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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÅõñùåêëïãÝò õðü åëëçíéêÞ ðñïåäñßá 

(25 ÌáÀïõ) êáé ôï äßëçììá ðïõ ôßèåôáé 

åê ôùí ðñáãìÜôùí (ôïõëÜ÷éóôïí áðü 

ôïí ðñùèõðïõñãü) åßíáé «íáé Þ ü÷é óôçí 

Åõñþðç», óå ìéá åðï÷Þ êáôÜ ôçí ïðïßá ç 

äçìïöéëßá ôçò ÅÅ ìåéþíåôáé äéáñêþò ìåôáîý 

ôùí øçöïöüñùí. 

Ïé äçìïóêïðÞóåéò ôïõ éíóôéôïýôïõ Gallup, 

åðéâåâáéþíïõí ôç äéáñêÞ ìåßùóç ôçò 

õðïóôÞñéîçò áðÝíáíôé óôéò ÂñõîÝëëåò óôï 

óýíïëï ôùí ðïëéôþí, áëëÜ ç ðôþóç åßíáé 

åîáéñåôéêÜ ìåãÜëç ìåôáîý ôùí íÝùí, ïé 

ïðïßïé ðáñáäïóéáêÜ Þôáí èåôéêÜ äéáêåßìåíïé 

áðÝíáíôé óôçí ÅÅ. ×áñáêôçñéóôéêü åßíáé üôé 

óôçí ÅëëÜäá, óôïõò íÝïõò çëéêßáò Ýùò 30 

åôþí, ôï 2009 óôï åñþôçìá åÜí «õðïóôçñßæåé 

Þ ü÷é ôéò åðéäüóåéò ôçò çãåóßáò ôçò 

ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò» áðáíôïýóå èåôéêÜ ôï 


Áíôßóôïé÷á åßíáé êáé ôá åõñÞìáôá óå Üëëåò 

÷þñåò: Éóðáíßá áðü ôï 73% ôï 2008 óôï 

39% ôï 2013. Êýðñïò, áðü 53% ôï 2010, 

óôï 30% ôï 2013 êáé Éôáëßá áðü ôï 48% ôï 

2008, óôï 34% ôï 2013.

Äåí åßíáé êáëýôåñá ôá ðñÜãìáôá óôï 

óõíïëéêü ðëçèõóìü, ç áðïãïÞôåõóç ôïõ 

ïðïßïõ áêïëïõèåß ôçí ßäéá ðôùôéêÞ ðïñåßá: 

¸íáíôé 32% ôï 2009, ïé ¸ëëçíåò áðáíôïýí 

19% ôï 2013, ïé Êýðñéïé áðü 39% 

óõññéêþíïíôáé óôï 21%, ïé Éóðáíïß áðü 

59% ôï 2008, 27% ôï 2013. Ïé ÐïñôïãÜëïé 

áðü 34% óôï 31%. Ìüíï ïé Éôáëïß 

áðïôåëïýí åîáßñåóç, áðü 34% ôï 2008, óôï 

43% ôï 2013.

Ç ÅÅ äåí ðåßèåé ðùò åßíáé óå èÝóç, Þ êáé 

èÝëåé, íá äþóåé ëýóåéò êáé äéåîüäïõò ãéá 

ôïõò åñãáæüìåíïõò, ëßãï ðñéí áíïßîïõí ïé 

êÜëðåò.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

 Στο 33% η πραγµατική ανεργία

Με αυτές τις λέξεις κλείνει το ψήφισμα του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι-

κών του ΑΠΘ,  στο οποίο φοιτούσε η Ειρήνη Τριανταφύλλου, εκφράζοντας την οδύνη του για 

τον άδικο χαμό της τελειόφοιτης φοιτήτριας στο τροχαίο δυστύχημα στα Μάλγαρα. «Με την 

καθημερινή της παρουσία στις αίθουσες, την επιμέλεια και συνέπειά της, την έμφυτη ευγένεια 

που τη διέκρινε και το χαμογελαστό της πρόσωπο θα μείνει σε όλους αξέχαστη» σημειώνεται 

στο ψήφισμα.

«Καλό ταξίδι Ειρήνη»... 

Το 2014 ο μη ενεργός πληθυσμός 

θα είναι κατά 1.100.000 άτομα πε-

ρισσότερος από τους απασχολού-

μενους με ότι αυτό συνεπάγεται, ση-

μειώνει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ. 

«Τα νέα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής επιβεβαιώνουν 

δυστυχώς τις προβλέψεις για τα 

τραγικά αποτελέσματα των μνημονι-

ακών πολιτικών, που οδηγούν στην 

εφιαλτική αύξηση της ανεργίας», το-

νίζει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ και 

συνεχίζει: 

-«Μπορεί ο υπουργός Εργασίας να 

μιλά κάθε φορά για «απαισιόδοξους 

προφήτες» σχολιάζοντας τις εκτιμή-

σεις της Συνομοσπονδίας, το ποσο-

στό όμως του 27,8% των ανέργων 

αποδεικνύει ποιοι αντιλαμβάνονται 

το τι συμβαίνει γύρω τους και ποιοι 

με τερτίπια και επικοινωνιακά τε-

χνάσματα επιχειρούν να κάνουν το 

μαύρο άσπρο. Μπορεί η ΕΛΣΤΑΤ να 

υπολογίζει την ανεργία τον Οκτώβρη 

στο 27,8% η πραγματική ανεργία 

όμως αγγίζει το 33%. Το 2014 ο μη 

ενεργός πληθυσμός θα είναι κατά 

1.100.000 άτομα περισσότερος από 

τους απασχολούμενους με ότι αυτό 

συνεπάγεται». Η ανακοίνωση ανα-

φέρει στη συνέχεια ότι « πίσω από 

τους αριθμούς κρύβονται άνθρω-

ποι», καλώντας την κυβέρνηση «να 

λάβει εδώ και τώρα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας που απο-

τελεί και το σημαντικότερο πρόβλη-

μα της ελληνικής κοινωνίας». Η ίδια 

ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας 

πως «είναι απαίτηση όλων να εγκα-

ταλειφθούν άμεσα οι πολιτικές της 

ύφεσης, της λιτότητας και της φορο-

επιδρομής» και ότι «η ΓΣΕΕ θα συ-

νεχίσει τον αγώνα με κάθε μέσο και 

τρόπο για να μπει οριστικό τέλος στα 

μέτρα και στις πολιτικές που κατα-

στρέφουν οικονομία και κοινωνία».

Στον ΟΑΕ∆ οι 
εγγεγραµµένοι 
άνεργοι ανέρ-
χονται σε 1,065 
εκατ., ενώ  µόλις 
131 χιλιάδες 
εισπράττουν 
επίδοµα ανερ-
γίας. Μετά την 
παρέλευση ενός 
έτους ανεργίας 
η καταβολή του 
επιδόµατος δια-
κόπτεται.

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

Ελληνικό τµήµα IABSE, µε 

την υποστήριξη του Συλλόγου 

Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας 

(Σ.Π.Μ.Ε.)

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

Eνηµερωτική εκδήλωση, µε θέµα: “ Έγκρι-

ση Εργασιών Μικρής Κλίµακας και Άδεια 

∆όµησης” θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 18 

Ιανουαρίου (11:00 πµ - 13:30 µµ), στην αίθου-

σα εκδηλώσεων του ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ, Βρυσακίου 

15 και Κλάδου, Μοναστηράκι. Η εκδήλωση 

διοργανώνεται από τον ΣΑ∆ΑΣ - ΠΕΑ, σε 

συνεργασία µε την εταιρεία Civiltech Α.Ε.

Σκοπός της εκδήλωσης –όπως τονίζεται σε 

ανακοίνωση- είναι να παρουσιαστούν οι νέες 

απαιτήσεις κατά την έκδοση οικοδοµικών 

αδειών, αφού πλέον η κλασσική οικοδοµική 

άδεια έχει αντικατασταθεί από τρεις νέες 

διαδικασίες, για τις οποίες υποβάλλονται τα 

αντίστοιχα έντυπα στις αρµόδιες Υπηρεσίες 

∆όµησης:

παρ.3 του Ν.4067/12

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε αρχιτέκτονες 

µηχανικούς, µέλη του ΣΑ∆ΑΣ- ΠΕΑ, οι οποίοι 

επιθυµούν να αποκτήσουν στέρεες βάσεις 

σχετικά µε τις νέες διαδικασίες έκδοσης οικο-

δοµικών αδειών.

Την εκδήλωση θα προλογήσει εκ µέρους του 

συλλόγου ο Γεν. Γραµµατέας του ΣΑ∆ΑΣ - ΠΕΑ 

Μιχάλης Τζάρας.

Θεµατολογία: 

κλίµακας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 

Ν.4067/2012 (Φ.Ε.Κ. 79/09-04-2012). Ποια εί-

ναι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σχέδια και 

µελέτες για καθεµιά από τις εργασίες µικρής 

κλίµακας. Ιδιαιτερότητες και απαιτούµενα 

δικαιολογητικά σε παραδοσιακούς οικισµούς. 

διαχείρισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, 

σύµφωνα µε την Υ.Α. αριθµ. 55174 (Φ.Ε.Κ. 

2605/15-10-2013). Συµπλήρωση του εντύπου 

έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας.

ενηµέρωσης εργασιών του άρθρου 4 παρ.3 

του Ν.4067/12, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 

έγγραφης ενηµέρωσης των Υ.∆ΟΜ.(Εγκύκλιος 

66931/ 03-12-2013). 

νόµιµων αµοιβών µηχανικών και φορολογικών 

αδείας σε περίπτωση νοµιµοποίησης αυθαι-

ρέτου, σύµφωνα µε την Υ.Α. αριθµ. ∆17α/03/8/

ΦΝ 460 (Φ.Ε.Κ. 56Β/25-01-2012). Συµπλήρωση 

των εντύπων έγκρισης και άδειας δόµησης. 

Πώς πρέπει να αποτυπώνονται νέοι και υφι-

στάµενοι / τακτοποιηµένοι χώροι στα έντυπα 

έγκρισης/άδειας δόµησης, σύµφωνα µε την 

έγγραφη ενηµέρωση των Υ.∆ΟΜ. (Εγκύκλιος 

9961/12-04-2013).

-

φης συµφωνίας της παρ. 1α του άρθρου 7 

του Ν.3919/2011 για την ανάθεση υπηρεσιών 

µηχανικού. Ολοκληρωµένη διαχείριση κάθε 

είδους έγγραφης συµφωνίας µηχανικού – 

εργοδότη και παραγωγή εντύπων ιδιωτικών 

συµφωνητικών για ανάληψη εργασιών µικρής 

κλιµακας και έκδοση άδειας δόµησης.

∆ηλώσεις συµµετοχής στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.civiltech.gr/sadas/

seminars ή στη γραµµατεία του ΣΑ∆ΑΣ - ΠΕΑ 

στο τηλέφωνο 2103215146. Η συµµετοχή είναι 

δωρεάν για τα µέλη του ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ.

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

Το 20ο φοιτητικό συνέδριο µε τίτλο “Επι-

σκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2014” 

θα πραγµατοποιηθεί στη Πάτρα, 12 και 13 

Φεβρουαρίου 2014, στο πλαίσιο της εκπαι-

δευτικής δραστηριότητας του µαθήµατος 

“Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών από 

Οπλισµένο Σκυρόδεµα”, που διδάσκεται στο 

Ε’ Έτος Σπουδών του Τµήµατος Πολιτικών 

Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Εκτός από τις φοιτητικές παρουσιάσεις θα 

υπάρξουν και προσκεκληµένες οµιλίες από 

διακεκριµένους συναδέλφους του Ε.Μ.Π., 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του 

Πανεπιστηµίου Πατρών.

Όλες οι εργασίες του συνεδρίου θα αναρτη-

θούν στην ιστοσελίδα:  www.episkeves.civil.

upatras.gr , στην οποία µπορεί να αναζητη-

θεί και άλλο υλικό σχετικό µε τις επισκευές, 

καθώς και οι εργασίες των παλαιότερων 

συνεδρίων. 

Η συµµετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. 

Πληροφορίες: Ν. Καρέλα, Πολιτικός Μηχα-

νικός (τηλ. 2610-996539, e-mail: nkarela@

upatras.gr) και καθ. Σ. Η. ∆ρίτσος (dritsos@

upatras.gr).

Επισκευές και ενισχύσεις 
κατασκευών

“ Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας  
και Άδεια ∆όµησης” 



Ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Νοεµβρίου 

2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Νοεµβρίου 2012, πα-

ρουσίασε µείωση κατά 6,1%, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής. Αναλυτικότερα η εξέλιξη του ∆είκτη Βιοµηχανι-

κής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0, για το µήνα Νοέµβριο 

2013, σύµφωνα µε προσωρινά και διορθωµένα, ως προς τον τυπικό 

µήνα, στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Πα-

ραγωγής του µηνός Νοεµβρίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο 

∆είκτη του Νοεµβρίου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 6,1%, έναντι 

µείωσης 3,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 

έτους 2012 προς το 2011. Ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγω-

γής της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2013, σε σύγκριση µε τον 

αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2012, πα-

ρουσίασε µείωση κατά 3,9%, έναντι µείωσης 3,6% που σηµειώθηκε 

κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011. Η µείωση 

του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 6,1% το µήνα Νο-

έµβριο 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 

2012, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους 

τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή: α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής 

Ορυχείων – Λατοµείων κατά 17,6%. Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συ-

νέβαλαν, κυρίως, µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυ-

ξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού 

αερίου. β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµη-

χανιών κατά 5,8%. Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, 

οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ξύλου και φελλού, 

παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και κατασκευής µεταλλικών 

προϊόντων. γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 

3,5% δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 4,6% 

Τις προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε, στους τοµείς 

του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας παρουσίασε ο υπουργός 

ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης. Ειδικότερα: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Για το Περιβάλλον οι βασικοί στόχοι της Προεδρί-

ας, είναι:

1. Η επίτευξη συµφωνίας µε το Ε. Κοινοβούλιο σε δύο θέµατα: της 

πρότασης που αφορά στην αεροπλοΐα στο σύστηµα εµπορίας δι-

καιωµάτων εκποµπών και της πρότασης για µεταφορά αποβλήτων.

2. Η προώθηση και ενδελεχής εξέταση των επιµέρους θεµάτων 

που θα προκύψουν από το αναµενόµενο πακέτο «Κλίµα – Ενέρ-

γεια στο πλαίσιο του 2030» που αφορά εξαιρετικά σηµαντικές απο-

φάσεις για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τοµείς της 

ενέργειας και της κλιµατικής αλλαγής.

Επιπρόσθετα θα γίνει προσπάθεια ώστε να σηµειωθεί σηµαντική 

πρόοδος επίσης: 1. Στις προτάσεις για την επικύρωση της δεύ-

τερης δεσµευτικής περιόδου του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 2. Στο 

πακέτο προτάσεων για την ποιότητα του αέρα και 3. Στη πρόταση 

για τις πλαστικές σακούλες. Στον τοµέα της Κλιµατικής Αλλαγής, 

θα απασχολήσει την Προεδρία µας η περαιτέρω ωρίµανση των θέ-

σεων της ΕΕ επί του θέµατος, ενόψει της κλιµάκωσης των διεθνών 

διαπραγµατεύσεων που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο στη Βόννη, για 

το COP-20 που θα γίνει στη Λίµα στο τέλος του 2014, ώστε να προ-

ετοιµαστεί κατάλληλα µια παγκόσµια συµφωνία – στο πλαίσιο των 

Ηνωµένων Εθνών – στο Παρίσι το 2015. Το Συµβούλιο Περιβάλ-

λοντος θα συνεδριάσει στις 3 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και στις 12 

Ιουνίου 2014 στο Λουξεµβούργο. Στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου 

2014 θα διεξαχθεί επίσης συνέδριο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον 

που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελληνική 

Προεδρία.

-ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Σε τρεις προθεσµίες – ορόσηµα βασίζονται οι προ-

τεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου το A΄ εξά-

µηνο του 2014 για την ανάπτυξη της στρατηγικής της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης για την Ενέργεια, όπως ανέφερε ο υπουργός ΠΕΚΑ, 

Γιάννης Μανιάτης, κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της 

Ελληνικής Προεδρίας για την Ενέργεια. Ειδικότερα:  1) στην ολο-

κλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας µέσα στο 2014. 2) στον 

στόχο του 2015, έτος κατά το οποίο κανένα κράτος - µέλος δεν 

πρέπει να παραµείνει αποµονωµένο από τα δίκτυα φυσικού αερίου 

και ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και 3) στην αναµενόµενη 

∆ιεθνή Συµφωνία για την Κλιµατική Αλλαγή το 2015.

Νέα µείωση στη βιοµηχανία 

Προτεραιότητες για το Περιβάλλον και την Ενέργεια 
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Η κυβέρνηση Οµπάµα θέλει να κρατήσει τον 

∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό ανοικτό για άλλη 

µια δεκαετία, διατηρώντας την τροχιακή πλατ-

φόρµα έρευνας ως το 2024, ανακοίνωσαν χτες 

ο Λευκός Οίκος και η NASA. Ο σταθµός «προ-

σφέρει τεράστια επιστηµονικά και κοινωνι-

κά οφέλη» δήλωσαν οι εκπρόσωποι των δυο 

πλευρών. Η NASA ελπίζει να χρησιµοποιήσει 

το σταθµό για να µελετήσει τα αποτελέσµατα 

της µακράς διάρκειας διαστηµικής πτήσης για 

τους αστροναύτες, στο πλαίσιο της προετοιµα-

σίας για τη νέες αποστολές κατά τις επόµενες 

δεκαετίες. Ο ∆ιεθνής ∆ιαστηµικός Σταθµός 

είναι επίσης απαραίτητος για επιστηµονικές 

µελέτες στη Γη, αλλά και για να ενισχύσει την 

αναπτυσσόµενη ιδιωτική διαστηµική βιοµηχα-

νία. Η χρηµατοδότηση του διαστηµικού σταθ-

µού θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Ο «ηλικίας» 15 ετών διαστηµικός σταθµός φι-

λοξενεί σήµερα έξι µέλη του πληρώµατος, µε-

ταξύ των οποίων τρεις Ρώσοι, δύο Αµερικανοί 

και ένας Ιάπωνας. Η NASA συµβάλλει σήµερα 

µε περίπου 3 δισεκατοµµύρια δολάρια το χρό-

νο στη λειτουργία του, ενώ οικονοµική συµβο-

λή έχουν και η Ρωσία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία 

και τα µέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ι-

αστήµατος.

«Με µια εταιρική σχέση στην οποία µετέχουν 

15 χώρες και άλλες 68 που χρησιµοποιούν µε 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον διαστηµικό σταθ-

µό, αυτό το µοναδικό εργαστήριο σε τροχιά 

αποτελεί σαφή απόδειξη των πλεονεκτηµάτων 

για την ανθρωπότητα που µπορεί να επιτευχθεί 

µέσω της ειρηνικής παγκόσµιας συνεργασίας» 

υπογράµµισαν οι εκπρόσωποι του Λευκού Οί-

κου και της NASA. «Είναι σηµαντικό, λοιπόν, 

να διατηρηθεί αυτή η εταιρική σχέση άθικτη» 

πρόσθεσαν.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΩΣ ΤΟ 2024
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Πέρσι ήταν τα γυαλιά τα οποία σε κρατούν 

συνδεδεµένο µε το διαδίκτυο και τα αρχεία 

σου, αυτά που κέρδισαν τις εντυπώσεις του 

Consumer Electronics Show στο Λας Βέγκας. Εφέτος είναι η χρονιά της τεχνολογίας που φοριέται 

(κυρίως), αλλά και ότι ... τρώγεται, για παράδειγµα τυπωµένα ζαχαρωτά και σοκολατάκια !

Υπάρχουν «έξυπνα» ρολόγια, βραχιόλια, καρφίτσες, γείσα, περιδέραια, ακόµη και σουτιέν. Υπάρ-

χουν trackers (ανιχνευτές κατάστασης υγείας)  για τα χέρια, το στήθος, το κεφάλι ή τα πόδια. Κι όλα 

αυτά και για σκύλους, γάτες και παιδιά.

Υπάρχουν και γυαλιά στην ταχύτατα αναπτυσσόµενη αυτή αγορά, η οποία, µάλιστα, στρέφεται και 

προς τους σχεδιαστές µόδας, ώστε να εξασφαλίσει πιο µοντέρνα, άρα και επιθυµητά σχέδια. 

Κατά την εταιρεία ερευνών ΑΒΙ, αυτός ο τοµέας της τεχνολογίας που φοριέται, έως το 2018, θα 

κάνει τζίρο 6 δισεκατοµµύρια δολάρια.

Μπορεί τα trackers να συρρικνώνονται και ίσως γίνουν αόρατα, ενσωµατωµένα στα ρούχα, καπέλα, 

παπούτσια και ζώνες, αντίθετα οι τηλεοράσεις µεγενθύνονται και αγκαλιάζουν το οπτικό πεδίο των 

θεατών. Η Samsung παρουσίασε την κυρτή οθόνη των 105 ιντσών και µια µικρότερη η LG.

Εντυπωσιακή, σε αριθµό, η εµφάνιση των ρολογιών που σε κρατούν συνδεδεµένο µε το διαδίκτυο 

και τα µηνύµατά σου, αλλά και όλη την πληροφόρηση ή και τα αρχεία σου. Η νέα τάση είναι τα 

κοσµήµατα, που σε ειδοποιούν για ένα νέο µήνυµα ή το επόµενο ραντεβού σου.

Η Intel ανακίνωσε ότι συνεργάζεται µε την εταιρεία σχεδιασµού Hipster για τα ρολόγια της, ενώ 

η Chip-maker µε κοσµηµατοπώλη Cellini στη δηµιουργία ενός όµορφου µενταγιόν Bluetooth που 

ενηµερώνει για νέα µηνύµατα, ενώ µπορεί να προγραµµατιστεί ώστε να απελευθερώσει άρωµα 

καθ 'όλη την ηµέρα. Η Fitbit ανακοίνωσε τη συνεργασία της µε τον σχεδιαστή µόδας Tory Burch για 

χρυσό περιδέραιο και βραχιόλι. 

Σε ότι αφορά τα ρολόγια, πολλά µπορεί να εµφανίζουν µια κανονική οθόνη, αλλά µε την αφή µε-

τατρέπονται οθόνη smartphone ή και κινητά τηλέφωνα, όπως το Burg, που έναντι 149 έως 399 

δολάρια, δέχεται µια κάρτα SIM για κλήσεις. Κάποια είναι υπερµεγέθη, όπως ο «Ποσειδώνας» 

της Pine, µε οθόνη 2,4 ιντσών, «τρέχει» Android και υπολογίζεται να κοστίζει 335-395 δολάρια 

όταν τον Μάρτιο κυκλοφορήσει. Τεχνικά έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πλήρως λειτουργικού 

τηλεφώνου, αλλά το µέγεθος υποδηλώνει ότι θα είναι χρήσιµο ως δεύτερη οθόνη, για προβολή 

των ειδοποιήσεων.

Ένα από τα πιο έξυπνα ρολόγια στην CES είναι το Filip, ένα απλό και ανθεκτικό τηλέφωνο για τα 

παιδιά από 5 έως 11 ετών. Οι γονείς µπορούν να προγραµµατίσουν σ’ αυτό έως πέντε αριθµούς τη-

λεφώνου και να γίνονται ή να υποδέχονται κλήσεις µόνο απ’ αυτούς ή και να δέχονται (µόνο) κείµε-

να. Οι γονείς, µέσω µιας iOS ή Android app µπορούν να εντοπίσουν σε χάρτη τη θέση του παιδιού. 

Για τα µικρότερα παιδιά υπάρχει µια «τουαλέτα» µε ενσωµατωµένο ένα µεγάλο tablet στο οποίο 

µπορούν να παίξουν παιχνίδια και άρα να ... καθίσουν ήσυχα για όση ώρα χρειαστεί για την «ανά-

γκη» τους.
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Υπογράφεται τη ∆ευτέρα η σύµβαση για το έργο της τηλεθέρµανσης, από το 

οποίο αναµένεται να ωφεληθεί ολόκληρη η πόλη της Φλώρινας.  Όπως ανα-

κοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο 

δήµαρχος Γιάννης Βοσκόπουλος, 

έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 

ανάδειξης αναδόχου, εκδίκασης 

των ενστάσεων που είχαν υποβλη-

θεί, λήψης της έγκρισης από το αρ-

µόδιο υπουργείο και υποβολής από 

τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης, ύψους 7 εκ. ευρώ 

περίπου. "Εντός δεκαπενθηµέρου 

θα γίνουν τα χρονοδιαγράµµατα ενώ 

οι εργασίες αναµένεται να ξεκινή-

σουν άµεσα" σχολίασε ο κ. Βοσκόπουλος και υπενθύµισε ότι το έργο προβλέ-

πεται να ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του 2015. "Τα οφέλη από τη λειτουργία της 

τηλεθέρµανσης στη Φλώρινα θα είναι µεγάλα καθώς το οικονοµικό όφελος των 

κατοίκων θα "αγγίξει" το 60%, ενώ θα µειωθούν τα ποσοστά της ρύπανσης που 

καταγράφονται σήµερα. Όλα αυτά σε µια περιοχή που αντιµετωπίζει δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες και σφοδρούς χειµώνες" προσθέτει ο δήµαρχος.

Óýìâáóç ãéá Ýñãï ôçëåèÝñìáíóçò

ÁíÜñôçóç êôçìáôïëïãéêþí óôïé÷åßùí

Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας και η ∆ηµόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισµού  παρουσίασαν σε κοινή εκδή-

λωση, τις τρεις Επώνυµες Έδρες, που θα ενισχύσουν το 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστηµίου µε 

την πλήρη χορηγική υποστήριξη της ∆ΕΗ. Είναι  η πρώτη 

συνεργασία που γίνεται στην Ελλάδα µεταξύ ενός Πανε-

πιστηµίου και µιας πολύ µεγάλης εταιρείας, που θα έχει 

πολλαπλά οφέλη για τις Τοπικές Κοινωνίες της περιοχής, 

σύµφωνα µε το νεοσύστατο θεσµό των Επωνύµων Εδρών 

µε βάση το άρθρο 47 του Ν. 4009/2011. Η  διαδικασία 

εκλογής ολοκληρώθηκε και στις τρεις Επώνυµες Έδρες 

εκλέχθηκαν καθηγητές και επιστήµονες εγνωσµένου κύ-

ρους, ως εξής:

- Επώνυµη Έδρα: «Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών 

για εφαρµογές σε συστήµατα Παραγωγής Ενέργειας» ο κ. 

Ιωάννης Μυρισίδης.

- Επώνυµη Έδρα: «∆ιαχείριση Καινοτοµίας – Επιχειρη-

µατικότητα. ∆ιασυνοριακές Συνεργασίες» ο κ. Ηλίας Κα-

ραγιάννης.

- Επώνυµη Έδρα: «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στη ∆ι-

αχείριση Ενεργειακών πόρων», οι κκ. Εµµανουήλ Σουλιώ-

της και Χριστοφής Κορωναίος.

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΕΗ Α.Ε. κ. 

Αρθούρος Ζερβός, κατά τη σχετική εκδήλωση παρουσία-

σης της συνεργασίας, υπογράµµισε την πολύ µεγάλη ση-

µασία που αποδίδει η Επιχείρηση στη συνεχή κατάρτιση 

των εργαζοµένων της, ενώ αναφερόµενος στη συνεργα-

σία  µε το Πανεπιστήµιου ∆υτικής Μακεδονίας επεσή-

µανε, µεταξύ άλλων, ότι:  «Βασικοί στόχοι της διµερούς 

συνεργασίας είναι η ανάδειξη της ∆υτικής Μακεδονίας 

σε πρότυπο Περιφερειακό Κέντρο της Ευρώπης για την 

προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας, κυρίως σε 

θέµατα που αφορούν τον τοµέα της ενέργειας, αλλά και 

σε άλλους τοµείς οικονοµικού ενδιαφέροντος, µε επικέ-

ντρωση στην εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και εξει-

δίκευση των φοιτητών, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του Πανε-

πιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας να αποτελούν πολύ ικανά 

και διεθνώς ανταγωνιστικά στελέχη για να καλύπτουν τις 

ανάγκες της Ελληνικής Οικονοµίας και ειδικότερα του 

ενεργειακού τοµέα». Ο κ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Πρό-

εδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου ∆υ-

τικής Μακεδονίας παρουσίασε το Σύµφωνο Συνεργασίας 

του Πανεπιστηµίου µε τη ∆ΕΗ και τις διάφορες δράσεις 

που θα αναπτυχθούν µε αµοιβαία συνεργασία. Οι τρεις 

Επώνυµες Έδρες αποτελούν ένα µόνο µέρος της από κοι-

νού προσπάθειας στήριξης της ανάπτυξης επιστηµονικής 

και ερευνητικής δραστηριότητας, ενώ προγραµµατίζονται 

και άλλες δράσεις µε άµεσα οφέλη για τις Τοπικές Κοι-

νωνίες της ∆υτικής Μακεδονίας. Χαιρετισµούς προς τους 

παρευρισκόµενους απηύθυναν ο υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάν-

νης Μανιάτης, ο περιφερειάρχης Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας κ. Γιώργος ∆ακής, πανεπιστηµιακοί, ανώτατα 

στελέχη του Οµίλου ∆ΕΗ κλπ.

Συνεργασία ∆ΕΗ -  
Πανεπιστηµίου ∆υτικής 

Μακεδονίας µε τρεις 
επώνυµες έδρες
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Η  ΕΚΧΑ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι ξεκινά τη 

∆ευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, η ανάρ-

τηση των κτηµατολογικών στοιχείων 

σε ακόµα τρεις µεγάλους ∆ήµους της 

Αττικής, το Γαλάτσι, τη Νέα Ιωνία και 

το Ηράκλειο. Για την καλύτερη εξυ-

πηρέτηση των δικαιούχων έχουν ήδη 

αποσταλεί ταχυδροµικώς αποσπάσµα-

τα από τους Κτηµατολογικούς Πίνακες 

και τα ∆ιαγράµµατα, στη διεύθυνση 

επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από 

κάθε πολίτη.  Μέσω της Ανάρτησης οι 

ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έχουν 

τη δυνατότητα να ελέγξουν την κατα-

γραφή των ιδιοκτησιών τους και να 

διορθώσουν τυχόν σφάλµατα. Η δια-

δικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηµα-

τογράφηση θα ολοκληρωθεί σωστά και 

δεν θα υπάρχουν προβλήµατα στη µε-

τέπειτα λειτουργία του Κτηµατολογίου. 

Συνεπώς, στη φάση αυτή η συµµετοχή 

των πολιτών είναι απαραίτητη προκει-

µένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαι-

πωρία στο µέλλον. Παράλληλα λήγει τη 

∆ευτέρα 13 Ιανουαρίου η προθεσµία 

ανάρτησης στους ∆ήµους Πειραιά, 

Περιστερίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρας 

και Σάµου. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέ-

πει να προσέλθουν στα Γραφεία Κτη-

µατογράφησης εµπρόθεσµα ώστε να 

υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή αιτήσεις 

διόρθωσης.Σηµειώνεται ότι µετά τη 

λήξη της προθεσµίας θα ακολουθήσει 

η εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης/ 

ενστάσεων, η αντίστοιχη διόρθωση 

στους κτηµατολογικούς πίνακες, και 

η οριστικοποίηση των κτηµατολογικών 

στοιχείων. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «∆ΕΝ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΛΛΑ 
ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ»- Αδύναµη η κυβερνητική πλειοψηφία, 

δήλωσε στους F.Τ. ο Γ. Στουρνάρας- Μέτρα 63 δισ. έχει λάβει 

ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ 15% ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ 10% ΣΕ 
ΒΑΘΟΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ- Θα φέρουν οι µεταρρυθµίσεις, σύµφωνα 

 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ 300-400 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΗ Ν. ΝΤΡΑΓΚΙ: ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ∆ΡΑΣΕΙ Η ΕΚΤ 
ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ  Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ- 

Άντλησε 3,25 δισ. ευρώ µε επιτόκιο 4,65%- Επιτυχηµένη και 

ΜΟΛΙΣ ΤΟ 9,5% 
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ- Χωρίς δουλειά 

1.387.520 άτοµα.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Ο απολογισµός της πενταετούς περιδίνησης της 

ελληνικής οικονοµίας- ΣΤΑ 47 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ Η ΥΦΕΣΗ- Πάνω 

από 62 δισ. ευρώ τα µέτρα του µνηµονίου και οι δανειστές 

ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
∆ιαφαίνονται νέα deals επιχειρήσεων µε ξένους- Η ΚΑΡ∆ΙΑ 
ΤΟΥ ΧΑ ΚΤΥΠΑ ΣΤΗ ΛΙΟΝ ΝΕΑ ΒΟΥΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ρευστότητας.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Επιδιώκεται η υιοθέτηση της 

ευρωπαϊκής πρότασης ή εθνική ρύθµιση- ΘΕΣΠΙΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- Κανόνες για 

ΗΧΗΡΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΟΥ Τ.Τ. 
φιλοδοξούν να καλύψουν τους στόχους που έχουν τεθεί για 

το 2014- Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ 3,4 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α JP 
MORGAN: ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σοβαρές ενστάσεις από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο για τις δύο συµβάσεις- ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» Η ΠΩΛΗΣΗ 
28 ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
σε πέντε συνεδριάσεις- ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΙΣ 1.300 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ- Αισιοδοξία JP MORGAN για τις τράπεζες  

ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η ∆ΕΗ ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΟ 400 ΕΚΑΤ. 
 ΡΑΛΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΤΟΥ 
Φρ. Σταϊνµάγιερ- ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΒΛΕΠΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- 

Ενθαρρυντικές δηλώσεις αξιωµατούχων της Ε.Ε.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Τ.- 

Χορός εκατοµµυρίων ευρώ σε παράνοµες χρηµατοδοτήσεις 

- Μέτρα 63 δισ. από 

ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ 15% ΑΠΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- Πορίσµατα 

µελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα σε βάθος 

ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΚΛΟΙΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΗΡΟ- 
Ενηµερώθηκε ο κ. Σαµαράς.

ΤΑ ΝΕΑ: Το πόρισµα για το ΤΤ- ΟΙ ΚΡΥΦΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΑΪΝΜΑΪΕΡ: ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΒΙΑΖΕΣΤΕ 
ΣΥΡΙΖΑ: ΞΕΣΠΑΣΕ «ΞΗΡΟΣ» ΠΟΛΕΜΟΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ποιοι είναι οι 30 τραπεζικοί και 

επιχειρηµατίες που κατηγορούνται- ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΡΟΥΚΕΤΑ 
ΓΙΑ ΤΑ «ΓΚΡΙΖΑ» ∆ΑΝΕΙΑ ΤΟΥ Τ.Τ.  ΣΤΑ ΑΚΡΑ Η ΚΟΝΤΡΑ 
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ  Η 
ΕΛ.ΑΣ. ΨΑΧΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΝ ΞΗΡΟ.
ΕΘΝΟΣ: ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΟΥ Τ.Τ.- 

Βρέθηκαν ύποπτα εµβάσµατα 6 εκατ. στον λογαριασµό του 

Φιλιππίδη- Πώς έκαναν «φτερά» τα δάνεια του Γριβέα και της 

συζύγου του- ∆ίωξη για Κλέωνα Παπαδόπουλο, Χάρη Σιγανό 

της ΕΛ.ΑΣ.- ΓΥΝΑΙΚΑ- ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Κορυφή του παγόβουνου τα «επισφαλή 

δάνεια» του Τ.Τ.- ΕΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟΥ ΜΥΡΙΑ ΕΠΟΝΤΑΙ…  
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ: ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΟ ΚΑ∆ΡΟ  

ΜΟΝΟ 15.000 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οι διαδροµές από το 

Ταµιευτήριο στις εταιρείες offshore- ΠΩΣ ΣΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΚΟΛΠΟ- «Φωτιά» το εισαγγελικό πόρισµα για το σκάνδαλο- 

∆ιεθνές ένταλµα σύλληψης για Κυριάκο Γριβέα και Αναστασία 

Βάτσικα- Ο ρόλος του Αγγ. Φιλιππίδη που βρίσκεται στο 

εξωτερικό- Για ποια αδικήµατα κατηγορείται ο ∆. Κοντοµηνάς, 

 ΜΝΗΜΟΝΙΑ: ΜΕΤΡΑ 63 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ 
5ΕΤΙΑ!  ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ;  

 ΣΥΡΙΖΑ: Ο ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ…
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η επόµενη µέρα µετά τα εντάλµατα και τις 

πρώτες συλλήψεις- Η ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ Τ.Τ.- Το πάρτι µε τα δάνεια, ο 

ρόλος των διοικήσεων και ο αιφνιδιασµός από τη ∆ικαιοσύνη- 

Πώς εµπλέκονται Κοντοµηνάς, Φιλιππίδης, Κλέων και Γριβέας  

 62,9 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
ΕΣΤΙΑ: ΤΟΤΕ Ο Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΤΩΡΑ Ο Α. ΤΣΙΠΡΑΣ- Απόντες 

από κορυφαίες τελετές για την Ελλάδα.

Η ΑΥΓΗ: Σκάνδαλο Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου- ΜΑΖΙ ΤΑ 
ΦΑΓΑΝΕ- Πάρτι «θαλασσοδανείων» προς ηµετέρους στο Τ.Τ. 

επί γαλάζιας και πράσινης διακυβέρνησης (2006-2012)- Πάνω 

από 500 εκατ. υπολογίζεται η ζηµιά για το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:  ΘΕΛΟΥΝ 
∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆ΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ!
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: «Μαύρη» πρωταθλήτρια η Βόρεια Ελλάδα- 

260 ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η αντίδραση στη συµφωνία του Ερντογάν 

µε την Ιαπωνία για απόκτηση πυρηνικών όπλων από την 

Τουρκία- «ΠΥΡΗΝΙΚΗ» ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΡΩΣΙΑΣ!
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ΓΙΝΑΜΕ ΠΕΚΙΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-17 | 10/01/2014

 Κόκκινο χτύπησαν για εννέα βράδια από τα µέσα ∆εκεµβρίου 

έως σήµερα οι τιµές των αιωρούµενων σωµατιδίων στο 

Θησείο - η εµφάνιση της αιθαλοµίχλης είναι πιο συχνή 

φέτος στην Αθήνα. Όπως προκύπτει από έρευνα του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών που βρίσκεται σε εξέλιξη, στην 

περιοχή του Θησείου από τις 16 ∆εκεµβρίου έως τις 6 

Ιανουαρίου σηµειώθηκαν εννέα υπερβάσεις του ορίου των 50 

µικρογραµµαρίων ανά κυβικό µέτρο αέρα σε ηµερήσιες τιµές, 

όταν πέρυσι το ίδιο διάστηµα οι υπερβάσεις δεν ξεπέρασαν 

τις πέντε.

Σύµφωνα µε τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών Ευάγγελο Γερασόπουλο, οι 

µετρήσεις έδειξαν ότι ποσοστό 80%-90%τα αιωρούµενα 

σωµατίδια είχαν διάµετρο µικρότερη από 2,5 µικρόµετρα 

(ΡΜ 2,5). Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά είχαν διάµετρο 

µικρότερη και από ένα µικρόµετρο, τα οποία είναι και τα πιο 

επικίνδυνα αφού λόγω µεγέθους διεισδύουν πιο εύκολα στο 

αναπνευστικό σύστηµα.

Επιπλέον, οι µετρήσεις έδειξαν ότι λόγω των χαµηλών 

θερµοκρασιών το νέφος της αιθαλοµίχλης συσσωρεύτηκε 

στα πρώτα 200 µέτρα από την επιφάνεια του εδάφους. «Ο 

εγκλωβισµός των σωµατιδίων κοντά στο έδαφος λόγω της 

βραδινής θερµοκρασίας αναστροφής έχει ως αποτέλεσµα 

πολύ µεγάλες συγκεντρώσεις, κάτι που σηµαίνει µεγαλύτερη 

επιβάρυνση για τη δηµόσια υγεία», λέει ο κ. Γερασόπουλος.

Αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας για την 

αιθαλοµίχλη που γίνεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών στο Θησείο - που είναι και η έδρα του ιδρύµατος - 

σε συνεργασία µε τον ∆ηµόκριτο, το Πανεπιστήµιο Κρήτης 

και το ΙΤΕ Πατρών. Η έρευνα άρχισε στις 10 ∆εκεµβρίου 

και αναµένεται να ολοκληρωθεί αρχές του Μαρτίου. Όπως 

προκύπτει από την έως τώρα καταγραφή των στοιχείων, κατά 

τη διάρκεια των επεισοδίων υπάρχει πολύ µεγάλη αύξηση των 

οργανικών ενώσεων που µετρώνται σε ποσοστό άνω του 90% 

του συνόλου των σωµατιδίων και είναι κατ' εξοχήν τοξικοί 

ρύποι.

Το νέο στοιχείο για τις εξειδικευµένες µετρήσεις που γίνονται 

από το Εθνικό Αστεροσκοπείο είναι ότι πρώτη φορά φέτος 

πραγµατοποιούνται λεπτοµερείς µετρήσεις για τον µαύρο 

άνθρακα, που εκπέµπεται από την καύση των ξύλων.

«Οι µετρήσεις έδειξαν ότι τα βράδια οι συγκεντρώσεις του 

µαύρου άνθρακα υπερκαλύπτουν τις αντίστοιχες εκποµπές 

από τα λοιπά µέσα θέρµανσης και είναι το ίδιο µε τις 

συγκεντρώσεις που προκαλούν τα οχήµατα τις ώρες αιχµής, 

διπλασιάζοντας έτσι τη µέση ηµερήσια τιµή», συµπληρώνει 

ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Η 

µέση ηµερήσια τιµή είναι πάνω από 5 µικρογραµµάρια ανά 

κυβικό µέτρο αέρα (εδώ δεν έχει θεσµοθετηθεί όριο), ενώ 

τις βραδινές ώρες µπορεί να φτάσουν αθροιστικά τα 15 - 20 

µικρογραµµάρια. «Με την καύση ξύλων έχουµε φτάσει σε 

σηµείο σε ορισµένες περιπτώσεις να έχουµε ίδια εικόνα µε το 

Πεκίνο όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του µαύρου άνθρακα, 

αλλά και να ξεπεράσουµε πολύ µεγαλύτερες πόλεις όπως η 

Κωνσταντινούπολη και το Παρίσι», λέει ο κ. Γερασόπουλος.

 «Η µακροχρόνια έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις 

αιωρούµενων σωµατιδίων ευθύνεται για την εµφάνιση 

καρκίνου των πνευµόνων αλλά και για καρδιαγγειακά 

νοσήµατα», επισηµαίνει ο πνευµονολόγος, αναπληρωτής 

καθηγητής στη Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας στο Πανεπιστήµιο 

του Χάρβαρντ Παναγιώτης Μπεχράκης. Όπως εξηγεί, «τα πιο 

επικίνδυνα είναι αυτά µε διάµετρο 2,5 µικρόµετρα, τα οποία 

διεισδύουν και πιο εύκολα στο αναπνευστικό σύστηµα και 

προκαλούν φλεγµονώδη αντίδραση σε όλο το σώµα µέσω της 

κυκλοφορίας του αίµατος».

Σύµφωνα µε την καθηγήτρια Βιοστατιστικής και 

Επιδηµιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Κλέα 

Κατσουγιάννη, στις µακροχρόνιες επιδράσεις των 

αιωρούµενων σωµατιδίων (ΡΜ 10) συγκαταλέγεται όπως έχει 

αποδειχθεί και το χάσιµο για τους κατοίκους της Αθήνας ενός 

έτους (!) από το προσδόκιµο επιβίωσής τους κάθε 30 χρόνια.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, βάσει πρόσφατης µελέτης 

µε δεδοµένα από 17 περιοχές της Ευρώπης, προέκυψε 

ότι ο κίνδυνος να πάθει κάποιος καρκίνο του πνεύµονα 

αυξάνεται κατά 22% αν ζει σε µια περιοχή µε συγκέντρωση 

αιωρούµενων σωµατιδίων µεγαλύτερη κατά 10 

µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα.

Ανάψτε τα κλιµατιστικά αλλά... σβήστε τους θερµοσίφωνες, 

περιορίστε το µαγείρεµα και το σιδέρωµα κατά τις ηµέρες µε 

αιθαλοµίχλη, συστήνει τώρα ο ∆Ε∆∆ΗΕ στους καταναλωτές, 

γιατί υπάρχει κίνδυνος µπλακάουτ.

Τρεις µόλις ηµέρες µετά τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΕΚΑ 

ότι η µαζική χρήση ηλεκτρικών θερµαντικών σωµάτων 

δεν πρόκειται να δηµιουργήσει πρόβληµα στο δίκτυο, ο 

∆Ε∆∆ΗΕ (η θυγατρική της ∆ΕΗ, αρµόδια για τις αποκοπές) 

παραδέχεται ότι ο κίνδυνος υπερφόρτωσης παραµένει πάντα 

υπαρκτός.

Σε ανακοίνωσή του, µε τίτλο «∆ιασφάλιση οµαλής 

ηλεκτροδότησης τις περιόδους µε αιθαλοµίχλη, µε 

περιορισµό της ταυτόχρονης χρήσης ηλεκτροβόρων 

ηλεκτρικών συσκευών», ο ∆Ε∆∆ΗΕ επισηµαίνει ότι για 

τις ηµέρες που θα τίθεται σε εφαρµογή το µέτρο, καλό 

είναι να περιορίζεται η χρήση των συσκευών αυτών. 

Συγκεκριµένα, «συνιστά κατά τη χρονική περίοδο που γίνεται 

χρήση ηλεκτρικών θερµαντικών σωµάτων να περιοριστεί 

η ταυτόχρονη χρήση ηλεκτροβόρων οικιακών συσκευών 

στην απολύτως αναγκαία, για την αποφυγή προβληµάτων 

διακοπών ηλεκτροδότησης που ενδεχοµένως προκύψουν στις 

εσωτερικές οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αλλά και στο 

δίκτυο της περιοχής τους».

ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ;

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  Σελίδα 6 | 10/01/2014

Αυξήσεις φωτιά στα δηµοτικά τέλη ενδέχεται να έρθουν 

αµέσως µετά τις δηµοτικές εκλογές του Μαΐου, λόγω µιας 
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κοινοτικής οδηγίας. Σύµφωνα µε την οδηγία, οι δήµοι ή οι 

επιχειρήσεις που διαθέτουν δηµοτικά απόβλητα και απόβλητα 

από κατασκευές και κατεδαφίσεις σε Χώρο Υγειονοµικής 

Ταφής (ΧΥΤ) χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες 

επεξεργασίας θα επιβαρύνονται µε ειδικό τέλος ταφής 35 

ευρώ ανά τόνο αποβλήτων που διατίθεται. Το τέλος, µάλιστα, 

θα αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο έως του ποσού 

των 60 ευρώ ανά τόνο! Εξαιτίας της απουσίας εργοστασίων 

επεξεργασίας και σοβαρών µηχανισµών ανακύκλωσης, 

περίπου 4.500.000 τόνοι απορριµµάτων καταλήγουν κάθε 

χρόνο στις χωµατερές.

Έτσι αν εφαρµοστεί ο νόµος οι δήµοι θα κληθούν να 

πληρώσουν περί τα 160.000.000 ευρώ ετησίως και µε τα 

κονδύλιά τους να είναι ήδη πετσοκοµµένα, η µόνη ρεαλιστική 

λύση που φαίνεται να υπάρχει είναι να προχωρήσουν σε 

αυξήσεις των δηµοτικών τελών. Θεωρητικά, η σχετική 

υπουργική απόφαση θα έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ από την 

1η Ιανουαρίου, ωστόσο οι επερχόµενες εκλογές µοιάζουν να 

καθυστερούν τη λήψη της.

Πάντως, από το υπουργείο Περιβάλλοντος, διαρρέει ότι η 

εφαρµογή του νόµου ενδέχεται να «παγώσει» τουλάχιστον 

για δύο χρόνια, καθώς υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις από 

δηµάρχους οι οποίοι υποστηρίζουν πως είναι αδύνατο να 

βρεθούν τα 160.000.000 ευρώ για το 2014, τα οποία θα γίνουν 

180.000.000 το 2015.

Έτσι, ζητούν διετές πάγωµα στην εφαρµογή του νόµου 

καθώς µέχρι τότε θα λειτουργήσουν τα πρώτα εργοστάσια 

επεξεργασίας απορριµµάτων που προωθούνται τώρα µέσω 

των διαγωνισµών Σ∆ΙΤ Σηµειώνεται πως το ειδικό τέλος θα 

προστίθεται στο ποσό που καταβάλλουν ήδη οι δήµοι για τη 

λειτουργία των χωµατερών. Για παράδειγµα, αν εφαρµοστεί ο 

νόµος, ο δήµος Θεσσαλονίκης που σήµερα πληρώνει 22 ευρώ 

ανά τόνο θα καταβάλει 57 ευρώ ανά τόνο.

Πριν από λίγες εβδοµάδες, ο υπουργός Περιβάλλοντος 

Γ. Μανιάτης είχε υποστηρίξει στη Βουλή πως περίπου 20 

ευρωπαϊκές χώρες έχουν εδώ και δεκαετίες εισαγάγει 

ένα ειδικό τέλος επί των αποβλήτων που καταλήγουν 

στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Κατά τον κ. Μανιάτη, 

το τέλος ταφής χρησιµοποιείται από την πλειοψηφία των 

Ελβετία και αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την εκτροπή 

των αποβλήτων από τους χώρους υγειονοµικής ταφής. Η 

πλειοψηφία των χωρών έχουν ένα επίπεδο τέλους για τους 

πιο κοινούς τύπους αποβλήτων, της τάξης των 30 ευρώ ανά 

τόνο ή µεγαλύτερο, ενώ πολλές χώρες έχουν ήδη αυξήσει 

το τέλος, ώστε να είναι ήδη ή να πρόκειται σύντοµα να είναι 

µεταξύ 50 ευρώ και 70 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων.

Εκτός από το ειδικό τέλος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, 

οι δήµοι απειλούνται και µε πρόσθετη, ηµερήσια, επιβάρυνση 

εξαιτίας της λειτουργίας περίπου 70 παράνοµων χωµατερών 

ανά την Ελλάδα. Μάλιστα, αυτή την περίοδο εκδικάζεται 

προσφυγή της Κοµισιόν κατά της χώρας µας µε την οποία 

ζητεί να επιβληθεί στην Ελλάδα χρηµατική ποινή ύψους 

71.193,60 ευρώ ανά µέρα καθυστέρησης στο κλείσιµο των 

παράνοµων χωµατερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί και 

την επιβολή πρόσθετου προστίµου 7.786,80 ευρώ ανά ηµέρα 

από την ηµέρα έκδοσης της προηγούµενης απόφασης του 

δικαστηρίου για τις χωµατερές «έως την ηµεροµηνία που θα 

εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση ή την ηµεροµηνία 

συµµόρφωσης µε την απόφαση του 2005 εάν αυτή επέλθει 

νωρίτερα». Υπενθυµίζεται ότι το 2005 η Ελλάδα είχε 

καταδικαστεί για τη λειτουργία 1.125 παράνοµων χωµατερών 

µε τη χώρα µας να έχει δεσµευτεί πως θα τις κλείσει µέχρι το 

2008.
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Σηµαντικοί νέοι νόµοι αναµένεται να τεθούν σε ισχύ το 

2014, καθώς έχει προγραµµατιστεί η ψήφιση τους από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο στάδιο της ψήφισης υπάρχουν 

επίσης κανόνες για την προώθηση της τραπεζικής ένωσης της 

Ε.Ε. αλλά και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων. 

Τα πνευµατικά δικαιώµατα ενισχύονται µε τη διεύρυνση της 

λίστας των πιθανών παραβάσεων που θα ελέγχονται στα 

σύνορα. Παράλληλα, νέοι κανόνες για την αρµοδιότητα των 

δικαστηρίων σε τέτοιες υποθέσεις και την κρίσιµη αµοιβαία 

αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε όλα τα κράτη-

µέλη τίθενται σε εφαρµογή από τον Ιανουάριο σε πολλά 

αυτά. Το πρόγραµµα εθελοντισµού της E.E. εξέρχεται από 

τη δοκιµαστική του φάση και µέσα στα επόµενα 7 χρόνια 

θα δώσει τη δυνατότητα σε 10.000 πολίτες να εργαστούν 

εθελοντικά σε ανθρωπιστικές αποστολές σε όλο τον κόσµο.

To Erasmus, η ανανεωµένη έκδοση του προγράµµατος 

ανταλλαγής φοιτητών και ερευνητών, µε προϋπολογισµό 

µεγαλύτερο από 14 δισ., για την περίοδο 2014-2020, δίνει τη 

δυνατότητα σε 4 εκατ. νέους Ευρωπαίους να σπουδάσουν ή 

να κάνουν την πρακτική άσκηση τους στο εξωτερικό. Κανόνες 

για πιο οικολογικά στεγνωτήρια ρούχων και καλύτερη 

διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που 

καταλήγουν στα σκουπίδια, ενώ περιέχουν επικίνδυνες 

αντίστοιχα.

Τέλος εποχής για τα θερµόµετρα υδράργυρου και για άλλες 

συσκευές µέτρησης µε υδράργυρο, µε αναπροσαρµογή 

του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού REACH για την 

Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και τον Περιορισµό 

των Χηµικών Προϊόντων.

των τροφίµων κάνουν υποχρεωτική την αναγραφή των 

διατροφικών πληροφοριών για τα επεξεργασµένα τρόφιµα, 

την προέλευση των µη επεξεργασµένων κρεάτων και την 

παρουσία των αλλεργιογόνων, όπως τα φιστίκια ή το γάλα. 

ενιαίου µηχανισµού για την αντιµετώπιση των χρεοκοπηµένων 

πιστωτικών ιδρυµάτων και των επενδυτικών ταµείων, το 

σύστηµα εγγύησης καταθέσεων και τη διευκόλυνση της 

µετακίνησης εργαζοµένων στην ΕΕ. 


