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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑνΑκοίνωση τησ Γενίκησ Δίεύθύνσησ ΑνΑπτύξησ κΑί 
προστΑσίΑσ ΔΑσων τού ύπούρΓείού περίβΑλλοντοσ

Αρχίζει από σήμερα πρόγραμμα 
αναρτήσεων δασικών χαρτών  

σε 33 περιοχές
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και οι δασικές υπηρεσίες 
της χώρας ξεκινούν από σήμερα Παρασκευή 13 Ιανου-
αρίου το πρόγραμμα ανάρτησης των δασικών χαρτών 
ανά την επικράτεια. Οι πρώτες αναρτήσεις δασικών 
χαρτών ξεκινούν  σήμερα σε Πιερία, Καβάλα, Μεσσηνία 
και Ηλεία, ενώ συνολικά μέχρι τις αρχές Φεβρουάριου 
θα αναρτηθούν δασικοί χάρτες σε 33 περιοχές.  Ανά-
μεσα σε αυτές και τέσσερις της Αττικής: πρόκειται για 
τις εκτός σχεδίου περιοχές του Γαλατσίου, τον Βαρνά-
βα, το Γραμματικό και το Καπανδρίτι. Σε ρεπορτάζ του 
Γ. Λάλιου στην «Καθημερινή» και της Λ. Σταυρογιάννη 
στην «Αυγή» παρουσιάζεται το πρόγραμμα των αναρτή-
σεων δασικών χαρτών, (που καθυστέρησε αρκετούς μή-
νες σε σχέση με τον σχεδίασμά), όπως ανακοινώθηκε 
χθες από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασί-
ας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με 
αυτό: 1. Σήμερα 13 Ιανουάριου θα αναρτηθούν δασικοί 
χάρτες στις περιφερειακές ενότητες (νομούς) Πιερίας, 
Καβάλας, Μεσσηνίας και Ηλείας. Πιο συγκεκριμένα, 
στην Καβάλα θα αναρτηθούν οι χάρτες των δημοτικών 
ενοτήτων Αγίου Ανδρέα, Ελευθερούπολης, Ελευθε-
ρών, Καβάλας, Νέας Ηρακλείτσας και Νέας Περάμου. 
Ενώ στην Πιερία, τη Μεσσηνία και την Ηλεία θα αναρ-
τηθούν όλοι οι δασικοί χάρτες, πλην των περιοχών που 
έχουν ήδη αναρτηθεί και κυρωθεί. 2. Στις 20 Ιανουάριου 
θα αναρτηθούν δασικοί χάρτες σε Έβρο, Εύβοια, Ηρά-
κλειο, Κοζάνη, Πέλλα και Φθιώτιδα. 3. Στις 27 Ιανουά-
ριου ακολουθούν χάρτες από τις διευθύνσεις δασών 
Αθηνών (Γαλάτσι), Αργολίδας, Αχαΐας, Δράμας, Θεσ-
σαλονίκης, Πρέβεζας, Ροδόπης και Φλώρινας. 4. Στις 
3 Φεβρουάριου ακολουθούν Αρκαδία, Δωδεκάνησα, 
Κυκλάδες, Λακωνία, Λάρισα, Λέσβος, Σάμος και Χίος. 
5. Στις 10 Φεβρουάριου θα αναρτηθούν δασικοί χάρτες 
σε Ανατολική Αττική (Γραμματικό, Βαρνάβας, Καπαν-
δρίτι), Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Μαγνησίας, Ξάνθης και 
Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ οι δασικοί 
χάρτες που θα αναρτηθούν στις περιοχές αυτές είναι 
όσοι είχαν στο παρελθόν εκπονηθεί και θεωρηθεί αλλά 
για διάφορους λόγους δεν είχε προχωρήσει η ανάρτησή 
τους. Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, η υποβολή αντιρ-
ρήσεων από όσους πολίτες ενδιαφέρονται δεν θα ξεκι-
νήσει αμέσως αλλά (έως) 15 ημέρες μετά την ανάρτηση 
των χαρτών και θα διαρκέσει δύο μήνες (80 ημέρες για 

τους κατοίκους εξωτερικού). Η ανάρτηση θα πραγμα-
τοποιείται ηλεκτρονικά, σε ειδικό διαδικτυακό τόπο, ενώ 
δύναται να πραγματοποιείται και στα δασαρχεία, την 
έδρα των δήμων ή των δημοτικών διαμερισμάτων κ.λπ. 
Ηλεκτρονικά, σε ειδική ψηφιακή φόρμα, θα γίνεται και η 
υποβολή αντιρρήσεων. Με τη συμπλήρωση της φόρμας 
αντιρρήσεων, θα υπολογίζεται το τέλος που αντιστοιχεί 
και θα εκδίδεται το έντυπο πληρωμής του σε τράπεζα. 
Το τέλος αυτό ξεκινάει από τα 20 ευρώ (για έκταση έως 
100 τ.μ.) και αυξάνεται κλιμακωτά, μέχρι τα 3.600 ευρώ 
(για εκτάσεις άνω των 300 στρεμμάτων). Κατόπιν, μέσα 
στον καθορισμένο χρόνο για την υποβολή αντιρρήσεων 
ο πολίτης πρέπει να υποβάλει ταχυδρομικώς ή διά ζώ-
σης υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, 
αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσε-
ων, φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί 
την καταβολή του τέλους, τα έγγραφα που επικαλείται 

στην αντίρρησή του για την απόδειξη έννομου συμφέρο-
ντος υπό τη μορφή απλών φωτοτυπιών και οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο κρίνει ότι στηρίζει τους ισχυρισμούς του. 
Η αιτία, σύμφωνα με την ΕΚΧΑ, για την παράθεση όλων 
αυτών των εγγράφων και σε φυσική μορφή είναι ότι 
αυτό διευκολύνει τις επιτροπές εξέτασης των αντιρρή-
σεων. Με τη λήξη της προθεσμίας, ο δασικός χάρτης θα 
κυρώνεται στα κομμάτια του που δεν έχουν υποβληθεί 
αντιρρήσεις. Για τις περιοχές που δεν θα έχουν υποβλη-
θεί αντιρρήσεις, ο δασικός χάρτης κυρώνεται, καθίσταται 
οριστικός και αναρτάται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (ΦΕΚ). Παράλληλα θα ξεκινήσει το έργο των επιτρο-
πών αντιρρήσεων το οποίο θα ολοκληρωθεί σε 4 μήνες. 
Οι δασικοί χάρτες που προγραμματίζεται να αναρτηθούν 
αντιπροσωπεύουν το 37% των ήδη «έτοιμων» χαρτών 
που λογαριάζεται πως αντιπροσωπεύουν το 54,58% της 
έκτασης της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρεί-
ας του Κτηματολογίου (ΕΚΧΑ Α.Ε.).

οι κυρώσεις δασικών χαρτών,  
«εργαλείο» θωράκισης των δασικών  
οικοσυστημάτων  παραμένουν μια 

μεγάλη εκκρεμότητα από... ιδρύσεως 
ελληνικού κράτους.

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:

•   Αρχίζει από σήμερα πρόγραμμα αναρτήσεων 
δασικών χαρτών σε 33 περιοχές (σελ.1)

•   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: UIA-
Architecture & Children Golden Cubes Awards 
2014-2017 (σελ 3)

•   Στοιχεία της Greenpeace για την ενεργειακή 
κρίση και τον ενεργοβόρο κτιριακό τομέα  της 
Ελλάδας (σελ.4)

•   Σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά επαγγελμα-
τικών ακινήτων εντοπίζει μελέτη της ΝΑΙ Hellas 
(σελ.4)

•   Σημαντικά νέα και ανακοινώσεις από τη ΔΕΗ 
(σελ.5)

•   Προσλαμβάνεται σύμβουλος για τις «μικρές ΔΕΗ 
προμήθειας» (σελ.6)

•   Το μέσο νοικοκυριό δεν τα βγάζει πια πέρα 
χωρίς ρευστοποίηση περιουσίας, επισημαίνει ο 
ΣΕΒ (σελ.7)

•   Ψηφίστηκε η τρίμηνη παράταση για τους υπό-
χρεους υποβολής «πόθεν έσχες» (σελ.8)

•   Ετοιμάζεται ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές 
προς δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις (σελ.8)

•   Έως τις 31 Ιανουαρίου 2017 οι αιτήσεις ένταξης 
στο νέο πρόγραμμα επώασης καινοτόμων επιχει-
ρηματικών σχημάτων InventICT (σελ.9)

•   Σε εξέλιξη επενδύσεις 1,3 δις ευρώ από τον ΟΤΕ 
για υψηλές ταχύτητες internet σταθερής και 
κινητής (σελ.9)

•   Νέοι κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις online επικοινωνίες (σελ.10)

•   Η ΕΕ προτείνει ένα σύνολο κανόνων για τη 
σχέση ανθρώπων και ρομπότ (σελ.10)

•   Σημαντικές διεθνείς επιστημονικές και οικονο-
μικές ειδήσεις (σελ.12)

•   Έκθεση: «Φινλανδοί αρχιτέκτονες. Με το βλέμ-
μα στην Ελλάδα» (σελ.2)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ.13)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.



Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σε 
συνεργασία με το Φινλανδικό Ινστιτούτο 
στην Αθήνα, διοργανώνει την έκθεση με 
τίτλο: «Φινλανδοί αρχιτέκτονες. Mε το 
βλέμμα στην Ελλάδα», στο Μουσείο Μπε-
νάκη της οδού Πειραιώς, από σήμερα 13 
Ιανουαρίου ως 12 Φεβρουαρίου 2017.
 «Η Φινλανδία του βορρά και η Ελλάδα του 
νότου μοιάζει να είναι μακριά αλλά είναι 
ωστόσο κοντά, ή τουλάχιστον πολύ πιο 
κοντά από όσο το φαντάζεται κανείς με 
την πρώτη ματιά, τονίζεται σε ανακοίνωση. 
Τα ταξίδια, κυρίως εκείνα των Φιλανδών 
του 19ου και του 20ού αιώνα, ανέδειξαν τη 
σχέση αυτή ως σχέση με την αρχαιότητα 
και σε ένα μικρότερο βαθμό με τον τόπο 
και τη νεότερη αρχιτεκτονική του».
Η έκθεση –που χρηματοδοτείται από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της 
Φινλανδίας- αποτελείται από  πίνακες 
με σχέδια και φωτογραφίες Φινλανδών 
αρχιτεκτόνων (G.T.C. Chiewitz (1815-1862), 
Jacob Ahrenberg (1847-1914), Usko 
Nyström (1861-1925), Hilding Ekelund 
(1893-1984) και Alvar Aalto (1898-1976) 
από την Ελλάδα. 
Επιπλέον παρουσιάζει μια επιλογή από 
κείμενά τους. 
Οι συγκεκριμένοι αρχιτέκτονες ταξίδεψαν 
στην Ελλάδα με σκοπό να μελετήσουν από 
κοντά τα επιτεύγματα της κλασικής αρχι-
τεκτονικής, την οποία χρησιμοποίησαν ως 
πρότυπο στα δικά τους έργα. 
Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα παρουσια-
στεί στις 14 Ιανουαρίου 2017, στις 11:00, 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο: 
Φινλανδία – Ελλάδα. Ο τόπος και η αρχιτε-
κτονική του (Finland – Greece. Place and 
Architecture).
Ομιλητές:

• Μαρία Μαρτζούκου, φιλόλογος, Φινλαν-
δικό Ινστιτούτο “Φινλανδοί περιηγητές στην 
Ελλάδα”
• Dr. Jari Pakkanen, Διευθυντής Φινλαν-
δικού Ινστιτούτου “Why Finnish architects 
traveled to Greece in the 19th century?”
• Dr. Timo Tuomi, Διευθυντής του Μουσείου 
της πόλης του Espoo “Greek origins: Eero 
Saarinens modernist ambition for new 
architecture”
• Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Καθηγητής 
ΕΜΠ “Alvar Aalto”.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Ευρωπαϊκός Κανονισμός για 
Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες 
Φωτισμού»  
ΑθηνΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Το τοπίο στη νέα εποχή της 
ενεργειακής μετάβασης: Προκλήσεις, επενδυτικές 
ευκαιρίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες»  
ΑθηνΑ

Ελληνικό Παράρτημα 
ASHRAE

Διεθνής Ένωση για την 
Οικονομία Ενέργειας

18
Ιανουαρίου

2017

18-20
Μαΐου 
2017

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

 «Φινλανδοί αρχιτέκτονες.  
Με το βλέμμα στην Ελλάδα» 

  Το 2017 συμπληρώνονται 1900 χρόνια από την 
άνοδο στο θρόνο του Αδριανού, του θαυμαστή και 
ευεργέτη της Αθήνας. Το Μουσείο της Ακρόπολης 
τιμά την επέτειο, με τη μουσειακή παρουσίαση 
ενός έξοχου πορτραίτου του αυτοκράτορα που 
είχε βρεθεί στη λεωφόρο Συγγρού και με ένα 
ενδιαφέρον βίντεο, παραγωγής του Μουσείου, 
στο οποίο αναδεικνύεται το τεράστιο οικοδομικό 
πρόγραμμα του αυτοκράτορα για την Αθήνα του 
2ου αιώνα μ.Χ.
Η λιτή αλλά εντυπωσιακή παρουσίαση θα διαρ-
κέσει από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου. 
Οι επισκέπτες μπορούν να την παρακολουθήσουν 
στο ισόγειο του Μουσείου, ελεύθερα, καθημερινά 
κατά τις ώρες λειτουργίας του.

   Ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση αποβλήτων προς 
όφελος ενέργειας, περιβάλλοντος και επιχειρημα-
τικότητας» θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανου-
αρίου και ώρα 18:00, στο «Divani Palace» στη 
Λάρισα, από τον όμιλο ΤΕΔΡΑ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στόχος της 
ημερίδας αποτελεί η διαχείριση των κρίσιμων 
προκλήσεων και η ανάδειξη των σημαντικών 
ευκαιριών που παρουσιάζονται στο πεδίο 
περιβάλλον - ενέργεια - επιχειρηματικότητα. Το 
περιβάλλον δεν είναι «πολυτέλεια» για μετά την 
έξοδο από την κρίση, αλλά αντίθετα αποτελεί 
σημαντικό και ουσιαστικό κομμάτι της λύσης για 
την έξοδο από αυτή. 
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη (απαραίτη-
τη προϋπόθεση η δήλωση συμμετοχής, στο τηλ. 
2410-535122).

Μουσειακή παρουσίαση

Ημερίδα για τη διαχείριση 
των απόβλητων



Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: UIA-Architecture & Children 
Golden Cubes Awards 2014-2017

Επικοινωνία με την Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ, στα κεντρικά γραφεία ΤΕΕ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το  ΔΣ του ΣΕΓΕΚ

Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, στο πλαίσιο του 26ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της UIA, 
με τίτλο «Soul of the City», που θα λάβει χώρα στην Seoul, South Korea, μεταξύ 
3 και 10 Σεπτεμβρίου 2017, με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο, άτομο ή οργανισμό, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, 
και σχετίζεται με την οργάνωση προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας (μέχρι 18 ετών), και αφορούν στην εκπαίδευ-
ση/ ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με το δομημένο περιβάλλον, την 
αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, είτε την βιώσιμη ανάπτυξη, να συμμετάσχει στην 
διαδικασία ανάδειξης των Ελληνικών υποψηφιοτήτων στα Διεθνή Βραβεία της UIA 
Architecture & Children GOLDEN CUBES AWARDS 2014-2017. Τα Architecture 
& Children GOLDEN CUBES AWARDS, οργανώνονται από το UIA Architecture & 
Children WORK PROGRAMME ανά τριετία σε συνδυασμό με το εκάστοτε Παγκό-
σμιο Συνέδριο. Βραβεία απονέμονται σε τέσσερεις (4) διαφορετικές κατηγορίες. 
Η διαδικασία βράβευσης περιλαμβάνει δύο (2) Στάδια επιλογής/αξιολόγησης σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα προγράμματα που θα υποβληθούν, θα πρέπει να 
έχουν εφαρμοστεί μεταξύ Αυγούστου 2014 και Μαρτίου 2017.
ΚΑΤΗΓΟρΙΕΣ ΒρΑΒΕΙωΝ
1. School Award: Συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εκδηλώσουν 
Σχολεία Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Γενικής 
Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. (μη συμπεριλαμ-
βανομένων Σχολείων εξειδικευμένης εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης 
στους τομείς της τέχνης, της αρχιτεκτονικής κλπ.)
2. Institution Award: Συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εκδηλώσουν 
Μουσεία, Πινακοθήκες, Ιδρύματα, Σύλλογοι και άλλες οργανώσεις, μεμονωμένα 
είτε σε συνεργασία με άλλους. (συμπεριλαμβανομένων Σχολείων εξειδικευμένης 
εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της τέχνης, της αρχιτεκτο-
νικής κλπ).
3. Written Media Award: Συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εκδηλώ-
σουν άτομα είτε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του γραπτού 
λόγου (άρθρα, βιβλία, περιοδικά, μη οπτικοακουστικά εκπαιδευτικά εργαλεία).
4. Audio Visual Media Award: Συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εκδη-
λώσουν άτομα είτε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οπτικοα-
κουστικών μέσων (ντοκιμαντέρ, ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, οπτικοακουστικό 
εκπαιδευτικά εργαλεία).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒρΑΒΕυΣΗΣ
Α Στάδιο:  Επιλογή Εθνικών (Ελληνικών) υποψηφιοτήτων - Το Ελληνικό Τμήμα 
της UIA σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό των Βραβείων, έχει ορίσει 
επταμελή κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους αρχιτέκτονες Φανή Βαβύλη, 
Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ (με αναπληρωματικό μέλος Κυριάκος Πιπίνης, 
Γραμματέας Ελλ. Τμήματος UIA), Μίτση Βαλασσά, Αντιπρόεδρος Ελληνικού 
Τμήματος UIA, Ελένη Αλεξάνδρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτό-

νων Μηχανικών ΕΜΠ, Αγάπη Πρώιμου, Λέκτορας Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Πανεπ. Πατρών, Βασιλική Αγοραστίδου, Μέλος Ελληνικού Τμήματος 
UIA, Δαμιανός Αμπακούμκιν, Μέλος Ελληνικού Τμήματος UIA, Νίκος Καζέρος, 
Μέλος Ελληνικού Τμήματος UIA η οποία θα επιλέξει μέσα από τις υποβληθείσες 
συμμετοχές, μία υποψηφιότητα ανά Κατηγορία Βραβείων, τις οποίες και θα υπο-
βάλλει στην UIA. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ελληνικών συμμετοχών 
στην UIA είναι η 15η Μαρτίου 2017 (15/3/2017).
Β Στάδιο:  Επιλογή Διεθνών υποψηφιοτήτων - Το UIA Architecture & Children 
WORK PROGRAMME θα ορίσει επταμελή κριτική επιτροπή, η οποία θα επιλέξει τα 
προγράμματα προς βράβευση ανά κατηγορία. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 
τον Απρίλιο 2017, η δε απονομή των Βραβείων θα λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο 2017, 
κατά την διάρκεια του 26ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UIA στην Seoul, South 
Korea.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ υΠΟΒΟΛΗ ΣυΜΜΕΤΟχωΝ
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν υπο-
χρεωτικά και μόνο στην αγγλική γλώσσα τα παρακάτω:
α. Αίτηση Συμμετοχής (Entry form)*, β. Εκτυπωμένο poster μεγέθους Α2 (ρολό) 
σύμφωνα με το Πρότυπο Σχεδιασμού των Βραβείων (Awards Template)*, το οποίο 
περιλαμβάνει: - Συνοπτικές πληροφορίες του συμμετέχοντος και του προγράμμα-
τος - Περιγραφή του προγράμματος με αναφορά στα τιθέμενα κριτήρια αξιολόγη-
σης των Βραβείων. Το κείμενο, με χρήση γραμματοσειράς Arial 14, πρέπει να εμπε-
ριέχεται εντός του προβλεπόμενου χώρου στο Πρότυπο Σχεδιασμού των Βραβείων 
(Awards Template) - Απεικονίσεις του προγράμματος. Ο τρόπος απεικονίσεως, 
ο οποίος εξαρτάται από τη φύση του προγράμματος, εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του συμμετέχοντος γ. CD, εις διπλούν, που περιλαμβάνει το poster με-
γέθους Α2 σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το Πρότυπο Σχεδιασμού των Βρα-
βείων (Awards Template), (σε υψηλή ανάλυση για κάλυψη αναγκών εκτύπωσης 
χαρτιού μεγέθους Α2 και σε χαμηλή ανάλυση για κάλυψη αναγκών δημοσίευσης/
προβολής σε ιστοσελίδα). δ. Δείγμα πρωτότυπου υλικού(-ών) (βιβλίο, εργαλείο, 
παιχνίδι, ταινία, πρόγραμμα δραστηριοτήτων, κλπ.) στη μορφή και γλώσσα στην 
οποία παρήχθη. *Την Αίτηση Συμμετοχής (Entry form), το Πρότυπο Σχεδιασμού των 
Βραβείων (Awards Template), καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το Architecture & Children WORK PROGRAMME και τους στόχους του, τα GOLDEN 
CUBES AWARDS, τα κριτήρια αξιολόγησης/βράβευσης, καθώς και την διαδικασία 
προκήρυξης, απονομής και δημοσιοποίησης των βραβείων θα βρείτε στη παρακά-
τω ιστοσελίδα: http://www.architectureandchildren-uia.com
Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Φε-
βρουαρίου 2017 και ώρα 15.00. Το υλικό πρέπει να υποβληθεί στο Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδος, Νίκης 4, Αθήνα-Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων-Ελλη-
νικό Τμήμα της UIA, ή εάν αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας αποστολών 
πρέπει να έχει φτάσει οπωσδήποτε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Στην 
τελευταία περίπτωση τα έξοδα αποστολής πρέπει να είναι προπληρωμένα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Τράπεζα Πληροφοριών (ΤΠ/ΤΕΕ) έχει μετεγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ στη διεύθυνση Νίκης 4, 
Αθήνα. Τα νέα τηλέφωνα του τμήματος της ΤΠ/ΤΕΕ είναι το 210.3291230 και fax. 210.3291290. Τα παλιά τηλέφωνα θα λειτουργούν μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου Εταιριών Γεωπληροφορικής και Κτημα-
τολογίου (ΣΕΓΕΚ), που προέκυψε από τις εκλογές της 
14ης /12/2-16. Η σύνθεση του νέου ΔΣ του ΣΕΓΕΚ έχει 

ως εξής:  Πρόεδρος Σωτήριος Λιάρος, Α΄ Αντιπρόεδρος 
(Γεωπληροφορικής) Δημήτριος Μαμουνής, Β΄ Αντιπρόε-
δρος (Κτηματολογίου) Ιωάννης Πρέσβελος, Γραμματέας 
Βασίλειος Τσίγκας, Επιμελητής Οικονομικών Νικόλαος 

Φωτόπουλος, Μέλη Βασιλική Αντωνίου, Ευάγγελος Κα-
ραμπλιάς, Χρήστος Λιαπάκης, Κων/νος Σιαμπαρίνας και 
Αναπληρωματικά Μέλη οι  Γ. Δημητρίου και Θ. Κατσάνος.
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Στοιχεία της Greenpeace για την ενεργειακή κρίση  
και τον ενεργοβόρο κτιριακό τομέα  της Ελλάδας 

Σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά επαγγελματικών  
ακινήτων εντοπίζει μελέτη της ΝΑΙ Hellas 

Η ρίζα του προβλήματος της τροφοδοσίας ηλε-
κτρικού ρεύματος είναι ότι περίπου 4.600.000 
κατοικίες διαθέτουν ανεπαρκή ή καθόλου θερμο-
μόνωση, με αποτέλεσμα εκατομμύρια οικογένειες 
που μαστίζονται από την ενεργειακή φτώχεια να 
καταφεύγουν σε ανορθόδοξες και μη αποδοτικές 
μεθόδους θέρμανσης, διαπιστώνει η Greenpeace, 
τονίζοντας ότι «η πραγματική ενεργειακή κρίση 
της χώρας είναι ο ενεργοβόρος κτιριακός τομέας 
της χώρας». «Όταν 7 στα 10 νοικοκυριά ζουν σε 
“τρύπια” κτίρια, δεν υπάρχει ανεπάρκεια ισχύος, 
αλλά ανεπάρκεια ενεργειακής αποδοτικότητας του 
κτιριακού τομέα και πολιτικής βούλησης», υπο-
γραμμίζει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με σχετικό 
ρεπορτάζ του Ηλία Παλιαλέξη για το ΑΠΕ – ΜΠΕ, 
η  Greenpeace καλεί την κυβέρνηση να στραφεί 
αποφασιστικά σε πολιτικές εξοικονόμησης ενέρ-
γειας, με έμφαση στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά 
και να κλείσει τα αυτιά στις φωνές που θέλουν να 
λύσουν το πρόβλημα χρησιμοποιώντας την ίδια 
λογική που το δημιούργησε. Σημειώνεται ότι επί 
συνόλου 6.371.901 κατοικιών, οι 2.903.594 -ποσο-
στό 45,6%- είναι χωρίς κανένα απολύτως είδους 
θερμομόνωσης, ενώ 1.655.254 κατοικίες (ποσοστό 
25,9%) έχουν απλώς διπλά τζάμια, χωρίς δηλαδή 
μόνωση τοίχων. «Ακόμα και αν κατασκευάζονταν 
όλες οι λιγνιτικές μονάδες του κόσμου στην Ελ-
λάδα, τα ελληνικά νοικοκυριά δεν θα ζεσταίνονταν 
περισσότερο. Η συντριπτική πλειονότητα των πο-

λιτών θα εξακολουθούσαν να σπαταλούν ενέργεια 
για να θερμάνουν τρύπια κτίρια ή να καίνε ξύλα 
σε μη αποδοτικές εστίες για να ζεσταθούν, με σο-
βαρές επιπτώσεις στο ενεργειακό σύστημα ή την 
ποιότητα του αέρα», δήλωσε ο Τάκης Γρηγορίου, 
υπεύθυνος για θέματα ενέργειας στο ελληνικό 
γραφείο της Greenpeace. «Η λογική της κατα-
σκευής νέων ρυπογόνων και ακριβών μονάδων για 
να καλυφθούν ενεργειακές ανάγκες λίγων ημερών 
είναι η λογική που μας οδήγησε στην κρίση και το 
μόνο που θα πετύχει είναι να βουλιάξει τη χώρα 
ακόμα βαθύτερα, όχι να λύσει το πραγματικό πρό-
βλημα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των 
εργαζομένων της ΔΕΗ, ο κόσμος παγώνει και θα 
εξακολουθεί να παγώνει στα σπίτια του», τόνισε 
ο Τάκης Γρηγορίου. Σύμφωνα πάντα με την οργά-
νωση, με δεδομένο ότι οι θερινές αιχμές πλέον 
έχουν εξαλειφθεί λόγω της αυξημένης παραγω-
γής των φωτοβολταϊκών συστημάτων και ότι η 
νέα πραγματικότητα θέλει τις ενεργειακές αιχμές 
να εμφανίζονται τις απογευματινές και βραδινές 
ώρες του χειμώνα, η ουσιαστική προσέγγιση του 
ζητήματος προϋποθέτει κατ’ αρχάς την ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος. Δυστυχώς 
όμως, προηγούμενες σχετικές προσπάθειες περι-
ορίστηκαν σε ημίμετρα ή μέτρα αποσπασματικού 
χαρακτήρα, όπως το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», 
με στόχο μόλις 30.000 νοικοκυριά. Η Greenpeace 
καλεί την ελληνική κυβέρνηση να προωθήσει 

αποφασιστικά μαζικό και φιλόδοξο πρόγραμμα 
ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού τομέα, 
όπως η επίκαιρη πρόταση, η οποία ανακατανέμει 
υφιστάμενους πόρους στην επιδότηση παρεμβά-
σεων εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση στα 
πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Επιπλέον, καλεί τη ΔΕΗ 
να επενδύσει πόρους και ανθρώπινο δυναμικό 
στην εξοικονόμηση ενεργείας, με έμφαση στην 
ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού τομέα και 
να εγκαταλείψει οριστικά κάθε σχέδιο για την κα-
τασκευή νέων λιγνιτικών μονάδων. Το πρόγραμμα 
της Greenpeace προτείνει άμεσα εφαρμόσιμα μέ-
τρα που εκμεταλλεύονται διαθέσιμους και υπαρ-
κτούς πόρους, αξιοποιώντας το πραγματικό εθνικό 
καύσιμο της χώρας: το τεράστιο δυναμικό που δι-
αθέτει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενερ-
γειακή αποδοτικότητα. Τα προσδοκώμενα οφέλη 
έχουν να κάνουν με την ενεργειακή αναβάθμιση 
700.000 κτιρίων, μέσω της οποίας κάθε νοικο-
κυριό αναμένεται να εξοικονομήσει 1.000 ευρώ 
ετησίως. Συνολικά αναμένεται να εξοικονομηθούν 
περί τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος δεκα-
ετίας, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 
νέες θέσεις εργασίας ετησίως. Τέλος, προτείνεται 
η δωρεάν εγκατάσταση 300.000 φωτοβολταϊκών 
σε φτωχά νοικοκυριά, που θα καλύπτουν το 70% 
των ενεργειακών αναγκών τους ετησίως, μειώνο-
ντας συνολικά τους ετήσιους ρύπους διοξειδίου 
του άνθρακα στη χώρα κατά 10%.

Η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων παρουσιάζει σημαντικές επεν-
δυτικές ευκαιρίες που εντοπίζονται κυρίως στην αγορά των ξενοδοχείων αλλά 
και στα ακίνητα που βρίσκονται πίσω από τα κόκκινα δάνεια των Ελληνικών 
τραπεζών όπως επισημαίνει η NAI Hellas στην τελευταία έρευνα για την ευ-
ρωπαϊκή αγορά ακινήτων της NAI Global, του μεγαλύτερου δικτύου ανεξάρτη-
των εταιριών συμβούλων επενδυτών επαγγελματικών ακινήτων παγκοσμίως. 
Σε σχετικό ρεπορτάζ του Φ. Κόλλια στο  euro2day.gr σημειώνεται ότι σύμφω-
να με την NAI Hellas, που εκπροσωπεί την ΝΑΙ Global στην Ελληνική αγορά, 
ενδιαφέρον καταγράφεται και για γραφειακούς χώρους πρώτης κατηγορίας 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για ακίνητα logistics. Στην αγορά 
γραφείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τα μισθώματα μειώθηκαν από το 
2008 κατά περίπου 40%, ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια η αγορά παρουσι-
άζει σταθεροποιητική τάση και αναμένεται σταδιακά να ανακάμψει δεδομέ-
νου και των προβλέψεων για άνοδο του ΑΕΠ και της απασχόλησης το 2017. 
Οι αποδόσεις που ζητούν οι επενδυτές για πρώτης κατηγορίας γραφειακούς 
χώρους στην Αθήνα φθάνουν το 8,25%, 2,25% υψηλότερες του Ευρωπαϊκού 
μέσου όρου που φθάνει το 6%. Οι αποδόσεις για την αντίστοιχη κατηγορία 
γραφειακών χώρων στην Γενεύη ανέρχονται στο 2,90%, στην Κοπεγχάγη, 
στη Στοκχόλμη και στο Λονδίνο στο 3,75% και στο Βερολίνο στο 3,9%, ενώ 
τις υψηλότερες αποδόσεις καταγράφουν η Μόσχα (10,8%) και η Τιφλίδα (10%). 
Στην αγορά ακινήτων logistics, τα μισθώματα παραμένουν σε χαμηλά επίπε-

δα όμως τα ποσοστά πληρότητας, ειδικά για ακίνητα πρώτης κατηγορίας άνω 
των 5.000 τ.μ. αυξάνονται καθώς αυξάνεται και η ζήτηση για τέτοιου είδους 
ακίνητα. Οι αποδόσεις για πρώτης κατηγορίας ακίνητα logistics φθάνουν στο 
11,50% στην Αθήνα, με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο να φθάνει το 8,05% και τις χα-
μηλότερες αποδόσεις να καταγράφονται στο Λονδίνο (4,25%) και στο Βερολίνο 
(5,40%). Οι υψηλές αποδόσεις που ζητούν οι επενδυτές στην ελληνική αγορά 
ακινήτων αντικατοπτρίζουν τον υψηλό αντιληπτό κίνδυνο σύμφωνα με τους 
αναλυτές της NAI Hellas. Σε αυτό συμβάλλουν οι συνεχόμενες αλλαγές του 
φορολογικού καθεστώτος, η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, η έλλειψη 
ρευστότητας αλλά και η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων που συνεπάγεται και 
τη μη ύπαρξη τραπεζικής χρηματοδότησης.  Ενδεικτικό των παραπάνω είναι 
η σημαντική μείωση στις επενδύσεις στη χώρα μας που από 1.100 εκατ. ευρώ 
το 2014 έχουν πέσει στα 620 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ το 2016 υπολογίζονται 
στα 440 εκατ. ευρώ. Δεδομένης όμως της αναμενόμενης σταθεροποίησης 
και ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και της επακόλουθης μείωσης των 
αποδόσεων, δημιουργούνται ευκαιρίες για σημαντική αύξηση κεφαλαίου για 
τους επενδυτές που θα προχωρήσουν σήμερα σε μια επένδυση στην Ελλάδα. 
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι οι αποδόσεις γραφειακών χώρων στην Ελλάδα 
πριν το 2008 ήταν κάτω από 6,5% (ήτοι 1,75% χαμηλότερες συγκριτικά με σή-
μερα), ενώ για τα ακίνητα logistics ήταν κάτω από 9% (ήτοι 2,5% χαμηλότερες 
συγκριτικά με σήμερα).



Γενίκη σύνελεύση Δεη

Εγκρίθηκε η σύμβαση με τη ΛΑρΚΟ και αναβλήθηκε  
η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ

Μηχανικοί της Κινεζικής CMEC στον ΑΗΣ Φλώρινας της ΔΕΗ,  
την ερχόμενη εβδομάδα

Ανακοίνωση ΔΕΗ για την αναβάθμιση των μονάδων του Αγίου Δημητρίου

Εγκρίθηκε χθες  κατά πλειοψηφία από τη γενική συνέλευ-
ση των μετόχων της ΔΕΗ η σύμβαση για την προμήθεια 
ενέργειας της ΛΑΡΚΟ και τη διευθέτηση οφειλών προ-
ηγούμενων ετών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικο-
νομικού Τύπου, τη σχετική εισήγηση υπερψήφισε και ο 
εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ, που ελέγχει το 17% των μετοχών 
της ΔΕΗ, τασσόμενος όπως είπε με τη θέση του ελληνι-
κού Δημοσίου το οποίο επίσης υπερψήφισε την πρόταση. 
Ωστόσο το ΤΑΙΠΕΔ ανέφερε δια του εκπροσώπου του ότι 
η εισήγηση δεν επαρκεί για να σταθμιστούν τα οφέλη και 
οι κίνδυνοι και έθεσε τα ερωτήματα ποια είναι η θέση του 
εποπτεύοντος υπουργείου για το θέμα, όπως και αν υπάρ-
χει νομική γνωμοδότηση για μη έγερση θεμάτων ανταγω-
νισμού η/και παράνομης κρατικής ενίσχυσης. Απαντώντας 
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Εμμ. 
Παναγιωτάκης ανέφερε πως δεν κρίθηκε σκόπιμο να ζη-
τηθεί ιδιαίτερη γνωμοδότηση δεδομένου ότι η συμφωνία 
αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ των δυο εταιρι-

ών η οποία είναι αμοιβαία επωφελής. Ανέφερε επίσης ότι 
η συμφωνία έχει τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος 
υπουργείου. Ο κ. Παναγιωτάκης ανέφερε επίσης ότι το 
συνολικό χρέος της ΛΑΡΚΟ προς τη ΔΕΗ κυμαίνεται στα 
επίπεδα των 300 εκατ. Ευρώ, μέγεθος το οποίο ωστόσο θα 
μειωθεί σε εφαρμογή της συμφωνίας και της απόφασης 
της διαιτησίας για οφειλές της περιόδου 2010-2013 που 
αναμένεται μέσα στο μήνα. Υπενθύμισε ακόμη ότι η ΔΕΗ 
εκτός από προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι και 
μέτοχος της ΛΑΡΚΟ με ποσοστό 11 % και αν επέλεγε να 
διακόψει την ηλεκτροδότηση της εταιρίας λόγω χρεών 
δεν θα υπήρχε πιθανότητα να εισπράξει τα οφειλόμενα. 
Παράλληλα αναβολή ως τις 17 Ιανουαρίου ζήτησε το ΤΑΙ-
ΠΕΔ για τη λήψη απόφασης από τη Γ.Σ. της ΔΕΗ για τη 
διαδικασία απόσχισης του ΑΔΜΗΕ μέσω της δημιουργίας 
εταιρείας συμμετοχών. Σύμφωνα με πληροφορίες από το 
ΤΑΙΠΕΔ, η αναβολή της απόφασης για λίγες ημέρες προ-
τάθηκε για καθαρά τυπικούς λόγους, καθώς την ίδια ώρα 

βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ για 
άλλα θέματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρίσταται 
κάποιος εκπρόσωπός του στη ΓΣ της ΔΕΗ. Το αίτημα έγινε 
αποδεκτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το θέμα που 
αφορά τη ΛΑΡΚΟ συζητήθηκε κανονικά στη σημερινή Γ.Σ. 
Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει συμ-
φωνηθεί και εφαρμόζεται, η ΔΕΗ θα εισφέρει το 51% των 
μετοχών του ΑΔΜΗΕ σε Εταιρία Συμμετοχών, το μετοχικό 
κεφάλαιο της οποίας διαμορφώνεται συνεπώς (με βάση 
την αποτίμηση της εταιρίας) σε 491,8 εκατ. ευρώ. Η γενική 
συνέλευση της ΔΕΗ πρόκειται να αποφασίσει την ισόπο-
ση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με μείωση 
της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με διανομή στους 
υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΗ των μετοχών της εταιρί-
ας συμμετοχών. Δεδομένου ότι το Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ 
ελέγχουν συνολικά το 51% των μετοχών της ΔΕΗ, αντίστοι-
χο είναι το ποσοστό που θα ελέγχουν και στον ΑΔΜΗΕ 
μέσω της εταιρίας συμμετοχών.

Κλιμάκιο μηχανικών της κινεζικής κατασκευαστικής εταιρίας CMEC θα βρίσκεται στην 
Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να επισκεφθεί και να επιθεωρήσει από 
κοντά τις εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στη Φλώρινα, όπου με 
βάση την κατ' αρχήν συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο εταιριών, θα κα-
τασκευαστεί μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη, ισχύος 450 μεγαβάτ. Αυτό ανέ-
φερε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης 
σε εκδήλωση της εταιρίας, προσθέτοντας ότι στο μεσοδιάστημα από την υπογραφή της 
συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών τον περασμένο Σεπτέμβριο υπήρξε συνέχεια με 
επαφές και διευκρινίσεις τόσο σε θέματα στρατηγικής όσο και σε τεχνικά ζητήματα που 
ζήτησε η Κινεζική πλευρά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Βουτσαδάκη στο ΑΠΕ το 
μνημόνιο που έχει υπογραφεί, υπενθυμίζεται, αποσκοπεί στην κατασκευή λιγνιτικής 
μονάδας στον ΑΗΣ Φλώρινας, με κατ' αρχήν προϋπολογισμό 750 εκατ. ευρώ ο οποίος 
εκτιμάται ότι μπορεί να συμπιεστεί κατά 100 εκατ. ευρώ με την ευελιξία που θα εξασφα-
λίσει η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η μονάδα θα κατασκευαστεί από κοινή εταιρία 
στην οποία η ΔΕΗ θα εισφέρει την υφιστάμενη μονάδα του ΑΗΣ Φλώρινας, ισχύος 330 
μεγαβάτ, την υποδομή και την άδεια για την κατασκευή δεύτερης μονάδας καθώς και 
τις συμμετοχές σε λιγνιτωρυχεία της περιοχής (το 40 % της Βεύης και το ορυχείο στο 
Κλειδί). Η CMEC θα διαθέσει τα απαιτούμενα κεφάλαια ενώ προβλέπεται να συμμετά-

σχουν και οι ιδιώτες μέτοχοι των λιγνιτωρυχείων Βεύης και Αχλάδας εισφέροντας τα 
κοιτάσματα που ελέγχουν. Η συμμετοχή κάθε πλευράς θα αποτιμηθεί από ανεξάρτητο 
εκτιμητή και ανάλογα θα καθοριστούν τα ποσοστά συμμετοχής στη νέα εταιρία. Ο κ. 
Παναγιωτάκης ανέφερε εξάλλου για το θέμα της ΛΑΡΚΟ, που αποτελεί τον μεγαλύτερο 
οφειλέτη της ΔΕΗ, ότι θα πρέπει να καταρτισθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο και να ει-
σέλθει ιδιώτης μέτοχος που θα χρηματοδοτήσει τις απαιτούμενες επενδύσεις. Σήμερα 
στην γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ θα τεθεί προς έγκριση η συμφωνία των 
δύο εταιριών για την τιμολόγηση της ενέργειας αλλά και για τη διευθέτηση των οφειλών 
προηγούμενων ετών. Ο επικεφαλής της ΔΕΗ επανέλαβε εξάλλου ότι δεν αμφισβητείται 
ο στόχος που προβλέπει το μνημόνιο για μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ αλλά 
στόχος της εταιρίας είναι η μείωση αυτή να γίνει με ισορροπημένο τρόπο. Στο πλαίσιο 
αυτό προωθείται η δημιουργία και πώληση σε ιδιώτες ανταγωνιστές πελατολογίου που 
αποτελείται από αντιπροσωπευτικό δείγμα - ως προς τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά 
και τη συνέπεια στις πληρωμές. Αναφερόμενος τέλος στα προγράμματα διακανονισμών 
και εκπτώσεων ο κ. Παναγιωτάκης σημείωσε πως στόχος της ΔΕΗ είναι να αυξηθεί 
η εισπραξιμότητα στο 75 - 80%, από 70% που είναι σήμερα. Ήδη έχουν διακανονισθεί 
οφειλές ύψους 1,3 δισ. ευρώ, από 1,5 δισ. που ήταν ο στόχος, υπάρχει δηλαδή ικανοποι-
ητική προσέγγιση του στόχου.

Οι δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Αγίου Δημητρίου 
έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών περιβαλλο-
ντικής αναβάθμισης προγραμματισμένα από τον περασμένο 
Οκτώβριο, σε συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ, καθώς δεν ήταν 
δυνατή η παύση λειτουργίας τους το καλοκαίρι λόγω των 
αυξημένων τότε αναγκών τροφοδοσίας. Αυτό αναφέρει η 
ΔΕΗ σε σημερινή ανακοίνωση απαντώντας σε δημοσιεύμα-
τα και αιτιάσεις για τον προγραμματισμό της αναβάθμισης 
των μονάδων. "Η απονίτρωση των μονάδων αυτών όπως και 

άλλων δύο του ίδιου Σταθμού η οποία προγραμματίζεται σε 
συνάρτηση με τις ανάγκες του συστήματος, είναι όρος για τη 
συνέχιση της λειτουργίας τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική τους προσαρμογή", 
προσθέτει η επιχείρηση. Η ΔΕΗ τονίζει ότι παρά το μεγά-
λο οικονομικό κόστος εξάντλησε τα περιθώρια εισαγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας από το εξωτερικό, χωρίς όμως απο-
τέλεσμα λόγω της αυξημένης ζήτησης και της έλλειψης 
ενέργειας στην Ευρώπη αυτή την περίοδο και ότι έθεσε από 

την πρώτη στιγμή στη διάθεση των αρμοδίων φορέων όλο το 
διαθέσιμο παραγωγικό της δυναμικό με μεγάλη οικονομική 
και όχι μόνο επιβάρυνση για την ίδια, όπως η λειτουργία 
μονάδων Φυσικού Αερίου με πετρέλαιο, και η αντιοικονο-
μική χρήση των υδροηλεκτρικών σταθμών Σημειώνει τέλος 
ότι «η τεχνητή αύξηση της οριακής τιμής του συστήματος 
που επιδιώκουν ορισμένοι προφανώς για να αποκομίσουν 
κέρδη και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, κρίθηκε ατελέσφορη 
πέραν των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων».
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Τουλάχιστον δύο μεγάλοι οίκοι, η Ernst & Young και η  PricewaterhouseCoopers 
(PwC) υπέβαλλαν χθες προσφορά στο διαγωνισμό που πραγματοποίησε η ΔΕΗ 
για την πρόσληψη συμβούλου για «Παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών για την διάθεση τμημάτων χαρτοφυλακίου πελατών ΔΕΗ ΑΕ». Ο δη-
μοσιογράφος Θοδωρής Παναγούλης γράφει στο energypress.gr  ότι ο διαγω-
νισμός αφορά την πρόθεση της ΔΕΗ για δημιουργία  και πώληση θυγατρικών 
εταιρειών στον τομέα προμήθειας και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,3 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Αρχικά, η ημερομηνία που είχε τεθεί ήταν η 12η Δεκεμβρίου, 
στη συνέχεια δόθηκε παράταση ως τις 23 Δεκεμβρίου και χθες η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε. Η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά ότι οι εταιρείες μπορούν να «στη-
θούν» εντός τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης με τον σύμβουλο. Η 
διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του συμβούλου θα είναι 8 μήνες και θα ξεκινά 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η οποία αναμένεται σύντομα. Με 

βάση αυτά, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι το σενάριο για τις εταιρείες λιανικής 
της ΔΕΗ θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά στο τελευταίο τρίμηνο του 2017. 
Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης 
ανέφερε  ότι ο στόχος της ΔΕΗ, μέσα από την εμπορική πολιτική που ασκεί, είναι 
να κερδίσει χρόνο ώστε να προχωρήσει ελεγχόμενα, μέσω της δημιουργίας των 
θυγατρικών εταιρειών προμήθειας, η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ, και να ακυ-
ρωθούν στην πράξη οι δημοπρασίες NOME. Όσον αφορά την ίδια τη δέσμευση 
για μείωση μεριδίου της ΔΕΗ κάτω από το 50% μέχρι το 2020, ο κ. Παναγιωτάκης 
τονίζει ότι η προσπάθεια της ΔΕΗ, τόσο σε επίπεδο θεσμών και Κομισιόν, όσο 
και σε ελληνικό επίπεδο, είναι να εξαιρεθούν από τα μετρούμενα μερίδια, τόσο 
οι πελάτες της Υψηλής Τάσης, όσο και οι ευάλωτοι καταναλωτές που εξυπηρετεί 
η ΔΕΗ. Αυτό σημαίνει ποσοστό περίπου 10% της συνολικής κατανάλωσης και θα 
αποτελέσει βεβαίως σοβαρή ελάφρυνση για τη ΔΕΗ.

Την επίσπευση των διαδικασιών για την αξιοποίηση της ελληνικής ναυ-
πηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός, κα-
θώς είναι ένας χώρος που μπορεί να δημιουργήσει ισχυρό οικονομικό 
κύκλο και μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Τα παραπάνω ανέφερε χθες 
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρου-
μπλής, σε συνάντηση που είχε σήμερα με τους δημοσιογράφους στο 
υπουργείο, στη διάρκεια εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας. Ο κ. Κουρουμπλής είπε, ότι ήδη η διυπουργική επιτροπή αποφά-
σισε να αναθέσει σε αυτόν και τον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης Στέργιο Πιτσιόρλα την εκκίνηση της όλης διαδικασίας, προκειμένου 
να απελευθερωθεί ο χώρος της ναυπηγικής, να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας και να ξεκινή-
σει η Cosco τις επενδύσεις για τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, για τις 
οποίες έχει δεσμευτεί. «Είναι ένας χώρος που μπορεί να δημιουργήσει 
πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας και ισχυρό οικονομικό κύκλο» 
σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «μπορούν να αξιοποιηθούν 
οι υπάρχουσες υποδομές». Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγά-
λο ενδιαφέρον για ναυπηγοεπισκευές από τον 6ο αμερικανικό στόλο, 
αλλά και από Έλληνες εφοπλιστές μεσαίου μεγέθους για αξιοποίηση 
χρημάτων από το πρόγραμμα Γιούνκερ. Δήλωσε επίσης, ότι ένα μεγάλο 
κομμάτι των σκαφών του λιμενικού σώματος, μπορούν να κατασκευ-
άζονται και να επισκευάζονται στη χώρα μας. Πρόσθεσε εξάλλου, ότι 
από το 2020, η χρήση ναυτιλιακού καυσίμου μικρής περιεκτικότητας 
σε θείο (0,5%) για όλα ανεξαιρέτως τα πλοία, θα οδηγήσει πολλές ακτο-
πλοϊκές εταιρείες να προχωρήσουν σε κατασκευαστικές αλλαγές. Ο κ. 

Κουρουμπλής τόνισε ότι μαζί με τον υφυπουργό Ναυτιλίας, Νεκτάριο 
Σαντορινιό και τους γενικούς γραμματείς του υπουργείου, έχουν 10 
στρατηγικούς στόχους που πρέπει να υλοποιήσουν, όπως η αναβάθμιση 
της ναυτικής εκπαίδευσης και των ακαδημιών, η επίλυση των γραφει-
οκρατικών προβλημάτων στην ποντοπόρο ναυτιλία και η επίλυση του 
προβλήματος με την επιτροπή ανταγωνισμού της ΕΕ. Σε αυτό το σημείο, 
είπε ότι σε όποιο πολιτικό επίπεδο και αν χρειαστεί, η προσπάθεια του 
ελληνικού εφοπλισμού στην ΕΕ θα στηριχθεί, αλλά προσδοκούμε από 
την ποντοπόρο ναυτιλία και τους Έλληνες εφοπλιστές να ανταποκριθούν 
και αυτοί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, στην ευθύνη που έχουν απέναντι 
στην πατρίδα, καθώς ξέρουν πολύ καλά, ότι όλα τα ελληνόκτητα πλοία 
δεν είναι στην ελληνική σημαία, ανέφερε. Είπε επίσης, ότι σχεδιάζο-
νται παρεμβάσεις στα τουριστικά σκάφη, τα γιοτ, την κρουαζιέρα και 
τη λιμενική βιομηχανία, για την οποία τόνισε ότι θα υπάρξει ένα σχέ-
διο ανάπτυξής της. Πρόσθεσε ότι «στους στόχους είναι η αξιοποίηση 
της σύμβασης του ΟΛΠ όπου και εκεί έχουμε καταστήσει σαφές ότι 
δεν είναι μόνο η κινεζική εταιρεία αλλά και το ελληνικό δημόσιο», ενώ 
πρόσθεσε ότι προχωρά η αξιοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 
Ο κ. Κουρουμπλής, υπογράμμισε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας είναι ένα 
ιδιαίτερα παραγωγικό υπουργείο και όταν του έγινε πρόταση, δεν την 
υποδέχθηκε με τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι 
κάποιες σκέψεις που του ανέλυσε ο πρωθυπουργός, του άλλαξαν γνώ-
μη και σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόλαβε να έχει συναντήσεις με 
όλους τους θεσμικούς φορείς του χώρου από τους οποίους εισέπραξε 
τους προβληματισμούς τους και τις σκέψεις τους.

Ρεκόρ κατανάλωσης σημειώθηκε τις τελευταίες 
ημέρες στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της 
Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσα-
λίας Α.Ε (ΕΔΑ ΘΕΣΣ). Συγκεκριμένα, οι συνολικές 
διανεμηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου στις δύο 
περιοχές αυξήθηκαν από 2,5 εκατ. κυβικά μέτρα 
μέσο όρο σε 4,5 εκατ. κυβικά μέτρα ημερησίως, 
με την κατανάλωση να ανέρχεται σε 3 εκατ. κυ-
βικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη και 1,5 εκατ. κυβικά 

στη Θεσσαλία. "Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εκτέλεσε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει τη συ-
νεχή παροχή φυσικού αερίου στους καταναλωτές 
για τις ημέρες αυξημένες ζήτησης, με το δίκτυο 
διανομής φυσικού αερίου να παραμένει ασφαλές 
και συνεχούς ροής. Σε ό,τι αφορά τις κλήσεις που 
αφορούσαν το δίκτυο διανομής υπήρξε αυξημέ-
νη επιφυλακή και το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
ανταποκρίθηκε σε όλες τις περιπτώσεις" υπογραμ-

μίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας. 
Παράλληλα, περισσότερες από 400 νέες αιτήσεις 
σύνδεσης υποβλήθηκαν κατά το πρώτο δεκαήμερο 
του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, σε ισχύ 
βρίσκεται η προσφορά για έκπτωση 100% στα τέλη 
σύνδεσης για όλους τους νέους καταναλωτές, που 
θα υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο 
φυσικού αερίου και για όλες τις χρήσεις (οικιακή, 
εμπορική, βιοτεχνική-βιομηχανική).

Προσλαμβάνεται σύμβουλος για τις «μικρές ΔΕΗ προμήθειας»

Την αξιοποίηση της ελληνικής ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας 
επιδιώκει η κυβέρνηση

ρεκόρ κατανάλωσης αερίου τις τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλία

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗχΑΝΙΚωΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗχΑΝΙΚωΝ

6



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗχΑΝΙΚωΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗχΑΝΙΚωΝ

7

Η αναδιανομή του εισοδήματος που παράγεται αποκλειστικά από τους άλλους, χωρίς δανει-
κά, έχει πάντα ημερομηνία λήξης επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών 
εξελίξεων ασκώντας κριτική για την υπερφορολόγηση και την υπερρύθμιση της οικονομίας 
και συνδέοντας τις με τις πολιτικές εξελίξεις. "Το μέσο νοικοκυριό, αναφέρει, δεν τα βγάζει 
πια πέρα χωρίς ρευστοποίηση περιουσίας ή κοινωνικά βοηθήματα. Σε κάθε περίπτωση, η 
αποταμίευση και η αποθησαύριση περιουσίας είναι πλέον ένα μακρινό όνειρο για ένα πολύ 
μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, και, συνεπώς, το σημερινό status quo δεν είναι βιώσιμο γιατί 
τα έτοιμα κάποτε θα τελειώσουν." Ο ΣΕΒ επικαλείται ανάλυση των Rafael Di Tella και Robert 
Mac Culloch και επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής: Σε φτωχές κυρίως χώρες, υπάρχει μια 
άνθιση περιορισμών στην επιχειρηματικότητα και κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, και 
μία επικυριαρχία της αριστερής φρασεολογίας και ιδεοληψίας στην ανάλυση οικονομικών 
ζητημάτων. Τα φαινόμενα αυτά συνυπάρχουν, συνήθως, με εκτεταμένη διαφθορά που ωθεί 
τα άτομα να επιζητούν περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα, παρόλο που αναγνω-
ρίζεται ότι η υπερρύθμιση της οικονομίας μπορεί να οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη διαφθορά. 
Σε περιόδους δε όξυνσης της διαφθοράς, παρατηρείται αύξηση του αισθήματος της οργής 
που νιώθουν οι ψηφοφόροι, και στροφή του εκλογικού σώματος προς ακραία πολιτικά κόμ-
ματα. Η εξήγηση που προβάλλεται στις χώρες αυτές είναι ότι, δεδομένης της ταύτισης των 
σκανδάλων με την επιχειρηματική τάξη, η στροφή προς υπερψήφιση ακραίων κομμάτων 
αντανακλά μία διάθεση τιμωρίας από τους ψηφοφόρουςπου συνδέεται με ασθενή δικαστικά 
συστήματα και αδράνεια στην απονομή δικαιοσύνης. Αυτό το φαινόμενο εκφράζεται, ενδει-
κτικά, μέσω της υψηλής, προοδευτικής και μη ανταποδοτικής φορολόγησης παραγωγικών 

δραστηριοτήτων όπως είναι οι επενδύσεις. Παρ' όλο που οι συγγραφείς προσπαθούν να 
εξηγήσουν τι συμβαίνει σε φτωχές χώρες, η θεωρία που προβάλλουν φαίνεται να ισχύει 
και στην Ελλάδα, ιδίως μετά την φτωχοποίηση που έφερε η παρατεταμένη και υψηλού κοι-
νωνικού κόστους ύφεση στη διάρκεια της δημοσιονομικής προσαρμογής των Μνημονίων. 
Ο ελληνικός πληθυσμός, σε ένα μεγάλο τμήμα του, θεωρεί τα συμβαίνοντα, και εκφράζει 
αντίστοιχα την οργή του, ως αποτέλεσμα διαφθοράς (κάποιοι τα φάγανε τα περασμένα χρόνια 
και παραμένουν ατιμώρητοι). Παρόλο που η αλήθεια είναι πιο περίπλοκη , η άνοδος «αντι-
συστημικών» σχηματισμών στην εξουσία στην Ελλάδα μπορεί κάλλιστα να ερμηνευθεί από 
την παρατεταμένη περίοδο προσοδοθηρίας που άνθησε στη δεκαετία που προηγήθηκε της 
κρίσης. Επικαλούμενος άλλη εργασία, των Manuel Funke, Moritz Schularick και Christoph 
Trebesch ο ΣΕΒ προσθέτει ακόμη ότι ότι κόμματα της άκρας δεξιάς κεφαλαιοποιούν τα με-
γαλύτερα κέρδη από μία κρίση, ιδίως εάν αυτή έχει χρηματοοικονομικό περιεχόμενο και 
καταλήγει: "Οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο ως ανωτέρω μελετών με τα συμβαίνοντα στην 
Ελλάδα δεν είναι, μάλλον, τυχαία. Το γεγονός ότι η σημερινή διακυβέρνηση της χώρας ασκεί-
ται από έναν συνασπισμό -μέχρι πρότινος μικρών- κομμάτων της αριστεράς και της δεξιάς, 
καθώς και το γεγονός ότι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην ελληνική βουλή θεωρείται από 
τα υπόλοιπα κόμματα ότι βρίσκεται εκτός του δημοκρατικού τόξου στα άκρα δεξιά του πο-
λιτικού φάσματος, προσφέρει ισχυρές ενδείξεις για την ορθότητα των συμπερασμάτων των 
μελετών αυτών, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι η Ελλάδα συγκεντρώνει χαρακτηριστικά τόσο 
μιας προηγμένης-πλούσιας χώρας όσο και μιας χώρας με σοβαρή υστέρηση στη λειτουργία 
του κράτους, των θεσμών και της λειτουργίας των αγορών. "

Η ελληνική οικονομία θα σημειώσει ρυθμούς ανάπτυξης 
υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης φέτος και το 
2018, εκτιμά ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's σε 
έκθεσή του, με τίτλο: «Προοπτικές για το αξιόχρεο των χωρών 
της Ευρωζώνης: Σταθερές προοπτικές εν μέσω υποτονικής 
ανάπτυξης και αυξανόμενου πολιτικού κινδύνου». Ο Moody's 
αναμένει ότι η Ευρωζώνη ως σύνολο θα αναπτυχθεί με ρυθμό 
1,3% το 2017 και το 2018, αλλά με διαφορές στους ρυθμούς 
ανάπτυξης των χωρών της. «Ορισμένες μικρότερες χώρες - 
όπως η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Σλοβακία 
- είναι πιθανόν να σημειώσουν ισχυρότερη ανάπτυξη, πάνω 
από 3% και τα δύο έτη. 'Αλλες, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η 
Σλοβενία θα αναπτυχθούν με χαμηλότερο ρυθμό, αλλά υψη-
λότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι μεγαλύτερες 
οικονομίες της Ευρωζώνης - Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία - θα 

συνεχίσουν να αναπτύσσονται με ρυθμούς αρκετά κάτω από 
το 2% και τα δύο έτη», σημειώνει η έκθεση. «Οι προοπτικές 
μας για το αξιόχρεο των χωρών της Ευρωζώνης το 2017 είναι 
σταθερές συνολικά», δήλωσε η Σάρα Κάρλσον, ανώτερη αντι-
πρόεδρος του Moody's και εκ των συγγραφέων της έκθεσης, 
προσθέτοντας: «Η δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης στην 
Ευρωζώνη το 2017-18 θα είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερη 
αναφορικά με το αξιόχρεο και οι δείκτες του χρέους έχουν 
σταματήσει να επιδεινώνονται για τις περισσότερες, αλλά 
όχι όλες, τις χώρες της Ευρωζώνης. Ωστόσο, η αύξηση του 
πολιτικού κινδύνου και του κινδύνου για τις πολιτικές σε ορι-
σμένες χώρες της Ευρωζώνης θα μπορούσε να υπονομεύ-
σει τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες». Για 
πολλές, αν όχι για τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, 
ο κρατικός ισολογισμός παραμένει σημαντικά πιο αδύναμος 

από ότι ήταν πριν από την κρίση, σημειώνει ο Moody's. Ένα 
ευρύ φάσμα πολιτικών κομμάτων έχει εμφανισθεί σε πολλές 
χώρες της Ευρωζώνης, τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά 
του πολιτικού φάσματος, αμφισβητώντας τη συναίνεση στην 
κατεστημένη πολιτική. «Η βασική υπόθεση του Moody's εί-
ναι ότι λίγα από αυτά τα κόμματα κατά της συναίνεσης είναι 
πιθανόν να σχηματίσουν κυβερνήσεις, αλλά τα περισσότερα 
έχουν τις προοπτικές να επηρεάσουν σημαντικά την πολιτική 
συζήτηση, αυξάνοντας το πολιτικό κόστος για την υποστήριξη 
μη δημοφιλών οικονομικών ή δημοσιονομικών μεταρρυθμί-
σεων από τα κεντρώα κόμματα». Οι εκλογικοί κύκλοι το 2017 
στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και ίσως την Ιταλία θα 
δείξουν την έκταση της στήριξης σε αυτά τα αναδυόμενα κόμ-
ματα και κινήσεις, σημειώνει η έκθεση του Moody's.

Στο 23% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Οκτώβριο, κατά 1,5 μο-
νάδα χαμηλότερα από το 24,5% του Οκτωβρίου 2015 και έστω και οριακά από το 23,1% του 
Σεπτεμβρίου 2016. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.102.335 άτομα, ωστόσο οξύνεται το 
πρόβλημα στις ηλικίες 55- 64 ετών. Στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα η ανεργία αυξάνεται 
σταθερά, καθώς απολύονται εργαζόμενοι με κατά το πλείστον υψηλές αποδοχές για να προ-
σληφθούν νέοι με τον κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Οκτώβριο 2016 οι άνεργοι 
μειώθηκαν κατά 80.656 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2015 (μείωση 6,8%) και κατά 8.146 
άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2016 (μείωση 0,7%). Το σύνολο των απασχολουμένων εκτι-
μάται ότι ανήλθε σε 3.688.381 άτομα, αριθμός που αυξήθηκε κατά 50.275 άτομα σε σχέση με 
τον Οκτώβριο 2015 (αύξηση 1,4%), ενώ μειώθηκε κατά 7.115 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 
2016 (μείωση 0,2%). Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν 
εργασία), ανήλθαν σε 3.245.508 άτομα και μειώθηκαν κατά 7.571 άτομα σε σχέση με τον Οκτώ-

βριο 2015 (μείωση 0,2%), ενώ αυξήθηκαν κατά 12.190 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2016 
(αύξηση 0,4%). Η ανεργία συνεχίσει να πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες, στις οποίες η 
υποχώρηση είναι πολύ μικρή (27,7% τον Οκτώβριο 2016 από 28,6% τον Οκτώβριο 2015), σε 
σύγκριση με τους άνδρες (19,2% από 21,3%). Ηλικιακά, στην 1η θέση βρίσκονται τα άτομα 15- 24 
ετών (44,2% τον Οκτώβριο 2016 από 48,8% τον Οκτώβριο 2015) και 25- 34 ετών (29,7% από 
31,2%). Ακολουθούν οι ομάδες 35- 44 ετών (19% από 22,1%), 45- 54 ετών (18,4% από 19,6%), 
55- 64 ετών (19,3% από 16,5%) και 65- 74 ετών (11,8% από 10,2%). Σε επίπεδο αποκεντρωμένων 
διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία 
(26,7% τον Οκτώβριο 2016 από 27,9% τον Οκτώβριο 2015), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (24,6% 
από 26,9%) και η Μακεδονία- Θράκη (24,1% από 25%). Ακολουθούν, η Πελοπόννησος- Δυτική 
Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (23,4% από 23,8%), η Αττική (22,4% από 24,8%), η Κρήτη (19,8% από 25,8%) 
και το Αιγαίο (19% από 14,4%).

Το μέσο νοικοκυριό δεν τα βγάζει πια πέρα χωρίς ρευστοποίηση περιουσίας,  
επισημαίνει ο ΣΕΒ

Προβλέψεις για την ελληνική οικονομία το 2017 και 2018 από τον  οίκο Moody’s

Στο 23%  το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Οκτώβριο,  
ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
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Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο το έργο «Κα-
τασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια 
του Δήμου Γλυφάδας», υπέγραψαν η Περιφερειάρχης 
Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώρ-
γος Παπανικολάου. Πρόκειται για έργο προϋπολογι-
σμού 50.000 ευρώ με ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από 
ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και προβλέπει 
συνολικά 104 ράμπες ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του κέντρου 
του Δήμου Γλυφάδας. Στόχος του έργου είναι η βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των 
πολιτών, με τη διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης 
των πεζοδρομίων του κέντρου του Δήμου Γλυφάδας 
από ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως Άτομα με 
Αναπηρία, γονείς με παιδικά καροτσάκια και ηλικιωμέ-
νοι, με γνώμονα την ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακί-
νησή τους. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει παρεμβάσεις 
για την κατασκευή νέων ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια 
καθώς και τη συντήρηση ήδη υφιστάμενων, σε τμήματα 
των οδών Κύπρου, Λαζαράκη και Α. Παπανδρέου. Επι-
σημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται στις 
104 ράμπες. Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί από τον 

Δήμο Γλυφάδας και θα εκτελεστεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου

Η επέκταση του δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης, τα αντιπλημμυρι-
κά έργα στις περιοχές που συνήθως πλήττονται, στα Λειβάδια, την 
Κάτω Σούδα και την περιοχή του Μορώνη, αποτελούν το αντικεί-
μενο ώριμων μελετών και είναι μέσα στις προτάσεις του δήμου Χα-
νίων για τη νέα προγραμματική περίοδο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ στον 
σχεδιασμό της δημοτικής αρχής αναφέρθηκε χθες ο δήμαρχος, 
Τάσος Βάμβουκας, κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της δημο-
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων. «Ελπίζουμε να 
επιτύχουμε να αντλήσουμε αυτά τα κονδύλια, ώστε να επιλύσουμε 
και τα τελευταία σημαντικά προβλήματα που έχουμε στα Χανιά 
και αφορούν τη διαχείριση των υδάτων, αλλά και περιβαλλοντικά 
προβλήματα», τόνισε ο κ. Βάμβουκας, ο οποίος συναντήθηκε με τη 
διοίκηση και το προσωπικό της επιχείρησης. Παράλληλα, αναφέρ-
θηκε στο θέμα της παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης προς τους 
πολίτες, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η ΔΕΥΑΧ θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να προσφέρει όλο και ποιοτικότερες υπηρεσίες 
στους δημότες μας, ενώ επιδίωξη μας ως δημοτική αρχή είναι αυτές 
οι υπηρεσίες να γίνονται όλο και πιο φθηνές». Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης, ο δήμαρχος Χανίων ανέφερε ότι άνοιξε ο δρόμος 
για να υπάρξουν νέες προσλήψεις στη ΔΕΥΑΧ, ενώ παράλληλα 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ετοιμότητα και την αντα-
πόκριση των συνεργείων της Επιχείρησης στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Ακολού-
θησαν οι τοποθετήσεις του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 
της ΔΕΥΑΧ, Αντώνη Σχετάκη, και του προέδρου του σωματείου 
εργαζομένων της επιχείρησης, Γιώργου Πιτσουλάκη, οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν και στο ζήτημα της προσφυγής των 

εργαζομένων στον Άρειο Πάγο, για μισθολογικές απαιτήσεις από 
το παρελθόν.

Έργα πρόσβασης των  
ΑμεΑ στο κέντρο του 
Δήμου Γλυφάδας

Προγραμματισμός νέων  
αντιπλημμυρικών και αποχε-
τευτικών έργων στα Χανιά

Παρατείνεται έως τις 13 Απριλίου 2017, η υποβολή των 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των δηλώ-
σεων οικονομικών συμφερόντων για το έτος 2016, 
μετά την ψήφιση από την Ολομέλεια της σχετικής 
τροπολογίας. Υπέρ της παράτασης τάχθηκαν ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, η ΝΔ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, οι ΑΝΕΛ και 
η Ένωση Κεντρώων, ενώ «παρών» ψήφισαν η Χρυσή 
Αυγή, το ΚΚΕ και το Ποτάμι, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του ΑΠΕ. Η παράταση της προθεσμίας υποβολής των 

δηλώσεων «πόθεν έσχες», κρίθηκε αναγκαία από το 
υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο κατέθεσε και την 
σχετική ρύθμιση, ενόψει της έκδοσης απόφασης του 
ΣτΕ επί της προσφυγής των Δικαστικών Ενώσεων κατά 
της υπουργικής απόφασης για ηλεκτρονική υποβολή 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από τους δικα-
στές. Εξάλλου, αντίστοιχη προσφυγή αναμένεται να 
καταθέσουν οι ιδιοκτήτες των Μέσων Μαζικής Ενη-
μέρωσης.

Ψηφίστηκε η τρίμηνη παράταση για τους  
υπόχρεους υποβολής «πόθεν έσχες»

Το αμέσως επόμενο διάστημα, ενδεχομένως και 
εντός του Ιανουαρίου, θα κατατεθεί στη Βουλή διά-
ταξη που θα διευκολύνει τη ρύθμιση οφειλών που 
έχουν πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς 
δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με 
όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, ο υπουρ-
γός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ, το θέμα τέθηκε με επίκαιρη ερώτηση του 
βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασί-
λη Κεγκέρογλου, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη 
θέσπισης μιας βιώσιμης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών των δημοτών προς τους δήμους και τις 
δημοτικές επιχειρήσεις. «Είναι στις προθέσεις του 
υπουργείου -και μάλιστα στο νομοσχέδιο, που προ-
τίθεται να κατεβάσει το πιο πιθανό εντός του μήνα- να 
περιλαμβάνεται μια τέτοιου είδους διάταξη, η οποία 
πέρα από τη διευκόλυνση, δηλαδή τον αριθμό των 
δόσεων που θα προβλέπει για την αποπληρωμή αυ-
τών των υποχρεώσεων, θα πρέπει να έχει μια μέριμνα 
και για το ζήτημα των προσαυξήσεων που έχουν επι-

βληθεί σε αυτά τα βεβαιωμένα και οφειλόμενα ποσά 
και ιδιαίτερα σε σχέση με τα επιτόκια, τα οποία έχουν 
επιβαρύνει αυτά τα ποσά», απάντησε ο υπουργός 
Εσωτερικών. Πρόσθεσε δε, ότι πρόθεση του υπουρ-
γείου είναι η διάταξη αυτή να κατατεθεί, αν είναι δυ-
νατόν, μέσα στον Ιανουάριο, με στόχο να αποτελέσει 
μια «πραγματική ανάσα για τις οφειλές προς τους 
δήμους, και για τους δήμους και γι’ αυτούς, οι οποίοι 
έχουν χρεωθεί τα αντίστοιχα ποσά». «Τα ποσά, που 
έχουν συσσωρευθεί, παρότι δεν έχουν υπολογιστεί, 
γιατί αφορούν διαφορετικούς δήμους, διαφορετικούς 
φορείς, δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ., πρέπει να είναι 
πάρα πολλά», είπε ο κ. Κεγκέρογλου, σημειώνοντας 
ότι με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις έχει επι-
βαρυνθεί σημαντικά η οικονομική δραστηριότητα σε 
πολλές περιοχές. Ο υπουργός Εσωτερικών υπογράμ-
μισε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή επαφή με 
την ΚΕΔΕ προκειμένου να καταγράφει τον σφυγμό 
των προβλημάτων και προκειμένου να καταλήγουν 
σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες

Ετοιμάζεται ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές 
προς δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις 

Μέσα στο Φεβρουάριο νέο πρόγραμμα εργασίας  
για ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών

Μέσα στο Φεβρουάριο θα λειτουργήσει νέο πρό-
γραμμα εργασίας που θα αφορά 10.000 ανέργους 
ηλικίας 55 - 67 ετών, σύμφωνα με όσα ανέφε-
ρε μιλώντας το πρωί στη Βουλή η αναπληρωτής 
υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου. Το 
πρόγραμμα θα είναι για εργασία 12 μηνών με 
δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 12 μήνες. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, όπως εξήγησε η κ. Αντω-
νοπούλου «πέρα από τον ιδιωτικό τομέα, θα 
έχουμε προσλήψεις και στο δημόσιο τομέα, στο 
βαθμό που υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας 
σε δήμους, αλλά όχι μόνο». Στόχος επίσης του 
υπουργείου είναι να αυξηθούν και οι αμοιβές και 

να φτάσουν τα 600 ευρώ το μήνα. «Στο επόμενο 
πρόγραμμα που θα βγει για 10.000 ανθρώπους 
μέσα στο Φεβρουάριο, θα έχουμε ένα ανώτερο 
όριο μέχρι και 600 ευρώ, στο βαθμό που αυτό 
αντιστοιχεί στο 50% του μισθολογικού και μη 
μισθολογικού κόστους», είπε η αναπληρωτής 
υπουργός σημειώνοντας ότι σήμερα, στο πλαίσιο 
των υποστηρικτικών προγραμμάτων για τη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας το κράτος συνει-
σφέρει 381 ευρώ το μήνα και σε περίπτωση που 
ο άνεργος είναι άνω των 50 ετών, η συνεισφορά 
για εργασία στον ιδιωτικό τομέα φτάνει τα 500 
ευρώ το μήνα.



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗχΑΝΙΚωΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗχΑΝΙΚωΝ

9

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2017 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ένταξης στο νέο πρό-
γραμμα επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων "InventICT". Το πρό-
γραμμα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, απευθύνεται σε φοιτητές, 
ερευνητές και αποφοίτους του ΕΜΠ ή αντίστοιχα μέλη των συνεργαζόμενων 
πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πολυτεχνείο Θράκης), καθώς και σε 
ομάδες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος τους πληροί τις προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους, στους τομείς των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή στην αξιοποίηση των ΤΠΕ σε οποιον-
δήποτε κλάδο της οικονομίας. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες, στις 
εγκαταστάσεις του κόμβου ΕΠΙ.νοώ στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιαστεί 
το πρόγραμμα, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 
υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Βασίλης 
Μαγκλάρας, ανέφερε ότι η υφιστάμενη εθνική ψηφιακή πολιτική έχει ως κε-
ντρικό στόχο την αξιοποίηση του εξαιρετικού έργου που γίνεται τόσο από το 
ελληνικό πανεπιστήμιο, όσο και από τον δυναμικό και εξωστρεφή κλάδο των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και πρόσθεσε: «Αυτό που βλέ-
πουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής σύμπραξης ανάμεσα στο 
δημόσιο τομέα, τον ακαδημαϊκό χώρο και τον ιδιωτικό τομέα με άμεσο στόχο 
την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας θέσε-
ων εργασίας με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και 
την κοινωνία». Το InventICT υλοποιείται από τη Δομή Διασύνδεσης Έρευνας 
και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ - Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου και τους IndustryDisruptors - GameChangers (ID-GC) με τη 
στήριξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ). Το πρόγραμμα 
αξιοποιεί την προηγούμενη πείρα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματι-
κότητας του ΕΜΠ και της θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ αλλά και τη διεθνή πείρα και 
πρακτική, καθώς συμπράττει σε αυτό και ο μη κερδοσκοπικός βελγικός οργα-
νισμός S.O. Kwadraat που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο του Leuven, το οποίο 
αναδείχθηκε στον τομέα αυτό ως το πλέον καινοτόμο ευρωπαϊκό Πανεπιστή-
μιο. Επιπλέον, αξιοποιεί το ευρύ ανθρώπινο δίκτυο των αποφοίτων του ΕΜΠ. 
Ο Ιωάννης Βασιλείου, διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ δήλωσε σχετικά: «To InventICT 
αποτελεί μία προσπάθεια, με εξαιρετική πρώτη ύλη. Στους 12 μήνες που θα 
τρέξει το πρόγραμμα αλλά και για όσα σχεδιάζονται στη συνέχεια στο πλαίσιό 

του, το ΕΠΙΣΕΥ θα σταθεί αρωγός και θα το στηρίξει». Ο Γιάννης Καλογήρου, 
καθηγητής ΕΜΠ, επιστημονικός υπεύθυνος ΜοΚΕ ΕΜΠ και μέλος του επι-
στημονικού συμβουλίου της θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ ανέφερε: «Το πρόγραμμα 
InventICTέρχεται σε μία δύσκολη και ταυτόχρονα κατάλληλη συγκυρία. Βρι-
σκόμαστε σε μία φάση πού έχουμε όχι μόνο διαρροή επιστημονικού δυναμι-
κού (brain drain) αλλά και ελλιπή αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Για παράδειγμα, ενώ στο ΕΜΠ πραγματοποιείται πολύ μεγάλο και άκρως αντα-
γωνιστικό, διεθνώς, ερευνητικό έργο, τα αποτελέσματά του αξιοποιούνται σε 
μικρό σχετικά βαθμό για την ανάπτυξη καινοτομιών και ακόμη λιγότερο για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης με σημαντική αναπτυξιακή 
επίδραση». O Γεώργιος Στεφανόπουλος, γενικός διευθυντής της Ένωσης Εται-
ρειών Κινητής Τηλεφωνίας ανέφερε: «Ο στόχος μας όμως είναι να αγκαλιά-
σουμε σε βάθος τριετίας όλες τις πολυτεχνικές σχολές της χώρας. Φιλοδοξία 
μας είναι να στηρίξουμε την ερευνητική εργασία και να συνδέσουμε το έργο 
που γίνεται στα πανεπιστήμια με την επιχειρηματικότητα. Η προσπάθεια θα 
πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στην κινητικότητα και να αξιοποιήσει ανθρώ-
πους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός χώρας. Απώτερος στόχος μας είναι 
να αξιολογηθούν οι ιδέες του InventICT από τις εταιρείες - μέλη της ΕΕΚΤ και 
ευρύτερα του κλάδου και προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουν και τα 
στελέχη μας». Ο Μιχάλης Στάγκος, ιδρυτής των Industry Disruptors - Game 
Changers (ID-GC) δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς ότι συμπράττουμε με 
το ΕΜΠ, το σημαντικότερο ερευνητικό // ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας, και 
με την ΕΕΚΤ στη δημιουργία μιας νέας θερμοκοιτίδας. Το ΙnventICT στοχεύει 
στο να αναδείξει νέους ερευνητές και να τους παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία, 
ώστε να καινοτομήσουν και να επιχειρήσουν. Οι ID-GC, με την παρουσία τους 
σε 64 χώρες και τη σύνδεσή τους με τη διεθνή αγορά θα προσπαθήσουν να 
αποτελέσουν δίαυλο εξωστρέφειας για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη 
θερμοκοιτίδα. Πρώτος σταθμός το Παγκόσμιο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας 
στο Γιοχάνεσμπουργκ, τον Μάρτιο 2017, στην ενεργοποίηση του οποίου παί-
ζουν σημαντικό ρόλο οι ID-GC». Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγη-
σης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2017. Για 
περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την πρόσκληση ενδιαφέροντος του 
προγράμματος Invent ΙCT, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.inventICT.gr και την 
αντίστοιχη σελίδα στο FBwww.facebook.com/Invent4ICT.

Σημαντική ανάπτυξη σημείωσαν τα δίκτυα νέας γενιάς του Ομίλου ΟΤΕ 
τη χρονιά που πέρασε, χάρη στο επενδυτικό πλάνο ύψους 1,3 δισ. ευρώ 
που υλοποιεί, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι πελάτες να απολαμβάνουν 
νέες υψηλές ταχύτητες internet σταθερής και κινητής και ποιοτικότερες 
υπηρεσίες, όπως υποστηρίζει, σε ανακοίνωσή του, ο Όμιλος. Στην κινητή 
τηλεφωνία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πληθυσμιακή κάλυψη του 
δικτύου 4G αυξήθηκε στο τέλος του 2016 σε 93%, παραμένοντας Νο1 με 
μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό. 

O Όμιλος ΟΤΕ αύξησε σημαντικά μέσα στη χρονιά που πέρασε και την 
πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced 
(LTE-A), η οποία ξεπέρασε πλέον το 82%, προσφέροντας μοναδική 
εμπειρία mobile internet. Επιπλέον, αξιοποιώντας την απόκτηση νέου 
φάσματος, ο Όμιλος έκανε διαθέσιμες στους καταναλωτές, πρώτος στην 
Ελλάδα και από τους πρώτους στον κόσμο, ταχύτητες έως και 500 Mbps. 
Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου ΟΤΕ έλαβε και το 2016 πιστο-
ποίηση «Best in Test» από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρή-
σεων και ελέγχου δικτύων P3 Communications, επιβεβαιώνοντας την 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών φωνής και mobile internet που απολαμβά-
νουν οι συνδρομητές COSMOTE. Στη σταθερή, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε 
την αντικατάσταση του δικτύου χαλκού με οπτικές ίνες, παρέχοντας πρό-
σβαση σε ταχύτητες VDSL έως και 50 Mbps σε ακόμα περισσότερους 
καταναλωτές, με την πληθυσμιακή κάλυψη να αυξάνεται σε 46%. 
Πλέον, πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν 
πρόσβαση σε ταχύτητες έως και 50 Mbps. Επιπλέον, με τη νέα υπηρεσία 
COSMOTE Home Speed Booster, που έγινε διαθέσιμη τη χρονιά που πέ-
ρασε και συνδυάζει την ταχύτητα της σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης, 
με την ταχύτητα των δικτύων 3G & 4G, μέσω της τεχνολογίας Hybrid 
Access, ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει γρηγορότερο σταθερό Internet με τε-
λικές ταχύτητες έως και 100Mbps. 
Τέλος, όπως αναφέρει η εταιρεία, για να μπορεί να είναι πρωτοπόρος 
στις τεχνολογικές εξελίξεις, ο Όμιλος ΟΤΕ συμμετέχει σε μία σειρά 
καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων και αξιολογεί τις νέες τεχνο-
λογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος στα ερ-
γαστήριά του.

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2017 οι αιτήσεις ένταξης στο νέο πρόγραμμα  
επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων "InventICT

Σε εξέλιξη επενδύσεις 1,3 δις ευρώ από τον ΟΤΕ για υψηλές ταχύτητες 
internet σταθερής και κινητής



νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτι-
κής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες παρουσίασε η 
ευρωπαϊκή επιτροπή. τα μέτρα έχουν ως στόχο να επικαι-
ροποιήσουν τους ισχύοντες κανόνες, επεκτείνοντας το πεδίο 
εφαρμογής τους σε όλους τους παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο 
σεπε το 92% των ευρωπαίων δηλώνει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται το απόρρητο των ηλεκτρονικών και των δια-
δικτυακών τους μηνυμάτων. ωστόσο, η ισχύουσα οδηγία για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής (ePrivacy)  ισχύει μόνο για 
τους παρόχους  παραδοσιακών τηλεπικοινωνιών. στο εξής, 
οι κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα καλύπτουν 
νέους παρόχους  ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνιών, 
όπως το WhatsApp, το Facebook Messenger, το Skype, το 
Gmail, το iMessage ή το Viber. η προστασία της ιδιωτικής 
ζωής θα αφορά το περιεχόμενο αλλά και τα "μεταδεδομένα" 
που προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (π.χ. 
χρόνος και τόπος κλήσης),  τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημα-
ντικά για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και σύμφωνα με 
τους προτεινόμενους κανόνες, θα πρέπει να ανωνυμοποι-
ούνται ή να διαγράφονται, εάν οι χρήστες δεν έχουν δώσει 
τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρηση τους, εκτός εάν τα 
δεδομένα είναι αναγκαία για τη χρέωση. η επιτροπή κάλεσε 
χθες το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συμβούλιο να επι-
σπεύσουν τις εργασίες τους και να εξασφαλίσουν την ομαλή 
έγκριση τους μέχρι τις 25 Μαΐου 2018, ημερομηνία κατά την 
οποία θα τεθεί σε εφαρμογή ο γενικός κανονισμός για την 
προστασία των δεδομένων. σκοπός είναι να τεθεί, από την 
ημερομηνία αυτή, στη διάθεση των πολιτών και των επιχει-
ρήσεωνη ένα πλήρες και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων στην 

ευρώπη.

οι προτεινόμενες αλλαγές εισάγουν απλούστερους κανόνες 
σχετικά με τα cookies. η αποκαλούμενη “παροχή cookies”, η 
οποία υποχρέωνε τους χρήστες του Διαδικτύου να απαντούν 
αδιάκοπα σε αιτήματα συγκατάθεσης, θα απλουστευτεί. νέοι 
κανόνες θα δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να έχουν 
τον έλεγχο των ρυθμίσεων τους, καθώς θα διευκολύνουν 
την αποδοχή ή την απόρριψη των cookies παρακολούθησης 
και άλλων αναγνωριστικών, σε περίπτωση που κινδυνεύει η 
προστασία της ιδιωτικής ζωής. η πρόταση διευκρινίζει ότι 
δεν απαιτείται συγκατάθεση για τα cookies που δεν παρεμ-
βαίνουν στην ιδιωτική ζωή, αλλά βελτιώνουν τη διαδικτυακή 
εμπειρία των χρηστών (π.χ. υπενθυμίζουν το ιστορικό αγο-
ρών).  Για τα cookies που διαθέτει ένας ιστότοπος με σκοπό 
την καταμέτρηση του αριθμού των επισκεπτών του, δεν θα 
απαιτείται πλέον συγκατάθεση.  η νέα πρόταση απαγορεύει 
κάθε είδους ανεπίκλητη ηλεκτρονική επικοινωνία, π.χ. με 
email, SMS, και κατ’ αρχή, με τηλεφωνικές κλήσεις, εάν οι 
χρήστες δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. τα κράτη - 
μέλη μπορούν να παρέχουν στους καταναλωτές το δικαίωμα 
να μην δέχονται φωνητικές κλήσεις με σκοπό την εμπορική 
προώθηση, π.χ. καταχωρίζοντας τον αριθμό τηλεφώνου τους 
σε σχετικό κατάλογο. Όσοι πραγματοποιούν κλήσεις με σκο-
πό την προώθηση προϊόντων, υποχρεούνται να επιτρέπουν 
την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου τους ή να χρησιμο-
ποιούν ειδικό πρόθεμα που δείχνει ότι πρόκειται για κλήση 
εμπορικής προώθησης.  τα νέα μέτρα στοχεύουν, επίσης, 
στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων επεξεργασίας δεδομέ-
νων επικοινωνίας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και 
της ασφάλειας στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Αφού δοθεί η 
συγκατάθεση των ενδιαφερομένων για την επεξεργασία των 

δεδομένων επικοινωνιών, του περιεχομένου ή/και των "με-
ταδεδομένων" (metadata), οι πάροχοι παραδοσιακών τηλε-
πικοινωνιών θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να χρησιμο-
ποιούν τα δεδομένα και να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες. 
Για παράδειγμα, θα μπορούν να παράγουν θερμικούς χάρτες 
στους οποίους σημειώνεται η παρουσία ατόμων με σκοπό 
να βοηθούνται οι δημόσιες υπηρεσίες και οι οργανισμοί 
συγκοινωνιών στην εκπόνηση σχεδίων για νέες υποδομές. 
ο προτεινόμενος κανονισμός για την προστασία των προσω-
πικών δεδομένων από τα ευρωπαϊκά όργανα και τους ορ-
γανισμούς, στοχεύει στην ευθυγράμμιση των υφιστάμενων 
κανόνων, οι οποίοι χρονολογούνται από το 2011, με νεότε-
ρους και αυστηρότερους κανόνες, που ορίζονται στο γενικό 
κανονισμό για την προστασία δεδομένων του 2016. Για όλα 
τα προσωπικά δεδομένα, που υπόκεινται σε επεξεργασία 
από τα ευρωπαϊκά όργανα ή τους οργανισμούς, θα ισχύουν 
αυστηρότερα πρότυπα προστασίας.  οι προτεινόμενες αλλα-
γές καθορίζουν μια στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τις 
διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων, η οποία θα 
διευκολύνει τις εμπορικές ανταλλαγές και θα βελτιώσει τη 
συνεργασία σε θέματα επιβολής του νόμου, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα υψηλού επιπέδου προστασία των δεδομένων. 
η επιτροπή θα συμμετάσχει σε συζητήσεις για να επιτύχει 
“αποφάσεις περί επάρκειας” (που θα επιτρέπουν την ελεύ-
θερη ροή προσωπικών δεδομένων σε χώρες που εφαρμό-
ζουν κανόνες προστασίας δεδομένων ουσιωδώς ισοδύνα-
μους με τους κανόνες της εε), με σημαντικούς εμπορικούς 
εταίρους στην Ανατολική και νοτιανατολική Ασία, αρχής 
γενομένης με την ίαπωνία και την κορέα το 2017, αλλά και 
με ενδιαφερόμενες χώρες της λατινικής Αμερικής και της 
ευρωπαϊκής Γειτονίας.

Ένα σύνολο κανόνων για το πώς οι άνθρωποι θα αλληλεπιδρούν με τα ρομπότ και την 
τεχνητή νοημοσύνη, ορίζονται σε μια νέα έκθεση που συνέταξε η ευρωπαϊκή Ένω-
ση. σύμφωνα με ρεπορτάζ του Απε ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει την υιοθέτηση 
ολοκληρωμένων κανόνων για το πώς οι άνθρωποι θα χειρίζονται και θα αντιδρούν με 
παράγοντες της τεχνητής νοημοσύνης και τα μελλοντικά ρομπότ. Όπως αναφέρει σε 
δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, η έκθεση καθιστά σαφή 
την αντίληψη ότι ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα μιας «νέας βιομηχανικής» ρομπο-
τικής επανάστασης. οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα δώσουν 
στα ρομπότ νομικά δικαιώματα ως «ηλεκτρονικά πρόσωπα». οι σχεδιαστές των ρο-
μπότ θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι καθένα από αυτά έχει διακόπτη απενεργοποί-
ησης, ο οποίος θα επιτρέπει στον χρήστη να σταματά τη λειτουργία τους εάν αυτό 
θεωρηθεί απαραίτητο, αναφέρεται στην έκθεση. εν τω μεταξύ, οι χρήστες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα ρομπότ «χωρίς κίνδυνο ή φόβο για πρόκληση 
οποιασδήποτε σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης». στην έκθεση αναφέρεται ότι τα 
ρομπότ, τα μποτ, τα ανδροειδή και άλλοι παράγοντες που ενσωματώνουν τεχνητή 
νοημοσύνη, πρόκειται να «εξαπολύσουν μια νέα βιομηχανική επανάσταση, η οποία 
είναι πιθανό να επηρεάσει όλα τα στρώματα της κοινωνίας». η νέα εποχή των ρο-
μπότ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει «απεριόριστες προοπτικές ευημερίας», αλλά 
ταυτόχρονα εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της εργασίας και κατά πόσο τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εισάγουν ένα βασικό εισόδημα όταν τα ρομπότ θα καταλαμ-

βάνουν θέσεις εργαζομένων, αναφέρεται στην έκθεση της εε. επίσης, εγείρονται και 
άλλα ζητήματα, όπως οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ που θα αφορούν στην 
ιδιωτική ζωή, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (ιδιαίτερα στα ρομπότ που θα ασχολούνται 
με την φροντίδα των ανθρώπων) και τη σωματική ακεραιότητα, εάν το σύστημά τους 
πάθει οποιαδήποτε βλάβη ή δεχτεί επίθεση από χάκερς. στην έκθεση αναγνωρίζεται 
ότι υπάρχει η πιθανότητα μέσα σε διάστημα μόλις λίγων δεκαετιών, η τεχνητή νοη-
μοσύνη να έχει ξεπεράσει την ανθρώπινη πνευματική ικανότητα. οι νόμοι θα πρέπει 
να απευθύνονται στους σχεδιαστές, τις κατασκευάστριες εταιρείες και τους φορείς 
εκμετάλλευσης των ρομπότ, δεδομένου ότι αυτοί (οι νόμοι) δεν θα είναι δυνατόν να 
«μεταφραστούν» στη γλώσσα μηχανής. οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής: Ένα ρομπότ 
δεν θα μπορεί να βλάψει ή να τραυματίσει ένα ανθρώπινο ον ή λόγω αδράνειας να 
προκαλέσει κακό. Ένα ρομπότ θα πρέπει να υπακούει τις εντολές που δέχεται από 
ένα ανθρώπινο ον, εκτός εάν αυτές οι εντολές έρχονται σε αντίθεση με τον πρώτο 
κανόνα. Ένα ρομπότ θα πρέπει να προστατεύει την ίδια του την ύπαρξη εφ’ όσον 
αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τους δύο πρώτους κανόνες. Όπως επίσης αναφέ-
ρεται στην έκθεση, η έρευνα που αφορά στη ρομποτική θα πρέπει να σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να διεξάγεται προς όφελος της ευημερίας των ανθρώπων. 
εάν οι ευρωβουλευτές ψηφίσουν υπέρ της συγκεκριμένης νομοθεσίας, τότε αυτή θα 
σταλεί στις εκάστοτε κυβερνήσεις για περαιτέρω συζήτηση και τροπολογίες προτού 
προταθεί προς ψήφιση από την εε.

Νέοι κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής  
στις online επικοινωνίες

Τεχνολογία: Η ΕΕ προτείνει ένα σύνολο κανόνων  
για τη σχέση ανθρώπων και ρομπότ
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Έμπρακτη στήριξη, η οποία - σε απόλυτα οικονομικά μεγέθη - μεταφράζεται σε μισό τρι-
σεκατομμύριο ευρώ, μπορεί να προσφέρει στην ευρωπαϊκή οικονομία η τεχνολογία του 
Cloud έως το 2020. Σύμφωνα με μελέτη της Deloitte για λογαριασμό της ΕΕ, η ευρύτερη 
διείσδυση του Cloud Computing και η ελεύθερη ροή των δεδομένων στο εσωτερικό της 
ΕΕ θα μπορούσε να προσθέσει σωρευτικά €449 δις στο ΑΕΠ της ΕΕ-28 έως το 2020, με 
σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση και τη δημιουργία επιχειρήσεων. Σύμφωνα με 
σχετική παρουσίαση του ΣΕΠΕ, η  μελέτη διαπιστώνει, εξάλλου, ότι περαιτέρω διάδοση 
της τεχνολογίας του Cloud θα μπορούσε δυνητικά να συμβάλει στη δημιουργία 1,6 εκατ. 
νέων θέσεων εργασίας έως το 2020, εκτίμηση διόλου ευκαταφρόνητη με δεδομένα τα 
υψηλά ποσοστά ανεργίας εντός της Ένωσης. Συγκεκριμένα, η μελέτη εκτιμά (με βάση 
τρία εναλλακτικά σενάρια) ότι στη χειρότερη περίπτωση το Cloud μπορεί να δημιουργήσει 
1 εκατ. νέες θέσεις εργασίας, ενώ το πιο αισιόδοξο σενάριο κάνει λόγο για 2,5 εκατ. νέες 
θέσεις εργασίας. Επιπλέον, από τη μελέτη της Deloitte για λογαριασμό της ΕΕ (Measuring 
the economic impact of cloud computing in Europe) προκύπτει ότι περισσότερες από 
300.000 νέες επιχειρήσεις, ιδίως μικρομεσαίες, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν έως 
το 2020, χάρη στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας του Cloud. Το πιο απαισιόδο-
ξο σενάριο που προβάλει η μελέτη, προβλέπει περί τις 100.000 νέες εταιρείες, ενώ το 
πλέον θετικό αναφέρεται σε 800.000 νέες επιχειρήσεις.  Η ανάπτυξη της οικονομίας του 

Cloud στην Ευρώπη κάθε άλλο παρά ανεμπόδιστη είναι, καθώς, σύμφωνα με τη μελέτη, 
τα εμπλεκόμενα μέρη αναγνωρίζουν μια σειρά από εμπόδια στην ευρύτερη υιοθέτηση 
του Cloud. Αυτά σχετίζονται με μια σειρά από ρυθμιστικούς παράγοντες, αλλά, κυρίως, 
με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, 
οι επιχειρήσεις που, ήδη, χρησιμοποιούν το Cloud, δηλώνουν ότι η ασφάλεια των δε-
δομένων παραμένει η κύρια αιτία προβληματισμού. Μάλιστα, το 39% κατονομάζει αυτόν 
τον προβληματισμό ως το “νούμερο ένα” ανασχετικό παράγοντα για την υιοθέτηση του 
cloud.  “Συνολικά, παρά τα υφιστάμενα εμπόδια για την υιοθέτηση του cloud computing, 
πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη αγορά, που μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό μοχλό για 
την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Σε αυτήν τη λογική, απαιτούνται πολιτικές πρω-
τοβουλίες, που θα στοχεύουν στην προώθηση των υφισταμένων σχετικών πιστοποιήσεων 
και προτύπων και την άρση των περιορισμών, με στόχο να αυξηθούν τα οφέλη για τους 
χρήστες και τους παρόχους Cloud, καθώς και για την κοινωνία στο σύνολο της”, αναφέρει 
η σχετική μελέτη. Όπως εκτιμά δε, τα κύρια οφέλη του Cloud Computing για τους επαγ-
γελματίες χρήστες, δηλαδή τις επιχειρήσεις και το Δημόσιο, επικεντρώνονται στα εξής: 
μείωση του κόστους των ΤΠΕ, μετατόπιση των δαπανών Πληροφορικής από κεφαλαιου-
χικές δαπάνες σε λειτουργικά έξοδα, επεκτασιμότητα και προσαρμοστικότητα, απάντηση 
στις ανάγκες της αγοράς, καλύτερη διαχείριση του χρόνου.

Σε μια άκρως υπολογίσιμη δύναμη για την παγκό-
σμια αγορά τεχνολογίας εξελίσσονται τα drones. 
Ήδη, η αγορά των drones για υποδομές ανέρχεται 
σε $45 δις, ενώ, σύμφωνα με την PwC, η συνολική 
αξιοποιήσιμη αγορά για drones ξεπερνά τα $127 
δις. Σε έρευνά της (“Clarity from above: transport 
infrastructure”), η PwC διαπιστώνει ότι ο κλάδος με 

τη μεγαλύτερη δυνητική αγορά εμπορικών εφαρ-
μογών της τεχνολογίας των drones είναι αυτός των 
υποδομών, με την παγκόσμια αγορά να εκτιμάται σε 
$45,2 δις. Ήδη, στο συγκεκριμένο κλάδο οι φορείς 
εκμετάλλευσης των οδικών και σιδηροδρομικών δι-
κτύων έχουν αρχίσει να απολαμβάνουν συγκριτικό 
πλεονέκτημα, χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματι-

κή υλοποίηση των εφαρμογών drones. Ειδικά στον 
τομέα των μεταφορικών δικτύων - οδικών και σιδη-
ροδρομικών - οι άμεσες δυνητικές εφαρμογές της 
τεχνολογίας των drones είναι μεγάλες, καθώς εκτι-
μάται ότι drones με “έξυπνο” λογισμικό μπορούν να 
έχουν σημαντική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα 
των φορέων εκμετάλλευσης μεταφορικών δικτύων. 

Έναν προσομοιωτή εγκεφαλικών νευρώνων, που μιμείται θεμελιώδεις λειτουργίες του 
ανθρώπινου εγκεφάλου, σε ταχύτητες όμως μεγαλύτερες κατά πολλές τάξεις μεγέθους, 
δημιούργησαν Έλληνες ερευνητές σε εργαστήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα, σε έναν χώρο, 
ο οποίος αποτελεί το «Αγιο Δισκοπότηρο» της επιστήμης και φυσικά δε θα μπορούσε παρά 
να έχει την αντίστοιχη αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η έρευνα δημοσιεύθηκε 
στο κορυφαίο περιοδικό "Scientific Reports" του "Nature". Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
στο Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών και Φωτονικής Tεχνολογίας του Τμήματος Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, με επικεφαλής τον καθηγητή Δημήτρη Συ-
βρίδη και υπεύθυνο ερευνητή τον Δρα Χάρη Μεσαριτάκη. Πρόκειται για την υλοποίηση 
στο εργαστήριο ενός Φωτονικού Νευρώνα με χρήση ολοκληρωμένων ημιαγωγικών laser 
κβαντικών τελειών (quantum dot lasers).Το ΑΠΕ μεταδίδοντας το γεγονός έγραψε ότι οι 
ερευνητές αναπαρήγαγαν λειτουργίες των βασικών δομικών στοιχείων του εγκεφάλου 
(νευρώνων) με διατάξεις κλίμακας δεκάδων μικρομέτρων. Τα αποτελέσματα της έρευνας, 
πέραν της συνεισφοράς στην κατανόηση των μηχανισμών της εγκεφαλικής λειτουργίας, 
οδηγούν στην κατασκευή των βασικών δομικών στοιχείων, που απαρτίζουν τις εγκεφα-
λικές δομές, φέρνοντας εγγύτερα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νευρομιμητικού 
συστήματος, το οποίο θα μπορεί να αναπαράγει σύνθετες νευρικές λειτουργίες και θα λει-
τουργεί ως καινοτόμο υπολογιστικό παράδειγμα με ποικίλες εφαρμογές.   «Η βαθύτερη 
κατανόηση των λειτουργιών του εγκεφάλου, αλλά και οι δυνατότητες ανθρώπινης παρέμ-

βασης σ' αυτές συνιστά ύψιστη προτεραιότητα για κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα σε όλον 
τον κόσμο, αλλά και για μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκές ερευνητικές πρωτοβουλίες, όπως 
το πρόγραμμα HUMAN BRAIN, συνολικού προβλεπόμενου κόστους 1 δισεκατομμυρίου 
ευρώ», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Συβρίδης, προσθέτοντας ότι η έρευνα του εργαστηρίου 
«ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές υλοποιήσεις σύνθετων νευρωνικών δικτυωμάτων με 
χρήση φωτονικών στοιχείων και εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες λειτουργίας σε σχέση με 
τους βιολογικούς εγκεφαλικούς νευρώνες». Ο καθηγητής επισημαίνει ότι στην έρευνα για 
τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου εγκεφάλου, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε παγκόσμιο 
επίπεδο, «έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα, όπως η διεπαφή εγκεφάλου με τεχνητά 
στοιχεία για τον έλεγχό τους από αυτόν». Σε ό,τι αφορά τα όρια της τεχνολογικά εφικτής και 
κοινωνικά ευκταίας εξέλιξης της έρευνας και το ερώτημα εάν οι επιστήμονες θα μπορούν 
κάποια στιγμή να προγραμματίζουν τη συνείδηση, οι ερευνητές του ΕΚΠΑ αναφέρουν: 
"Είναι πολύ μακριά αυτός ο στόχος. Σχετικά με τα όρια της νευρομηχανικής και παίρνοντας 
υπ' όψιν τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, που μπορεί να οδηγήσει σχετικά σύντομα 
σε δραματικές εξελίξεις, είναι σημαντική η έναρξη συζητήσεων και η θέσπιση κανόνων 
ως προς την ηθική διάσταση του θέματος». Επόμενος στόχος για την ερευνητική ομάδα 
του ΕΚΠΑ είναι η περαιτέρω εξέλιξη της διάταξης ώστε να προσαρμοστεί σε ακόμα πιο 
σύνθετες εγκεφαλικές λειτουργίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως δημοσιεύθηκαν 
στο περιοδικό Nature, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://www.nature.com/articles/
srep39317

Περί τα 450 δις ευρώ  μπορεί να εισφέρει στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ  
το Cloud έως το 2020

Η συνολική αξιοποιήσιμη αγορά για drones ξεπερνά  
τα 127 δις δολλάρια

υλοποίηση εγκεφαλικού νευρώνα.  
Το επίτευγμα ερευνητικής ομάδας του ΕΚΠΑ
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Η γιγάντια εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon.com Inc ανακοίνωσε σήμερα πως θα δημιουργήσει μέσα 
στους 18 επόμενους μήνες 100.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την 
ώρα που ο εκλεγμένος αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητεί από τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δρα-
στηριότητές τους στο αμερικανικό έδαφος. Η Amazon, που έχει την έδρα της στο Σιάτλ, ανακοίνωσε πως, έως τα 
μέσα του 2018, θα αυξήσει το πλήρους απασχόλησης εργατικό δυναμικό της στις ΗΠΑ σε 280.000 εργαζομένους, 
από 180.000 που ήταν το 2016. «Οι θέσεις αυτές δεν θα είναι μόνο στην έδρα μας στο Σιάτλ ή στη Σίλικον Βάλεϊ 
-- θα είναι στο δίκτυο εξυπηρέτησης των πελατών μας, σε κέντρα και άλλες εγκαταστάσεις σε τοπικές κοινότητες 
σ' όλη τη χώρα», αναφέρεται σε δήλωση που εξέδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζεφ Μπέζος. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2015 η Amazon είχε περίπου 230.800 εργαζομένους πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Η Amazon ανακοίνωσε 100.000 θέσεις πλήρους 
απασχόλησης στις ΗΠΑ 

Για πέμπτο συνεχόμενο έτος, οι πωλήσεις επιτραπέζιων και φορητών προ-
σωπικών υπολογιστών (PCs και laptops) εμφάνισαν μείωση κατά περίπου 6% 
το 2016. Η πτώση της αγοράς είχε ξεκινήσει το 2012 και δεν έχει σταματήσει 
έκτοτε. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα προκαταρκτικά στοιχεία της εται-
ρείας ερευνών Gartner δείχνουν ότι πέρυσι πωλήθηκαν παγκοσμίως 269,7 
εκατομμύρια PC, κατά 6,2% λιγότερα από το 2015. Σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
στοιχεία της εταιρείας ερευνών IDC, το 2016 οι πωλήσεις PC έφθασαν τα 260 
εκατομμύρια περίπου, εμφανίζοντας μείωση 5,7% έναντι του 2015. «Η στασι-
μότητα στην αγορά προσωπικών υπολογιστών συνεχίσθηκε και στο τέταρτο 
τρίμηνο του 2016, καθώς οι πωλήσεις κατά την περίοδο των εορτών ήσαν 
γενικά χαμηλές, εξαιτίας της θεμελιώδους αλλαγής στη συμπεριφορά των 
αγοραστών», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής Μικάκο Κιταγκάβα της Gartner, 
σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Αν και υπάρχει αυξημένη ζήτηση για 
νέα καινοτόμα μηχανήματα, όπως οι υβριδικοί φορητοί υπολογιστές με απο-
σπώμενη οθόνη τύπου «τάμπλετ», δεν είναι αρκετή για να αντισταθμίσει τη 
μείωση της ζήτησης για τα παραδοσιακά μοντέλα, σύμφωνα με τη Gartner. 
Ακόμη, καθώς οι χρήστες χρησιμοποιούν ολοένα συχνότερα μικρές φορη-
τές συσκευές (ταμπλέτες, έξυπνα κινητά κ.α.), καθυστερούν να ανανεώσουν 
τον επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή τους, επειδή κάνουν πλέον πιο αραιή 
χρήση από ό,τι στο παρελθόν. Από την άλλη όμως, σύμφωνα με τους αναλυτές 
της IDC, οι καταναλωτές εμφανίζουν πια ένα κορεσμό όσον αφορά τα tablets 
και τα smartphones, με συνέπεια να διακρίνεται μια τάση σταθεροποίησης 
ακόμη και μικρής ανάκαμψης μελλοντικά- στην αγορά PCs και laptops. Η κι-
νεζική Lenovo παρέμεινε και το 2016 στην κορυφαία θέση στη διεθνή αγορά 
PC, ακολουθούμενη από τις αμερικανικές HP και Dell. Και οι τρεις εταιρείες 
αύξησαν τα μερίδιά τους κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με την 
IDC και τη Gartner.

Οι πωλήσεις προσωπικών  
υπολογιστών μειώθηκαν 6%  

το 2016, για πέμπτη  
συνεχόμενη χρονιά

εντρικός στρατηγικός στόχος του Πεκίνου για το 2017, είναι η ουσιαστική αύξηση της εισ-
ροής άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις καινο-
τομίας, αλλά και γενικότερης οικονομικής ανάπτυξης. Η αναφορά της Διεθνής Διάσκεψης 
του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, στα τέλη του 2016 κατέγραψε την Κίνα ως έναν 
από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς ξένων επενδύσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου της ΕΕ στην Κίνα, τα 2/3 των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά, είναι κερδοφόρες. Από την πλευρά του, το Εμπορικό 
Επιμελητήριο των ΗΠΑ, δήλωσε ότι το 68% των αμερικανικών επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται στην Κίνα, προγραμματίζουν την υλοποίηση νέων επενδύσεων. Την περίοδο 
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016, η Κίνα είχε εισροές FDI οικονομικού ύψους περίπου 105 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είναι αυξημένες κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2015, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου.

Η ανώτατη αρχή οικονομικής πολιτικής της Κίνας ενέκρινε 227 επεν-
δυτικά έργα παγίου κεφαλαίου συνολικού ύψους 1,7044 τρισεκ γιουάν 
(247 δισεκ. δολαρίων) το 2016, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που 
δημοσιοποιήθηκαν χθες. Τον Δεκέμβριο του 2016, συνολικά εγκρίθη-
καν 23 επενδυτικά έργα παγίου κεφαλαίου ύψους 184 δισεκ. γιουάν, 
όπως ανακοίνωσε ο Τζάο Τσενσίν, εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής 
Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων σε συνέντευξη τύπου. Οι επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου στην Κίνα τους πρώτους 11 μήνες του 2016 αυξή-

θηκαν 8,3% σε ετήσια βάση, παραμένοντας αμετάβλητες σε σχέση με 
την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου. Η διάρθρωση των επενδύσεων 
βελτιώθηκε, καθώς δαπανήθηκαν περισσότερα χρήματα στους τομείς 
υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών, ενώ μικρότερες ήταν οι επενδύ-
σεις σε ιδιαίτερα ενεργοβόρες βιομηχανίες ή κλάδους με υπερβάλ-
λουσα δυναμικότητα. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν 
κεφάλαια που δαπανώνται για υποδομές, ακίνητα και μηχανολογικό 
εξοπλισμό. 

Κίνα: Νέες άμεσες ξένες επενδύσεις σε καινοτομία και ανάπτυξη επιδιώκει  
το Πεκίνο για το 2017

Κίνα: Το Πεκίνο ενέκρινε πέρυσι 227 επενδυτικά έργα παγίου κεφαλαίου

Οι δαπάνες της Κίνας για έρευνα και ανάπτυξη 
(R&D) εκτιμάται ότι ανήλθαν το 2016 σε 1,54 τρισ. 
γιουάν (περίπου 223 δισ. δολάρια), ποσό που 
αντιστοιχεί στο 2,1% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφω-
να με τον υπουργό Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
Γουάν Γκανγκ. Οι δαπάνες R&D του περασμένου 
έτους εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση 
με το 2015 και σε ποσοστό πάνω από το 78% έγι-
ναν από επιχειρήσεις, δήλωσε ο Γουάν σε σημε-
ρινό εθνικό συνέδριο για την επιστήμη και την τε-
χνολογία. Όπως είπε, τα αρχικά στοιχεία έδειξαν 
ότι η αξία των τεχνολογικών συναλλαγών στην 
Κίνα ανήλθε σε πάνω από 1,14 τρισ. γιουάν και ότι 
η συμβολή της επιστημονικής και τεχνολογικής 
προόδου στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

το 2016 αυξήθηκε στο 56,2% το 2016. Ο Γουάν 
σημείωσε ότι η Κίνα είναι παγκόσμιος ηγέτης σε 
αιτήσεις για πατέντες ευρεσιτεχνίας, βρισκόμενη 
στην τρίτη θέση, με περισσότερες από ένα εκα-
τομμύριο τέτοιες πατέντες. Ανακοίνωσε, επίσης, 
ότι η Κίνα έχει αρχίσει να εργάζεται στην υλο-
ποίηση σχεδίων βασικών προγραμμάτων, που 
έχουν σχέση με την κβαντική επικοινωνία και 
τους υπολογιστές, την επιστήμη του εγκέφαλου, 
σταθμούς σε βάθη της θάλασσας καθώς και την 
ολοκληρωμένη τεχνολογία διαστήματος - εδά-
φους. Ο Γουάν σημείωσε επίσης ότι άλλα προ-
γράμματα, όπως αυτά της εξερεύνησης στα βάθη 
της γης και της τεχνητής ευφυΐας, βρίσκονται σε 
διαδικασία προώθησης.

Κίνα: Δαπάνες 2,1% του ΑΕΠ για έρευνα  
και τεχνολογία το 2016
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΠΟΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΒΓΑΙΝΟυΝ ΣΤΟ ΣΦυρΙ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  σελίδες 1-3 | 13/1/2017

Δάνεια σε «βαθύ κόκκινο», για τα οποία έχουν πλήρεις προβλέψεις, 
θα επιδιώξουν να πωλήσουν οι τράπεζες για να αποφορτίσουν 
τους ισολογισμούς τους. Αν και η συγκεκριμένη αγορά προχωρά 
με δειλά βήματα, σχεδιασμός υπάρχει και γίνονται συζητήσεις με 
εξειδικευμένα funds.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται μία συναλλαγή από τη Eurobank, 
για καταναλωτικά δάνεια ύψους 1,5 δισ. ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις 
που έχει διαγράψει, ενώ και οι άλλες τράπεζες πακετάρουν δάνεια 
αυτής της κατηγορίας, διερευνώντας την αγορά. Ειδική μελέτη της 
Τράπεζας της Ελλάδος καταρρίπτει τον μύθο ότι τυχόν πωλήσεις 
δανείων θα πίεζαν τα κεφάλαια των τραπεζών και αποδεικνύει ότι 
κυρίως για καταγγελμένα επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, 
οι τράπεζες θα μπορούσαν να προχωρήσουν με σχετική άνεση σε 
πωλήσεις. Τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» είναι ικανοποιητικά, καθώς 
ο κλάδος διαθέτει υψηλές προβλέψεις και έχει προσαρμόσει τους 
ισολογισμούς του στις δύσκολες συνθήκες. 
Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν στη «Ν» ότι για τους 
δανειολήπτες, η πώληση του δανείου τους μπορεί να είναι ευκαιρία 
«απαλλαγής» από το βάρος των οφειλών: τα funds αγοράζουν σε 
πολύ χαμηλές τιμές και ζητούν ένα κέρδος επί του τιμήματος αυτού, 
ώστε η τελική οφειλή είναι κατά πολύ χαμηλότερη από την αρχική 
για το δανειολήπτη.
Από τα 107,5 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 
εννεάμηνο, το σύνολο των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση άνω 
των 90 ημερών (συμπεριλαμβανομένων και των καταγγελμένων 
ανοιγμάτων) ανέρχεται σε περίπου 80 δισ. ευρώ, ενώ μόνο τα 
καταγγελμένα ανοίγματα ανέρχονται σε περίπου 48 δισ. ευρώ. Το 
σύνολο προβλέψεων έναντι δανείων ήταν άνω των 53 δισ. ευρώ για 
τον κλάδο και το ποσοστό κάλυψης ανερχόταν σε περίπου 50%. 
Όπως επισημαίνεται στη μελέτη που περιλαμβάνεται στην 
Επισκόπηση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος που 
δημοσιοποίησε χθες η ΤτΕ, το σύνολο των καταγγελμένων δανείων 
ύψους 48 δισ. ευρώ, με αξία εξασφαλίσεων ύψους περίπου 22 δισ. 
ευρώ, θα μπορούσε δυνητικά να μεταβιβαστεί στο 30% της αξίας 
τους, δηλαδή 14 δισ. ευρώ, χωρίς να γίνει χρήση του υφιστάμενου 
υπερβάλλοντος κεφαλαιακού αποθέματος. Το είδος και η αξία των 
εξασφαλίσεων αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διενέργεια 
λογιστικών προβλέψεων και συνακόλουθα για τη δυνητική 
τιμολόγηση μεταβιβάσεων χαρτοφυλακίου , ενώ το ζητούμενο 
είναι να διαμορφωθεί μια λειτουργική δευτερογενής αγορά και 
να υπάρξουν φορολογικές διευκολύνσεις, όπως ζητείται από τον 
κλάδο.
Στους στόχους των τραπεζών για μείωση των NPEs έως το τέλος 
του 2019 περιλαμβάνεται η πώληση δανείων 7,4 δισ. ευρώ, ενώ για 
φέτος η δραστηριότητα αναμένεται σχετικά περιορισμένη, αφού 
ακόμη υφίστανται νομοθετικές ελλείψεις που θα επέτρεπαν να 
λειτουργήσει η αγορά όχι μόνο για πώληση αλλά και για ανάθεση 
της διαχείρισης προβληματικών δανείων.
Στην έκθεση της ΤτΕ αναλύεται η σταθεροποίηση στη δημιουργία 
νέων επισφαλειών, αλλά και η πρόκληση του υψηλού στοκ 
προβληματικών χορηγήσεων, με τον δείκτη NPEs να φθάνει στο 
τέλος Σεπτεμβρίου στο 45,2% επί των δανείων. 

Ο ΣΟΙΜΠΛΕ ΠΙΕΖΕΙ ΓΙΑ ΠΑρΑΜΟΝΗ ΤΟυ ΔΝΤ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  σελίδες 1-4 | 13/1/2017

Χωρίς ημερομηνία επιστροφής των εκπροσώπων των θεσμών έληξε 
το χθεσινό Euro Working Group (EWG), καθώς οι εκπρόσωποι των 
υπουργείων Οικονομικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν ότι για να 
επιστρέφει στην Αθήνα η τρόικα πρέπει να υπάρξει πρόοδος στα 
επίμαχα ανοικτά ζητήματα της διαπραγμάτευσης.
Την ίδια ώρα, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Β. Σόιμπλε, 
απειλεί με νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε 
μακρά περίοδο αβεβαιότητας για την Ελλάδα, σε περίπτωση που δεν 
συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα το ΔΝΤ.
Σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στη γερμανική 
εφημερίδα Suddeuteche Zeitung, ο κ. Σόιμπλε υποστήριξε ότι 
στην περίπτωση που το Ταμείο δεν λάβει μέρος στο πρόγραμμα της 
Ελλάδας πρέπει να υπάρξει λύση από την Ευρώπη και τον ESM, 
ενώ κατέστησε σαφές πως θα υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις 
και έγκριση του νέου σχεδίου από το γερμανικό Κοινοβούλιο 
(είχε εγκρίνει το υφιστάμενο πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση 
συμμετοχής του Ταμείου). Κάτι που θα δημιουργούσε νέες 
καθυστερήσεις στην εξεύρεση λύσεων στα «αγκάθια» των 
διαπραγματεύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η χθεσινή δήλωση του κοινοτικού 
επιτρόπου, κ. Π. Μοσκοβισί, μετά τη συνάντηση που είχε με τον 
κ. Ευκλ. Τσακαλώτο στις Βρυξέλλες, για την ανάγκη ταχύτατης 
επίλυσης του θέματος της συμμετοχής του ΔΝΤ στο ελληνικό 
πρόγραμμα και γενικότερα της ολοκλήρωσης της β' αξιολόγησης. 
«Δεν υπάρχει λόγος να σπαταλάται ο χρόνος. Ας προχωρήσουμε 
γρήγορα και το γοργόν και χάριν έχει», υποστήριξε και προσέθεσε 
πως αναφορικά με το ΔΝΤ «πάντα προσπαθούμε να επιτύχουμε 
μία συλλογική θέση που να εμπλέκει το ΔΝΤ», καθώς αυτό 
είναι απαραίτητο για ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Ο 
κ. Τσακαλώτος επισήμανε ότι η Αθήνα περιμένει από το Ταμείο 
να αποφασίσει τι θα πράξει, χωρίς να υπάρχει η αίσθηση του 
επείγοντος. «Το ΔΝΤ πρέπει να λάβει τις αποφάσεις του. Πρέπει 
να ζυγίσει τις απόψεις του για το πρόγραμμα και το επίπεδο 
συμμετοχής του» ανέφερε, σημειώνοντας πως «έχω ακούσει 
πολλές φορές ότι εξαντλείται ο χρόνος. Δεν νομίζω, όμως, ότι 
είναι μια δίκαιη περιγραφή. Νομίζω ότι ο χρόνος είναι σημαντικός, 
ο κόσμος χρειάζεται να δει ότι υπάρχει μία δυναμική, αλλά 
πιστεύω ότι αν διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική, αυτό θα είναι 
καθησυχαστικό». Σε ό,τι αφορά τη β' αξιολόγηση και την επιστροφή 
των θεσμών στην Αθήνα, οι κ. Τσακαλώτος και Μοσκοβισί είχαν 
προϊδεάσει ότι το EWG δεν θα προσδιόριζε ημερομηνία επιστροφής 
τους, υποβαθμίζοντας τη σημασίας μιας νέας αποστολής.
Τα ανοικτά και επίμαχα θέματα της διαπραγμάτευσης που 
αναφέρθηκαν στο EWG και στα οποία πρέπει να επιτευχθεί 
πρόοδος για να επιστρέφουν οι θεσμοί στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων είναι, σύμφωνα με τον κ. Μοσκοβισί, η 
μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, το δημοσιονομικό κενό του 
2018 και οι αποκρατικοποιήσεις στον τομέα ενέργειας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η αρχική εκτίμηση της Κομισιόν για το κενό του 
2018 ήταν ότι ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ, το οποίο σύμφωνα με 
παράγοντες του οικονομικού επιτελείου αυτή τη στιγμή βρίσκεται 
στα επίπεδα των 180 εκατ. ευρώ. Ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε ότι 

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕρΙΔωΝ



N E W S L E T T E R

15

τα ανοικτά ζητήματα είναι οι μεταρρυθμίσεις μέσα στη χρονική 
περίοδο του προγράμματος, οι δημοσιονομικοί στόχοι μετά το τέλος 
του προγράμματος και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.
Πάντως, ο κ. Μοσκοβισί δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε 
καλή πορεία, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, με 
στόχο μια συμφωνία επωφελή για όλους («win win»).
- Επιπλέον μέτρα ζητεί το Ταμείο 
Επιμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στη λήψη 
επιπρόσθετων μέτρων, εάν δεν μειωθεί ο στόχος του πρωτογενούς 
πλεονάσματος στο 1,5% του ΑΕΠ, από 3,5% του ΑΕΠ που είναι 
σήμερα, για το 2018. Παράλληλα τις επόμενες εβδομάδες 
αναμένεται να δείξει τις προθέσεις του γύρω από το ελληνικό 
ζήτημα, δημοσιοποιώντας εκθέσεις του για την Ελλάδα. Οπως 
δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του Ταμείου, κ. Τζ. Ράις, οι απόψεις 
του ΔΝΤ είναι γνωστές για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, 
παραπέμποντας στο πρόσφατο άρθρο των κ. Ομπσφελντ και Τόμσεν. 
Το ΔΝΤ, εξήγησε, υποστηρίζει ότι εάν μειωθεί ο στόχος για το 
πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,5% του ΑΕΠ -όπως το ίδιο εισηγείται- 
δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερα μέτρα.
Αν όμως επιλεγεί υψηλότερο πλεόνασμα, τότε θα χρειαστούν.
Υπενθυμίζεται ότι το ΔΝΤ θεωρεί πως τα επιπρόσθετα μέτρα πρέπει 
να αφορούν μειώσεις συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου 
ορίου. Χθες, ο κ. Ράις αρνήθηκε να σχολιάσει εάν το σενάριο 
που επεξεργάζεται η Αθήνα για επέκταση του «κόφτη» δαπανών 
καλύπτει τις απαιτήσεις του ΔΝΤ.
Πάντως, το Ταμείο αναμένεται να δείξει τις προθέσεις του για 
την Ελλάδα σύντομα. Ο κ. Ράις ενημέρωσε πως τις «επόμενες 
εβδομάδες» θα δημοσιοποιηθούν οι εκθέσεις αναφορικά με τη 
χώρα μας. Δηλαδή, η έκθεση του «άρθρου 4», που θα περιλαμβάνει 
την ανάλυση για το χρέος (DSA), αλλά και μια έκθεση αξιολόγησης 
της πορείας των προγραμμάτων.
Να σημειωθεί ότι τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης του 
«άρθρου 4» είναι ήδη γνωστά και δείχνουν πως με τα σημερινά 
δεδομένα το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Πέραν αυτών, 
ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ υποστήριξε ότι το Ταμείο «παραμένει 
πλήρως δεσμευμένο» στις συζητήσεις που διεξάγονται για το 
ελληνικό πρόγραμμα. Ομως ανέφερε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
ημερομηνία επιστροφής των θεσμών στην Αθήνα και ότι δεν 
υπάρχει κάποιο χρονικό ορόσημο για την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης.
Κληθείς να σχολιάσει το πότε θα υπάρξει χρηματοδοτικό πρόβλημα 
στην Ελλάδα, σημείωσε ότι δεν είναι το κύριο θέμα, δεδομένου ότι 
μεσοπρόθεσμα δεν διαφαίνεται κίνδυνος.
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Την ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί και τη δέσμευση των 
συμμετεχόντων να υποστηρίξουν τη διαδικασία προς μια συνολική 
διευθέτηση του Κυπριακού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους τα 
Ηνωμένα Έθνη.
Οι συζητήσεις, αναφέρει η ανακοίνωση, υπογράμμισαν σήμερα 
την πρόθεση των συμμετεχόντων για την εξεύρεση αμοιβαία 
αποδεκτών λύσεων σχετικά με την ασφάλεια και τις εγγυήσεις που 

να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων, καθώς 
αναγνώρισαν ότι η ασφάλεια μιας κοινότητας δεν μπορεί να είναι 
σε βάρος της ασφάλειας του άλλου. Όπως επίσης και την ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν οι παραδοσιακές ανησυχίες για την ασφάλεια 
των δύο κοινοτήτων, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα όραμα 
ασφαλείας για μια μελλοντική ενωμένη ομόσπονδη Κύπρο».
Οι κοινοί στόχοι, προσθέτει η ανακοίνωση, θα απαιτήσουν 
συντονισμένες προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά 
τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Ως εκ τούτου, για το σκοπό αυτό, 
αποφάσισαν να συνεχίσουν τη Διάσκεψη, με τα ακόλουθα βήματα:
- Τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας σε επίπεδο 
αντιπροσώπευσης. Η ομάδα αυτή θα αρχίσει τις εργασίες της 
στις 18 Ιανουαρίου και καθήκον της θα είναι να προσδιοριστούν 
συγκεκριμένα θέματα και εργαλεία που απαιτούνται για την 
αντιμετώπισή τους.
- Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα στα 
υπόλοιπα κεφάλαια θα συνεχιστεί μεταξύ των δύο πλευρών στην 
Κύπρο.
- Η Διάσκεψη θα συνεχιστεί σε πολιτικό επίπεδο αμέσως μετά αφού 
θα επανεξεταστούν τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας.
Η Διάσκεψη επιβεβαίωσε την πλήρη δέσμευση των τριών 
εγγυητριών δυνάμεων να υποστηρίξουν την επίτευξη μιας 
συνολικής διευθέτησης, καταλήγει η ανακοίνωση του ΟΗΕ.
Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτιέρες 
είπε σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters ότι νιώθει αισιοδοξία 
πως οι συμμετέχοντες είναι αποφασισμένοι να κάνουν «μια 
τελευταία προσπάθεια» για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό.
Μετά τη συνάντηση για το Κυπριακό χθες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ 
στη Γενεύη, δεν τέθηκε συγκεκριμένη ημερομηνία για την επόμενη 
συνάντηση των εγγυητριών δυνάμεων - των υπουργών εξωτερικών 
της Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας - δήλωσε.
Σε δηλώσεις που έκανε προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης, 
ανέφερε ότι η Διάσκεψη για το Κυπριακό θα συνεχιστεί, σε επίπεδο 
τεχνοκρατών και από όλα τα μέρη που συμμετείχαν χθες, στις 18 
Ιανουαρίου. Τότε, οι τεχνοκράτες θα συζητήσουν πιο διεξοδικά 
το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων και όταν φτάσουν 
σε πόρισμα -με στόχο, το συντομότερο δυνατό, όπως δήλωσε 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος- θα συνεχιστεί η Διάσκεψη με τη 
χθεσινή σύνθεση (σ.σ. σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών).
Κάνοντας μια πρώτη αξιολόγηση της χθεσινής Διάσκεψης, ο Ν. 
Χριστοδουλίδης επεσήμανε ως επιτυχία το γεγονός ότι ξεκίνησε 
η συζήτηση για το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, κάτι 
που αποτελούσε αίτημα της ελληνοκυπριακής πλευράς. Επιπλέον, 
«η πρόταση Αναστασιάδη για κατάργηση των εγγυήσεων έθεσε το 
πλαίσιο στη συζήτηση», ανέφερε ακόμη, χωρίς να αρνηθεί, «αν 
είχαμε σήμερα κατάληξη, θα ήταν καλύτερα».
Κλείνοντας, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε τη 
σημασία εκπροσώπησης της Ε.Ε. (ο Ζ. Κλ. Γιούνκερ εκπροσώπησε 
και τον Ντ. Τουσκ, όπως διευκρίνισε). Ενώ ημερομηνία για την 
επανέναρξη των συνομιλιών σε δικοινοτικό επίπεδο δεν υπάρχει ως 
τώρα εξάλλου. Το τυπικό τέλος της χθεσινής συνεδρίασης θα δοθεί 
με την έκδοση ανακοίνωσης από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες.
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