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Με επιστολή προς την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους αρμόδιους 
φορείς, σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας κατέθεσε τέσσερις 
συγκεκριμένες προτάσεις για την «ανακούφιση» των μηχανικών από τα δυσβάσταχτα ασφαλιστικά βάρη και την 
ενίσχυση του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων: 

«Θεωρούμε ότι η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα που να δρομολογούν την ανατροπή της κατάστασης 
που διαμορφώνεται. Σε αυτή την κατεύθυνση  προτείνουμε αναλυτικά, ως ελάχιστα, τα εξής:

Α. Να δοθεί η δυνατότητα σε όσους μηχανικούς δεν έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΤΑΑ του 
έτους 2016, να τις εξοφλήσουν σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Β. Οι μηχανικοί οι οποίοι δεν έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΤΑΑ του έτους 2016 
και θα κάνουν χρήση της προτεινόμενης δυνατότητας, να διατηρήσουν ενεργές τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, στις οποίες είχαν υπαχθεί προ της 1/1/2017.

Γ. Να ληφθούν άμεσα μέτρα εξορθολογισμού των  υπέρογκων ασφαλιστικών  εισφορών που καλούνται να 
καταβάλουν με τον νέο ασφαλιστικό νόμο οι μηχανικοί που εξακολουθούν να ασκούν, εν μέσω οικονομικής 
κρίσης, το επάγγελμα τους στην χώρα μας.

Δ. Την άμεση επιπλέον ενίσχυση της περιουσίας του ΤΜΕΔΕ όπως προβλέπει η οικονομική μελέτη που έχει 
εκπονηθεί από το ΤΣΜΕΔΕ», αναφέρεται στην επιστολή.

Στο έγγραφο τονίζεται  ότι η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, 
τείνει πλέον να είναι μια μη βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα για την πλειοψηφία των μηχανικών που 
εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα.

Τέλος ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογραμμίζει ότι «η άμεση υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων θα δώσει, 
έστω και βραχυπρόθεσμα, κάποιες προοπτικές βιωσιμότητας στους μηχανικούς που εξακολουθούν  να ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα στην χώρα μας, παρά τις αντιξοότητες». 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με την ΝΕ Πιερίας σε συνεργασία με  το 
ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα ΚΜ και τον  Δικηγορικό Σύλλογο 
Κατερίνης διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση – 
σεμινάριο με θέμα: Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στην 
Πιερία». Θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη 
και στον Πολύγυρο, σύμφωνα με τη σειρά ανάρτησης των 
Δασικών Χαρτών.

Στόχος των εκδηλώσεων  είναι η ενημέρωση των 
επιστημόνων που ασχολούνται με το θέμα, μηχανικών, 
νομικών και δασολόγων, δεδομένης της σημασίας των 
χαρτών στον χωροταξικό σχεδιασμό, την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, το  ιδιωτικό ενδιαφέρον. 

Η εκδήλωση στην Κατερίνη  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017, στον Πολιτιστικό Οργανισμό 
Δήμου Κατερίνης, αίθουσα Εκάβη, από τις 11:00 έως τις 14:00. Απευθύνεται στα μέλη των τριών φορέων αλλά 
και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν θέματα ενημερωτικά σχετικά με την 
σύνδεση της κτηματογράφησης με τους δασικούς χάρτες, διευκρινιστικά για τις αναρτήσεις, καθώς και νομικά 
θέματα για το καθεστώς που διέπει τις ενστάσεις κ.λ.π. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ. Η ανάρτηση δασικών 
χαρτών ανά την επικράτεια ξεκίνησε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται στις 10 Φεβρουαρίου και 
αφορά σε 33 περιοχές της χώρας, καλύπτοντας συνολικά 46.8 εκατομμύρια στρέμματα. 

Δείτε ΕΔΩ τον προγραμματισμό για την ανάρτηση των δασικών χαρτών και λεπτομέρειες για τη διαχείριση των 
αντιρρήσεων

Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα ασφαλιστικά θέματα μηχανικών μελών του ΤΕΕ και 
του ΤΜΕΔΕ 

Στην Κατερίνη η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση  για τους δασικούς χάρτες 

To θέμα του ΟΑΣΘ “παίζει” επί μήνες, όχι μόνο στα 
media, αλλά και στα “πηγαδάκια”. Καθένας έχει μια 
άποψη για το τι πρέπει να γίνει και την τεκμηριώνει 
με επιχειρήματα, ορθά ή αβάσιμα. Θα περίμενε 
ωστόσο κάποιος ότι όταν ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός 
επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει 
συγκεκριμένες λύσεις, δεν θα περιορίζεται στη λογική 
του “πηγαδακίου” (sic), χωρίς να κομίζει μελέτες 
και τεκμηριωμένες προτάσεις. Κατά την πρόσφατη 
σύσκεψη για τον ΟΑΣΘ, λοιπόν, προσήλθε χωρίς 
αυτό που ο σοφός ελληνικός λαός θα αποκαλούσε 
γλαφυρά “έστω και πέντε κιτάπια”. Παράλειψη; Το 
πλάνο που παρουσιάστηκε, για τη δημιουργία δύο 
διακριτών δημόσιων φορέων, που ο ένας θα αναλάβει 
τον σχεδιασμό και έλεγχο των συγκοινωνιών 
και ο δεύτερος τη λειτουργία τους, ακούγεται 
μεγαλεπήβολο, αλλά ...“μπάζει” από διάφορα σημεία. 
Ή έστω προκαλεί εύλογα ερωτήματα, που μακάρι να 
απαντηθούν άμεσα με έναν τεκμηριωμένο τρόπο, ο 
οποίος θα αποδείξει την ευστοχία των κυβερνητικών 
επιλογών και θα διασκεδάσει τους φόβους. Μερικά 
από τα βασικά ερωτήματα είναι τα εξής: Πόσο θα 
στοιχίσει η λύση της σύμβασης με τον ΟΑΣΘ, εφόσον 
τελικά αυτή χρειαστεί να καταγγελθεί (καταγγελία 
της σύμβασης συνεπάγεται την καταβολή ρήτρας 
200 ή και 300 εκατ. ευρώ από το δημόσιο προς τον 
Οργανισμό. Ο Χ. Σπίρτζης άφησε να εννοηθεί ότι 
αυτή μπορεί να λυθεί και αυτοδικαίως το 2019 ή 
νωρίτερα, βάσει της κοινοτικής οδηγίας); Και τα 
ερωτήματα συνεχίζονται: Γιατί δεν ξεκινούμε με 
επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης; Θα είναι ο 
δημόσιος φορέας πιο αποτελεσματικός στη λειτουργία 
του και πιο φθηνός για το επιβατικό κοινό, σε σχέση με 
έναν ιδιωτικό; Πόσο βέβαιο είναι ότι θα εξασφαλιστεί 
ένα δάνειο για τη συγκεκριμένη χρήση από την ΕΤΕΠ; 
Οι δανειστές μας τι λένε για όλα αυτά; Και τέλος: γιατί 
ενώ οι αρμόδιοι πολύ καλά γνωρίζουν τον ρόλο του 
ΤΕΕ ως επίσημου τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, 
δεν απευθύνθηκαν εγκαίρως σε αυτό για κάποιες 
προτάσεις; Οι απαντήσεις ... δικές σας.

EDITORIAL

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Anartisis_dasikon_xarton_Pieria.pdf
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=4576&language=el-GR 
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Παρατείνεται – για τελευταία φορά - η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας 
των κατοίκων εσωτερικού έως την 23η Φεβρουαρίου 2017, στους Καλλικρατικούς 
Δήμους Εμμανουήλ Παππά και Σερρών μετά την απόφαση του ΔΣ της εταιρίας ΕΚΧΑ 
ΑΕ. Περισσότερα ΕΔΩ

Ως “καταρχήν θετική εξέλιξη” χαρακτήρισε την αναμενόμενη τρίμηνη παράταση 
του ισχύοντος νόμου 4178 για τα αυθαίρετα ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις 
Μπίλλιας, μιλώντας στο “Πρακτορείο FM”. Αναφερόμενος στην αξιοποίηση του 
νόμου από την πλευρά των πολιτών και όπως αυτή προκύπτει από την εικόνα 
στην αγορά, ο κ. Μπίλλιας σημείωσε πως «υπάρχει διάθεση από πλευράς πολιτών 
να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν στην κατοχή τους». Ανέφερε 
δε πως οι οικονομικές συνθήκες είναι εκείνες που «δεν τους επιτρέπουν να 
ενταχθούν στο νόμο 4178» τακτοποίησης των αυθαιρέτων. «Το γεγονός ότι δόθηκε 
παράταση συμβάλει προς την κατεύθυνση το να προστρέξουν οι συμπολίτες 
μας να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους» καταλήγει ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
«Θεωρώ ότι αυτός ο νόμος είναι ένα καλός νόμος, έχει εξάλλου και τη σφραγίδα 
του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ)» τονίζει ο κ. Μπίλλιας, ενώ αναφέρθηκε και 
στην «εκπεφρασμένη διάθεση» από την ελληνική κυβέρνηση για αλλαγή του «σε 
κάποια σημεία». Σύμφωνα με τον κ. Μπίλλια, σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα 
για τη διάδοχη κατάσταση σε σχέση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις αυθαιρέτων και 
με βάση το σχέδιο νόμου που είχε δοθεί σε διαβούλευση, αυτό «δεν αλλάζει σε 
πολλά σημεία τον υφιστάμενο νόμο» αλλά «βελτιστοποιεί περισσότερο το θέμα των 
προστίμων, τα κάνει πιο ευμενή».

O Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, κατά τη 
επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, είχε άτυπη συνάντηση 
στο τοπικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, με τους παραγωγικούς φορείς της 
πόλης. Συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας ο οποίος 
του παρουσίασε τις θέσεις του Τμήματος για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό, την 
λειτουργία του ΤΜΕΔΕ, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και την παραχώρηση της 
Εγνατίας Οδού. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι του ΕΒΕΘ, του ΕΕΘ, του ΣΕΒΕ, 
του ΓΕΩΤΕΕ, του ΕΣΘ, της ΟΕΒΕ και του ΣΒΒΕ.

Κατά τη συνάντηση, ο υπουργός άκουσε τις προτάσεις των φορέων για την 
επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους κλάδους τους, αλλά και την 
πόλη της Θεσσαλονίκης και συζήτησε μαζί τους τα σχέδιά τους για την ανάπτυξη 
της Μακεδονίας. Ακολούθησε ομιλία του στο ετήσιο δείπνο του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της οποίας δήλωσε μεταξύ 
άλλων ότι «η έξοδος από την ύφεση δε συνιστά πλέον πρόβλεψη, αλλά γεγονός 
που διαψεύδει την καταστροφολογία», χαρακτηρίζοντας «μοναδική πηγή 
αβεβαιότητας» τις «αποκλίνουσες στρατηγικές μεταξύ των δανειστών». 

Να αντιμετωπιστεί με ορθολογικό τρόπο το πρόβλημα των ασυνήθιστα 
χαμηλών προσφορών και των προσφορών κάτω του κόστους σε διαγωνισμούς 
έργων, μελετών και τεχνικών – επιστημονικών υπηρεσιών ζητούν με κοινή 
τους ανακοίνωση οι εκπρόσωποι του κατασκευαστικού και μελετητικού τομέα 
της χώρας. Το κείμενο της κοινής ανακοίνωσης του ΤΕΕ και των εργοληπτικών 
και μελετητικών οργανώσεων απέστειλε ήδη με επιστολή του ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων / 
Τμ. Κατασκευών Αντώνιο Κοτσώνη, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο 
Δέδε και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, ζητώντας 
διάλογο για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενόψει της εφαρμογής του νέου 
νόμου 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και την έκδοση των σχετικών 
εγκυκλίων. Διαβάστε ΕΔΩ την κοινή ανακοίνωση των: ΤΕΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΕΔΕ, 
ΠΕΣΕΔΕ, ΣΥΝΓΕΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ και ΣΜΥΕ – ΔΥΠ 

Με επιτυχία διεξήχθη το Σάββατο 14 Ιανουάριου ενημερωτική εκδήλωση για τον 
νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που διοργανώθηκε στην Έδεσσα με πρωτοβουλία της Θ. Τζάκρη με την συμμετοχή 
του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη 
και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Πέλλας

Ο κ. Λαμπριανίδης στην εισήγησή του παρουσίασε καταρχήν τη συμβολή του 
αναπτυξιακού νόμου στην ελληνική οικονομία και έκανε μια σύντομη αποτίμηση των 
προηγούμενων νόμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν, στο παρελθόν 
υπήρξε πολύ μεγάλη συγκέντρωση των επιχορηγήσεων και δεν επετεύχθη η 
διάχυση των ενισχύσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν 
οι στόχοι του νέου Αναπτυξιακού Νόμου κεντρική στόχευση του οποίου αποτελεί 
η επενδυτική επανεκκίνηση, η αύξηση της απασχόλησης, η εξασφάλιση καλύτερης 
θέσης στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
προς την περιφερειακή σύγκλιση και η επανεκβιομηχάνιση της χώρας. 

Τελευταία παράταση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για 
τις Σέρρες

Θετική η τρίμηνη παράταση για τα αυθαίρετα

Συνάντηση Παπαδημητρίου με τοπικούς φορείς της 
Θεσσαλονίκης

Πρόβλημα οι εκπτώσεις σε μελέτες και έργα 

Ο αναπτυξιακός νόμος και τα προγράμματα ΕΣΠΑ στο 
επίκεντρο εκδήλωσης στην Έδεσσα

Την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί η Ειδική 
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Λεωφ. Μεγ.Αλεξάνδρου 49), 
με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας 
του Τμήματος.

2.Εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος.
3.Εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας 

Επιτροπής.

Ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ διαπιστώνοντας τα  
τεράστια προβλήματα στην εφαρμογή του 
Ν. 4387/2016 για το Ασφαλιστικό και στην 
άσκηση του επαγγέλματος όπως αναφέρεται 
και στην επιστολή παραπάνω,  αποφάσισε να 
αναλάβει πρωτοβουλία για την διευκρίνιση 
ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του  
νέου νόμου. 

Σε αυτό το πλαίσιο καλεί τα μέλη του 
Τμήματος  να στείλουν τα ερωτήματά τους σχετικά με θέματα που χρήζουν 
διευκρινήσεων και αφορούν  την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, τις ασφαλιστικές 
εισφορές και τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  tkm-asfalistiko@central.tee.gr.  Τα ερωτήματα 
των συναδέλφων θα συγκεντρωθούν, θα ταξινομηθούν και θα τεθούν 
υπόψη των αρμοδίων φορέων για την παροχή διευκρινίσεων, οι  οποίες θα 
δημοσιοποιηθούν από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.  

Διευκρινίσεις για το νέο Ασφαλιστικό καθεστώς των 
μηχανικών 

http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=343
mailto:tkm-asfalistiko%40central.tee.gr?subject=


3

ΤΕΥΧΟΣ

89
19 ΙΑΝ 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Τρίτη Ανακοίνωση του 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου 
Μακεδονίας, 5-7 Μαΐου 2017

Αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Πέλλα

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε 5,7% ο αριθμός των οικοδομικών 
αδειών τον Οκτώβριο

Στην Αθήνα οι εκθέσεις Infacoma και Aquatherm

ΤΤο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας 
διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια και στοχεύει να 
αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς 
και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους 
τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη 
παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, 
στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη 
διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης. Φέτος, θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος 
Γερμανός» της ΔΕΘ-Helexpo. Η προθεσμία υποβολής πλήρους εργασίας λήγει την 
15η Φεβρουαρίου. Περισσότερα ΕΔΩ

Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα σε κομβικά σημεία των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, 
Ημαθίας και Πέλλας και συγκεκριμένα στον ποταμό Αξιό και τα υδατορέματα της 
περιοχής, στον ποταμό Λουδία και την Τάφρο 66 καθώς και στις τάφρους Αρτζάν και 
Αματόβου, στην περιοχή Λιμνοτόπου και τις τάφρους Αγκαθιάς και Αγίας Τριάδας. 
Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ, “η Περιφέρεια επιλέγει να κάνει παρεμβάσεις σε 
κομβικά σημεία, ώστε να αποφύγει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων” 
τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας, Γιάννης 
Γιώργος, κατά τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που ενέκρινε τις σχετικές 
διαδικασίες. Επισήμανε ότι τα κονδύλια που απαιτούνται για την ουσιαστική 
θωράκιση των παραπάνω περιοχών είναι πολύ μεγαλύτερα, ωστόσο τόνισε ότι, 
λόγω των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, επιλέγονται συγκεκριμένα 
σημεία, στα οποία θα γίνουν καίριες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας 
για να μην υπάρχουν άμεσα προβλήματα.

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), 
κατά τον μήνα Οκτώβριο 2016, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση 
τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.061 οικοδομικές άδειες, που 
αντιστοιχούν σε 195,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 758,9 χιλιάδες m3 όγκου, 
παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
αύξηση κατά 14,1% στην επιφάνεια και κατά 14,8% στον όγκο, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2015. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, οι εκδοθείσες 
άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά το μήνα 
Οκτώβριο 2016 ανήλθαν σε 1.052 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 182,7 
χιλιάδες m2 επιφάνειας και 694,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 7,4% στην επιφάνεια 
και κατά 5,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Οι εκδοθείσες 
άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Οκτώβριο 2016, στο 
σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 9 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 12,7 
χιλιάδες m2 επιφάνειας και 64,9 χιλιάδες m3 όγκου.  Περισσότερα ΕΔΩ

«Ραντεβού» στην Αθήνα δίνουν φέτος για πρώτη φορά οι καθιερωμένες διεθνείς 
εκθέσεις Infacoma και Aquatherm.  Μετά από 33 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας 
στην εγχώρια εκθεσιακή σκηνή, η Infacoma, που καθορίζει τις τάσεις του κλάδου 
της δόμησης και των κατασκευών όσο καμία άλλη έκθεση, θα διοργανωθεί  
2-5 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo Maroussi μαζί με την Aquatherm. 
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

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 & 4 
Μαρτίου 2017. Περιλήψεις μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2017 στο : cci-
greece@gmail.com. Πληροφορίες

9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Τεχνολογιών Πληροφορικής διοργανώνει η Ελληνική 
Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, η Πανελλήνια 
Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης 
Δερτούζος», το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ο Σύλλογος Επιμορφωτών 
για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας στην 
Εκπαίδευση. Από 28 έως 30 Απριλίου 2017. Σύρος. Πληροφορίες:  
2281079396

 ΗΜΕΡΙΔΑ για την παρουσίαση των εξελίξεων της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας Shift2Rail Joint Undertaking’ (S2R) διοργανώνει το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και η Επιχείρηση S2R,στις 
24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.00, στο Αμφιθέατρο Υπουργείου, 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου, Αθήνα. Πληροφορίες: 
2106508875, ΕΔΩ και ΕΔΩ

«Πράσινο φως» για το διαχωρισμό ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ 

Στο ΕΣΠΑ το έργο του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου

Πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
ΔΕΗ και ενέκρινε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του ιδιοκτησιακού 
διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ. Προηγήθηκαν συντονισμένες ενέργειες 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου 
Οικονομικών, στο πλαίσιο των οποίων αποσαφηνίστηκαν, πλήρως και για όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη, οι τεχνικές και νομικές παράμετροι του σχεδίου.

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και ξεκινά η υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου. 
Δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου παρουσιάζουν τη σχετική απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αναφορικά με το έργο “υλοποίηση πλήρους 
ηλεκτρονικού περιουσιολογίου – e-Periousiologio”, σύμφωνα με την οποία 
το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ξεκινά η δημιουργία του. Το συνολικό κόστος, ανέρχεται σε 482.668 ευρώ και θα 
συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στη Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. πέρασε η 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Υπεγράφη η σύμβαση πώλησης του 100% 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ferrovie Dello Stato 
Italiane S.p.A., έναντι συνολικού τιμήματος 45 
εκατ. ευρώ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Αντώνη Λεούση και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ferrovie dello 
Stato Italiane Group, κ. Renato Mazzoncini. Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών 
υπογράφεται μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της 
συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων των αρμόδιων ευρωπαϊκών 
αρχών, ενώ εκκρεμεί το κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους 
άνω των 700 εκατ. ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

http://persynmak.blogspot.gr/2017/01/6-5-7-2017.html
http://www.statistics.gr/documents/20181/1b9daa74-4c91-4caf-8388-3958525db397
http://www.helexpo.gr/
mailto:ccigreece%40gmail.com?subject=
mailto:ccigreece%40gmail.com?subject=
www.auth.gr
www.shift2rail.org
www.yme.gr
www.hradf.com
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Ο Ταγιάνι νέος πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου 

ΕΛΚΕΘΕ και ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ υπεύθυνοι φορείς για τα 
Προγράμματα Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Υδάτων

Ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, Αντόνιο Ταγιάνι, αναδείχθηκε νέος 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
κερδίζοντας τον Σοσιαλδημοκράτη Τζιάνι 
Πιτέλα. Ο κ. Ταγιάνι έλαβε 351 ψήφους στον 
τέταρτο γύρο, έναντι 282 του κ. Πιτέλα, όπως 
ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης 17 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο ο απερχόμενος 
πρόεδρος του σώματος, Μάρτιν Σουλτς. Ο 63χρονος Ιταλός Ταγιάνι, πρώην 
Ευρωπαίος Επίτροπος και σύμμαχος του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας 
Σίλβιο Μπερλουσκόνι, διατηρούσε το προβάδισμα από την πρώτη ψηφοφορία. 
Προηγήθηκε απόσυρση της υποψηφιότητας του Γκι Φερχόφσταντ και συμμαχία 
των Φιλελευθέρων με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με στόχο την εκλογή Ταγιάνι.  

H διατήρηση της καλής ποιότητας των Ελληνικών θαλασσών καθώς και η 
προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας είναι 
βασικά στοιχεία και προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. 
Επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά, 
τον τουρισμό, αλλά και τομείς όπως η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Αυτά 
αναφέρονται σε δελτίο Τύπου του υπουργείου ΠΕΝ και σημειώνεται ότι προς την 
κατεύθυνση αυτή, στις 11 Ιανουαρίου 2017 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β΄ 11) η υπ’ 
αριθμ. 126856/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ορισμός αρμόδιων φορέων 
για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και καθορισμός 
των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 1 (περιπ. στ) 
του ν. 3983/2011 (Α’ 144)». Με την παραπάνω απόφαση ορίζονται ως αρμόδιοι 
φορείς για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων το 
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής 
Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ). Οι φορείς αυτοί με τη συνεργασία εξειδικευμένων 
εταίρων τελούν υπό την εποπτεία, το συντονισμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ώστε, με συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων 
υδάτων να λαμβάνονται μέτρα για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για 
τη θάλασσα. 

Το πρώτο αυτοκίνητο που καταναλώνει... ήλιο  από τη 
Θεσσαλονίκη σε γραμμή παραγωγής

Η Ελλάδα της κρίσης είναι σε θέση να παράξει την υψηλή τεχνολογία, η οποία την 
επόμενη πενταετία θα αλλάξει σημαντικά διαφορετικές βιομηχανίες και τη ζωή 
των ανθρώπων συνολικά. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ένα από τα τρία σύγχρονα 
κέντρα παραγωγής εύκαμπτων οργανικών ηλεκτρονικών της Ευρώπης. Μέσα 
από το Smartonics, ένα τετραετές κοινοτικό πρόγραμμα με προϋπολογισμό 
11,6 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμμετείχαν χώρες με βαριά βιομηχανία και μεγάλα 
ερευνητικά κέντρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυσε στην Ελλάδα, όχι μόνο 7,9 
εκατ. ευρώ ως χρηματοδότηση, αλλά και την μετέπειτα ένταξη της χώρας σε 
μία ειδική “δύναμη κρούσης” που θα βοηθήσει στη διάδοση των άπειρων 
εφαρμογών των οργανικών ηλεκτρονικών στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων 
Πολιτών. Για παράδειγμα, το πρώτο αυτοκίνητο που καταναλώνει... ήλιο! Τελικός 
στόχος του προγράμματος “Smartonics” ήταν η ενσωμάτωση εκτυπωμένων 
εύκαμπτων οργανικών φωτοβολταϊκών συστημάτων τέταρτης γενιάς στην οροφή 
ενός αυτοκινήτου της FIAT. Ο στόχος επιτεύχθηκε και με τα σημερινά δεδομένα 
η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να εξασφαλίσει στα συμβατικά αυτοκίνητα 
βενζίνης ή diesel εξοικονόμηση 12%-15% της συνολικά καταναλισκόμενης 
ενέργειας, τροφοδοτώντας μέσω των φωτοβολταϊκών τον φωτισμό και το 
σύστημα κλιματισμού των αυτοκινήτων. “Ο δρόμος άνοιξε”, δήλωσε ο επικεφαλής 
του έργου και διευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας (LTFN) του ΑΠΘ, 
καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης, στη παρουσίαση στον Τύπο των αποτελεσμάτων 
ενός από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά προγράμματα, που εξελίχθηκαν τα τελευταία 
χρόνια στην ΕΕ. Στο Smartonics, που συντόνισε το LFTN του ΑΠΘ, συμμετείχαν 18 
ερευνητικοί και βιομηχανικοί φορείς-6 από την Ελλάδα και οι 12 από Γερμανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.

Η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
της Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής 

Το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα μεταπτυχιακά και 
τη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Παράταση στην εξαγορά έξι ακινήτων της ΕΒΖ

Τη «Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης» 
θα παρουσιάσει στη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης η 
Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου. 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν 
προσκληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι Δήμαρχοι της περιοχής εφαρμογής του 
σχεδίου (Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Παύλου Μελά, Νεάπολης 
– Συκεών, Πυλαίας – Χορτιάτη, Κορδελιού – Ευόσμου, Δέλτα και Καλαμαριάς). 
Αμέσως μετά τη συζήτησή του, το σχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 
τις 25 Ιανουαρίου 2017, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες 
για την υποβολή του και την έγκρισή του από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κι έτσι 
να αρχίσει η έκδοση των προσκλήσεων για την υλοποίηση των προβλεπόμενων 
παρεμβάσεων.

Στους πρυτάνεις παρουσίασε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου το σχέδιο για τα μεταπτυχιακά και 
γενικότερα για τη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρουσίαση 
έγινε στην έκτακτη σύνοδο των πρυτάνεων. Σύμφωνα με πηγές του ΑΜΠΕ, 
το υπουργείο Παιδείας ανέλαβε δέσμευση να υπάρξει επαρκής χρόνος 
διαλόγου μέχρι την διαμόρφωση του τελικού πλαισίου αποφάσεων. Επίσης, 
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά θα είναι 
έτοιμο να κατατεθεί στη Βουλή προς το Μάιο. Όπως ανακοίνωσε η σύνοδος 
των πρυτάνεων, η επεξεργασία των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος θα 
συνεχιστεί στην επόμενη, προγραμματισμένη σύνοδο, στις 26-28 Ιανουαρίου 
2017, στην Αλεξανδρούπολη. Διαβάστε ΕΔΩ όλο το σχέδιο όπως το παρουσίασε 
ο υπουργός 

Εντονότερο έναντι και των πιο θετικών εκτιμήσεων καταγράφεται το ενδιαφέρον 
για την εξαγορά των έξι ακινήτων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ, όπως 
επισήμανε μιλώντας στο ΑΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΒΖ, Παντελής 
Μάνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός είναι ο λόγος που η Πειραιώς Real Estate 
αποφάσισε να παρατείνει κατά μία εβδομάδα, έως τις 23 Ιανουαρίου, την κατάθεση 
προσφορών για την απόκτησή τους από τους ενδιαφερομένους. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να υποβάλλουν τις οικονομικές τους 
προσφορές για καθένα από αυτά τα έξι ακίνητα μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2017 
–η προθεσμία έληγε στις 16 Ιανουαρίου- στα γραφεία της Πειραιώς Real Es-
tate, λαμβάνοντας ως δεδομένο το κατώτερο τίμημα, που έχει οριστεί μετά την 
εκτίμηση ανεξάρτητου συμβούλου. 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/synodos_prytanewn.pdf
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Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει να μην λάβει μέρος στο ελληνικό πρόγραμμα, τότε η γερμανική Βουλή θα πρέπει να αποφασίσει αν θα εγκρίνει την 
έναρξη διαπραγματεύσεων για ένα νέο πρόγραμμα, δήλωσε σε συνέντευξη του στην WSJ o Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. «Αν δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία η δεύτερη 
αξιολόγηση (για τα βήματα που πρέπει να κάνει η Ελλάδα με βάση το πρόγραμμα στήριξης) και αν το ΔΝΤ αποφανθεί για τις συνέπειες της εξέλιξης αυτής, τότε το 
πρόγραμμα θα είναι παρωχημένο» ανέφερε στην WSJ. «Το πρόγραμμα συμφωνήθηκε μόνο με την προσδοκία ότι το ΔΝΤ θα λάβει μέρος» τόνισε ο ίδιος.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους «ΤΑ ΝΕΑ», τη διετία 2015-2016 105.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα έκλεισαν 
τα βιβλία τους χωρίς να υπάρξει μέχρι σήμερα νέα έναρξη επαγγέλματος στον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Πρακτικά, περίπου ένα στα είκοσι φυσικά 
και νομικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα κατέβασαν ρολά για την Εφορία διότι δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στα βάρη της κρίσης ή για να 
γλιτώσουν από το τσουνάμι φόρων και τελών ρισκάροντας τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους σε καθεστώς παραοικονομίας. Από το 2011 έως σήμερα, οι 
διακοπές εργασιών φτάνουν τις 250.000.

Σε νομοθετική πρωτοβουλία για τη μετατροπή συμβάσεων δημοτικών υπαλλήλων, από ορισμένου σε αορίστου χρόνου μέσω του ΑΣΕΠ, προσανατολίζεται η 
κυβέρνηση, αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα. Σύμφωνα με τον κ. Βερναρδάκη, στο διαγωνισμό θα 
έχουν προβάδισμα οι ήδη υπηρετούντες, που υπολογίζονται σε περίπου 10.000 και αφορούν κατά κύριο λόγο σε συμβασιούχους στην καθαριότητα των δήμων, αλλά 
και σε άλλες υπηρεσίες όπως παιδικοί σταθμοί και κοινωνικές δομές. Για τις περιπτώσεις ορισμένων δημάρχων, που δεν υπογράφουν παρατάσεις συμβάσεων 
καθαριότητας με το αιτιολογικό ότι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν εγκρίνουν τα κονδύλια για τη μισθοδοσία τους, ο κ. Βερναρδάκης σημείωσε στη σελίδα 
aftodioikisi.gr ότι «αυτοί που δεν έχουν εφαρμόσει το νόμο είναι παράνομοι και αναγκαστικά θα ελεγχθούν».

Το απόλυτο χάος που συνεχίζει να επικρατεί στη διαχείριση ενός πακτωλού χρημάτων για το προσφυγικό αποκάλυψαν δύο ειδήσεις που δημοσιεύθηκαν σχεδόν 
ταυτόχρονα την παγωμένη εβδομάδα που πέρασε. Στην πρώτη είδηση, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νατάσα Μπερτό ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει εγγυηθεί να δοθεί στην Ελλάδα συνολικά 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Στη δεύτερη, το αρμόδιο υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του στα ΕΛΠΕ που χορηγούσαν δωρεάν 140.000 λίτρα πετρέλαιο προκειμένου να μην ξεπαγιάσουν 6.000 
πρόσφυγες σε 13 δομές φιλοξενίας της Β. Ελλάδας.

Ο πλούτος οκτώ συνολικά ατόμων, όλοι τους άνδρες, ισούται με τον πλούτο του φτωχότερου μισού του πληθυσμού της Γης, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης 
Oxfam που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και βασίζεται σε στοιχεία από την ελβετική τράπεζα Credit Suisse και το περιοδικό Forbes. Οι οκτώ που κατονόμασε η 
έκθεση είναι ο Μπιλ Γκέιτς, ο ιδρυτής της βιομηχανίας ρούχων Inditex Αμάνθιο Ορτάγκα, ο βετεράνος επενδυτής Ουόρεν Μπάφετ, ο επιχειρηματίας τηλεπικοινωνιών 
του Μεξικού Κάρλος Σλιμ, ο διευθυντής της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο διευθυντής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο συνιδρυτής της τεχνολογικής εταιρείας 
Oracle Λάρι Έλισον και ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Σόιμπλε: Δεν θα συνιστούσα στην Αθήνα να φύγει το ΔΝΤ

Έκλεισαν 105.000 μπλοκάκια λόγω φόρων και εισφορών

«Παράθυρο» μονιμοποίησης συμβασιούχων ΟΤΑ από Βερναρδάκη

ΕΘΝΟΣ 16/1/2017

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16/1/2017

ΤΑ ΝΕΑ 16/1/2017

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 16/1/2017

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 16/1/2017
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Οκτώ κροίσοι έχουν τον μισό παγκόσμιο πλούτο

Χάος με τον πακτωλό χρημάτων για το προσφυγικό: 538 εκατ. ευρώ έκαναν φτερά

Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες παρουσίασε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τα μέτρα έχουν ως στόχο να επικαιροποιήσουν τους ισχύοντες κανόνες, 

επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής τους σε όλους τους παρόχους 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Έμπρακτη στήριξη, η οποία - σε απόλυτα οικονομικά μεγέθη - 

μεταφράζεται σε μισό τρισεκατομμύριο 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 

ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ-28 έως το 2020, με σημαντικές επιπτώσεις στην 

απασχόληση και τη δημιουργία επιχειρήσεων. 

Σε μια άκρως υπολογίσιμη δύναμη για την παγκόσμια αγορά 

τεχνολογίας εξελίσσονται τα drones. Ήδη, η αγορά των drones για 

υποδομές ανέρχεται σε 45 δις δολάρια ΗΠΑ, ενώ, σύμφωνα με την 

PwC, η συνολική αξιοποιήσιμη αγορά για drones ξεπερνά τα 127 δις 

δολάρια ΗΠΑ. post-its

http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/soimple_den_tha_synistousa_stin_athina_na_fygei_to_dnt-64854202/
http://www.kathimerini.gr/891938/article/epikairothta/politikh/para8yro-monimopoihshs-symvasioyxwn-ota-apo-vernardakh
http://www.tanea.gr/news/economy/article/5420112/105-000-forologoymenoi-ekleisan-to-mplok-logw-forwn-kai-eisforwn/
http://www.eleftherostypos.gr/politiki/70374-xaos-me-ton-paktolo-xrimaton-gia-to-prosfygiko-538-ekat-eyro-ekanan-ftera/
http://www.efsyn.gr/arthro/okto-kroisoi-ehoyn-ton-miso-pagkosmio-ployto
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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

κάθε Τετάρτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ 
Περισσότερα

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

