
Στις 27 Μαΐου θα ξεκινήσουν φέτος οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισα-

γωγή των υποψηφίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η καθυστέρηση, 

σε σχέση τα προηγούµενα χρόνια, στην έναρξη των εξετάσεων, οφείλεται 

στη διεξαγωγή των ευρωεκλογών στις 25 του µήνα και των αυτοδιοικητικών 

εκλογών στις 18 και 25 Μαΐου.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôåßíåé íá êáôáóôåß ðñáãìáôéêüôçôá ç êïéíùíßá 

ôùí 2/3 óôçí Åõñþðç, êáôáäåéêíýïíôáò ðùò 

ïýôå ïé êõâåñíÞóåéò, áëëÜ ïýôå ç ÅÅ Ý÷ïõí 

õðü ôïí Ýëåã÷ü ôïõò ôá ïéêïíïìéêÜ, ôá ïðïßá 

êéíïýíôáé óôçí êáôåýèõíóç ôçò åðéèõìßáò ôùí 

áãïñþí.

Åßíáé åíäåéêôéêü ðùò ç öôþ÷åéá óôç Ãåñìáíßá 

Ýöôáóå «óå íÝï ñåêüñ», üðïõ ïé áíéóüôçôåò 

âõèßæïõí ïëüêëçñá êñáôßäéá óå óðåéñïåéäÞ 

ðïñåßá ðáñáêìÞò, åðéóÞìáíå ðñüóöáôá 

ç Ýêèåóç ôçò ïìïóðïíäßáò Paritätische 

Gesamtverband, óôçí ïðïßá áíÞêïõí ðåñßðïõ 

10.000 åíþóåéò êáé ïñãáíþóåéò ðïõ äñïõí 

óôïõò ôïìåßò ôçò êïéíùíéêÞò áñùãÞò êáé ôçò 

õãåßáò. Ôï ðïóïóôü, ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ôçò 

ïìïóðïíäéáêÞò óôáôéóôéêÞò õðçñåóßáò ãéá ôï 

2012, Ýöôáóå óôï 15,2%, áí êáé ç áíåñãßá 

óçìåéþíåé ðôþóç, ãåãïíüò ðïõ áðïäåéêíýåé 

ôçí áýîçóç ôçò áðáó÷üëçóçò ìå ÷áìçëü 

ìéóèü, ôç ìåßùóç ôçò ðëÞñïõò áðáó÷üëçóçò 

ìå êïéíùíéêÝò ðáñï÷Ýò, ôçí áýîçóç ôçò 

ìåñéêÞò êáé ôçò åðéóöáëïýò áðáó÷üëçóçò ôá 

ôåëåõôáßá äÝêá ÷ñüíéá.

Ó÷åäüí ôáõôü÷ñïíá, äçìïóéåýèçêå ç 

ðáíåõñùðáúêÞ Ýñåõíá ôçò åéóðñáêôéêÞò 

åôáéñåßáò Intrum Justitia, óýìöùíá ìå ôçí 

ïðïßá óôï óýíïëï ôùí êñáôþí ôçò ÃçñáéÜò 

Çðåßñïõ, ôï 27% ôùí åñùôçèÝíôùí, äÞëùóå 

üôé äåí Ý÷åé áñêåôÜ ÷ñÞìáôá ãéá íá æåé 

áîéïðñåðþò, ôï 26% üôé ìåôÜ ôçí ðëçñùìÞ 

ôùí ëïãáñéáóìþí ôïõ ìÞíá äåí ôïõ ðåñéóóåýåé 

ôßðïôå, åíþ ôï 35% üôé äåí êáôÜöåñå íá 

ðëçñþóåé åãêáßñùò Ýíáí ôïõëÜ÷éóôïí 

ëïãáñéáóìü ôïõò ôåëåõôáßïõò Ýîé ìÞíåò.

«ÁõôÜ ôá äåäïìÝíá áðåéëïýí ôçí ïéêïíïìéêÞ 

áíÜêáìøç óôçí Åõñþðç, åíþ åßíáé äõíÜìåé 

åðéêßíäõíá ãéá ôç äçìéïõñãßá åíôÜóåùí åíôüò 

êáé ìåôáîý ôùí ÷ùñþí» õðïãñáììßæåôáé óôá 

óõìðåñÜóìáôá ôçò Ýñåõíáò.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Παραδόσεις έργων το 2014 
Το 2014 προγραμματίζεται να ολο-

κληρωθούν και να παραδοθούν σε 

χρήση από το υπουργείο Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων αρκετά και 

σημαντικά έργα, η κατασκευή των 

οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη από το 

παρελθόν, με εγχώριους και κοινοτι-

κούς πόρους. Ειδικότερα, σύμφωνα 

με σχετική καταγραφή του δικτύου 

ypodomes.gr, εντός του 2014 ανα-

μένεται η παράδοση των παρακάτω 

έργων:

ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ: Το  τμήμα του ΒΟΑΚ 

Άγιος Νικόλαος- Καλό Χωριό, ο 

κλάδος  Λεύκτρο- Σπάρτη και  ο 

Περιμετρικός Καλαμάτας. Το τμήμα 

Μεσορράχη-Αμφίπολη, το τμήμα του 

κάθετου της Εγνατίας Οδού Φλώρι-

να-Νίκη και το τμήμα Μάνδρα- Ψα-

θάδες του κάθετου άξονα Αρδάνιο- 

Ορμένιο. Επίσης αναμένονται: Το 

τελευταίο τμήμα του κάθετου άξονα 

της Εγνατίας Θεσσαλονίκη- Σέρρες- 

Προμαχώνας καθώς και τα οδικά 

τμήματα Θίσβη - Κανάβαρι, σύνδεση 

Λιμένα Θεσσαλονίκης με ΠΑΘΕ, το 

έργο της Ανατολικής Αττικής Ιππικό 

Κέντρο-Λαγονήσι-Ανάβυσσος,  ολο-

κλήρωση έργων του Περιφερειακού 

Βόλου, το κεντρικό και ανατολικό 

τμήμα του Άκτιο Αμβρακία,  τον  Α/Κ 

σύνδεσης των Παραγλαύκιων Αρτη-

ριών με το Νέο Λιμάνι της Πάτρας 

και το οδικό τμήμα Γόριτσα-Αγριά 

του Περιφερειακού Βόλου.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ:Ολοκλήρωση 

σύνδεσης του λιμένα Αλεξανδρού-

πολης. Ηλεκτροκίνηση στο τμήμα 

Αθήνα-Αχαρνές-Τιθορέα. Λειτουρ-

γία των προαστιακών σταθμών Πύρ-

γος Βασιλίσσης, Κάτω Αχαρνές.

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ: Το Φράγμα 

Ιλαρίωνα στην Κοζάνη,  (κόστος άνω 

των 300εκ.ευρώ) που θα ολοκληρω-

θεί το πρώτο εξάμηνο του 2014 Και 

τα φράγματα  Αχυρών στην Αιτωλο-

ακαρνανία, Πείρου – Παραπείρου,  

Ασωπού Κορινθίας, Νεστορίου Κα-

στοριάς, Γαδουρά στη Ρόδο. 

ΣΕ ΠΟΛEIΣ: Το Μουσείο Σύγχρο-

νης Τέχνης στην Αθήνα στο κτίριο 

του Φιξ στην Συγγρού και   το νέο 

Μουσείο στη Μεσσαρά Ηρακλείου.

ΛΙΜΑΝΙΑ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: Ολοκλή-

ρωση έργων αεροδρομίου Πάρου, 

τα έργα της Β` φάσης του λιμανιού 

της Ηγουμενίτσας και  τα έργα στο 

λιμάνι της Καβάλας.

Παρά τη κρίση 

που σαρώνει τα 

τελευταία χρόνια 

τον κατασκευ-

αστικό τοµέα, 

µε βαρύτατες 

συνέπειες στην 

οικονοµία και 

την απασχόληση, 

εφέτος ολοκλη-

ρώνονται αρκετά 

έργα.

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

14 
Ιανουαρίου

2014

«Νέες τάσεις και εξελίξεις στον τοµέα 

του ∆οµοστατικού Μηχανικού» 

ΑΘΗΝΑ

20ο Φοιτητικό συνέδριο: “Επισκευές 

και Ενισχύσεις Κατασκευών 2014” 

ΠΑΤΡΑ

Ελληνικό τµήµα IABSE, µε 

την υποστήριξη του Συλλόγου 

Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας 

(Σ.Π.Μ.Ε.)

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

Πανεπιστηµίου Πατρών
12-13 

Φεβρουαρίου
2014

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυπο-

ποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένωση Ελλήνων Επιστηµόνων 

για την Προτυποποίηση και την 

Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ) 

21-22 
Φεβρουαρίου

2014

Ως προσωπικότητα µε πολύπλευρη και σηµαντι-

κή συνεισφορά στην εξέλιξη της ∆οµοστατικής 

Μηχανικής, καθώς και µε πλούσια δράση 

κοινωνικού χαρακτήρα, θα απονεµη-

θεί στον καθηγητή Θεοδόση Τάσιο, 

το βραβείο «The International 

Award of Merit in Structural 

Engineering») της ∆ιεθνούς 

Ένωσης Γεφυρών ∆οµοστατικών 

Μηχανικών (IABSE).

Η απονοµή θα γίνει στο πλαίσιο 

εσπερίδας, την οποία οργανώνει το Ελληνικό 

τµήµα της IABSE, µε την υποστήριξη του Συλλόγου 

Πολιτικών Μηχανικών  Ελλάδας (ΣΠΜΕ), την Τρίτη, 

14 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:30, στο Αµφιθέατρο 

του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων  

(Αναστάσεως 2 – Παπάγου – Αθήνα- Στάση Μετρό: 

«ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ»).

Κατά την εσπερίδα θα αναπτυχθούν οι 

«Νέες τάσεις και εξελίξεις στον τοµέα 

του  ∆οµοστατικού Μηχανικού», µε 

οµιλητές τους:

Πανεπιστήµιο της Pavia

Nationale Des Ponts et Chaussées

-

δέµατος στο Πανεπιστήµιο Πατρών   

στο Ε.Μ.Π.  

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων MaTrID, 

το οποίο αφορά στην προσαρµογή της αγοράς στην 

κατασκευή κτιρίων σχεδόν µηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης µέσω της εφαρµογής ολοκληρωµένου 

ενεργειακού σχεδιασµού http://www.integrateddesign.

energyefficiency/greenbuilding, απονέµεται το Βραβείο 

Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωµένου Ενεργειακού 

Σχεδιασµού σε νέα ή ανακαινισµένα κτίρια δηµόσιου 

και ιδιωτικού τοµέα (εκτός κτιρίων κατοικιών) τα οποία 

έχουν υιοθετήσει τις αρχές του ολοκληρωµένου σχεδι-

ασµού στόχο την επίτευξη υψηλής περιβαλλοντικής και 

ενεργειακής απόδοσης.

Οι βραβευµένοι οργανισµοί θα µπορούν να χρησι-

µοποιούν το λογότυπο του βραβείου και θα λάβουν 

διεθνή αναγνώριση και προβολή για την προσπάθειά 

τους να υιοθετήσουν τη διαδικασία του ολοκληρω-

µένου ενεργειακού σχεδιασµού και για τα θετικά 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή του.

 Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσε-

ων είναι η 1η Μαρτίου 2014.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

  Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΜΠ, επ’ ευκαιρία συµπλήρωσης 45 ετών από 

την ίδρυση της -το 1969- διοργανώνει ηµερίδα 

µε θέµατα την πορεία της Σχολής, την παρεχό-

µενη εκπαίδευση και τις ανάγκες του κλάδου. Η 

εκδήλωση &#8211;που θα πραγµατοποιηθεί στις 

15 Ιανουαρίου 2014 (ώρες 14:00 - 21:00) στο 

Ίδρυµα Ευγενίδου- απευθύνεται στους παλαιούς 

και νέους απόφοιτους της Σχολής και στα 

στελέχη του χώρου της ναυτιλίας, αλλά θα είναι 

ανοιχτή και στο ευρύτερο κοινό. Θα υπάρχει 

-

γραµµα της εκδήλωσης περιλαµβάνει τέσσερις 

και άλλων προσωπικοτήτων του κλάδου, απ' την 

Ελλάδα και απ' το εξωτερικό.

 Το 10ο ∆ιεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο, µε 

έµφαση στα υπόγεια νερά και στα εξαρτώµενα 

από αυτά οικοσυστήµατα, θα πραγµατοποιηθεί 

από τις 8 ως τις 10 Οκτωβρίου 2014, στη Θεσσα-

λονίκη. Σκοπός του είναι η ανταλλαγή απόψεων 

και εµπειριών, καθώς και διάχυση γνώσεων 

ώστε να  επιτευχθεί η βιωσιµότητα των υδατικών 

οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται από το υπόγειο

νερό.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική 

Επιτροπή Υδρογεωλογίας και τον Σύνδεσµο  

Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.

hydrogeologycongress.gr

Εκδήλωση της Σχολής 
Ναυπηγών

Θεοδόσης Τάσιος: ακόµη µια διεθνής διάκριση 

Βραβείο Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωµένου  
Ενεργειακού Σχεδιασµού 

  

∆ιεθνές συνέδριο



Στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου εκτι-

µούν στο ΥΠΕΚΑ ότι θα έχουν παραλάβει από 

τη νορβηγική PGS τα αποτελέσµατα από την 

ερµηνεία των σεισµικών ερευνών, προκειµένου 

αµέσως µετά να ξεκινήσει η διαδικασία προε-

τοιµασίας των σχετικών διαγωνισµών. Το δίκτυο 

energypress δηµοσίευσε ότι σύµφωνα µε κύ-

κλους του ΥΠΕΚΑ η επεξεργασία των δεδοµέ-

νων που προέκυψαν από τις σεισµικές έρευνες 

ολοκληρώθηκε πρόσφατα, και το αργότερο µέσα 

σε ένα τρίµηνο θα έχει τελειώσει και η ερµη-

νεία τους, οπότε και θα υπάρχει µια πιο σαφής 

εικόνα για τα πιθανά αποθέµατασε Ιόνιο και Νό-

τια Κρήτη. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, ενόψει 

της ολοκλήρωσης της ερµηνείας από την PGS, 

και σε συνέχεια των πρόσφατων συνεδρίων σε 

Μαδρίτη, Λονδίνο, Ηράκλειο Κρήτης και Αθήνα, το 

ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές των δεδοµένων, αυξάνε-

ται. Ενδιαφέρον που έχει κορυφωθεί έπειτα από τις παρουσιάσεις 

των πρώτων επεξεργασµένων στοιχείων της PGS, µε συνέπεια πο-

λυάριθµες πετρελαϊκές εταιρείες να έχουν απευθυνθεί τόσο στη 

PGS, όσο και στο ΥΠΕΚΑ, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες. 

Σωρευτικά, από το Νοέµβριο ως και µέχρι πριν από λίγες ηµέρες, 

οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδόν 300 εταιρείες έχουν χτυπή-

σει την πόρτα του ΥΠΕΚΑ εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους. Στην 

πράξη αυτό σηµαίνει ότι ένα σηµαντικός αριθµός από τις εταιρείες 

αυτές θα αγοράσει τα πακέτα των σεισµικών δεδοµένων, και κά-

ποιες εξ' αυτών θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής στους δι-

αγωνισµούςπου θα προκηρυχθούν εντός του 2014. Σηµειώνεται ότι 

µέσα στον Ιανουάριο θα τεθεί σε λειτουργία και το λεγόµενο data 

room στο ΥΠΕΚΑ, όπου οι ενδιαφερόµενοι αγοραστές θα µπορούν 

να έχουν πρόσβαση σε πρωτογενές υλικό της έρευνας. Αντίστοιχοι 

χώροι θα λειτουργήσουν στο Όσλο, το Λονδίνο και το Τέξας, όπου 

και διατηρεί γραφεία η νορβηγική εταιρεία.

Μέχρι το τέλος του µηνός παρατείνεται η διαβούλευση για το Εθνικό 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων . Σηµειώνεται ότι µε βάση τον αρχικό 

σχεδιασµό του υπουργείου Περιβάλλοντος η διαβούλευση επρόκει-

το να ολοκληρωθεί χθες Τρίτη 8 Ιανουαρίου. Η προώθηση της ανα-

κύκλωσης –µε διαλογή στην πηγή-, η µείωση της παραγωγής των 

απορριµµάτων, η ολοκληρωµένη διαχείριση τους και η εξάλειψη της 

ανεξέλεγκτης διάθεσης –µε την πλήρη αποκατάσταση των ΧΑ∆Α- εί-

ναι τα βασικά σηµεία του νέου Εθνικού Σχεδίου για τη ∆ιαχείριση των 

Αποβλήτων. ∆ιευκρινίζεται ότι το µεγάλο αγκάθι εξακολουθεί να πα-

ραµένει η παράνοµη λειτουργία των ΧΑ∆Α. Η Ελλάδα παραπέµφθηκε 

τον περασµένο Φεβρουάριο από την ΕΕ στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

για τη λειτουργία 396 ΧΑ∆Α οι οποίοι έπρεπε να είχαν κλείσει από το 

2008. Σήµερα έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι 73 και οι υπόλοιποι 

323 βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης. Όµως 70 από αυτούς 

εξακολουθούν να λειτουργούν και είναι πολύ δύσκολο να έχουν απο-

κατασταθεί µέχρι τις αρχές του 2015.

Φρένο στην πώληση των 28 ακινήτων του ∆ηµοσίου βάζει το Ελε-

γκτικό Συνέδριο, καθώς µε απόφαση του αρµόδιου τριµελούς κλι-

µακίου µπλοκάρει προσωρινά την υπογραφή της πώλησης και µί-

σθωσης των συγκεκριµένων ακινήτων. Σύµφωνα µε ανακοίνωση 

του ΤΑΙΠΕ∆, «το Ταµείο θα ασκήσει αίτηση ανάκλησης κατά της εν 

λόγω πράξης, εντός της νόµιµης προθεσµίας. Υπενθυµίζεται ότι η 

συµφωνία ύψους 261,31 εκατ. ευρώ αφορά την πώληση και λει-

τουργική µίσθωση των εν λόγω κτιρίων από το ελληνικό δηµόσιο 

για τα επόµενα είκοσι χρόνια. Πλειοδότριες του διαγωνισµού έχουν 

ανακηρυχθεί η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και η Eurobank Properties 

ΑΕΕΑΠ». Σε ανακοίνωσή της η εισηγµένη Eurobank Properties 

αναφέρει ότι «στο εγκεκριµένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, 

η Εταιρεία µεταξύ άλλων πληροφορούσε τους επενδυτές ότι η ολο-

κλήρωση της απόκτησης του χαρτοφυλακίου των 14 ακινήτων από 

το ΤΑΙΠΕ∆ και της συνακόλουθης εκµίσθωσής τους στο Ελληνικό 

∆ηµόσιο τελεί υπό τις προϋποθέσεις της επίλυσης των νοµικών και 

τεχνικών εκκρεµοτήτων των ακινήτων καθώς και του ελέγχου των 

συµβολαίων πώλησης και µίσθωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η 

Εταιρεία ενηµερώθηκε το απόγευµα της 8ης Ιανουαρίου από το ΤΑΙ-

ΠΕ∆ ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κωλύει προσωρινά την υπογραφή 

των ανωτέρω συµβολαίων. Το ΤΑΙΠΕ∆ θα ασκήσει αίτηση ανάκλη-

σης εντός της νόµιµης προθεσµίας, έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα 

υπάρχοντα κωλύµατα. Η Εταιρεία θα ενηµερώσει αµελλητί το επεν-

δυτικό κοινό για οποιεσδήποτε νεώτερες εξελίξεις στο θέµα.

Την άνοιξη τα αποτελέσµατα των σεισµικών ερευνών

Παράταση διαβούλευσης 

Μπλόκο στην πώληση 28 ακινήτων του ∆ηµοσίου
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Η «αρκτική δίνη» που τις προηγούµενες ηµέρες προκάλεσε εξαιρετικά δύ-

σκολες καταστάσεις για περίπου 240 εκατοµµύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ και 

το νότιο Καναδά, µε κύρια χαρακτηριστικά τις ιδιαίτερα ισχυρές χιονοθύελ-

λες και την πτώση της θερµοκρασίας κατά δεκάδες βαθµούς κάτω από το 

µηδέν, µπορεί να υποχωρεί, ωστόσο, σύµφωνα µε τους εµπειρογώµονες µα-

κράς πρόβλεψης «µετά από µια σχετικά ήπια περίοδο στα µέσα Ιανουαρίου, 

είναι πιθανό να επιστρέψει αργότερα, µέσα στο µήνα» !

Το φαινόµενο, το οποίο παρά τις εντυπώσεις, ούτε νέο, ούτε σπάνιο είναι (για 

παράδειγµα, είχε επαναληφθεί το 1996 µεταξύ 6 και 9 Ιανουαρίου, µε την 

θερµοκρασία στην Φιλαδέλφεια να φτάνει στο -31, στη Βαλτιµόρη στο -27, 

στη Νέα Υόρκη στο -21 και στην Ουάσιγκτον -20), προκαλείται από διαταρα-

χή της λεγόµενης «πολικής δίνης», ενός ανέµου που συνήθως κυκλώνει το 

βόρειο πόλο και συγκρατεί το ψύχος παγιδευµένο στην Αρκτική. Πρόκειται 

για περιστρεφόµενες ζώνες χαµηλής ατµοσφαιρικής πίεσης, οι οποίες σχη-

µατίζονται κάθε χειµώνα πάνω από το βόρειο και το νότιο πόλο και καταλαµ-

βάνουν την τροπόσφαιρα (το χαµηλότερο τµήµα της ατµόσφαιρας) και µέρος 

της στρατόσφαιρας (το επόµενο στρώµα της ατµόσφαιρας), ενώ στην περιφέ-

ρεια τους πνέει ένας σταθερός άνεµος, ο οποίος, στην περίπτωση του βόρειο 

ηµισφαίριου, πνέει από τη δύση προς την ανατολή. Κάποιες φορές, όµως, η 

«πολική δίνη» της Αρκτικής εξασθενεί, αφήνοντας τον παγωµένο αέρα να 

κατέβει πιο νότια. Κατά τη NASA, η κάθοδος αυτή έχει σηµειωθεί αρκετές 

φορές αυτό το χειµώνα, όχι µε την ίδια ένταση βεβαίως, ενώ µε τη µεγαλύτε-

ρη ένταση κατέβηκε πάνω από την Ευρώπη στις 21 Ιανουαρίου 1985.

Το φαινόµενο, όπως επισηµαίνουν επιστήµονες, µπορεί να εµφανίζεται µε 

µεγαλύτερη συχνότητα τις επόµενες δεκαετίες εξαιτίας της κλιµατικής αλλα-

γής, που επιδρά όλο και περισσότερο στην µείωση του πάγου στην Αρκτική, 

µε συνέπεια να επιτρέπει περισσότερο ηλιακό φως να απορροφάται από τη 

θάλασσα, ενώ η επιπλέον θερµότητα αντανακλάται στην ατµόσφαιρα, διατα-

ράσσοντας την «πολιτική δίνη».
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Ο ... ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΚΥΒΟΣ 

Ως τον Μάρτιο, σε µια από τις πλέον πολυσύχναστες και διάσηµες πε-

ριοχές της Σεούλ, την Gangnam, θα βρίσκεται η «Brilliant Cube», ένα 

εντυπωσιακό έργο της επονοµαζόµενης «κινητικής γλυπτικής», επί της 

ουσίας ένα φωτιστικό 36 τετραγωνικών µέτρων, µε 576 LED και ηµερή-

σια κατανάλωση 120 κιλοβάτ, το οποίο, καθώς κινείται διαρκώς, αλλάζει 

χρώµατα και προσφέρει εικόνες που σχεδόν υπνωτίζουν. Πρόκειται για 

δηµιουργία του Κορεάτη καλλιτέχνη πολυµέσων Jin-Yo Mok, κατά πα-

ραγγελία της Hyundai, η οποία ήθελε ένα έργο που να συνδυάζει την 

τέχνη και την τεχνολογία. Στην κατασκευή του «κύβου», που έγινε σε 

διάστηµα τεσσάρων µη-

νών, συνεργάστηκαν πε-

ρίπου 50 άτοµα, κυρίως 

της οµάδας καλλιτεχνών 

media art Jonpasang, ενώ 

τα animation επιµελήθη-

καν οι Jussi Angesleva 

και Alvaro Cassinelli.

Ο Mok είναι ο δηµιουργός 

και της τριών επιπέδων 

φωτισµένης µε LED πρό-

σοψης των Shinsegae 

Department Store, ενώ πέρσι ένα άλλο κινητικό έργο του, το  «Hyper 

Matrix», εκτέθηκε στη Yeosu Expo.

Η δηµιουργία του κύβου κόστισε στη Hyundai Motor Company 1,5 εκα-

τοµµύριο δολάρια, παρόλο που στη χρηµατοδότηση συµµετείχε και η 

δηµοτική αρχή του Gangnam.



Λόγω επίσηµης επίσκεψης του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ 

Μανουέλ Μπαρόζο, στο µουσείο της Ακρόπολης, θα ισχύσουν στην περιοχή 

έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 

µέχρι σήµερα το µεσηµέρι. Ειδικό-

τερα, επιβάλλεται απαγόρευση της 

στάσης και της στάθµευσης των 

οχηµάτων µέχρι τις 12.00 το µεση-

µέρι στην οδό Μακρυγιάννη, στο 

τµήµα της από την οδό Χατζηχρή-

στου έως τον πεζόδροµο της ∆ιον. 

Αρεοπαγίτου, και στις οδούς Μη-

τσαίων και Χατζηχρήστου, σε όλο 

το µήκος τους. Μέχρι τις 12.00 της 

Πέµπτης θα επιβληθεί επίσης προ-

σωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στη Μακρυγιάνη, 

από τη Χατζηχρήστου έως τον πεζόδροµο της ∆ιον. Αρεοπαγίτου, και στη Μητσαί-

ων, σε όλο το µήκος της.

ÊõêëïöïñéáêÝò ñõèìßóåéò

Να εξοφληθεί η παραγωγή του µήνα Ιουνίου 2013 

εντός του Ιανουαρίου και στη συνέχεια να καταρ-

τιστεί ένα κοινό δεσµευτικό πλάνο πληρωµών για 

το ερχόµενο εξάµηνο µε σαφή αποκλιµάκωση των 

καθυστερήσεων ΛΑΓΗΕ, ζητά µε επιστολή του προς 

το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-

κής Αλλαγής, ο Σύνδεσµος Παραγωγών Ενέργειας µε 

Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ)

Áßôçìá åîüöëçóçò

Åêôüò ðåñéâáëëïíôéêþí óôü÷ùí ç ÅÅ

Τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λει-

τουργία 7 µεγάλων Αιολικών σταθµών Παραγωγής Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 465 MW, στο όρος Βέρ-

µιο εντός των διοικητικών ορίων των ∆ήµων Βέροιας και 

Νάουσας του Νοµού Ηµαθίας και του ∆ήµου Εορδαίας του 

Νοµού Κοζάνης, καθώς και των απαραίτητων συµπληρωµα-

τικών τεχνικών έργων που απαιτούνται για την κατασκευή 

και λειτουργία των αιολικών πάρκων υπέγραψε ο Γιάννης 

Μανιάτης. Όπως σηµειώνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕ-

ΚΑ, η κατασκευή των έργων αυτών θα αποφέρει περίπου 

558 εκατ. ευρώ στην πραγµατική οικονοµία, ενώ µε την 

έναρξη λειτουργίας τους θα προσφέρουν ετησίως περίπου 

1.075 GWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου το 2% 

της ηλεκτρικής ζήτησης στο διασυνδεδεµένο ηλεκτρικό 

σύστηµα. Οι επενδύσεις αυτές συµβάλουν στον σχεδιασµό 

του ΥΠΕΚΑ για βιώσιµη και αποκεντρωµένη ανάπτυξη, που 

θα στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του τόπου 

µας. Πρόσφατα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενεργει-

ακής αυτονοµίας και ασφάλειας της χώρας, ο Υπουργός 

ΠΕΚΑ ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για ακόµη 16 

µεγάλα αιολικά πάρκα στο ηπειρωτικό σύστηµα και στα µη 

διασυνδεδεµένα νησιά, συνολικής ισχύος 422,7 MW, η κα-

τασκευή των οποίων θα αποφέρει περίπου 507 εκατ. ευρώ 

στην πραγµατική οικονοµία.

Έγκριση ΥΠΕΚΑ  
για αιολικά 465 MW

5
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

∆εν θα επιτύχει τις δεσµεύσεις (µε 

βάση την τρέχουσα πολιτική) που 

έχει θέσει ως το 2050, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και αφορούν στην µείωση 

των εκποµπών του θερµοκηπίου κατά 

80-95%, αναφέρει σε ιστότοπό της η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύµφωνα µε 

το τελευταίο σενάριο της ΕΕ, και µε 

βάση τις τρέχουσες τάσεις και κα-

θορισµένες πολιτικές, οι εκποµπές 

αερίων του θερµοκηπίου θα έχουν 

µειωθεί ως το 2020 κατά 24% και µό-

λις 44% ως το 2050 (εν συγκρίσει µε 

τα επίπεδα του 1990), µε τις εισαγω-

γές ενέργειας να αυξάνονται την εν 

λόγω περίοδο σχεδόν 57%. «Με τον 

τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας της 

ΕΕ να υπολογίζεται ότι θα αντλήσει 

σχεδόν 400 εκατ. τόνους CO2 ετησίως 

ως το 2050, και την ΕΕ να βρίσκεται 

σε κακή κατάσταση σε επίπεδο ενερ-

γειακής ασφάλειας, θεωρείται επιτα-

κτική η υιοθέτηση νέων, φιλόδοξων 

στόχων για την προστασία του κλίµα-

τος και της ενέργειας ως το 2030, µε 

έµφαση στις ΑΠΕ και στη µείωση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου. Χωρίς 

αυτούς τους στόχους η ενεργειακή 

ασφάλεια και η απαλλαγή της ηλε-

κτρικής ενέργειας από τις εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα θα είναι αδύ-

νατη», δηλώνει ο Justin Wilkes, Ανα-

πληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

EWEA. Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό 

σενάριο αναφέρει ότι υπό τις παρού-

σες τάσεις και πολιτικές, θα πρέπει 

να αυξηθεί το µερίδιο αιολικής ενέρ-

γειας στην ενεργειακή «πίτα» µέσα 

στα επόµενα 20 χρόνια -σε σχέση µε 

οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία ΑΠΕ- 

αντιπροσωπεύοντας το 37% των νέων 

εγκαταστάσεων. Απώτερος στόχος 

είναι ως το 2040 τα αιολικά να απο-

τελούν την κορυφαία τεχνολογία στην 

παραγωγή ενέργειας. Σηµειώνεται 

ότι, σύµφωνα µε το σενάριο της ΕΕ, 

αιολικά και άλλες ΑΠΕ -για τα επόµε-

να 20 χρόνια- θα αντιπροσωπεύσουν 

από κοινού το 59% των νέων ηλεκτρο-

παραγωγικών εγκαταστάσεων.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αναφορές σε πολιτική σταθερότητα, 

ευηµερία και αλληλεγγύη- ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΜΕ 
«ΕΝΕΣΕΙΣ» ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ- Σαµαράς: Απίστευτες απώλειες- 

 ΟΙ ∆ΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ 
∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
το µικρότερο κόστος είσπραξης- ΕΞΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ TAXISnet
εκδόσεις ελληνικών τίτλων µέσα στο έτος- ΑΛΜΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 20.000 ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΕΤΙΑ.
ΚΕΡ∆ΟΣ: ∆εν θα θέλαµε να πάρουµε νέο δάνειο από τους εταίρους 

µας, λέει ο Ι. Στουρνάρας- ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΜΕ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ- Αφού προηγουµένως 

πιστοποιηθεί το πλεόνασµα και κριθεί η βιωσιµότητα του ελληνικού 

 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ- Αντ. Σαµαράς: “Χάσαµε βιοτικό 

επίπεδο όσο κανένας άλλος λαός”- Μπαρόζο: “Η Ελλάδα θα βγει 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ SPREADS
η αύξηση του τηλεπικοινωνιακού οµίλου- ΚΑΙ Η VODAFONE ΣΤΗ 
FORTHNET.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Μεγάλες εντολές ξένων ωθούν ανοδικά τις τιµές 

των µετοχών- ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ «ΑΠΟΓΕΙΩΝΟΥΝ» ΤΟ ΧΑ
Επιστροφή στις αγορές το β’ εξάµηνο του 2014 προαναγγέλλει ο Γ. 

Στουρνάρας- CRASH TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η ΕΚ∆ΟΣΗ 5ΕΤΟΥΣ 
ΟΜΟΛΟΓΟΥ- Νέα υποχώρηση χθες στα spreads των οµολόγων 

Ένωση- ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α- Σαµαράς: 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: 
ΗΧΗΡΟ «ΟΧΙ» ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟ∆Ο ΕΤΕΜ, ΕΛΒΑΛ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «ΣΦΗΝΑ» VODAFONE ΣΤΗΝ 
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ FORTHNET ΑΠΟ ΤΗ WIND- Μαζί µε τους Άραβες 

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 28 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 200.000 ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ 5ΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ- Επιδιώκει η 

Αθήνα το 2014- Μέτρα ελάφρυνσης για το 25% του χρέους εξετάζει 

ΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ-
«ΨΑΛΙ∆Ι» 50% ΣΤΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ- Το 

µέσο επιτόκιο θα µειωθεί στο 2% φέτος από 4% πέρυσι.

ΤΑ ΝΕΑ:  Προεκλογικό χρώµα στην πρεµιέρα της προεδρίας- 

∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ- Σαµαράς: Το δίληµµα: ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

 ΗΧΗΡΕΣ 
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΞΗΡΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΤΩΡΑ Η 
ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ∆ΙΛΗΜΜΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΣΑΜΑΡΑ- «Θέλουµε 

Ευρώπη ή όχι;»- Απουσία Τσίπρα από την πρεµιέρα της ελληνικής 

 ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Τ.- Κατά 

 ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΞΗΡΟΥ Η ΕΛ.ΑΣ.- 10 φύλακες σε 

διαθεσιµότητα.

ΕΘΝΟΣ: Εγκώµια και συστάσεις Μπαρόζο στην πρεµιέρα της 

προεδρίας- ∆ΙΠΛΟ ΜΗΝΥΜΑ- ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ- Α. 

Σαµαράς: «Ναι» ή «Όχι» στην Ευρώπη το δίληµµα των εκλογών- 

κατηγορούνται- ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ & ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Τ. 
Ξηρού- ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΗΣ… ΦΩΤΙΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

τραπεζίτες και επιχειρηµατίες- ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ «ΓΚΡΙΖΑ» 
∆ΑΝΕΙΑ ΤΟΥ Τ.Τ. Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΣΕ ∆ΡΟΜΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ- Α. Σαµαράς: «Σταθήκαµε στα πόδια µας, 

τώρα θα νικήσουµε την ύφεση»- Ζ. Μ. Μπαρόζο: «Ηρωική η Ιστορία 

ΣΤΙΣ 27 ΜΑΪΟΥ ΟΙ 
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αστυνοµική επιχείρηση για 

πρώην στελέχη του Τ.Τ. και γνωστούς επιχειρηµατίες- ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΣΤΟ Τ.Τ.  ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ- ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΕ…

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ολονύχτια επιχείρηση συλλήψεων για «επισφαλή 

δάνεια»- ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ- Επιχειρηµατίες µε 

στην εκδήλωση Τσίπρας, Καµµένος, Κουβέλης- ΦΙΕΣΤΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ 
ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΧΑΣΑΝ ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ- Θα κληθούν όσοι δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας, 

χαράτσι µέσω ∆ΕΗ του ’12- ’13 και 2η εκκαθάριση φόρου πολυτελείας.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η Εφορία δεν ξεχνά- Καλούνται να εξοφλήσουν 

το χρέος τους το αργότερο έως το τέλος Ιανουαρίου- 1.645.000 ∆ΕΝ 
ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ 
ΤΟΥ Τ.Τ. ΣΑΜΑΡΑΣ: Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΣΕ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΟΣΟ 
ΚΑΝΕΙΣ.
ΕΣΤΙΑ: Εκτάκτως και σήµερα περισσότερη ενυπόγραφη αρθρογραφία- 
ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΑΣ ΠΟΡΕΙΑ.
Η ΑΥΓΗ: Κυνισµός Σαµαρά- Μπαρόζο- ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ Ο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ!- Σαµαράς: «Η Ελλάδα είναι η χώρα που έχασε σε 

βιοτικό επίπεδο όσο καµία άλλη από τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και 

µετά»- Μπαρόζο: «Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να αλλάξουν 

συνήθειες και οι λαοί να αποδεχτούν τα προγράµµατα (λιτότητας)»!

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: ΕΟΠΥΥ: Μέχρι τις 17 Ιανουαρίου η απεργία των 

γιατρών- ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑ 
∆ΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΕ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ετοιµάζουν… Τουρκαλβανό «ντονµέ» να ηγηθεί 

εναντίον της Πανελληνίδας Ηγέτιδας!!!- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ …ΑΝΑΦΛΕΞΗ 
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ!
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ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩ∆ΙΛΗΜΜΑ 

TA NEA |  Σελίδες 2-3 | 09/01/2014

Ο κύβος ερρίφθη. Η επίσηµη έναρξη της προεκλογικής 

εκστρατείας για τις ευρωεκλογές του Μαΐου έγινε κατά τη 

χθεσινή επίσηµη πρεµιέρα της ελληνικής προεδρίας. Ο µεν 

Αντώνης Σαµαράς έθεσε το δίληµµα «ναι ή όχι στην Ευρώπη» και 

χαρακτήρισε την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να απουσιάζει από 

Μανουέλ Μπαρόζο, από την άλλη, αναφέρθηκε σε «δηµαγωγικές 

και εξτρεµιστικές δυνάµεις» που παίρνουν το πάνω χέρι στην 

Ευρώπη και στην Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε τον ευρωπαίο πολίτη 

πρωταγωνιστή ενόψει ευρωεκλογών. Όσο για τον Χέρµαν βαν 

Ροµπάι, υπογράµµισε ότι ενώπιον της κάλπης του Μαΐου η Ευρώπη 

πρέπει να διατηρήσει το ενδιαφέρον των λαών.

 «Η Ελλάδα έχει πολιτική σταθερότητα και σταθερή κυβέρνηση, 

η οποία ελπίζει ότι οι επόµενες βουλευτικές εκλογές θα 

πραγµατοποιηθούν το 2016», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά 

την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ζάππειο µε 

τον πρόεδρο της Κοµισιόν. Επίσης, έθεσε το διακύβευµα των 

ευρωεκλογών ως επιλογή των Ελλήνων «για το αν θέλουν την 

Ευρώπη ή όχι», στηλιτεύοντας την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να 

µην παραστεί στην εναρκτήρια τελετή της ελληνικής προεδρίας. 

Ο Αντ. Σαµαράς τόνισε ότι οι έλληνες πολίτες θα ψηφίσουν για το 

µέλλον των παιδιών τους. Φάνηκε µάλιστα να προκαταλαµβάνει ότι 

όσοι ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, θα το κάνουν µε γνώµονα τον θυµό τους. 

«∆ίνεται η δυνατότητα στους ψηφοφόρους να ψηφίσουν για να 

εκφράσουν την οργή τους. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι ψηφοφόροι 

θέλουν να εκφράσουν τον θυµό τους για τα µέτρα και τις θυσίες», 

είπε χαρακτηριστικά.

Σηκώνοντας το γάντι ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό 

ότι «εξακολουθεί να δίνει εξετάσεις εθελόδουλης υποταγής στην 

κ. Μέρκελ και τους συµµάχους της». Στη σχετική ανακοίνωση 

επισηµαίνει µάλιστα ότι «τη στιγµή που το εγχείρηµα της 

σκληρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και της λιτότητας και οι 

να δώσει ένα µήνυµα αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής αλλά και 

επίπεδο». Στην Κουµουνδούρου επέµεναν, πάντως, ότι η απόφαση 

του Αλ. Τσίπρα να απουσιάζει από την κεντρική εκδήλωση είχε 

συµβολικό χαρακτήρα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ∆ηµήτρης 

Παπαδηµούλης µάλιστα µιλώντας στον Βήµα FM επιχείρησε να 

µετριάσει τις εντυπώσεις υποστηρίζοντας ότι το κόµµα του δεν 

στρέφεται εναντίον της Ευρώπης, «αντιθέτως, θα αξιοποιήσουµε 

την υποψηφιότητα Τσίπρα ως κοινού υποψηφίου ολόκληρης της 

Πάντως, στο ίδιο κλίµα και µάλιστα στη σκιά του αυξανόµενου 

ρεύµατος ευρωσκεπτικισµού που καταγράφεται σε σειρά 

παραδέχτηκε ότι οι δηµαγωγικές και εξτρεµιστικές δυνάµεις 

ανεβαίνουν όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. 

«Ορισµένα από αυτά τα κόµµατα έχουν ξενοφοβικές και 

ρατσιστικές θέσεις. ∆εν έχουν αυτά τα κόµµατα τη ίδια δέσµευση 

ενισχύουν τις θέσεις τους, αλλά δεν περιµένω να κερδίσουν αυτές 

οι δυνάµεις», σηµείωσε ο πρόεδρος της Κοµισιόν, ενώ πρόσθεσε 

ότι «ακόµη και αυτοί που επικρίνουν τα προγράµµατα, θέλουν η 

Συµβουλίου, τόνισε ότι το κλειδί ενόψει ευρωεκλογών είναι «να 

διατηρήσουµε το ενδιαφέρον των λαών». «Καµία χώρα δεν µπορεί 

να επιβιώσει µόνη της. Η Ευρώπη είναι η κοινή µας αναζήτηση. 

Το πλοίο άλλοτε πλέει µε ούριο και άλλοτε µε αντίθετο άνεµο. 

Πρέπει να κρατήσουµε το πηδάλιο. Η δηµοκρατία δεν σταµατά στις 

εκλογές. Πρέπει να βρούµε µακροχρόνιες λύσεις και να λέµε την 

αλήθεια», είπε ο Χέρµαν βαν Ροµπάι σε µια αποστροφή του λόγου 

του.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές σηµείωναν ότι οι δυο ευρωπαίοι 

αξιωµατούχοι φάνηκαν να κάνουν απολογισµό του έργου τους 

µε εφαλτήριο την Αθήνα. Ειδικότερα ο πρόεδρος της Κοµισιόν 

επανειληµµένως διεκδίκησε εύσηµα για τις προόδους που έχει 

πετύχει η Ελλάδα, επαναλαµβάνοντας ότι «η Επιτροπή ήταν δίπλα 

σας από την αρχή». «Πολεµήσαµε. Η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε και 

έµεινε στη ζώνη του ευρώ. Σώσαµε την Ελλάδα και σώσαµε την 

Ευρώπη», είπε χθες το βράδυ από το βήµα του Μεγάρου Μουσικής 

Αθηνών.

τόνισε ότι η υγιής δηµοσιονοµική πολιτική «δεν είναι αυτοσκοπός, 

είναι το µέσον για να ενισχυθούν η ευηµερία και οι θέσεις 

εργασίας».

∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ 200.000 
ΟΧΗΜΑΤΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-18 | 09/01/2014

Σηµαντική είναι η «αποχή» των φορολογουµένων από τις 

υποχρεώσεις τους. Ο αριθµός των οχηµάτων για τα οποία δεν 

καταβλήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας φέτος σε σχέση µε πέρυσι 

ήταν υπερδιπλάσιος, ενώ την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων εντόπισαν µέσω ηλεκτρονικών 

διασταυρώσεων ότι περίπου 1 εκατοµµύριο φορολογούµενοι -για 

την ακρίβεια, άνω των 1,6 εκατ. ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων δεν 

πλήρωσαν το ΕΕΤΗ∆Ε του 2012, δηµιουργώντας τρύπα περίπου 

400 εκατ. ευρώ.

Πλέον οι µεν φορολογούµενοι που δεν κατέβαλαν το ΕΕΤΗ∆Ε 

θα πρέπει να το αποπληρώσουν µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014 για 

να µην ξεκινήσει η διαδικασία της επιβολής προστίµων. Οι δε 

υπόχρεοι που δεν εξόφλησαν τα τέλη κυκλοφορίας θα κληθούν να 

πληρώσουν το διπλάσιο ποσό µέσα στο έτος.

Από τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Γενική Γραµµατεία 

∆ηµοσίων Εσόδων προκύπτει ότι από το σύνολο των 7,5 εκατ. 

ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων δεν εξοφλήθηκε το ΕΕΤΗ∆Ε 

για 1.645.000 ακίνητα. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει µε τα τέλη 

κυκλοφορίας, σύµφωνα µε πληροφορίες, για το 2014 δεν 

καταβλήθηκαν τα τέλη για περίπου 200.000 οχήµατα, όταν το 
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αντίστοιχο νούµερο για το 2013 ήταν 95.000.

Ειδικά για εκείνους που δεν κατέβαλαν το ΕΕΤΗ∆Ε του 2012, η 

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Εσόδων απέστειλε ηλεκτρονικά ειδοποιήσεις σε κάθε 

έναν από τους ιδιοκτήτες προκειµένου να ανταποκριθούν άµεσα 

στις υποχρεώσεις τους. Για όσους δεν σπεύσουν να αποπληρώσουν 

το «χαράτσι» εφάπαξ ή να προχωρήσουν σε διακανονισµό, θα 

κινηθούν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις σε 

εισοδήµατα και υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων, κατασχέσεις σε 

ακίνητη και κινητή περιουσία κ.λπ.).

Ειδικότερα, η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων ανακοίνωσε 

χθες ότι: 

1. Ολοκληρώθηκε η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας 2014 και το 

ποσό ανήλθε στο 1,081 δισ. ευρώ για 5,370 εκατ. συναλλαγές.

2. Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση εκκρεµών χρεωστικών 

και µηδενικών Φ ΑΠ ετών 2012 και 2013. Για τα χρεωστικά 

εκκαθαριστικά η ηµεροµηνία πληρωµής 1ης δόσης είναι η 31η 

Ιανουαρίου 2014.

3. Ολοκληρώθηκε η 2η εκκαθάριση Φόρου Πολυτελούς ∆ιαβίωσης. 

Τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα (7.081 υπόχρεοι) έχουν αναρτηθεί 

στην επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωµής ή Επιστροφής Φόρου» της 

ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ.

Πέραν αυτών, οι φορολογούµενοι θα πρέπει από εδώ και στο 

των φόρων τους και συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

κωδικούς του να ενηµερώνεται για το εάν υπάρχει κάποια οφειλή 

που πρέπει να εξυπηρετήσει από την επιλογή «Προσωποποιηµένη 

Πληροφόρηση», επιλέγοντας στη συνέχεια «Ειδοποιήσεις 

Πληρωµής ή Επιστροφής Φόρου».

Παράλληλα, από εδώ και στο εξής θα είναι στη διάθεση των 

φορολογουµένων και έξι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πρόκειται 

για:

 1. Τη δήλωση απόδοσης προκαταβλητέου φόρου στις αµοιβές 

αρχιτεκτόνων και µηχανικών.

2. Τη δήλωση απόδοσης παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος 

εργολάβων.

3. Τη δήλωση απόδοσης παρακρατούµενου φόρου από προµήθειες 

από δηµόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ κ.λπ.

4. Τη γενική και συγκεντρωτική εικόνα ρυθµίσεων.

5. Το ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (νέο φόρο ακινήτων).

6. Τα συµφωνητικά µίσθωσης και το αποδεικτικό υποβολής.

ΣΤΟ 27,4% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ |  Σελίδα 12 | 09/01/2014

Η ανεργία στην ευρωζώνη διατηρήθηκε το Νοέµβριο του 2013 

σταθερή για όγδοο συνεχόµενο µήνα, όπως έδειξαν τα επίσηµα 

αυτό είναι στο 12,1%. Η στατιστική υπηρεσία της EE ανακοίνωσε 

χτες πως 19,24 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι πολίτες είναι εκτός 

12,2% έπεσε στο 12,1%. Η Ελλάδα πάντως παραµένει πρωταθλήτρια 

στην ευρωζώνη...

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην EE καταγράφονται στην 

Ελλάδα (27,4%, το Σεπτέµβριο), στην Ισπανία (26,7%), στην Κροατία 

(18,6%) και στην Κύπρο (17,3%). Τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας 

σηµειώθηκαν στην Αυστρία (4,8%), στη Γερµανία (5,2%) και στο 

Η µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας µέσα σε ένα χρόνο 

καταγράφεται στην Κύπρο (από 13,3% σε 17,3%), την Ιταλία (από 

11,3% σε 12,7%) και στην Ελλάδα (από 26% το Σεπτέµβριο του 2012 

σε 27,4% το Σεπτέµβριο του 2013).

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθµός των ανέργων το Σεπτέµβριο 

έφτασε τα 1,376 εκατοµµύρια. Το ποσοστό ανεργίας στους άντρες 

διαµορφώθηκε στο 24,5% (24,3%, τον Αύγουστο του 2013) και στις 

γυναίκες στο 31,4% (31,3%, τον περασµένο Αύγουστο).

Ελαφρά µείωση σηµειώθηκε στα ποσοστά ανεργίας των νέων 

(κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα, στο 54,8% (172.000 άνεργοι) το 

Σεπτέµβριο, από 57,7% τον Αύγουστο.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πίνακα, µε την Ισπανία 

στην πρώτη θέση (57,7% τον Νοέµβριο του 2013 και 56,8% τον 

περασµένο Σεπτέµβριο) και την Κροατία  (49,7%, το Σεπτέµβριο του 

2013) στην τρίτη θέση.

Τα χαµηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερµανία (7,5%), στην 

Αυστρία (8,6%) και στην Ολλανδία (11,4%). Το Νοέµβριο, η ανεργία 

των νέων στην EE διαµορφώθηκε στο 23,6% (5,661 εκατοµµύρια) 

και στην ευρωζώνη στο 24,3% (3,599 εκατοµµύρια).

ΠΛΑΦΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 8 | 09/01/2014

Μέχρι τα 5.546,80 ευρώ -που είναι το ανώτατο όριο των 

ασφαλιστέων κατά µήνα αποδοχών του 2013- θα πρέπει να 

παρακρατούνται και να αποδίδονται οι ασφαλιστικές εισφορές στα 

Ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των «νέων» (από 

171/93) όσο και των «παλαιών» (µέχρι 31/12/92) ασφαλισµένων.

Το όριο των ασφαλιστέων αποδοχών (από το οποίο εξαιρούνται 

µόνο οι δηµόσιοι υπάλληλοι για τους οποίους οι εισφορές θα 

συνεχίσουν να υπολογίζονται έως τις 31/12/2015 µε βάση το 

µισθολόγιο που ίσχυε στις 31/10/2011) προβλέπει εγκύκλιος της 

Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδόθηκε ενόψει 

της υποβολής στο ΙΚΑ ενιαίας δήλωσης, αναδροµικά από την 

1η∆εκεµβρίουτου2013, των εισφορών υπέρ του ΙΚΑ και του Ενιαίου 

Επικουρικού Ταµείου.

Με βάση το ν. 4225/2014 και την εγκύκλιο, τα ποσοστά των 

εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ είναι πλέον ενιαία για όλους τους 

µισθωτούς ασφαλισµένους, ανεξαρτήτως αν είναι «παλαιοί» ή 

«νέοι» ασφαλισµένοι, και υπολογίζονται σε 3% για τον ασφαλισµένο 

και 3% για τον εργοδότη (συµπεριλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου). 

Επιπλέον ασφάλιστρα 2%και 3% επιβάλλονται για τους υπαγόµενους 

στα βαρέα και ανθυγιεινά (1,25% για τον ασφαλισµένο και 0,75% 

για τον εργοδότη) και τους απασχολούµενους σε υπόγειες στοές 

µεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, υποθαλάσσιες εργασίες, ορυχεία, 

σταθµούς παραγωγής και δίκτυα της ∆ΕΗ (2% βαρύνει τον εργοδότη 

και 1% τον ασφαλισµένο). Η εισφορά των αυτοαπασχολούµενων 

ήδη ασφαλισµένων του ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της 

ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στα 

Ταµεία και βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισµένους.


