
Με την απόφαση Φ.80000/οικ.58192/2153/22.12.16 εγκρίθηκε το καταστατικό του Ταμείου Μηχανικών 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.). Ιδρύθηκε με το άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4387/2016 έχει 
ως αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. 
Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του ίδιου νόμου στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως 
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ’ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α., όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 32 του ν. 3655/2008 σε συνδ. με το άρθρο 7 του π.δ. 62/2006 «Οργανισμός 
του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - ΤΣΜΕΔΕ»). Το Ταμείο ιδρύεται και 
λειτουργεί από 1.1.2017 για τα θέματα εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση των 
νόμων και των Υπουργικών Αποφάσεων. Υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διαβάστε όλο το ΦΕΚ ΕΔΩ

Με μήνυμά του ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., Ντίνος Μακέδος, αναφέρει ότι ο νέος φορέας θα λειτουργεί 
πλήρως τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου. «Η ανάγκη προσαρμογής των συστημάτων τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία, 
όσο και στα Περιφερειακά Τμήματα και Γραφεία, τα οποία διατηρούν την έδρα τους και τη λειτουργία τους, 
και μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσής τους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο οργανόγραμμα, μας 
υποχρεώνουν να ζητήσουμε την κατανόησή σας μέχρι τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, ημερομηνία έναρξης της 
πλήρους λειτουργία μας», υπογραμμίζει. Διαβάστε όλο το μήνυμα του προέδρου ΕΔΩ 

Κύμα κλεισίματος «βιβλίων» από ελεύθερους επαγγελματίες, μετασχηματισμού εταιρειών, ακόμη και 
αλλαγών στις συνθέσεις διοικητικών συμβουλίων μικρών και μεγάλων ανώνυμων εταιρειών, προκάλεσε 
η ενεργοποίηση του νέου μηχανισμού υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών σε συνδυασμό με την 
αύξηση των φόρων το 2017. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της «Καθημερινής» η κυβέρνηση ενεργοποίησε 
από την Πρωτοχρονιά «ταξικό» πακέτο μέτρων που πλήττουν καίρια τους λίγους οι οποίοι και δηλώνουν τα 
υψηλότερα εισοδήματα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη για τους πολλούς 
που εμφανίζουν αποδοχές από επαγγελματική δραστηριότητα κάτω των 9.000 ευρώ τον χρόνο.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών 
θα αυξηθούν μέσα στο 2017 κατά 49 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2016. Στην πραγματικότητα, όμως, 
υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να ανοίξει «τρύπα» εκατοντάδων εκατομμυρίων στον νέο ασφαλιστικό φορέα, 
καθώς οι προβλέψεις της κυβέρνησης πάνω στις οποίες στηρίζεται η εκτίμηση για αύξηση των εισφορών 
είναι κυριολεκτικά στον «αέρα». Το «τσουνάμι» στις εφορίες αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο, καθώς 
μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου μήνα υπάρχει περιθώριο να κλείσουν τα βιβλία χωρίς πρόστιμο. Να 
σημειωθεί ότι το 2016 έκλεισε με σημαντική μείωση στον αριθμό των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, τάση που 
έχει διαμορφωθεί από το 2009. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την εμπλοκή της χώρας στα μνημόνια, ο 
ΟΑΕΕ μετρούσε περισσότερους από 830.000 ασφαλισμένους, ενώ το 2016 αναμένεται να κλείσει κάτω από 
τις 700.000. 

Πρεμιέρα από την πρωτοχρονιά για το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Σπεύδουν κατά χιλιάδες στις ΔΟΥ για να κλείσουν βιβλία

Αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί βάσει αρχικών 
χρονοδιαγραμμάτων, διαβεβαιώσεων και εξαγγελιών, 
το 2017 η Θεσσαλονίκη θα ήταν μια άλλη πόλη. Μια 
πόλη με υπερσύγχρονο Μετρό (και άρα λιγότερο 
κυκλοφοριακό), μια πόλη με ένα λιμάνι που θα 
έσφυζε από ζωή (καθώς θα είχε μπει σε αυτό 
παγκόσμιος διαχειριστής, φέρνοντας εκατοντάδες 
χιλιάδες κοντέινερς στη Θεσσαλονίκη) και μια πόλη 
με ένα αεροδρόμιο, το οποίο θα διέθετε τη δυνατότητα 
υποδοχής υπερατλαντικών πτήσεων. Δυστυχώς, 
ό,τι επανειλημμένα ¨δέθηκε¨ ως βεβαιότητα τα 
προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο εξαγγελιών, 
παραμένει εκκρεμότητα εν έτει 2017. Και μια ακόμη 
χρονιά ξεκινά με την ευχή να είναι η χρονιά στη 
διάρκεια της οποίας τα επί χρόνια ανοιχτά κεφάλαια 
θα κλείσουν με αίσιο τρόπο. Και ίσως πράγματι 
να είναι αυτή η χρονιά, καθώς τα πράγματα έχουν 
φτάσει πλέον σε ένα σημείο, όπου κάθε περαιτέρω 
καθυστέρηση κι αναβολή θα είναι τόσο ζημιογόνα, 
που δεν θα μπορέσουμε να την αντέξουμε. 
Λογικά, φέτος θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του 
λιμανιού, καθώς μετά από διαδοχικές αναβολές, 
φαίνεται ότι επιτέλους θα περάσουμε στην επόμενη 
φάση της διαδικασίας εντός του νέου έτους.
Στο θέμα του Μετρό φαίνεται ότι βρισκόμαστε 
πλέον στις ράγες (αμήν). Μετά τις ασυγχώρητες 
καθυστερήσεις, που εκτροχίασαν τον προϋπολογισμό 
και το χρονοδιάγραμμα του έργου, οι σταθμοί και τα 
έργα πολιτικού μηχανικού ολοκληρώνονται και τα 
προβλήματα λύνονται. Για να δούμε τι θα δούμε...
Στο αεροδρόμιο ¨Μακεδονία¨ η είσοδος ιδιωτών 
αναδιατάσσει τα πιόνια στη σκακιέρα, εκκινώντας 
διαδικασίες, όποια και αν θα είναι η τελική έκβασή 
τους. Το 2018 προβλέπεται να ολοκληρωθούν τα 
έργα και στο σημείο που τέμνονται οι διάδρομοι 
προσγειώσεων κι απογειώσεων. Κι αν όλα πάνε καλά, 
ό,τι εκκρεμούσε επί δεκαετίες θα οδηγηθεί σε αίσιο 
τέλος.
Και, φυσικά, μέσα στο 2017 θα δούμε τι μέλλει 
γενέσθαι με το φλέγον θέμα του ΟΑΣΘ. 
Σε κάθε περίπτωση, το 2017 θα είναι ένα έτος με 
ενδιαφέρον, σε σχέση με τα έργα που εκκρεμούν επί 
δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη. Ας ευχηθούμε να μην 
είναι μόνο ενδιαφέρον, αλλά και καλό. 
Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, με υγεία και 
δημιουργία.

EDITORIAL

Ευτυχισμένο 
και δημιουργικό το 2017
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Τα βασικά σημεία του νέου φορολογικού συστήματος 

Τα 200 εκατομμύρια ευρώ φτάνει το κόστος επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας 
για την ετήσια χειμερινή περίοδο μόνο στη Θεσσαλονίκη, από την έκθεση 
των κατοίκων σε αιωρούμενα σωματίδια και τους αντίστοιχους χημικούς 
ρύπους που απορροφούνται σε αυτά κυρίως από την καύση βιομάζας αλλά 
και τις υπόλοιπες δραστηριότητες στην πόλη. Οι υπολογισμοί βασίζονται στη 
μακροχρόνια παρατήρηση και καταγραφή από επιστήμονες του Εργαστηρίου 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ. 
Όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΑΜΠΕ ο αναπληρωτής καθηγητής στο 
ΑΠΘ και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Δημοσθένης Σαρηγιάννης το κόστος 
αφορά κυρίως στην αντιμετώπιση αυξημένων περιστατικών αναπνευστικών 
προβλημάτων. “Από το καλοκαίρι του 2012 είχαμε αρχίσει να μετράμε τα 
σωματίδια ακριβώς για να απομονώσουμε το ποσοστό της αύξησης κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα. Διαπιστώσαμε, μέσα σε εσωτερικό χώρο, ότι έχουμε 
αύξηση του ποσοστού στα πιο λεπτά σωματίδια που μπορούν να περάσουν 
από τους πνεύμονες και από εκεί στην αιματική κυκλοφορία κατά πέντε φορές 
περισσότερο” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγιάννης σημειώνοντας πάντως ότι 
“ανήμερα τα Χριστούγεννα οι τιμές ήταν χαμηλές επειδή φύσηξε. Τιμές κάτω 
από το όριο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες”. 

Από την 1η Ιανουαρίου η χρήση του 
αφορολόγητου θα επιτυγχάνεται μόνο με ηλεκ-
τρονικές συναλλαγές για το σύνολο σχεδόν 
των φορολογουμένων, μπαίνει τέλος στις 
συναλλαγές με μετρητά για ποσά άνω των 500 
ευρώ, οι επιτηδευματίες υποχρεούνται πλέον 
να ανοίξουν επαγγελματικό λογαριασμό για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα 
και η μισθοδοσία θα γίνεται πλέον αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, στις 
κυριότερες από τις αλλαγές που έρχονται στην καθημερινότητα μας. Σύμφωνα 
με το σχέδιο θα «μετράνε» όλες οι δαπάνες που γίνονται με ηλεκτρονικό χρήμα 
όπως αγορές από σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα, καύσιμα, αγορές ηλεκτρικών, 
ηλεκτρονικών συσκευών, έπιπλα, εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ και κέντρα 
διασκέδασης. Στις εξαιρούμενες δαπάνες εξετάζεται να είναι οι δόσεις δανείων και 
τα ενοίκια ενδεχομένως και οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης.

Τι ισχύει για τα ιατρικά έξοδα
Όλες οι ιατρικές δαπάνες οι οποίες σήμερα μειώνουν τον φόρο, από το 

2017 προκειμένου να αναγνωρίζονται από την εφορία, θα πρέπει να έχουν 
πραγματοποιηθεί με πλαστικό χρήμα. Οι χάρτινες αποδείξεις από το γιατρό, 
αν η δαπάνη έχει πληρωθεί με μετρητά, δεν θα αναγνωρίζονται. Με βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις οι ιατρικές δαπάνες οδηγούν σε μείωση φόρου 10%, εφόσον 
υπερβαίνουν το 5% του εισοδήματος.

Επαγγελματικός λογαριασμός
Οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να δημιουργήσουν έναν επαγγελματικό 

λογαριασμό, μέσω του οποίου θα διενεργούν τις συναλλαγές που αφορούν στην 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ηλεκτρονικά η μισθοδοσία
Από τις 22 Δεκεμβρίου και μετά, όποιος εργοδότης καταβάλλει αμοιβές με μετρη-

τά, χάνει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα και απειλείται έτσι 
με πρόσθετο φόρο. Ειδικότερα από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά, δαπάνες 
μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκια αλλά και αμοιβές 
διευθυντών ή μελών Δ.Σ., όπως άλλωστε και αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία 
(οι οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά στις δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους έχει πραγματοποιηθεί με 
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. 
Αν οι δαπάνες αυτές εξοφληθούν με μετρητά, παύουν να εκπίπτουν.

Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τα αιωρούμενα 
σωματίδια

Τέσσερα νέα αντιπλημμυρικά έργα στη Χαλκιδική 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας σε 
περιοχές των Δήμων Θερμαϊκού και Θέρμης

Στην αντιπλημμυρική προστασία τεσσάρων περιοχών της Χαλκιδικής 
προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της 
ένταξης ισάριθμων έργων στο νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020). Πρόκειται 
για παρεμβάσεις σε ρέματα, που θα θωρακίσουν αντιπλημμυρικά 
τέσσερις περιοχές, προστατεύοντας συνολικά 20.000 πολίτες. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός είναι περίπου οκτώ εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα που εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας:

1.«Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής ‘Τζούρβα’ οικισμού Ιερισσού»: 
Προϋπολογισμός 3,6 εκ. ευρώ. Το έργο αφορά στην κατασκευή υποδομών 
αντιπλημμυρικής προστασίας της περιαστικής περιοχής της Δ.Κ. Ιερισσού. 
Προβλέπεται η διευθέτηση πέντε κλάδων, συνολικού μήκους περίπου 2.985 
μέτρων, και συνολικής λεκάνης απορροής 1,344 τ. χλμ.

2.«Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου»: Προϋπολογισμός 2,4 εκ. ευρώ. 
Θα γίνει εκβάθυνση και διαμόρφωση κατάλληλης διατομής της κοίτης των 
δυο ρεμάτων, όπως διέρχονται μέσα από την Όλυνθο και απολήγουν στον 
Ολύνθιο ποταμό. Τα πλημμυρικά νερά όπως διέρχονται εντός του οικισμού, 
λόγω της απουσίας ευδιάκριτης και επαρκούς διατομής κοίτης, κινούνται 
ανεξέλεγκτα τόσο στο οδόστρωμα των κοινοτικών δρόμων όσο και στην 
επιφάνεια των οικοπέδων. 

3.«Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών»: 
Προϋπολογισμός 1,6 εκ. ευρώ. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
πλημμύρας από το ρέμα του Ελαιώνα θα δημιουργηθεί λιμνοδεξαμενή, 
ώστε να συμβάλει στην ανάσχεση πλημμυρών, κατακρατώντας τα νερά της 
βροχής. 

4.«Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου»: Προϋπολογισμός 
347.200 ευρώ. Το έργο αφορά σε σημειακές επεμβάσεις στο τμήμα του 
ρέματος Διονυσίου από το όριο της επέκτασης παραλίας Διονυσίου μέχρι το 
όριο της εισόδου στον οικισμό της Πορταριάς. Θα επιτευχθεί η αντιμετώπιση 
των πλημμυρικών φαινομένων που οφείλονται στην έντονη στερεοπαροχή 
που παρατηρείται σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων και η προστασία 
της περιοχής στη θέση εκβολής του ρέματος.

Παρατείνεται, μετά την απόφαση της ΕΚΧΑ ΑΕ (715/7/13-12-2016), η 
προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικού έως 
την 20η Φεβρουαρίου 2017, για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων  
των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων α) Αγγελοχωρίου, Επανομής και 
Ν. Μηχανιώνας του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού & β) Αγ. Παρασκευής, 
Καρδίας και Τριλόφου του Καλλικρατικού Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι πολίτες καλούνται να υποβάλουν 
δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της 
περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
www.ktimatologio. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τους κατοίκους 
εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο λήγει στις 10-04-2017. Η υποβολή της 
δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες 
κυρώσεις. Αναλυτικότερα ΕΔΩ 
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Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες 
της Voria.gr, ούτε η 14η Φεβρουαρίου 
2017 θα είναι η τελική ημερομηνία 
κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών. 
Πριν περίπου 15 ημέρες οι αρμόδιοι του 
ΤΑΙΠΕΔ συζητούσαν με τους υποψηφίους 
αγοραστές του 67% της ΟΛΘ Α.Ε. ως και νέα παράταση δύο μηνών, αλλά τελικά 
μετά από αντιδράσεις ορισμένων υποψηφίων η παράταση θα είναι μικρότερη. Αλλά 
ακόμα κι αυτή η εξέλιξη αναμένεται να σηκώσει καινούργιο κύμα δυσαρέσκειας, 
όχι μόνο στους περισσότερους υποψηφίους, αλλά και στους παραγωγικούς φορείς 
της Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας που υποστηρίζουν ότι αναβολές επί 
αναβολών υποβαθμίζουν την διαγωνιστική διαδικασία και την αξία του Λιμανιού.

Πάντοτε σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Voria.gr, πίσω από την νέα αναβολή 
βρίσκεται το γνωστό θέμα των αντιρρήσεων των υποψηφίων στην πραγματοποίηση 
επενδύσεων 180 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό στο οποίο δεσμεύτηκε ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός. Μέχρι σήμερα ο μόνος υποψήφιος που έχει δηλώσει ότι προτίθεται 
να υλοποιήσει επενδύσεις 180 εκατομμυρίων στην πρώτη επταετία είναι το σχήμα 
Deutche Invest Equity Partners- ομίλου Ιβάν Σαββίδη και μεγάλου port operator 
του οποίου η επωνυμία ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Οι υπόλοιποι, όπως έχει 
γίνει γνωστό από καιρό, αντιδρούν και ζητούν πολύ χαμηλότερες επενδύσεις στην 
επταετία ή ακόμα και σε φάσεις, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Εάν επιλεγεί ιδιώτης που δεν θα δεσμευτεί να επενδύσει στην 6η προβλήτα 
και το container terminal, θα είναι σαν να επιλέγεται συνειδητά ο μαρασμός και 
η υποβάθμιση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Γι’ αυτό και επανειλημμένως έχει 
υποστηριχθεί ότι το λιμάνι του Πειραιά λειτουργεί και ανταγωνιστικά προς αυτό 
της Θεσσαλονίκης», αναφέρεται στο ρεπορτάζ. Να σημειωθεί ότι το ΤΑΙΠΕΔ ούτε 
επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει τις πληροφορίες για παράταση. 

Νέα καθυστέρηση στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση 
του ΟΛΘ 

Έρευνα για τα ΜΜΜ από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στα χέρια ιδιωτών η Κασσιόπη Κέρκυρας 

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύστησε το ICC Ελλάς 

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής 
Aλυσίδας – TTLog του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής με θέμα τη «Διερεύνηση της 
επίδρασης δεικτών ποιότητας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην επιλογή μέσου και 
διαδρομής», διεξάγει στοχευμένη έρευνα με θέμα τη διερεύνηση της επίδρασης της 
ποιότητας των υπηρεσιών στις επιλογές μετακίνησης των πολιτών της Θεσσαλονίκης 
με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, και εξετάζει την περίπτωση της λεωφορειακής 
γραμμής κορμού του δικτύου του Ο.Α.Σ.Θ. Νο 3. Στην έρευνα μπορεί να συμμετάσχει 
οποιοσδήποτε έχει πραγματοποιήσει έστω και μία διαδρομή με τη λεωφορειακή 
γραμμή Νο3 στη Θεσσαλονίκη. Για τη συμμετοχή σας, κάντε κλικ ΕΔΩ

Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (“ICC 
Ελλάς”) μετά από πρόταση του προέδρου της, Νίκου Βερνίκου, δημιούργησε την 
Ελληνική Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ενέργειας με σκοπό την παρακολούθηση 
της σημαντικής αυτής δέσμης θεμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την 
συστηματική ενημέρωση των μελών-Επιμελητηρίων και τη δημιουργία κοινών 
θέσεων και προτάσεων εκ μέρους των Ελληνικών επιχειρήσεων. Πρόεδρος 
ανέλαβε η δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, νομικός και πρ. πρόεδρος της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ενώ ως μέλη της ορίστηκαν τα μέλη του 
Δ.Σ., Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, αντιπρόεδρος του ICC Hellas (EBE Θεσσαλονίκης), 
Ευρυπίδης Δοντάς (ΕΒΕ Αθηνών), Μιλτιάδης  Κονοπισόπουλος (Επιμελητήριο 
Αργολίδας) και Μηνάς Μελισσείδης (Επιμελητήριο Ηρακλείου.)

Ολοκληρώθηκε η ιδιωτικο-
ποίηση της Κασσιόπης στην 
Κέρκυρα, με την υπογραφή 
της μεταβίβασης του συνόλου 
του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας «Επενδύσεις Ακινήτων 
Νέας Κέρκυρας Α.Ε.», η οποία είχε συσταθεί από το ΤΑΙΠΕΔ για το σκοπό της 
αξιοποίησης του ανωτέρω ακινήτου και την καταβολή της πρώτης δόσης του 
τιμήματος ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ. 

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε πλειοδοτήσει η σύμπραξη των εταιριών με 
τις επωνυμίες «NCH New Europe Property Fund II L.P.» και «NCH Balkan Fund 
L.P.». Η κυρία Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος του Ταμείου και 
ο κ. Ανδρέας Σάντης για λογαριασμό του Πλειοδότη, υπέγραψαν την πώληση των 
μετοχών της ανωτέρω εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV). 

Το οικονομικό αντάλλαγμα για την απόκτηση του δικαιώματος της επιφάνειας από 
την NCH Capital ανήλθε σε 23 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 2,3 εκατ. ευρώ αφορούν 
σε πιθανή συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ στη μελλοντική υπεραξία του ακινήτου μετά από 
έξι χρόνια. Τέλος, σε 75 εκατ. ευρώ εκτιμάται το σύνολο της επένδυσης για την 
ήπια ανάπτυξη του ακινήτου κατά την ίδια χρονική περίοδο. Η συνολική έκταση του 
ακινήτου στην Κασσιόπη της Κέρκυρας ανέρχεται σε 490.000 τ.μ., μεταβιβάζονται τα 
438.228,89 τ.μ., εκ των οποίων άνω των 320.000 τ.μ. θα παραμείνουν προσβάσιμα 
στο ευρύ κοινό, ενώ στην υπόλοιπη έκταση ο επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να 
αξιοποιήσει περίπου 35.000 τ.μ. για ήπια τουριστική ανάπτυξη. 

Η NCH Capital Inc. με έδρα τη Νέα Υόρκη, είναι διαχειριστής επενδυτικών 
κεφαλαίων με μεγάλη εμπειρία σε διεθνείς επενδύσεις. Οι δραστηριότητες 
της επεκτείνονται σε όλη την Ευρώπη και διαχειρίζεται κεφάλαια αξίας τριών 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά funds στην 
περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης, με παρουσία σε όλες τις χώρες που 
δραστηριοποιείται.

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα: «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: 
νέες τάσεις και εξελίξεις στην έρευνα και τις πολιτικές», από το 
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ και το Ινστιτούτο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Στις 3 και 4 
Μαρτίου 2017, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου-Πανεπιστημιούπολη, 
Θεσσαλονίκη.  Περιλήψεις μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2017 ΕΔΩ 

ΕΚΘΕΣΗ του Γκεόργκι Λιτιτσέφσκι «Υποθετικοί Χοροί» στο 
ΚΜΣΤ, με παράλληλο Μουσικοκινητικό-Χορευτικό Εργαστήριο 
από το studio χορού ΚΙΝΟΥΜΕ στις 30 Δεκεμβρίου 2016, στις 
11:30. Επίσης έως 7/1/2017, bazaar εκδόσεων και αφισών. 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εντός ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη. 
Πληροφορίες:  2310 589152 

ΕΚΘΕΣΗ «Η αρχιτεκτονική των βιβλιοθηκών στον δυτικό 
πολιτισμό. Από τη μινωική εποχή στον Μιχαήλ Άγγελο (1600 π.Χ. - 
1600 μ.Χ.)». Έως 8 Ιανουαρίου 2017, κεντρικό κτήριο Μουσείου 
Μπενάκη, Κουμπάρη 1, Κολωνάκι, Αθήνα. Πληροφορίες 210 
3671000

26ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ UIA 2017-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την 
παρουσίαση έργων σχεδιασμού με αρχικό θέμα «Η ψυχή της 
πόλης» από το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα της Διεθνούς Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων (UIA), στο πλαίσιο του συνεδρίου του στη Σεούλ 
(Κορέα), 3-10 Σεπτεμβρίου 2017. Γνωστοποίηση αποδοχής: 31 
Ιανουαρίου 2017. Πληροφορίες ΕΔΩ
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Στις 29 Δεκεμβρίου 2016, το ΙΣΝ 
απεύθυνε επίσημα πρόσκληση 
στο ελληνικό Δημόσιο να 
πιστοποιήσει την ολοκλήρωση 
των κατασκευαστικών εργασιών 
και να ξεκινήσει η παραλαβή 
του «Κέντρου Πολιτισμού – 
Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου» 
από τον τελικό του ιδιοκτήτη, την ελληνική κοινωνία, μέσω των φορέων που την 
εκπροσωπούν. Ταυτόχρονα με την παράδοση στο ΕΔ, ξεκινάει σταδιακά η διαδικασία 
μετεγκατάστασης στο ΚΠΙΣΝ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής η οποία, βάσει του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος, αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο 2017. Οι δύο φορείς θα συνεχίσουν και θα 
διευρύνουν τις δράσεις τους στο ΚΠΙΣΝ και θα εξακολουθήσουν να εποπτεύονται 
από τα αρμόδια υπουργεία, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, αντίστοιχα.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποχωρεί πλήρως από τη διαχείριση του έργου και 
δεν θα έχει καμία συμμετοχή στη διοίκηση του οργανισμού ΚΠΙΣΝ ΑΕ αλλά ούτε και 
στη διαχείριση ή διοίκηση οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου οργανισμού. Ωστόσο, 
το Ίδρυμα προτίθεται να συνεχίσει να υποστηρίζει το ΚΠΙΣΝ έμπρακτα, τουλάχιστον 
για τα επόμενα πέντε χρόνια, με δωρεές ύψους έως 50 εκατομμυρίων ευρώ. Οι 
δωρεές θα καλύπτουν λειτουργικά έξοδα του οργανισμού ΚΠΙΣΝ ΑΕ, καθώς και 
έξοδα εκδηλώσεων και προγραμματισμού του ΚΠΙΣΝ. Επιπλέον, το ΙΣΝ προτίθεται 
να συνεχίσει να διοργανώνει με αποκλειστική δωρεά του ανοιχτές, δωρεάν 
εκδηλώσεις διάρκειας μίας εβδομάδας στο ΚΠΙΣΝ, κάθε Ιούνιο.

4

Στο δημόσιο περνά το ΚΠΙΣΝ

Μειωμένος κατά 40% ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών
Τα νοικοκυριά του ευρωπαϊκού Νότου γνωρίζουν τις μεγαλύτερες απώλειες 

πλούτου στα χρόνια της κρίσης, με την Ελλάδα και την Κύπρο να βρίσκονται στην 
κορυφή καταγράφοντας απώλειες 40%, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας για τα οικονομικά των νοικοκυριών. Η έρευνα της ΕΚΤ έδειξε 
ότι η μείωση του πλούτου ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στις χώρες που επηρεάστηκαν 
περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Ειδικότερα, η κεντρική τράπεζα σημειώνει στην έρευνα της ότι η μεταβολή ήταν 
ιδιαίτερα μεγάλη στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τον μέσο πλούτο να υποχωρεί 
περίπου 40%, αλλά και σε Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, όπου η πτώση ξεπέρασε 
το 15%. Από την άλλη πλευρά, σε Γερμανία, Αυστρία και Φινλανδία ο μέσος πλούτος 
σημείωσε μικρή αύξηση. Ειδικότερα, για την Ελλάδα τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν 
ότι ο μέσος πλούτος υποχώρησε από τα 108.700 ευρώ το 2009 στα 65.100 ευρώ 
το 2014, ενώ για την Κύπρο από τα 285.000 ευρώ το 2010 στα 170.100 ευρώ το 
2014. Παράλληλα, τα στοιχεία της ΕΚΤ έδειξαν ότι το εισόδημα των ελληνικών 
νοικοκυριών υποχώρησε από τα 23.500 ευρώ το 2009 στα 17.600 ευρώ το 2014.

Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ σημειώνει ότι η συγκέντρωση πλούτου μεταξύ των πιο 
πλούσιων νοικοκυριών της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί από το ξέσπασμα της κρίσης 
χρέους το 2010, παρά την υποχώρηση των επιπέδων πλούτου συνολικά λόγω 
των χαμηλότερων τιμών στα ακίνητα. Το πιο πλούσιο 5% των νοικοκυριών της 
Ευρωζώνης κατείχε το 37,8% του καθαρού πλούτου το 2014 από 37,2% το 2010, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας. Στον αντίποδα, το πιο φτωχό 5% 
είχε στην κατοχή του μόνο χρέος, με βάση την έρευνα της ΕΚΤ σε 84.000 νοικοκυριά.

Ο μέσος πλούτος των νοικοκυριών στην Ευρωζώνη υποχώρησε περίπου 10% στα 
104.100 ευρώ τα τέσσερα χρόνια μέχρι το 2014, αναφέρει η ΕΚΤ. Παράλληλα, ο 
καθαρός πλούτος για το 90ο εκατοστημόριο – το σημείο που χωρίζει το πιο φτωχό 
90% του πληθυσμού από το πιο πλούσιο 10% – είναι 496.000 ευρώ.

130 δις ευρώ στην πραγματική οικονομία από ευρωπαϊκά 
ταμεία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά δημοσίευσε έκθεση προόδου που 
καλύπτει τα πέντε ταμεία. Στην έκθεση διαπιστώνεται έντονη επιτάχυνση των 
επενδύσεων κατά τους τελευταίους μήνες, ενώ η υλοποίηση αναμένεται 
να επιτύχει το στάδιο πλήρους λειτουργίας το 2017. Έως το τέλος του 2015, 
274.000 επιχειρήσεις είχαν ήδη λάβει στήριξη βάσει των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) 2014-2020• 2,7 εκατ. άτομα 
είχαν ήδη επωφεληθεί από ενισχύσεις για την αναζήτηση εργασίας ή την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων• η βιοποικιλότητα 11 εκατομμυρίων εκταρίων γεωργικής 
γης βελτιώθηκε και ένα εκατομμύριο χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα 
επελέγησαν, συνολικής αξίας περίπου 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναφέρεται 
σε ανακοίνωση της Κομισιόν.
Ο συγκεκριμένος αριθμός έχει διπλασιαστεί σε διάστημα εννέα μηνών και, 
έως το φθινόπωρο του 2016, σχεδόν 130 δισ. ευρώ (το 20% των συνολικών 
κονδυλίων των ΕΔΕΤ) είχαν επενδυθεί σε μικρές επιχειρήσεις, σε έρευνα, 
σε ευρυζωνικότητα, στην ενεργειακή απόδοση και σε χιλιάδες άλλα έργα με 
επίκεντρο τις προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και τις 
θέσεις απασχόλησης. Σύμφωνα με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου, 
ο στόχος του διπλασιασμού της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων στις 
επενδύσεις ΕΔΕΤ σχεδόν επιτεύχθηκε στα τέλη του 2015. Ο αντιπρόεδρος κ. 
Jyrki Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και 
την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Σε πολλά κράτη-μέλη, τα ΕΔΕΤ είναι σημαντική 
πηγή δημόσιων επενδύσεων. Εστιάζοντας σε βασικές προτεραιότητες και με 
γνώμονα την απόδοση, συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση». 
Παράλληλα με τα πρώτα έργα που ξεκινούν, τα δύο πρώτα έτη της περιόδου 
2014-2020 χρησιμοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των 
κατάλληλων προϋποθέσεων με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας και των 
χρηστών επενδύσεων βάσει των νέων διατάξεων του κοινού πλαισίου των 
ταμείων.

Αμετάβλητη η θέση της Ελλάδας στις επενδύσεις ΑΠΕ

Στην 40η θέση ως προς τον δείκτη ελκυστικότητας επενδύσεων στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας παρέμεινε η Ελλάδα, όπως προκύπτει από 
την έρευνα της Ernst & Young για το 2016. Η Γαλλία ανέβηκε στην έβδομη 
θέση - μέσα στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης - ως αποτέλεσμα του 
εθνικού σχεδιασμού για την προώθηση της υλοποίησης 3GW ηλιοθερμικής 
δυναμικότητας τα επόμενα τρία  χρόνια (μέσω διαδοχικών διαγωνισμών 
κατά την περίοδο 2017-2019).  Το Βέλγιο (18η θέση), η Σουηδία (20η), η 
Ιρλανδία (30η), η Νορβηγία (32η) και η Φινλανδία (35η), βελτίωσαν επίσης 
τη θέση τους μεταξύ των 40 χωρών του δείκτη. Η Γερμανία, καθώς και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ινδία και η Χιλή παρέμειναν σταθερές στις 
πέντε πρώτες θέσεις του Δείκτη.
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Στα 94,18 δισ. ευρώ ανήλθαν, στο τέλος Νοεμβρίου, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο. Τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη, δηλαδή αυτά που 
δημιουργήθηκαν από την αρχή του 2016, έφθασαν στα 12,628 δισ. ευρώ από τα οποία 10,9 δισ. ευρώ είναι φόροι που έμειναν απλήρωτοι. Τον προτελευταίο 
μήνα του 2016 έμειναν απλήρωτες οφειλές ύψους 890 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 851 εκατ. ευρώ είναι φόροι. Με οφειλές στην εφορία εμφανίζονται 4.312.287 
φορολογούμενοι, δηλαδή ένας στους δύο.  Για 826.211 οφειλέτες έχουν ήδη ληφθεί αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη των οφειλών ενώ με κατασχέσεις 
απειλούνται 1.683.929 οφειλέτες.

Κρίσιμο έτος χαρακτηρίζεται το 2017 για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως οι Google, Apple, Facebook, 
Amazon και Uber. Οι διαμάχες φέρνουν απειλές για επιβολή μεγάλων προστίμων και πρόσθετων φόρων, καθώς και περιορισμό των δραστηριοτήτων τους στην 
ευρωπαϊκή επικράτεια. Τα 510 εκατομμύρια κατοίκων (και καταναλωτών) της ΕΕ των 28 κρατών μελών αποτελούν ζωτική αγορά για τις τεχνολογικές πολυεθνικές 
των ΗΠΑ. Όμως πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι εποπτικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν βάλει στο στόχαστρο τις πρακτικές των εταιρειών 
της Σίλικον Βάλεϊ, που κυριαρχούν στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Η φοροαποφυγή, ο περιορισμός του ανταγωνισμού και η συλλογή προσωπικών δεδομένων 
Ευρωπαίων πολιτών αποτελούν κατ’ εξοχήν θέματα διαμάχης.

Προσλήψεις γίνονται, αλλά με... κουπόνια. Ενας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων, που προσλαμβάνoνται αυτόν τον καιρό, αμείβεται πλέον με ποσά 
κοντά ή και κάτω από τον κατώτατο μισθό και συμπληρωματικά με «διατακτικές γευμάτων». Κουπόνια, δηλαδή, με τα οποία μπορεί να αγοράσει τρόφιμα από 
σούπερ μάρκετ και άλλα συνεργαζόμενα καταστήματα. Εκτιμάται πως ήδη, σήμερα, περισσότεροι από 200.000 εργαζόμενοι λαμβάνουν τμήμα της αμοιβής τους με 
αυτόν τον τρόπο, ενώ άλλες πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν πως ήδη ένα μεγάλο μέρος των νέων προσλήψεων, χαμηλόμισθων στον ιδιωτικό τομέα, γίνεται 
μόνο με αυτόν τον τρόπο: Ενα τμήμα δηλαδή του μισθού, της τάξεως του 20-25% δίνεται με κουπόνια και μόνο το υπόλοιπο cash.

Αντιμέτωπη με τα προβλήματα της δεύτερης αξιολόγησης που έμειναν σε εκκρεμότητα, μετά την εμπλοκή με τους δανειστές λόγω της χορήγησης του κοινωνικού 
βοηθήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, βρίσκεται από σήμερα η κυβέρνηση. Στα καθαυτό θέματα της αξιολόγησης, μάλιστα, και τη συνδυασμένη 
με αυτά συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, έρχεται να προστεθεί και η ανησυχία αν και πότε θα συμμετάσχει τελικά η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλώσεις του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μπενουά Κερέ, που 
δημοσιεύθηκαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην εφημερίδα «Boersen Zeitung», αποκαλύπτουν ότι κάθε άλλο παρά αυτονόητη είναι η συμμετοχή αυτή, η 
οποία αποτελεί  απώτατο στόχο της κυβέρνησης λόγω του υψηλού συμβολισμού της προς τις αγορές.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι καταθέσεις στις τράπεζες δεν έχουν κανένα επιπλέον όφελος για τη συντριπτική πλειονότητα των καταθετών πλην της... φύλαξης, 
το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές αποδόσεις σε επενδυτές που κάνουν προσεκτικές επιλογές μετοχών βάσει προοπτικών 
των εταιρειών αλλά και θεμελιωδών μεγεθών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 2016 εννέα μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης (blue chips) προσέφεραν 
διψήφιες αποδόσεις που έφτασαν ακόμη και στο 68%, ενώ και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ακόμη 11 εταιρείες είχαν διψήφιο ποσοστό ανόδου, με το υψηλότερο 
να φτάνει το 125,8%.

Με οφειλές στην εφορία 1 στους 2 φορολογούμενους

Η ΕΕ περιμένει στη «γωνία» τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς

Προσλήψεις ναι, αλλά η αμοιβή με... κουπόνια

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 2/1/2017

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2/1/2017

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 2/1/2017

TA NEA 2/1/2017

ΕΘΝΟΣ 2/1/2017
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Σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις έκρυβε το 2016

Οι δανειστές βάζουν πάγο στα σχέδια της κυβέρνησης
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ανοδική πορεία ακολουθούν και κατά το τρέχον έτος, οι συναλλαγές 

μέσω ανέπαφων καρτών. Με 165 εκατομμύρια ανέπαφες κάρτες 

και 3,4 εκατομμύρια τερματικά ανά την Ευρώπη, η χρήση έχει 

αυξηθεί από 36% το 2015 σε 52%. Μάλιστα, αυτή η τάση δεν είναι  

διαδεδομένη μόνο στους νέους που είναι πιο εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία, αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Υπέρ της άποψης ότι τα κράτη - μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν 

γενική υποχρέωση διατήρησης των δεδομένων στους παρόχους 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τάσσεται το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο. Όπως αναφέρει σε σχετική απόφασή του, το Δίκαιο 

της Ένωσης αντιτίθεται στη γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση 

των δεδομένων κίνησης και των δεδομένων θέσης των πολιτών. 

Ωστόσο, διευκρινίζει ότι τα κράτη - μέλη μπορούν να προβλέπουν 

προληπτικά τη στοχευμένη διατήρηση των δεδομένων μόνο για 

λόγους καταπολέμησης του εγκλήματος.

post-its

http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/66689-me-ofeiles-stin-eforia-1-stous-2-forologoumenous/
http://www.kathimerini.gr/889958/article/epikairothta/ellada/proslhyeis-nai-alla--h-amoivh-me-koyponia
http://www.efsyn.gr/arthro/i-ee-perimenei-sti-gonia-toys-amerikanikoys-tehnologikoys-kolossoys
http://www.tanea.gr/news/politics/article/5417292/o-borias-poy-ta-sxedia-toy-maksimoy-pagwnei/
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/simantikes_eukairies_gia_ependyseis_ekrybe_to_2016-64811072/


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
CAN studio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση

infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49

54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ

κάθε Τετάρτη 10:30 - 14:30 με ειδική συνεργάτιδα, 1ος όροφος 

καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
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Περισσότερα

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Forologika_Martios_2017.pdf

