
φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημία 10,1 

εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 304,2 εκατ. 
ευρώ τη συγκριτική περίοδο. Τα οργανικά 
κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων 
διαμορφώθηκαν σε 16,9 εκατ. ευρώ, ένα-
ντι οργανικών κερδών 41,1 εκατ. ευρώ 
περίπου τη συγκριτική περίοδο. Τα ίδια 
κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 
670,1 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργη-
τικού του ομίλου ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ. 
Σε ό,τι αφορά στην περίοδο που έληξε την 
30/06/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς 
χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν 
σε 20 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το 
υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων 
σε 1.188,2 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοι-
χούν στο 29,5% του συνολικού υπολοίπου 
των δανείων. Οι συνολικές προβλέψεις 
καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγ-
ματα (NPE) κατά ποσοστό 50%, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξα-
σφαλίσεις. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών 
μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,2%. 
Οι καθαροί τόκοι για τον όμιλο ανήλθαν 
σε 45 εκατ. ευρώ, έναντι 46,5 εκατ. ευρώ 
την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Τα λει-
τουργικά έξοδα, μετά την αφαίρεση των 
προβλέψεων για γενικούς λειτουργικούς 
κινδύνους, αυξήθηκαν κατά 6,2%. Εάν 
ληφθούν υπόψη και οι προσαρμογές που 
έλαβαν χώρα κατά τη συγκριτική περίοδο, 
η αύξηση σε απόλυτο αριθμό ανέρχεται σε 
1,8%. Οι δε αμοιβές μισθοδοσίας, οι οποί-
ες αποτελούν μέρος των λειτουργικών 
εξόδων, αυξήθηκαν κατά την 30/06/2016 
κατά ποσοστό 1,4%, έναντι της συγκριτικής 
περιόδου. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών 
διαμορφώθηκαν σε 8,1 εκατ. ευρώ, ένα-
ντι 11,6 εκατ. ευρώ κατά το Α΄ εξάμηνο 
του 2015, ήτοι μείωση της τάξης του 30% 
λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθη-
κών που επικράτησαν στην Ελληνική Οικο-
νομία, μετά την επιβολή των περιορισμών 
στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) 
και την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, που ακολούθησε. Σημειώνεται, 
όμως, ότι τα καθαρά έσοδα προμηθειών 
του Α΄ εξαμήνου 2016 παρουσιάζουν αύ-
ξηση της τάξης του 38,6%, σε σχέση με 
το Β΄ εξάμηνο του 2015, περίοδο για την 
οποία είχαν επιβληθεί οι περιορισμοί στην 
κίνηση κεφαλαίων.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2 δισ. 
ευρώ περίπου, μειωμένες κατά 6,7% σε 
σχέση με την 31/12/2015.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν 
σε 4 δισ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξης του 2,6%, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγή-

σεις, μετά από προβλέψεις, διαμορφώθη-
καν σε 2,8 δισ. ευρώ για την περίοδο που 
έληξε την 30/06/2016.

Τα μεγέθη του Α΄ εξαμήνου

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του 
πρώτου εξαμήνου 2016 της Attica Bank, η 
διοίκηση της τράπεζας ανέφερε: «Ο όμι-
λος, μετά την ανακεφαλαιοποίησή του στο 
τέλος του 2015, διαθέτει υψηλότατο δείκτη 
κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της τά-
ξης του 17,2%. Επίσης, το υψηλό ύψος προ-
βλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η 
τράπεζα, καλύπτει περίπου το 30% επί του 
συνόλου του υπολοίπου των δανείων, κάτι 
το οποίο, σε συνδυασμό με την μείωση του 
ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, έχει θωρακίσει σημαντικά 
τη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας. 
Η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, η οργανωτική αναδιάρθρωση και 
η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, 
παραμένουν οι κεντρικές συνιστώσες της 
στρατηγικής του ομίλου για το έτος 2016. Η 
δυνατότητα ανταπόκρισης στους στόχους 
αυτούς, αποτελεί την προϋπόθεση για την 
επαναφορά της τράπεζας στην δημιουργία 
εσωτερικού κεφαλαίου. Η σταθεροποίηση 
της ελληνικής οικονομίας με την ολοκλή-
ρωση των αναγκαίων προσαρμογών, για 
τις οποίες έχει δεσμευθεί, θα οδηγήσει 
σε ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας 
και της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Ήδη 
η θετική πρώτη αξιολόγηση του Ιουνίου 
2016, που συνοδεύτηκε από τη σταδιακή 
χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην 
κίνηση κεφαλαίων, δημιουργούν τις προ-
ϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου 
αυτού. Η ρευστότητα του τραπεζικού συ-
στήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγο-
νός που αποδεικνύεται από τη μείωση της 
χρηματοδότησης από τις κεντρικές τρά-
πεζες και από τη σταδιακή βελτίωση της 
καταθετικής βάσης. Παρά τις αρχικές προ-
βλέψεις, η ύφεση του Α΄ εξαμήνου 2016 
ήταν ηπιότερη του αναμενομένου και εκτι-
μάται ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους, η 
οικονομία θα μεγεθυνθεί με την επίτευξη 
ρυθμών ανάπτυξης.

Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κε-
φαλαιακή βάση, με όραμα, σχέδιο και 
σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με δι-
ακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας 
επιπλέον αξία στους μετόχους του».

H Attica bank συνεχίζει απρόσκοπτα την λειτουργία της
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Κομισιόν: άμεσα μέτρα από 19 κράτη για μείωση  
του κόστους επικοινωνιών

 Πέντε από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας αποφάσισαν 
να δημιουργήσουν μια «Συνεργασία για την Τεχνητή Νοημοσύνη», σε μια 
προσπάθεια να μετριάσουν τους φόβους της κοινής γνώμης παγκοσμίως ότι 
τα ρομπότ θα κλέψουν τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων, θα διευρύνουν τις 
οικονομικές ανισότητες, ενώ, στην πορεία, μπορεί επίσης να μας σκοτώσουν 
και να θέσουν υπό τον έλεγχό τους όλη την ανθρωπότητα. Στη σύμπραξη 
συμμετέχουν η Google, η Microsoft, η ΙΒΜ, η Amazon και το Facebook αλλά 
- προς το παρόν τουλάχιστον – όχι η Apple, σύμφωνα με τους «Τάιμς της 
Νέας Υόρκης» και τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς». Στόχος των εταιρειών είναι να 
καταστήσουν την τεχνητή νοημοσύνη πιο προσιτή και αποδεκτή στον μέσο 
άνθρωπο, αλλά και στις κυβερνήσεις που δυσκολεύονται να παρακολουθή-
σουν τις καταιγιστικές τεχνολογικές εξελίξεις. Πιθανώς οι εταιρείες φοβού-
νται ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθούν ενώπιον κρατικών ρυθμίσεων και 
ελέγχων, γι' αυτό θέλουν να προλάβουν κάτι τέτοιο, αναλαμβάνοντας αυτές 
την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είναι πάντως μια από τις σπάνιες φορές 
που ανταγωνιστικές μεταξύ τους πολυεθνικές εταιρείες συνεργάζονται για 
να διαμορφώσουν το μέλλον - ή έστω το «ίματζ» - μιας νέας τεχνολογίας, η 
οποία αναμένεται να έχει καθοριστική επίδραση στο μέλλον των ανθρώπων. 
«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι έτοιμη να μεταμορφώσει την κοινωνία και οι 
συνέπειες αυτής της εξέλιξης πρέπει να μελετηθούν ανοιχτά», δήλωσε ο 
Γιαν ΛεΚάν, επικεφαλής του τομέα τεχνητής νοημοσύνης του Facebook και 
εκ των πρωτοπόρων της «βαθιάς μάθησης» των υπολογιστών. «Η τεχνητή 
νοημοσύνη θα μεταμορφώσει τον τρόπο που συνδεόμαστε μεταξύ μας, που 
παίρνουμε πληροφορίες, που ασκούμε την ιατρική, που μετακινούμαστε, 

που οι πόλεις οργανώνονται», πρόσθεσε. Η συνεργασία («Partnership on 
Artificial Intelligence to Benefit People and Society») θα πάρει τη μορφή 
οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα διε-
ξάγει έρευνες για τις κοινωνι-οικονομικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημο-
σύνης, ενώ θα αναπτύξει νέους τρόπους ώστε οι αναδυόμενες «έξυπνες» 
τεχνολογίες να είναι πιο διαφανείς και κατανοητές. Ήδη οι εκπρόσωποι των 
πέντε εταιρειών έδωσαν στη δημοσιότητα ένα κείμενο αρχών, που θυμίζουν 
λίγο τους «Τρεις νόμους της Ρομποτικής», που είχε γράψει ο Ισαάκ Ασίμοφ 
το 1942. Μεταξύ άλλων, το κείμενο των πέντε αναφέρει ότι «θα προσπαθή-
σουμε να διασφαλίσουμε πως οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα ωφε-
λήσουν και θα αυξήσουν τις δυνατότητες όσων περισσότερων ανθρώπων 
είναι δυνατό». Καλεί επίσης τους μηχανικούς των υπολογιστών να αντιτε-
θούν στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε οπλικά συστήματα και σε άλλα 
συστήματα που θα μπορούσαν να παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο 
ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης Έρικ Χόρβιτς της Microsoft επεσήμανε ότι 
οι χρησιμοποιούμενοι σήμερα αλγόριθμοι έχουν ενσωματωμένες «κρυμμέ-
νες μεροληψίες», που πρέπει να επανεξετασθούν, καθώς αφορούν ζητήματα 
ασφάλειας και αξιοπιστίας των ρομποτικών και άλλων συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως των αυτόνομων οχημάτων χωρίς οδηγό. Πολύ περισσό-
τερο που στο μέλλον τα συστήματα αυτά θα παίρνουν όλο και συχνότερα 
τις δικές τους αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Παραμένει ασαφές 
αν στη συνεργασία θα συμμετάσχουν ως πλήρη μέλη και μη αμερικανικές 
τεχνολογικές εταιρείες, ενώ όσον αφορά την Apple, βρίσκονται σε εξέλιξη 
συζητήσεις για να συμμετάσχει τελικά και αυτή.

 Συνεργασία για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Κίνα αναμένεται να ξεκινήσει το 2020 την εμπορική 
λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας πέμπτης 
γενιάς (5G) και να προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας 
εφαρμογή τους το 2022 ή το 2023, δήλωσε η Γουάνγκ 
Ζιτσίν, εμπειρογνώμονας του υπουργείου Βιομηχανίας 
και Τεχνολογίας Πληροφορικής (MIIT) της Κίνας, σε 
συνέντευξη που έδωσε στο Xinhua. Η Γουάνγκ είπε ότι 
η Κίνα άρχισε την έρευνα και ανάπτυξη για τα δίκτυα 
5G το ίδιο νωρίς με άλλες χώρες. Το 2013, η κινεζική 
κυβέρνηση σύστησε την Ομάδα IMT -2020 (5G) για τη 
συστηματική προώθηση των δικτύων 5G. Ως μία από 
τους επικεφαλής της ομάδας, η Γουάνγκ σημείωσε ότι 
το MIIT συντονίσθηκε για να διεξάγει φέτος τον Ιανου-
άριο το μεγαλύτερο πείραμα παγκοσμίως για την έρευ-
να και ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G, ολοκληρώνοντας 
τον Σεπτέμβριο την πρώτη φάση του. «Η Κίνα θέλει να 
διαμορφώσει ένα ενιαίο παγκόσμιο πρότυπο 5G με τις 
άλλες χώρες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η παγκόσμια 
έρευνα για το πρότυπο 5G ξεκίνησε τον Μάρτιο και ότι 
εκτιμάται πως η πρώτη εκδοχή του θα ολοκληρωθεί τον 
Ιούνιο του 2018. «Ξεκινήσαμε νωρίς και έχουμε αποκτή-
σει μεγάλη εμπειρία. Ελπίζω ότι η Κίνα θα μπορέσει να 
είναι ένας από τους ‘κυρίαρχους παίκτες' στη διαμόρ-
φωση του προτύπου», συνέχισε. Η Γουάνγκ εξήγησε ότι 
οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν έναν παγκοσμιοποιημένο 
και τεράστιο κλάδο και ότι οι πελάτες προσβλέπουν σε 

ένα ενιαίο πρότυπο. 

Κίνα: Το 2020 - 2022  
τα δίκτυα 5G

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Eλλάδα 
και ακόμη 18 κράτη-μέλη να εφαρμόσουν κανό-
νες για την ανάπτυξη περισσότερων ευρυζωνικών 
δικτύων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή καλεί την Αυ-
στρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την 
Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη 
Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω 
Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσουν μέτρα 
μείωσης του κόστους εγκατάστασης των λεγόμε-
νων «υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών». Τα μέτρα αυτά επιδιώκουν να αυξήσουν 
την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση της 
υπάρχουσας υλικής υποδομής σε διάφορους το-
μείς (ενέργεια, μεταφορές κ.λπ.) και υπολογίζεται 
ότι θα μειώσουν κατά 30 % το κόστος ανάπτυξης 
διαδικτύου υψηλής ταχύτητας. Τα μέτρα για τη 
μείωση του κόστους υποστηρίζουν τους στρα-
τηγικούς στόχους συνδεσιμότητας που πρότεινε 
πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έως το 2025, 
όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, 
όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά 
κέντρα, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι, όλοι οι πάροχοι 
δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία και οι 
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις 
που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες, θα 

πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλή 
-της τάξης των gigabit- συνδεσιμότητα (που θα 
επιτρέπει στους χρήστες να τηλεφορτώνουν προς 
τα πάνω ή προς τα κάτω δεδομένα, με ταχύτητα 1 
gigabit ανά δευτερόλεπτο), όλα τα ευρωπαϊκά νοι-
κοκυριά, αγροτικά ή αστικά, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε συνδεσιμότητα, με ταχύτητα τηλε-
φόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα 
αναβάθμισης σε Gbps, και όλες οι αστικές περιο-
χές, καθώς και οι μεγάλοι οδικοί άξονες και οι σι-
δηρόδρομοι, θα πρέπει να έχουν συνεχή κάλυψη 
5G -πέμπτη γενιά συστημάτων ασύρματης επικοι-
νωνίας. Ως ενδιάμεσος στόχος, η κάλυψη 5G θα 
πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμη, τουλάχιστον 
σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, 
μέχρι το 2020. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 για τη μεταφορά 
της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή 
απέστειλε χθες τελική προειδοποίηση σε 19 κράτη 
μέλη που δεν έχουν ακόμα μεταφέρει την οδηγία 
και τα οποία έχουν δύο μήνες στη διάθεσή τους 
για να ευθυγραμμίσουν την εθνική νομοθεσία με 
την ευρωπαϊκή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί 
να αποφασίσει, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ 
περί παράβασης, να τα παραπέμψει στο Δικαστή-
ριο της ΕΕ και να προτείνει την επιβολή οικονομι-
κών κυρώσεων.



Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών
Τρίτη & Τετάρτη (10.00 – 15.00) στον 5o όροφο, γραφείο Νο 513

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

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

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

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

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

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ



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

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ:…………………………… 

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

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

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

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

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

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

Α.Φ.Μ…………………………………………………………… 

  

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

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

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

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

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

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ…………………………………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
  

  



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

10

Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 1-5 | 30/09/2016

 Στο μεγάλο στοίχημα της ανάκαμψης ποντάρει ο 
προϋπολογισμός του 2017, με την κυβέρνηση να προσδοκά πως 
επενδύσεις και τουρισμός θα δράσουν ως αντίβαρο στο δεύτερο 
κύμα φόρων του τρίτου μνημονίου που τίθενται σε εφαρμογή 
τον επόμενο χρόνο.
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2017, κατατίθεται στη 
Βουλή τη Δευτέρα, και προβλέπει ανάπτυξη 2,7% για το 2017, 
ενώ στοχεύει σε πρωτογενές πλεόνασμα, τουλάχιστον, 1,75% του 
ΑΕΠ το 2017, από άνω του 0,5% που αισιοδοξούν στο οικονομικό 
επιτελείο πως θα διαμορφωθεί φέτος. Σύμφωνα με κυβερνητικό 
αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, το 
πρωτογενές πλεόνασμα φέτος το πιθανότερο είναι να αποδειχθεί 
υψηλότερο του στόχου για 0,5% του ΑΕΠ, δημιουργώντας 
«μαξιλάρι ασφαλείας» για τα δημόσια οικονομικά και την 
αποτροπή ενεργοποίησης του «κόφτη».
Στην κυβέρνηση αισιοδοξούν και για το πλεόνασμα του 2017: 
Ο μνημονιακός στόχος είναι για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% 
του ΑΕΠ, αλλά υπάρχει προσδοκία για οριακή έστω υπέρβαση. 
Μεγάλο ερώτημα παραμένει το πώς θα τρέξει φέτος το ελληνικό 
ΑΕΠ. Η πρόβλεψη του Μνημονίου, είναι για οριακό μέση ύφεση 
03%. Εντύπωση προκαλεί ωστόσο η πρόσφατη δήλωση του 
πρωθυπουργού, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Reuters είχε 
εκτιμήσει πως τα έσοδα της κυβέρνησης και οι εισροές από 
τον τουρισμό είναι ισχυρά και η Ελλάδα μπορεί να καταγράψει 
ανάπτυξη 0,2% έως 0,4% φέτος.
Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του Reuters το προσχέδιο 
θα προβλέπει ανάπτυξη 2,7% το 2017, ενώ το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης αναμένεται να υποχωρήσει στο 175,8% του ΑΕΠ το 
2017, από περίπου 180% φέτος.
Μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις προβλέψεις για τον ελληνική 
οικονομία το 2016, αναμένεται αφού κατατεθεί το προσχέδιο 
του προϋπολογισμού. Στις αρχές Νοεμβρίου η Κομιστόν θα 
ανακοινώσει τις αναθεωρημένες φθινοπωρινές προβλέψεις, 
όπου θα ενσωματωθούν νέα στοιχεία για τον πορεία των 
φορολογικών εσόδων αλλά και του τουρισμού και μένει να 
φανεί εάν θα υπάρξει αναθεώρηση.
Τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση για 
το σύνταξη του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του 2017, 
μέσα στον Νοέμβριο. Σε εκκρεμότητα παραμένει η κατάθεση του 
νέου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, όπου το μεγάλο ανοικτό ζήτημα 
παραμένει το ύψος των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα, 
από το 2018 και μετά. Η Αθήνα επιδιώκει να εξαντλήσει τα όποια 
περιθώρια υπάρχουν για τον αναθεώρηση των στόχων, σε πιο 
ρεαλιστικά επίπεδα από το 3,5% του ΑΕΠ που προβλέπεται τώρα, 
από το 2018 και μετά.
Σε κάθε περίπτωση ο στόχος του προϋπολογισμού για ανάπτυξη 
2,7% κρίνεται ήδη φιλόδοξος από τον αγορά αλλά και από 
Έλληνες αξιωματούχους. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό άλλωστε 
πως και το 2017 θα επιβληθούν νέοι φόροι που θα δράσουν 
σωρευτικά στα φοροεισπρακτικά μέτρα που έχουν ήδη 
επιβληθεί, «γονατίζοντας» νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-18 | 30/09/2016

Εργασία μειωμένου ή και μηδενικού ωραρίου προκειμένου να 
αποτραπούν οι ομαδικές απολύσεις, δημιουργία μηχανισμού 
που θα προβλέπει την εκπροσώπηση των εργαζομένων 
στη διαπραγμάτευση για την υπογραφή μιας σύμβασης, 
προκειμένου αυτή στη συνέχεια να καλύπτει το σύνολο του 
κλάδου ή της επαγγελματικής ομάδας, αλλά και επανεξέταση 
του νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του Οργανισμού 
Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) προτείνουν οι «σοφοί» 
για τα εργασιακά. Στο πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του 
υπουργού Εργασίας Γ. Κατρούγκαλου αλλά και των εκπροσώπων 
των δανειστών, η 8μελής Διεθνής Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
μπορεί να μη ζητεί νέες σκληρές παρεμβάσεις στα εργασιακά, 
θέτει όμως μία σειρά από αστερίσκους και προϋποθέσεις 
κυρίως στα θέματα που η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έχει 
θέσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Είναι τα ίδια θέματα για 
τα οποία δεν προκύπτει ομοφωνία μεταξύ των μελών. Στο πλέον 
ακανθώδες ζήτημα της απελευθέρωσης ή όχι των ομαδικών 
απολύσεων, η επιτροπή αφήνει να εννοηθεί ότι η απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα είναι καταδικαστική για την 
Ελλάδα και για τον λόγο αυτό αναφέρει ότι μετά την έκδοσή 
της, το ισχύον σύστημα θα πρέπει «είτε να καταργηθεί, είτε να 
αντικατασταθεί με ένα άλλο σύστημα, εκ των προτέρων έγκρισης 
του σχεδίου απολύσεων».
Μάλιστα, σε περιπτώσεις προσωρινές οικονομικής δυσχέρειας 
προτείνεται η δυνατότητα εργασίας «μειωμένου ωραρίου» 
προκειμένου να αποτραπούν οι ομαδικές απολύσεις. Οι 
«σοφοί» δεν αποκλείουν την πιθανότητα διαθεσιμότητας του 
εργαζομένου, με το κράτος να καταβάλει επίδομα ανεργίας και 
να καλύπτει ασφαλιστικά τον εργαζόμενο για το διάστημα που 
δεν θα εργάζεται.
Στο θέμα του κατώτατου μισθού, η πλειοψηφία δέχεται αυτός 
να καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας, έπειτα από διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων 
με ανεξάρτητους ειδικούς. Διαφωνία υπάρχει και για τους 
κατώτατους μισθούς των νέων (στα 511 ευρώ μεικτά σήμερα, 
έναντι 586 ευρώ των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων), 
με την πλειοψηφούσα πλευρά να δέχεται ότι ο μειωμένος 
κατώτατος μισθός για τους νέους θα πρέπει να έχει διάρκεια το 
πολύ 2 έτη.
Πολλαπλές ερμηνείες επιδέχεται και η ομόφωνη πρόταση 
της επιτροπής για επαναφορά της επεκτασιμότητας των 
κλαδικών ή ομοιο-επαγγελματικών συμβάσεων εφόσον 
κριθούν «αντιπροσωπευτικές», καλύπτουν δηλαδή «το 50% 
των εργαζομένων της διαπραγματευτικής μονάδας (κλάδου ή 
επαγγέλματος».
Αν και η δυνατότητα του εκάστοτε υπουργού Εργασίας να 
επεκτείνει την ισχύ της κλαδικής σύμβασης σε ολόκληρο 
τον κλάδο, αποτελεί αίτημα τόσο των συνδικάτων όσο και 
της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, το γεγονός ότι οι 
εμπειρογνώμονες θέτουν θέμα «αξιόπιστου ελέγχου» του 
ποσοστού των εργαζομένων που εκπροσωπούνται, ενδέχεται 
και στην πράξη να ακυρώνει την εύνοια. Και αυτό, γιατί σήμερα 
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η συνδικαλιστική πυκνότητα στη χώρα μας δεν ξεπερνά το 15%. 
Πριν από το 2ο μνημόνιο, μια κλαδική σύμβαση μπορούσε να 
κηρυχθεί υποχρεωτική, εφόσον δέσμευε εργοδότες οι οποίοι 
απασχολούσαν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του κλάδου 
ή του επαγγέλματος.
Διαφωνία υπάρχει στην επιτροπή σχετικά με το αίτημα της 
ελληνικής πλευράς να επανέλθει η αρχή της εύνοιας, να μην 
μπορούν δηλαδή συλλογικές συμβάσεις χαμηλότερου επιπέδου 
(π.χ. επιχειρησιακές) να προβλέπουν χειρότερους όρους από 
τις εθνικές ή τις κλαδικές. Η πλειοψηφία βέβαια δέχεται αυτό 
να ισχύει υπό προϋποθέσεις. Προτείνει δηλαδή, οι κοινωνικοί 
εταίροι να προβλέπουν ρήτρες που θα επιτρέπουν προσωρινές 
αποκλίσεις, σε επείγουσες περιπτώσεις.
Η επιτροπή με ομοφωνία επισημαίνει πως εάν δεν μπορεί να 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οι όροι 
της συλλογικής σύμβασης μπορούν να καθορίζονται μέσω 
διαιτησίας. Παρότι, βέβαια, η ελληνική δικαιοσύνη έχει κρίνει 
την απαγόρευση της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ 
αντισυνταγματική, οι «σοφοί» τη χαρακτηρίζουν «έσχατο μέσο» 
και αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του νέου 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΟΜΕΔ, μέχρι το 2018.
Χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις αφήνει η επιτροπή το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο για την κήρυξη απεργίας, ενώ δεν προβλέπει 
και άρση της απαγόρευσης της ανταπεργίας (λοκ άουτ).
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Αγριες μειώσεις που έφτασαν μέχρι και 360 ευρώ διαπίστωσαν 
χθες συνταξιούχοι τραπεζικοί που πληρώνονται από το 
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), ενώ για 
πρώτη φορά είδαν να παίρνουν μικρότερη κύρια σύνταξη οι 
συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς τους 
επιβλήθηκε εισφορά 6% σε ποσά συντάξεων κάτω από 500 
ευρώ.
Οι νέες περικοπές είναι απόρροια του ασφαλιστικού νόμου 
Κατρούγκαλου, που ψήφισε και εφαρμόζει η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
Για τους τραπεζικούς εφαρμόζεται συντελεστής 
επανυπολογισμού 1,80% στις συντάξεις τους και για τις 
αναπηρικές κύριες συντάξεις μπαίνει εισφορά ασθένειας 
6%, ενώ μέχρι πρότινος εξαιρούνταν οι ανάπηροι με ποσοστό 
ανικανότητας 80% και άνω.
Οι αναπηρικές που μειώθηκαν μάλιστα είναι συντάξεις κάτω 
από 500 ευρώ, όπως φαίνεται σε εκκαθαριστικό πληρωμής 
σύνταξης Οκτωβρίου που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.», ενώ οι συντάξεις 
των τραπεζικών που μειώθηκαν ήταν της τάξης των 1.600, 1.700 
ευρώ και ξαφνικά βρέθηκαν στα 1.300 και στα 1.350 ευρώ.
Συνταξιούχος τραπεζικός που έπαιρνε μέχρι τον προηγούμενο 
μήνα 1.200 ευρώ, χθες πληρώθηκε 920 ευρώ (μείωση κατά 280 
ευρώ).
Στο εκκαθαριστικό πληρωμής αναπηρικής σύνταξης που 
δημοσιεύει ο «Ε.Τ.» φαίνεται ότι η δικαιούχος εισέπραττε 
486,94 ευρώ μέχρι και τη σύνταξη Σεπτεμβρίου 2016 και από 
τη σύνταξη Οκτωβρίου που πληρώθηκε χθες της επιβλήθηκε 

μείωση 6% με εισφορά ασθένειας που δεν είχε πληρώσει άλλη 
φορά γιατί εξαιρείτο από το νόμο, λόγω της παθήσεώς της 
(αναπηρία 87%). Με την επιβολή της εισφοράς, η σύνταξή της 
μειώθηκε από τα 486,94 ευρώ στα 457,1 3 ευρώ, δηλαδή έχασε 
30 ευρώ.
Μειώσεις είχαν και όσοι παίρνουν δύο κύριες συντάξεις καθώς 
μέχρι τώρα πλήρωναν εισφορά 6% είτε στη χαμηλότερη σύνταξη, 
εφόσον το επέλεγαν οι ίδιοι, είτε στην υψηλότερη σύνταξη, 
εφόσον το επέλεγαν τα Ταμεία.
- Παράδειγμα 
Αυτό άλλαξε και πλέον θα πληρώνουν εισφορά 6% στο άθροισμα 
των δύο κύριων συντάξεων που λαμβάνουν. Για παράδειγμα, 
συνταξιούχος με 300 ευρώ σύνταξη λόγω θανάτου από το 
Δημόσιο και 700 ευρώ από δική του σύνταξη (γήρατος) από 
το ΙΚΑ πλήρωνε το 6% στη σύνταξη των 300 ευρώ με κράτηση 
18 ευρώ. Από χθες πληρώνει το 6% στο άθροισμα των δύο 
συντάξεων, δηλαδή στα 1.000 ευρώ, και η κράτηση ανεβαίνει στα 
60 ευρώ το μήνα.
Το νέο καθεστώς έχει και μικρές αυξήσεις (3 ως 15 ευρώ) 
σε όσους παίρνουν μία κύρια σύνταξη και αυτή πάνω από τα 
1.300 ευρώ, καθώς η εισφορά 6% ενώ υπολογιζόταν στο μικτό 
ποσό σύνταξης (προ μειώσεων) τώρα θα υπολογίζεται στο 
καταβαλλόμενο ποσό, δηλαδή αφαιρουμένων των μειώσεων.
Για να γίνει αντιληπτό, ένας συνταξιούχος που είχε αρχικό ποσό 
1.843 ευρώ και μετά τις περικοπές παίρνει 1.400 ευρώ (πριν από 
το φόρο) πλήρωνε την εισφορά ασθένειας 6% στα 1.800 ευρώ και 
είχε κράτηση 108 ευρώ, ενώ τώρα θα πληρώνει το 6% στα 1.450 
ευρώ οπότε η κράτηση είναι 87 ευρώ και κερδίζει περίπου 15 
ευρώ καθαρά.
Ωστόσο, το υπουργείο Εργασίας δεν έχει αποφασίσει αν και 
πότε θα πληρωθούν και οι αναδρομικές αυξήσεις, δεδομένου 
ότι ο νέος υπολογισμός στις εισφορές ασθένειας ισχύει από 1ης 
Ιουλίου 2016.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι έχουν λαμβάνειν αναδρομικά 
θα περιμένουν μέχρι τον Δεκέμβριο... και βλέπουμε, ενώ όσοι 
χρωστούν από αναδρομικές εισφορές ασθένειας (συντάξεις 
αναπηρίας, διπλές κύριες κ.λπ.) θα έχουν νέα μεγαλύτερη 
μείωση από τον Νοέμβριο. 
- ΜΤΠΥ: Αναδρομικές μειώσεις σε μερίσματα 
Περικοπές - σοκ είχαν και 265.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου 
στα μερίσματα που εισέπραξαν από το Μετοχικό Ταμείο 
Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) καθώς τους επιβλήθηκε η πρώτη 
δόση των αναδρομικών μειώσεων για το τρίμηνο Ιανουάριου, 
Φεβρουάριου και Μαρτίου 2016.
Πολλοί πήραν μηνιαίο μέρισμα ακόμη και 31 ευρώ! Για 
παράδειγμα συνταξιούχος ΠΕ κατηγορίας με αρχικό μηνιαίο 
μέρισμα 179 ευρώ (καθαρό ποσό μετά το φόρο για τους μήνες 
Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο) πληρώθηκε μέρισμα 104 ευρώ 
το μήνα για το διάστημα Απριλίου, Μαΐου, και Ιουνίου λόγω της 
μείωσης που επιβλήθηκε από το ΜΤΠΥ και χθες κατέβηκε στα 
59 ευρώ, λόγω της αναδρομικής περικοπής. Στο πρώτο τρίμηνο 
του 2016 εισέπραξε 537 ευρώ καθαρά. Στο β’ τρίμηνο 312 ευρώ 
και σήμερα 177 ευρώ.


