
Τους 70 έφθασαν οι θάνατοι από τη γρίπη, σύµφωνα µε τα νεότερα στοιχεία  

του ΚΕΕΛΠΝΟ, τα οποία ανεβάζουν στα 208 τα άτοµα που έχουν νοσηλευθεί συνολικά 

µε γρίπη, ενώ αυτήν τη στιγµή 53 ασθενείς παραµένουν σε ΜΕΘ.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ç Åõñþðç - êáé ìáæß ç ÅëëÜäá - ïöåßëïõí íá 

óôÝêïíôáé åðéöõëáêôéêÝò áðÝíáíôé óå ïðïéáäÞðïôå 

åìðïñéêÜ ìÝôñá áðÝíáíôé óôç Ñùóßá, ãéáôß ïé åðéðôþ-

óåéò óôçí ïéêïíïìßá ôïõò áðü ôõ÷üí áíôßìåôñá, êáé, 

ìÜëéóôá, óå ìéá ðåñßïäï ðïõ áõôÞ äåí âñßóêåôáé 

êáé óôá êáëýôåñÜ ôçò, ìðïñåß íá åßíáé åîáéñåôéêÜ 

åðþäõíåò. Êé áõôü ãéáôß:

Ç Åõñþðç åîáñôÜôáé óå ðïëý ìåãÜëï âáèìü 

áðü ôï öõóéêü áÝñéï ôçò Ñùóßáò. Èõìßæïõìå 

üôé ç Gazprom Ý÷åé áõîÞóåé ôï ìåñßäéü ôçò óôéò 

åõñùðáúêÝò áãïñÝò óå 30%, üôáí óôá ìÝóá ôçò 

ðåñáóìÝíçò äåêáåôßáò Þôáí êÜôù áðü 25%, êáèþò 

ôáõôü÷ñïíá õðï÷þñçóå ç åõñùðáúêÞ ðáñáãùãÞ 

öõóéêïý áåñßïõ (Âñåôáíßá, Íïñâçãßá). 

Ìéá óáöÞ éäÝá ôé áêñéâþò èá óçìÜíåé ìéá äéáôáñá-

÷Þ óôçí ïìáëÞ ôñïöïäïóßá ôçò Åõñþðçò ìå öõóéêü 

áÝñéï (óôçí ðáñáãùãÞ çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, 

óôç âéïìç÷áíßá, áëëÜ êáé óôá íïéêïêõñéÜ), Ý÷ïõí 

ó÷çìáôßóåé ïé åõñùðáúêÝò ÷þñåò ôï 1993, ôï 2006 

êáé - éäßùò - ôï 2009, üôáí åêäçëþèçêáí áíôßóôïé÷á 

êñßóåéò óôéò ó÷Ýóåéò Ñùóßáò êáé Ïõêñáíßáò.

Ç ìåãÜëç áðåéëÞ ãéá ôçí êõñéáñ÷ßá ôçò Ìüó÷áò 

óôçí åõñùðáúêÞ åíåñãåéáêÞ óêáêéÝñá (ðÝñá áðü 

ôçí åíßó÷õóç ôçò ÷ñÞóçò õãñïðïéçìÝíïõ áåñßïõ, 

ôùí åéóáãùãþí áåñßïõ áðü ÁæåñìðáúôæÜí êáé áñ-

ãüôåñá ôïõ áåñßïõ ÁíáôïëéêÞò Ìåóüãåéïõ) åßíáé ç 

áíÜðôõîç ôïõ ó÷éóôïëéèéêïý áåñßïõ.

Óôï Ýäáöïò ôçò Ïõêñáíßáò õðÜñ÷ïõí áðïäåäåéãìÝ-

íá áðïèÝìáôá 39 ôñéò êõâéêþí ðïäéþí ó÷éóôïëéèé-

êïý áåñßïõ êáé ï áìåñéêáíéêüò åíåñãåéáêüò êï-

ëïóóüò Chevron Ý÷åé õðïãñÜøåé óõìöùíßá áîßáò 

400 åêáô. äïëáñßùí ìå ôï Êßåâï ãéá ôçí áíÜðôõîç 

êáé áîéïðïßçóç ôïõ ðñþôïõ ðåäßïõ ó÷éóôïëéèéêïý 


ÁõôÞ åßíáé ç ìéá, äéüëïõ áìåëçôÝá, üøç ôçò ðáñïý-

óáò êñßóçò…

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ 

Προς διαβούλευση το ν/σ  
για τη «µικρή ∆ΕΗ»

Τις αμέσως επόμενες ημέρες σύμ-

φωνα με δημοσιεύματα του Τύπου 

αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευ-

ση το νομοσχέδιο, που προωθεί 

την πώληση παραγωγικών μονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής, που σήμερα 

ανήκουν στη ΔΕΗ. Το μείγμα της πε-

ρίφημης μικρής ΔΕΗ περιλαμβάνει 

μονάδες λιγνίτη, υδροηλεκτρικών 

και φυσικού αερίου, που αντιστοι-

χούν στο 30% του παραγωγικού 

και εμπορικού χαρτοφυλακίου της 

σημερινής ΔEH, με συνολική ισχύ 

2.400 MW. Από αυτές τα 1.400 MW 

αντιστοιχούν σε λιγνιτικές μονά-

δες, μαζί με τα ορυχεία λιγνίτη, και 

τα υπόλοιπα σε υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς και μονάδες φυσικού 

αερίου. Σημειώνεται ότι το σχέδιο 

απελευθέρωσης της αγοράς ηλε-

κτρισμού και αποκρατικοποίησης 

της ΔΕΗ περιλαμβάνει τρία κομβικά 

στάδια: Το πρώτο είναι είσοδος στον 

ΑΔΜΗΕ στρατηγικού επενδυτή ο 

οποίος θα αποκτήσει και το 66% της 

εταιρείας, με παράλληλη μεταβίβα-

ση του 33% του διαχειριστή από τη 

ΔΕΗ στο ελληνικό δημόσιο με αυξη-

μένα δικαιώματα (blockingrights). Η 

σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος 

για τον ΑΔΜΗΕ αναμένεται εντός 

των ημερών, μετά το επόμενο Δ.Σ. 

της ΔΕΗ, ενώ η πώληση αναμένεται 

να έχει ολοκληρωθεί μετά το καλο-

καίρι. Στη συνέχεια, επισπεύδεται 

η πώληση της μικρής ΔΕΗ. Τέλος, 

ακολουθεί η πώληση του 17% της 

ΔΕΗ σε στρατηγικό επενδυτή. Ένα 

σενάριο, πάντως, που μπορεί να τε-

θεί επί τάπητος και να προχωρήσει 

ταχύτερα, είναι η ταυτόχρονη επί-

σπευση της πώλησης του 17% της 

ΔΕΗ, η οποία με βάση το χρονοδι-

άγραμμα τοποθετείται χρονικά μετά 

την πώληση της μικρής ΔΕΗ, δηλαδή 

για το 2015.

Το µείγµα σύµφω-
να µε παλαιότερες 
πληροφορίες  περι-
λάµβανε τις µονάδες 
Μελίτη και Αµύνταιο 
από τους λιγνίτες, 
τα υδροηλεκτρικά 
του Νέστου και τη 
µονάδα φυσικού αε-
ρίου της Κοµοτηνής. 
Πιθανές αλλαγές δεν 
αποκλείονται.

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
1

ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

Εκδήλωση για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων

1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα 

στην Ελλάδα  

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση ∆ιαπιστευµέ-

νων Φορέων Επιθεώρησης-Πι-

στοποίησης

13-14 
Μαρτίου

2014

Εσπερίδα µε τίτλο: «Η θέση της γυναί-

κας στην αρχαία και την σύγχρονη εποχή» 

ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Ελληνίδων Επιστη-

µόνων (ΣΕΕ)
9 

Μαρτίου
2014

 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών 

(ΣΑΤΕ) διοργανώνει –στις 6 Μαρτίου 2014 και 

ώρα 9 π.µ.- εκδήλωση µε θέµα:  «Νέο Νοµοθε-

τικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για τις δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, στο Εµπορικό & Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο Αθηνών (Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, Ακα-

δηµίας 7, Αθήνα).  

Θεµατολογία:

ενιαίου κανονιστικού και νοµοθετικού πλαισίου 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµη-

θειών και υπηρεσιών»

και επισήµανση σηµαντικότερων ρυθµίσεων - 

Εξέλιξη της διαβούλευσης και χρονοδιάγραµµα 

-Βασικότερα σηµεία και σχολιασµός ρυθµίσεων 

-

-Η µατιά του Μελετητών

Συµβάσεις και η πρόταση Οδηγίας για την Ηλε-

κτρονική Τιµολόγηση

-Ιστορικό έκδοσης των νέων οδηγιών, γενικές 

αρχές και επιδιωκόµενοι στόχοι. Προθεσµίες 

ενσωµάτωσης και εναρµόνισης, λοιπές υποχρε-

ώσεις

-

σιες Συµβάσεις

-Ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις: Η πολιτική 

της ΕΕ και οι προβλέψεις των νέων οδηγιών- 

και για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε 

αυτές.

-Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµ-

βάσεων στα δηµόσια έργα και στις µελέτες.

-Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων.

   Μεταξύ των οµιλητών που έχουν οριστικοποι-

Βάσεων ∆εδοµένων και Κεντρικού Ηλ. Μητρώου 

-

νταζής, η Προϊσταµένη του Τµήµατος Μελετών 

Μίνα Καλογρίδου, η Προϊσταµένη Τµήµατος 

του ΣΑΤΕ ∆ηµήτρης Κωνσταντινίδης, το αναπλ. 

-

πουλος καθώς και ο Νοµικός και ο Τεχνικός 

Σύµβουλος του ΣΑΤΕ Σταµάτης Σταµόπουλος 

και ∆ήµος Τουλιάτος, αντίστοιχα, και οι οποίοι 

θα αναλύσουν το νέο θεσµικό και κανονιστικό 

πλαίσιο. Θα ακολουθήσει «Στρογγυλό Τραπέζι», 

µε συµµετοχή των Προέδρων του ΤΕΕ Χρήστου 

-

Κωνσταντίνου Καλέργη και της Συµβούλου του 

-

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης ∆ιπλω-

µατούχων Ελληνίδων Μηχανικών καλεί τα µέλη 

Συνέλευση της Ε∆ΕΜ, που θα πραγµατοποιηθεί 

την Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 17:00 

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 

-

τητα από τον αριθµό των παρευρισκοµένων- την 

στον ίδιο χώρο.

Θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :

2.Απολογισµός Πεπραγµένων ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου  

επόµενου έτους

∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής 

Επιτροπής

την Εξελεγκτική Επιτροπή θα γίνονται δεκτές µέ-

χρι και τις 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00, µέσω 

πραγµατοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2014 και ώρα  

16:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης  

τροποποίησης άρθρων του καταστατικού. Εάν δεν 

του σωµατείου.

Εκλογές στην Ε∆ΕΜ
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Νοµοσχέδιο για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) φέρνουν στη 

Βουλή οι υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης και Υπο-

δοµών Μεταφορών και ∆ικτύων Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, µε στόχο την ανάδειξη της 

Ελλάδας σε ανταγωνιστικό και ποιοτικό διαµετακοµιστικό κόµβο της Νοτιανατολικής 

Ευρώπης. Σύµφωνα µε όσα ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης 

Τύπου για την παρουσίαση του νοµοσχεδίου, σκοπός του νόµου είναι να οριοθετη-

θεί η δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και να προσφέρει εργαλεία για την 

ανάπτυξη του κλάδου, ενώ προέκυψε από την ανάγκη να αρθούν οι δυσκαµψίες που 

υφίστανται χρόνια (ασάφεια για τη διαδικασία αδειοδότησης εγκαταστάσεων, µη κα-

θορισµένο πλαίσιο κλπ) οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, τη δηµιουργία 

ανασφάλειας στους επενδυτές. Με το νοµοσχέδιο χαράσσεται για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε, πολιτική για την εφοδιαστική αλυσίδα η οποία έχει δύο 

σηµαντικούς στόχους:

- Να µειώσει το κόστος εφοδιασµού των επιχειρήσεων, µε παράλληλη µείωση του κό-

στους των καταναλωτικών αγαθών στα ράφια των σούπερ µάρκετ και

- να καταστήσει την Ελλάδα ελκυστική για την προσέλκυση του διερχόµενου φορτίου 

από τα λιµάνια της και µέσω των οδικών και σιδηροδροµικών της υποδοµών στις αγο-

ρές της Βαλκανικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στην οµιλία του επισήµανε ότι δηµιουργείται ένα πλήρες ολοκληρω-

µένο και σύγχρονο δίκτυο µεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών ώστε να γίνει η Ελ-

λάδα στρατηγικό διαµετακοµιστικό κέντρο στη ΝΑ Ευρώπη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε 

ο υπουργός στην ολοκλήρωση των υποδοµών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν 

στο σιδηροδροµικό δίκτυο, τους αυτοκινητόδροµους, αλλά και τα λιµάνια της χώρας. 

Εξάλλου, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η τόνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα βάλει 

τα θεµέλια να γίνει η Ελλάδα κόµβος logistics στο παγκόσµιο εµπόριο. Τόνισε επίσης, 

ότι το σχέδιο νόµου αποτελεί µέρος της εθνικής στρατηγικής για τα logistics και πα-

ρουσίασε αναλυτικά τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρµογή των διατάξεων του 

νόµου. Στα κυριότερα οφέλη από τον νόµο περιλαµβάνονται:

- Ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της εφοδιαστικής- Εξάλειψη αθέµιτου ανταγωνι-

σµού.

- Αύξηση του outsourcing. Στην Ελλάδα µόλις το 20% των εταιρειών κάνουν εξωτερι-

κή ανάθεση των υπηρεσιών logistics (outsourcing) όταν ο µέσος όρος στην Ευρώπη 

αγγίζει το 80%.

- Καθιέρωση επιχειρηµατικών πάρκων εφοδιαστικής εθνικής εµβέλειας τα οποία θα 

έχουν έκταση τουλάχιστον 500 στρ. και θα διαθέτουν υποχρεωτικά πρόσβαση σε συν-

δυασµένη µεταφορά. Τα τελευταία θα υπάγονται σε fast track ώστε να γίνει προσέλ-

κυση µεγάλων επενδυτών.

- Ανάπτυξη urban logistics και green logistics.

- ∆ηµιουργία πλαισίου στη δηµόσια διοίκηση για την προώθηση των θεµάτων των 

logistics (ΥΠΟΜΕ∆Ι- Νέα ∆ιεύθυνση Στρατηγικής µεταφορών).

Επίσης, βάσει του νόµου, καθιερώνεται ο ορισµός των logistics, ορίζονται οι δραστηρι-

ότητές τους και καθιερώνεται ο ορισµός των επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (3 

PL-3rd Party Logistics), τα οποία δεν υπήρχαν µέχρι τώρα στη νοµοθεσία και αποτε-

λούσαν πάγιο αίτηµα της αγοράς.

Ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η εφαρµογή του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης για τη 

διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων από τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδε-

σµο Νοµού Αττικής. Συγκεκριµένα, από τα τέλη ∆εκεµβρίου και για δύο ολόκληρους 

µήνες τα απόβλητα των υγειονοµικών µονάδων απορρίπτονταν σε ειδικά διαµορφω-

µένο χώρο στον ΧΥΤΑ Φυλής όπου γίνονταν µακροσκοπικοί έλεγχοι και εργασίες χει-

ροδιαλογής και διαχωρισµού των ιατρικών από τα αστικού τύπου απόβλητα. Για τις δι-

αδικασίες ελέγχου και καταγραφής των αποβλήτων υπήρξε συνεχής και συστηµατική 

συνεργασία των υπηρεσιών του Ε∆ΣΝΑ µε την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περι-

βάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα απολογιστικά στοιχεία τον Φεβρουά-

ριο του 2014 η συµµόρφωση των υγειονοµικών µονάδων άγγιξε ποσοστά της τάξης του 

95%, γεγονός που αποδεικνύει ότι το σχέδιο στέφθηκε µε επιτυχία. Συνολικά και κατά 

τη διάρκεια του σχεδίου απορρίφθηκαν στον ΧΥΤΑ Φυλής 1.815 τόνοι αποβλήτων, εκ 

των οποίων 175 τόνοι (ποσοστό 9,6%) οδηγήθηκαν στην ειδική Μονάδα Αποτέφρωσης 

του Ε∆ΣΝΑ για την ορθή περιβαλλοντικά διαχείρισή τους. Η ανάγκη εφαρµογής του 

σχεδίου εκτάκτου ανάγκης προέκυψε µετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά απόρριψης 

µεγάλων ποσοτήτων επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων αναµεµειγµένων µε αστικού 

τύπου απόβλητα στον ΧΥΤΑ Φυλής, που εντοπίστηκαν από τις υπηρεσίες του Συνδέ-

σµου στα τέλη της περασµένης χρονιάς. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου ακολουθήθη-

καν αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και τήρησης των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, 

ενώ δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στις υγειονοµικές µονάδες να βελτιώσουν τις εν-

δονοσοκοµειακές διαδικασίες διαχωρισµού των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙ∆Η ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 

Νοµοσχέδιο για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας

Έτοιµο το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για τα ιατρικά απόβλητα
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα «πράσινα» επαγγέλµατα που σχετίζο-

νται µε την εξοικονόµηση ενέργειας και 

την προώθηση των ΑΠΕ εκτιµάται ότι 

θα δηµιουργήσουν τα προσεχή χρόνια 

ζήτηση στην αγορά εργασίας, δήλωσε ο 

επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Λάζλο Άντορ, κατά την επίσκεψή 

του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-

δονίας. Παράλληλα ο κ. Άντορ στα επαγ-

γέλµατα µε µέλλον συµπεριέλαβε και τα 

«λευκά» επαγγέλµατα που αφορούν το 

χώρο της υγείας, καθώς και εκείνα που 

σχετίζονται µε τις τεχνολογίες πληρο-

φορικής και επικοινωνιών. Προβλέπονται 

ευρωπαϊκά κονδύλια για την καταπολέ-

µηση της ανεργίας των νέων τα οποία θα 

διατεθούν σε συνεργασία µε τα αρµόδια 

υπουργεία απασχόλησης κάθε χώρα. Ο 

Ευρωπαίος Επίτροπος κάλεσε τους εκ-

προσώπους των πόλεων και των περιφε-

ρειών στην Ελλάδα να συνεργαστούν µε 

το υπουργείο Εργασίας για την εξειδί-

κευση των παραπάνω σχεδίων.

«ÐñÜóéíá» åðáããÝëìáôá 

Έρευνα πάνω στα φωτοβολταϊκά τελευταίας 

γενιάς, µε βασικό υλικό το γραφένιο, πραγ-

µατοποιούν δύο οµάδες εξειδικευµένων 

ερευνητών, προερχόµενων από το γερµα-

νικό ινστιτούτο Helmholtz-Zentrum Berlin 

και το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN 

του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσα-

λονίκης (ΑΠΘ). Η έρευνα πραγµατοποιείται 

στο πλαίσιο του προγράµµατος "GRΕlect", 

το οποίο χρηµατοδοτείται από τη δράση "∆ι-

µερής Συνεργασία Ελλάδας-Γερµανίας στην 

Έρευνα και την Τεχνολογία 2013- 2015" της 

Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνο-

λογίας (ΓΓΕΤ).Το πρόγραµµα έχει ως στόχο 

την εφαρµογή του γραφένιου ως διαφανούς 

ηλεκτροδίου στην κατασκευή εξελιγµένων 

οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων, όπως 

Οργανικών Φωτοβολταϊκών Κελιών και Ορ-

γανικών Τρανζίστορ. "Το πολλά υποσχόµε-

νο υλικό, µε τις ασυνήθιστες ιδιότητές του, 

όπως είναι η µεγάλη ηλεκτρική αγωγιµότητα, 

η υψηλή οπτική διαφάνεια, η θερµική σταθε-

ρότητα και η υψηλή ελαστικότητα, έχει ση-

µαντική εφαρµογή στα Φωτοβολταϊκά, αφού 

είναι οικονοµικό και ενεργειακά αποδοτικό. 

Άλλωστε, στόχος της έρευνας διεθνώς είναι 

η παραγωγή φθηνής ενέργειας µε περισ-

σότερες εφαρµογές" εξηγεί ο ερευνητής 

∆ρ. Κωνσταντίνος Φωστηρόπουλος, από το 

Ινστιτούτο Ετερογενών Υλικών και Συστη-

µάτων του ινστιτούτο Helmholtz- Zentrum 

Berlin, που συνεργάζεται στο πρόγραµµα και 

βρίσκεται στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας 

LTFN του ΑΠΘ ως επισκέπτης καθηγητής.

ÖùôïâïëôáúêÜ íÝáò ãåíéÜò

Οι ζηµιές από τις πληµµύρες στην Ευρώπη θα 

τετραπλασιαστούν µέχρι το 2050, καθώς τέτοια 

φυσικά φαινόµενα θα συµβαίνουν πολύ πιο 

συχνά και θα είναι πιο καταστροφικά, αφενός 

λόγω της κλιµατικής αλλαγής και αφετέρου 

λόγω της κοινωνικο-οικονοµικής ανάπτυξης, 

σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µιας νέας ευρω-

παϊκής επιστηµονικής µελέτης. Η έρευνα 

θεωρείται η πιο εκτεταµένη και ακριβέστερη 

που έχει γίνει µέχρι σήµερα πάνω στο ζήτη-

µα των πληµµυρών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

και όχι για µεµονωµένες χώρες.. Οι ερευνη-

τές (κλιµατολόγοι, µαθηµατικοί, υδρολόγοι, 

οικονοµολόγοι κ.ά.) από το ∆ιεθνές Ινστιτού-

το Ανάλυσης Εφαρµοσµένων Συστηµάτων 

(IIASA) της Αυστρίας, το Ινστιτούτο Περιβαλ-

λοντικών Μελετών του Πανεπιστηµίου UV του 

'Αµσντερνταµ και άλλα ευρωπαϊκά ερευνητικά 

κέντρα, µε επικεφαλής τους Μπρέντεν Γιόν-

γκµαν και Στέφαν Χοχράϊνερ-Στίγκλερ, έκα-

ναν τη σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό για 

θέµατα κλιµατικής αλλαγής "Nature Climate 

Change". Η διεπιστηµονική µελέτη εκτιµά ότι 

κατά την περίοδο 2000-2012 στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οι µέσες ετήσιες ζηµιές λόγω πληµµυ-

ρών ανέρχονταν σε 4,9 δισεκατοµµύρια ευρώ, 

όµως µπορεί να αυξηθούν δραµατικά σε 23,5 

δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο έως το 2050. 

Επιπλέον, εκτιµάται ότι εκτεταµένες και κατα-

στροφικές πληµµύρες, όπως αυτές που έπλη-

ξαν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, 

Γαλλία, Ιταλία κ.α.) το 2013 και 2014, είναι 

πολύ πιθανό ότι θα αυξηθούν σε συχνότητα 

από µία ανά 16 χρόνια (όπως συνέβαινε µέχρι 

σήµερα) σε µία ανά δέκα χρόνια έως το 2050. 

Οι αναλυτές επισηµαίνουν ότι στο µέλλον οι 

πληµµύρες όλο και περισσότερο δεν θα γνω-

ρίζουν σύνορα, καθώς όταν θα ξεχειλίζουν οι 

ποταµοί µιας χώρας, είναι πιθανό να έχουν 

ανάλογο αντίκτυπο και στις γειτονικές χώρες. 

Γι' αυτό, οι επιστήµονες καλούν τα κράτη να 

προετοιµαστούν έγκαιρα, διαθέτοντας επαρκή 

κεφάλαια σε µηχανισµούς χρηµατοδοτικής 

υποστήριξης και αλληλεγγύης σε πανευρω-

παϊκή κλίµακα. Οι ερευνητές αποδίδουν την 

καταστροφικότητα των πληµµυρών χονδρικά 

κατά το ένα τρίτο στην κλιµατική αλλαγή (που 

εντείνει τις βροχοπτώσεις) και κατά τα δύο 

τρίτα σε κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες, 

κυρίως στο ότι η ανάπτυξη µιας χώρας και η 

αύξηση του πληθυσµού της συνοδεύεται από 

την επέκταση των κατοικιών, των υποδοµών 

και άλλων ανθρωπίνων δρ\αστηριοτήτων σε 

ευάλωτες για πληµµύρες περιοχές. Από την 

άλλη όµως, σε διεθνές επίπεδο, οι επιστήµο-

νες δεν συµφωνούν ότι όντως η κλιµατική αλ-

λαγή θα κάνει χειρότερες τις πληµµύρες. Εί-

ναι ενδεικτικό ότι η πιο πρόσφατη έκθεση του 

κατ' εξοχήν αρµόδιου φορέα, της ∆ιακυβερ-

νητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιµατική 

Αλλαγή, που δόθηκε στη δηµοσιότητα το 2013, 

αναφέρει ότι υπάρχει «χαµηλή εµπιστοσύνη» 

των επιστηµόνων για το κατά πόσο οι πληµµύ-

ρες παγκοσµίως αυξήθηκαν ή µειώθηκαν τον 

περασµένο αιώνα.

Συχνότερο φαινόµενο οι πληµµύρες στην Ευρώπη έως το 2050
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Τεράστια ποσά εξήχθησαν από τις κατά κανόνα 

πλουσιότερες χώρες, προκειµένου να κτιστούν/

αγοραστούν διαµερίσµατα, ξενοδοχεία, γρα-

φεία, βιοµηχανικά κτίρια, εµπορικά κέντρα, σε 

άλλες χώρες κατά την Περίοδο 2009-2013. Για 

παράδειγµα, οι Ιάπωνες ξόδεψαν πάνω από 11 

δισ. δολάρια για να αποκτήσουν ακίνητα στις 

ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ πάνω από 33 δισ. δολάρια 

για ακίνητα στον Καναδά. Η Ιταλία της …κρίσης 

διαπίστωσε ότι πάνω από 2,5 δισ. δολάρια 

«έφυγαν» για ακίνητα στη Γαλλία και η Κίνα 

περισσότερα από 105 δισ. δολάρια για ακίνητα 

«εντός περιοχής», το Χόνγκ Κονγκ.

Η πλειοψηφία των αγοραστών ακινήτων σε 

ξένες χώρες προέρχεται κατά σειρά από τη 

Γερµανία, το Χόνγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, τη 

Βρετανία και τις ΗΠΑ και οι κυριότερες χώρες 

που προτίµησαν να επενδύσουν σε ακίνητα την 

τελευταία 5ετία εµφανίζονται στο σχήµα που 

παραθέτουµε. Να σηµειωθεί ότι η καταγραφή 

αφορά ακίνητα αξίας τουλάχιστον 5 εκατ. δολα-

ρίων το καθένα και όχι µικρότερης.

∆υο από τα σηµαντικότερα καθηµερινά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

οι πόλεις είναι ο σωστός και - κυρίως - οικονοµικός φωτισµός τους, αλλά 

και η ποιότητα των δικτύων κινητής επικοινωνίας που παρέχουν στους 

πολίτες τους. Απέναντι σ’ αυτά … ορθώνουν το µπόι τους δυο ευρωπαϊκοί 

κολοσσοί, ο καθένας στο είδος του, η σουηδική Ericsson και η ολλανδική 

Royal Philips, που από το «βήµα» της διεθνούς συνάντησης της βιοµηχανίας 

κινητής τηλεφωνίας στην Βαρκελώνη, MWC 2014, ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν 

από κοινού ένα νέο, καινοτόµο πρότυπο «συνδεδεµένου ηλεκτροφωτισµού 

LED». ∆ηλαδή, θα συνδυάσουν και ενσωµατώσουν δικτυακές υπηρεσίες 

στους στύλους του δηµόσιου δικτύου ηλεκτροφωτισµού.

Η Philips θα προσφέρει (µε το αζηµίωτο φυσικά) στις πόλεις στύλους 

φωτισµού τεχνολογίας LED, στους οποίους θα µπορεί να ενσωµατωθεί ο 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός της Ericsson. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνί-

ας που συνεργάζονται µε την Ericsson σε επίπεδο ευρυζωνικών υποδοµών, 

θα µπορούν να νοικιάσουν χώρο σε αυτούς τους στύλους. Με αυτό τον 

τρόπο, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πολίτες βελτιωµένη 

κάλυψη και χωρητικότητα δεδοµένων και συνολικά καλύτερες ευρυζωνικές 

υπηρεσίες. 

Η Philips υποστηρίζει πως ο ηλεκτροφωτισµός LED εξοικονοµεί ενέργεια 

κατά 50%-70%, ενώ είναι ως και 80% πιο οικονοµικός όταν συνδυάζεται 

µε έξυπνα συστήµατα ελέγχου, όπως προέκυψε από έρευνα σε 12 από τις 

µεγαλύτερες πόλεις στον κόσµο. Παράλληλα, η λύση των «δύο σε ένα» προ-

σφέρει οικονοµία τάξης, αφού καθιστά τις αρχικές δαπάνες για την εγκατά-

σταση και τη διαχείριση αυτών των συστηµάτων σηµαντικά φθηνότερες. 

Σύµφωνα µε τις δυο εταιρείες, ο πληθυσµός των µεγάλων πόλεων αυξάνεται 

κατά 7.500 κατοίκους ανά ώρα. Ο όγκος των διακινούµενων δεδοµένων 

µεταξύ κινητών συσκευών αναµένεται να δεκαπλασιαστεί µέχρι το 2019. 

Αυτό σηµαίνει ότι αυξάνεται ταυτόχρονα αφενός η ανάγκη για αποδοτικό 

φωτισµό, αφετέρου για µεγαλύτερη χωρητικότητα και κάλυψη από τα αστικά 

δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σκηνικό ρήξης διαµορφώνουν οι αιφνίδιες αξιώσεις των 

δανειστών- ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Νέες απαιτήσεις από το ∆ΝΤ 

υψηλό πεντέµισι ετών ο δείκτης τον Φεβρουάριο- ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
άνοδο τη στροφή στη διπλωµατία- ΠΡΩΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΛΥΣΗ-
αποφασίζει η ΕΚΤ- ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟΝ Μ. ΝΤΡΑΓΚΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ 

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΚΙΝΕΖΩΝ-ΚΑΝΑ∆ΩΝ ΣΤΟ «ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η κυβέρνηση περιορίζει τις προσδοκίες σε δή-

λωση “επαρκούς προόδου”- ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ -

στέρησαν οι παρεµβάσεις της Πολιτείας για ταχύτερες διακινήσεις των 

προϊόντων- ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ -

ΣΤΟ «ΦΩΣ» ΤΑ STRESS TESTS ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.
ΚΕΡ∆ΟΣ: Ανυποχώρητοι οι δανειστές για τις απολύσεις και τις συστά-

σεις του ΟΟΣΑ- ΠΑΛΙ ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ! ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗ ΛΥΣΗ- Στο τραπέζι Σαµαρά-Βενιζέλου το αδιέξοδο των συνοµιλι-

ών – Τα 8,8 δισ. θα “κολλήσουν” στο γάλα, στο ψωµί, στα βιβλία και τα 

Ο,ΤΙ ΒΓΑΛΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ -

νει νέος νόµος- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 15% ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ LOGISTICS 
µε το ΙΟΒΕ και τη MARKIT- ΕΑΡΙΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟ-
ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ- Σε ποιες περιπτώσεις θεωρούνται 

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ- Τα προβλήµατα σε φυσικό αέ-

 ΣΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ 
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ- Βελτίωση σε όλους τους επιχειρηµατικούς 

τοµείς τον Φεβρουάριο, αλλά οριακή επιδείνωση της καταναλωτικής 

ΜΕ ΚΕΡ∆Η 66,3 ΕΚΑΤ. ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ 2013 Η AEGEAN 
AIRLINES  ΕΣΟ∆Α ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ 2,5 ΕΚΑΤ. ΓΕΡΜΑ-
ΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: -

ξεγελάτε- ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ- Κατά της επιβολής κυρώσεων στη 

Μόσχα ο Βενιζέλος- Αγωνία για τις ελληνικές εξαγωγές και επι-

ΤΡΟΪΚΑ: ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΑΖΑΡΙΑ 
ΓΙΑ ΓΑΛΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΟΛΕΜΟΣ ΝΕΥΡΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ

 ΓΚΑΟΥΚ: ΟΣΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, Η 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ- Για τις µεταρ-

ρυθµίσεις ΟΟΣΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ∆ιελκυστίνδα µεταξύ 

ισχυρών στην πλάτη της Ουκρανίας- ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ  ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΗ- ΤΡΟΪΚΑ: ΘΕΑΤΡΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ  ∆ΗΜΟΣΙΟ: 
«ΞΗΛΩΝΕΤΑΙ» Η ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
ΕΘΝΟΣ: Τελεσίγραφο µέχρι τον Ιούνιο να πάρουν τα πτυχία τους- 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΕ 180.000 «ΑΙΩΝΙΟΥΣ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ
βιβλίο από τον αµετανόητο τροµοκράτη ∆. Κουφοντίνα- Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 17Ν
Μαρτίου- ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕ-
ΖΕΣ  ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΟΚΕΡ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πώς θα επηρεαστούν οι βάσεις από τις 

αυξοµειώσεις επιτυχόντων- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑ-
ΚΤΕΩΝ ΑΕΙ- ΤΕΙ  Η ΕΜΜΟΝΗ ΤΟΜΣΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟ «ΟΧΙ» ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ 
διχασµό- «∆ΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΤΟ ΚΙΕΒΟ ΠΩΣ ΘΑ ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 
ΚΡΙΜΑΙΑ» -

νήθηκα 17 Νοέµβρη- Κυνικός για βόµβες και εκτελέσεις- «ΑΥΤΟ-
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ» ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΒΙΤΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΟ ∆ΗΜ. 
ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Και εκδικητικές απολύσεις «διαθεσίµων» 

στους δήµους- ΟΡΓΙΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛ-
ΠΕΣ- Ελεύθερες προσλήψεις συµβασιούχων στους ΟΤΑ- ∆ιαβού-

 ΡΩΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΣΚΕΨΗ- -

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΩΡΑ!
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Επιµονή για την απελευθέρωση των «οµαδι-

κών» µε την κατάργηση του βέτο του υπουργού- ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΙΟ 
ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- Οι τροϊκανοί απαιτούν να φεύγουν όσοι 

 ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙ-
ΜΑΙΑ- Αλληλοαπειλές από ΗΠΑ και Ρωσία.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΠΟΜΦΟΛΥΓΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ- Ό,τι διεκή-

ρυττε προ πενταετίας ο Γ. Παπανδρέου.

Η ΑΥΓΗ: Με αφορµή Κριµαία- Ουκρανία- «ΜΗ ΠΟΛΕΜΟΣ» 
ΗΠΑ- ΡΩΣΙΑΣ- Με στάση πληρωµών απειλεί τις ΗΠΑ η Ρωσία αν 

της επιβληθούν κυρώσεις- «Έσχατη λύση» η στρατιωτική επέµβα-

ση, λέει ο Πούτιν.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙ-
ΧΝΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Ποιες υπηρεσίες παρέχονται- Τι πρέπει να 

γνωρίζουν οι ασφαλισµένοι- Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ… ΕΟ-
ΠΥΥ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονιστικές φωτογραφίες της Παναγίας 

και του Χριστού από ορθόδοξους ναούς και µοναστήρια- ∆ΑΚΡΥ-
ΖΟΥΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ!
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ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 
∆ΟΣΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 5/03/2014

Σε µια «δήλωση επαρκούς προόδου» αντί πλήρους 

συµφωνίας φαίνεται ότι περιορίζονται οι προσδοκίες 

της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το αποτέλεσµα των 

διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα, αφού ο χρόνος µέχρι και 

µέτωπα παραµένουν ανοιχτά.

Κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών, 

τοποθετούµενο χθες σχετικά µε την εξέλιξη των 

διαπραγµατεύσεων τόνισε ότι η ελληνική πλευρά αναµένει 

κατ' ελάχιστον µια «δήλωση επαρκούς προόδου µε την 

τρόικα», παραδεχόµενος ότι τα θέµατα που υπάρχει ακόµη 

διαφωνία είναι πολλά και σηµαντικά και ότι «τα χρονικά 

περιθώρια στενεύουν».

Σε ό,τι αφορά το «ξεκλείδωµα» της διπλής δόσης των 8,8 

δισ. ευρώ, µε την οποία θα καλυφθούν οι λήξεις οµολόγων 

ύψους 9,8 δισ. ευρώ το Μάιο το ίδιο στέλεχος ανάφερε ότι 

υπάρχει σχέδιο Β.

Ακόµη και αν δεν υπάρξει τώρα συµφωνία να συνεχιστούν 

οι διαπραγµατεύσεις και η δόση να εγκριθεί µέσω 

δυνατό σενάριο για το υπουργείο Οικονοµικών θέλει 

την επίτευξη µιας «επί της αρχής τεχνική συµφωνία», η 

οποία µεταφράζεται σε ουσιαστικά σε... µερική συµφωνία. 

Με άλλα λόγια, κάτι τέτοιο θα απαιτήσει την εξεύρεση 

κάποιων «κοινών τόπων» σε ένα αριθµό ζητηµάτων µε 

τους εκπροσώπους των δανειστών και ένα αυστηρό 

χρονοδιάγραµµα για λύση των θεµάτων τα οποία θα µείνουν 

σε εκκρεµότητα.

Κατά το χθεσινό ευρύ κύκλο των συναντήσεων που είχε 

η τρόικα µε τους υπουργούς Εργασίας. Οικονοµικών. 

Υγείας και Ανάπτυξης συµφώνησαν για άλλη µια φορά ότι 

διαφωνούν στην εφαρµογή βασικών διαρθρωτικών αλλαγών 

και παρεµβάσεων που περιλαµβάνονται στο µνηµόνιο.

Στη λίστα του ΟΟΣΑ η διαφωνία εντοπίστηκε µε τους 

υπουργούς Ανάπτυξης και Υγείας σχετικά µε τη διάθεση 

των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων εκτός φαρµακείου 

αλλά και για το γάλα.

Με τον υπουργό Εργασίας συνεχίστηκε η διαπραγµάτευση 

σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα προχωρήσει η αλλαγή 

καθεστώτος µε τις οµαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα. 

Η λύση παραπέµφθηκε σε νέα συνάντηση που θα γίνει στο 

άµεσο µέλλον.

Στο θέµα των αλλαγών στο ∆ηµόσιο υπήρξε από την 

Παρασκευή πρόβληµα, αφού το αρµόδιο υπουργείο 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης δεν µπορεί ακόµη να 

παρουσιάσει τη λίστα των 25.000 υπαλλήλων του δεύτερου 

κύµατος της κινητικότητας και πολύ περισσότερο τις 

«δεξαµενές» από όπου θα γίνουν οι 11.400 απολύσεις που 

απαιτεί το µνηµόνιο µέχρι το τέλος του χρόνου.

Σε ό,τι αφορά το δηµοσιονοµικό κενό του 2014. αρµόδιο 

στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών επαναλάµβανε 

χθες ότι το θέµα έχει κλείσει παρά το γεγονός ότι η τρόικα 

επιµένει µέρος του πρωτογενούς πλεονάσµατος του 2013 

να παραµείνει ως «απόθεµα ασφαλείας» µέχρι να ληφθούν 

τελικές αποφάσεις.

Αργά χθες το βράδυ ο κ. Γιάννης Στουρνάρας αποχώρησε 

από το υπουργείο Οικονοµικών όπου συµµετείχε σε 

σύσκεψη µεταξύ της τρόικας και των υπουργών της 

κυβέρνησης που έχουν συµµετοχή σης αλλαγές λίστας του 

ΟΟΣΑ για να ενηµερώσει τον πρωθυπουργό για τις χθεσινές 

επαφές.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ενδεχόµενο πλήρους αδιεξόδου 

των συνοµιλιών τις επόµενες ηµέρες µπορεί να υπάρξει 

συνάντηση των στελεχών της τρόικας µε τον ίδιο τον 

πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά.

Βήµατα προόδου ως προς την εφαρµογή των προτάσεων 

του ΟΟΣΑ υπήρξε χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού 

Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα και του υπουργού Υγείας 

Αδωνη Γεωργιάδη µε τους επικεφαλής της τρόικας.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε αµέσως µετά 

τη συνάντηση υψηλόβαθµο στέλεχος του υπουργείου 

Ανάπτυξης, τα αποτελέσµατα της σύσκεψης δεν µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως συµφωνία, ωστόσο υπάρχουν στοιχεία 

που καταδεικνύουν ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση παρά το 

γεγονός ότι η διαπραγµάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την ίδια στιγµή, όµως οι δύο πλευρές παρέµειναν σης 

θέσεις ως προς θέµατα της επιµήκυνσης του χρόνου ζωής 

του γάλακτος και των Μη Συνταγογραφούµενων Φαρµάκων.

Ειδικότερα, ως προς το γάλα, οι εκπρόσωποι των 

δανειστών δεν δέχονται την κυβερνητική πρόταση για τη 

θέσπιση γάλακτος µίας ηµέρας, προτείνοντας την πλήρη 

απελευθέρωση της αγοράς.

Σύµφωνα µε το ίδιο στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης, οι 

επικεφαλής των δανειστών απάντησαν ότι θα το σκεφτούν 

και θα απαντήσουν.

Πάντως, προκειµένου να καµφθούν οι αντιρρήσεις της 

τρόικας στα εν λόγω θέµατα, η κυβέρνηση κατέθεσε 

πρόταση να υιοθετηθούν περισσότερες προτάσεις από τις 

προτεινόµενες του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, ανώτατος παράγοντας 

του υπουργείου Οικονοµικών επεσήµανε, ότι πλέον «από την 

αρχική δέσµευση µας για την υιοθέτηση των προτάσεων του 

ΟΟΣΑ κατά 80%, τώρα έχουµε φθάσει να υιοθετούµε το 87%».

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΩΝ 

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  Σελίδες 1-6 | 5/03/2014

Μέχρι και την Τούµπα επεκτείνεται το δίκτυο των 

επέκτασης του δικτύου που παρουσίασαν στο αµφιθέατρο 

της 4ης ∆ηµοτικής Κοινότητας, ο εκπρόσωπος της 

ανάδοχης εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε., παρουσία του Αντιδηµάρχου 

Ποιότητας Ζωής, Κωνσταντίνου Ζέρβα και του Εντεταλµένου 

κυκλοφορίας, Γιώργου ∆ηµαρέλου.
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Στη µελέτη προβλέπεται η σύνδεση του, µήκους 12 

χλµ., υφιστάµενου δικτύου ποδηλατοδρόµων µε την 

(πρώην «Αλάνα της Τούµπας»), µέσω δυο διαφορετικών 

διαδροµών συνολικού µήκους πέντε χιλιοµέτρων. Με την 

πρώτη διαδροµή συνδέεται η «Πλατεία Μικρασιατικού 

οδού Καυταντζόγλου, µέσω των οδών Κλεάνθους και 

Παπάφη (δυτικά). Με τη δεύτερη διαδροµή συνδέεται η 

τον ποδηλατοδρόµο της νέας Παραλίας µέσω των οδών 

Κλεάνθους και Παπάφη (ανατολικά), Καρακάση (έως την 

πλατεία Καούδη), Μακεδονίας, Σόλωνος 28ης Οκτωβρίου, 

Μακεδονίας και Καλλιδοπούλου (έως την Νέα Παραλία).

Ο αντιδήµαρχος Ποιότητας Ζωής, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 

δίκτυο των ποδηλατοδρόµων και ειδικά τώρα που υπάρχει 

η οικονοµική κρίση και η θέληση από την πλευρά της 

διοίκησης και των πολιτών να υπάρχει µεγαλύτερη χρήση 

του ποδήλατου ήταν το λιγότερο που θα µπορούσαµε να 

κάνουµε να αναθέσουµε την εκπόνηση µιας µελέτης για την 

επέκταση του υφιστάµενου δικτύου ποδηλατοδρόµου και 

προς το ανατολικά».

«Στόχος µας είναι να εντάξουµε όλο και περισσότερα µέρη 

της πόλης µας στο υφιστάµενο δίκτυο των ποδηλατοδρόµων 

ώστε να ενθαρρύνουµε και εµείς από την πλευρά µας τον 

κόσµο να χρησιµοποιεί ποδήλατο», τόνισε από την πλευρά 

δράσεις κυκλοφορίας, Γιώργος ∆ηµαρέλος.

Η µελέτη συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο 

Επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού 

∆ΙΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΓΙΑ 180.000 «ΑΙΩΝΙΟΥΣ» 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 24-33 | 5/03/2014

Αγώνα ταχύτητας πρέπει να κάνουν µέχρι τον Ιούνιο, 

προκειµένου να πάρουν τα πτυχία τους, όσοι φοιτητές 

χαρακτηρίζονται «αιώνιοι», καθώς από τη νέα ακαδηµαϊκή 

χρονιά τα πανεπιστήµια και τα TEI οφείλουν να τους 

διαγράψουν από τα µητρώα τους.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, κοντά 

στα 180.000 άτοµα θα απολέσουν οριστικά τη φοιτητική 

τους ιδιότητα, αφού ο νέος νόµος προβλέπει ότι όσοι είχαν 

εισαχθεί στα ΑΕΙ πριν από το 2006 και δεν πέρασαν τις 

εξετάσεις σε όλα τα µαθήµατα θα πρέπει τώρα να πάνε 

στα... σπίτια τους.

Ήδη σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των διοικήσεων έχουν 

αυξηθεί οι φοιτητές στα αµφιθέατρα που παρακολουθούν 

µαθήµατα αλλά και αυτοί που παίρνουν πτυχίο, γεγονός 

που όπως λένε οι πρυτάνεις είναι εµφανές στις τελετές 

ορκωµοσίας.

Φέτος είναι η πρώτη φορά που τα Ιδρύµατα θα κληθούν 

να ξεκαθαρίσουν οριστικά τα µητρώα των φοιτητών, αφού 

µέχρι τώρα τόσο τα ίδια όσο και το υπουργείο Παιδείας 

δεν έβαλαν ποτέ κανόνες στη διάρκεια των σπουδών, στην 

απόκτηση των πτυχίων και στις υποχρεώσεις των φοιτητών.

Και οι ίδιοι οι πρυτάνεις παραδέχονται ότι πουθενά αλλού 

στον κόσµο δεν υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές, διότι τα ΑΕΙ 

διαγράφουν από τους καταλόγους τους εκείνους που µέσα 

σε προκαθορισµένα όρια δεν καταφέρνουν να αποκτήσουν 

πτυχίο.

Μη «ενεργοί» ή αλλιώς... αιώνιοι χαρακτηρίζονται οι 

µισοί, σχεδόν, φοιτητές των ελληνικών πανεπιστηµίων 

και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων µε «πρωταθλητές» τα 

Πανεπιστήµια της Αθήνας, το Πάντειο και το Αριστοτέλειο.

Σύµφωνα µε πρόσφατα αποκαλυπτικά στοιχεία της 

Στατιστικής Υπηρεσίας (2010-11) από τους 596.000 φοιτητές 

των πανεπιστηµίων και των τεχνολογικών ιδρυµάτων, οι 

300.000 χαρακτηρίζονται µη ενεργοί, είτε γιατί έχουν 

εγκαταλείψει οριστικά τις σπουδές τους είτε γιατί έχουν 

καθυστερήσει σηµαντικά να πάρουν το πτυχίο τους. Από 

αυτούς υπολογίζεται ότι κοντά στους 180.000 θα πρέπει 

διαγραφούν από τα ιδρύµατα, εφόσον βέβαια οι διοικήσεις 

των Ιδρυµάτων κάνουν έγκαιρα αυτά που ορίζει ο νόµος και 

ξεκαθαρίσουν τα µητρώα τους.

Ήδη κάποιοι πρυτάνεις ζητούν να υπάρξουν ορισµένες 

µεταβατικές διατάξεις, όπως για παράδειγµα για όσους 

έχουν λίγα µαθήµατα ή αποδεδειγµένα εργάζονται, 

ώστε να καταφέρουν να πάρουν τα πτυχία τους, γι' αυτό 

άλλωστε όπως οι ίδιοι λένε φέτος δόθηκε η δυνατότητα 

από το υπουργείο Παιδείας για επιπλέον εξεταστικές. 

Πάντως οι διοικήσεις των ανώτατων ιδρυµάτων θέλουν να 

ξεκαθαρίσουν την εικόνα των ιδρυµάτων τους όσον αφορά 

τον φοιτητικό πληθυσµό που διαθέτουν.

Μάλιστα όπως τόνισαν στο «Εθνος - Παιδεία» όσοι έχουν 

ξεπεράσει τα 15-20 χρόνια σίγουρα θα δουν την πόρτα της 

εξόδου, αλλά για κάποιους που είναι κοντά στη δεκαετία και 

χρωστάνε µόνο λίγα µαθήµατα θα πρέπει να υπάρξει κάποια 

«βοήθεια» ώστε να καταφέρουν να πάρουν τα πτυχία τους 

και να µη δηµιουργηθούν κοινωνικές αναταραχές.

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη τον ∆εκέµβρη του 

2013 µεταξύ αποφοίτων του ΤΕΙ Αθήνας, τέσσερις είναι οι 

σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους καθυστερούν οι 

φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Συγκεκριµένα, οι απόφοιτοι σε ποσοστό 35,2% ανέφεραν ως 

βασικότερη αιτία ότι εργάζονται µε πλήρες ωράριο, ενώ το 

23,7% τόνισε ότι εργάζεται µε µερική απασχόληση.

Ποσοστό που φτάνει το 13,5% επεσήµανε ότι 

«αποσυντονίστηκε» κατά τη διάρκεια των σπουδών τους από 

τις συνεχείς απεργίες και καταλήψεις, ενώ ένα αντίστοιχο 

ποσοστό αποφοίτων ανέφερε πως «εξαρχής γνώριζαν ότι 

ακόµα κι ως πτυχιούχοι δεν θα είχαν εξασφαλισµένη θέση 

στην αγορά εργασίας».


