
Το κλιμάκιο του ΤΕΕ 
Το κλιμάκιο των ειδικών μηχανικών του ΤΕΕ, που μεταβαίνει σήμερα στην Κεφαλλονιά,  με επικεφα-
λής τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη αποτελούν οι: Γεώργιος Βαδαλούκας ΠΜ αντισεισμικά,  Νι-
κόλαος Βαδαλούκας ΜΜ μη καταστροφικός έλεγχος, Μηνάς Γρηγοράτος ΠΜ δομοστατικός, Ανα-
στάσιος Ζαννίας ΠΜ, Σπυρίδων Ζαννιάς ΠΜ, Ιωάννης Καλυβιώτης ΠΜ δομοστατικός-αντισεισμικά, 
Παναγιώτης Καρύδης ΠΜ καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας και αντισεισμικών κατασκευών, 
ο οποίος ήδη βρίσκεται στο νησί, Ιωάννης Κυριακόπουλος ΠΜ δομοστατικός, Αλέξανδρος Λάλας 
ΠΜ δομοστατικός –αντισεισμικά, Γεώργιος Μπουκουβάλας καθηγητής εδαφομηχανικής, Ιωάννης 
Πρωτονοτάριος καθηγητής σεισμικής γεωτεχνικής μηχανικής, Κων/νος Σπυράκος ΠΜ καθηγητής 
αντισεισμικές κατασκευές, Ιωάννης Ψυχάρης ΠΜ καθηγητής σεισμικής μηχανικής και αντισεισμι-
κού σχεδιασμού, Παναγιώτης Ψυχογιός ΠΜ στατικός. 

4|02|2014ΤΕΥΧΟΣ 579

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

«- Ποιος σου έβγαλε το μάτι;
- Ο φίλος μου.
- Γι’ αυτό στο έβγαλε τόσο βαθιά;»
Η παλιά λαϊκή ρήση ταιριάζει στην περίπτωση 
της ελληνικής καταστροφής, έπειτα από 
τις αποκαλύψεις της El Pais (και την 
αναδημοσίευση στα ΝΕΑ) για τη στάση Γερμανών 
– Γάλλων – Ολλανδών την επομένη της κρίσιμης 
συνεδρίασης της «τρόικα» στις 9 Μαΐου 2010, 
όταν εγκρίθηκε το πρώτο «μνημόνιο».
Αφού, μετά από παλινωδίες και σκόπιμες 
καθυστερήσεις (που επιδείνωναν την 
κατάσταση της Ελλάδας), ΕΕ, ΕΚΤ και 
κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, πέτυχαν να 
αποτρέψουν το «κούρεμα του χρέους», 
πριν την υπογραφή του σχεδίου διάσωσης, 
δεσμευόμενοι ότι οι τράπεζες τους θα 
διακρατήσουν τα ελληνικά ομόλογα, αμέσως 
μετά επέτρεψαν στις τράπεζες τους το μαζικό 
ξεπούλημα των ομολόγων, με συνέπεια να 
εκτιναχθούν τα spreads στα ύψη και η χώρα 
να φτάσει στα πρόθυρα της κατάρρευσης 
και χρεοκοπίας και έτσι να αποδεχτεί ακόμη 
επαχθέστερους όρους !
Η πραγματικότητα του … ξεπουλήματος των 
ελληνικών ομολόγων, είναι λίγο ή περισσότερο 
γνωστή σε όλους. Εκείνο που επιβεβαιώνεται 
από τα πρακτικά της συνάντησης είναι οι 
«ψεύτικες υποσχέσεις» των Ευρωπαίων 
εταίρων (στην περίπτωση ας το διαβάσει 
κανείς όπως θέλει). Το ζήτημα είναι ότι ο Γ. 
Παπανδρέου και ΔΝΤ τους πίστεψαν, κι έτσι 
Γαλλογερμανικές και Ολλανδικές τράπεζες 
«πέταξαν από πάνω τους» το μισό χαρτοφυλάκιο 
ελληνικών ομολόγων, γλυτώνοντας πολλά 
δισεκατομμύρια από το PSI.
«Άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις 
τους εχθρούς», λέει η άλλη γνωστή λαϊκή 
ρήση…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

TΟ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

Νέα αποστολή μηχανικών  
στην Κεφαλλονιά 

Το ΤΕΕ, που αμέσως μετά τον πρώτο 
μεγάλο σεισμό της 27ης Ιανουαρίου 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κι-
νητοποίησης για την προστασία των 
κατοίκων και τη θωράκιση ιδιωτικών 
και δημοσίων κτιρίων κα υποδομών 
της Κεφαλλονιάς κινητοποιείται εκ 
νέου, μετά το νέο σεισμό 5,7 Ρίχτερ 
που συγκλόνισε λίγα λεπτά μετά τις 
5 χθες τα ξημερώματα το νησί.  Κλι-
μάκιο ειδικών καθηγητών και έμπει-
ρων μηχανικών, με επικεφαλής τον 
πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη  
φθάνει σήμερα στις 10 το πρωί στην 
Κεφαλλονιά, με  έκτακτη πτήση, δω-
ρεάν προσφορά της ελληνικής αε-
ροπορικής εταιρίας Aegean Airlines. 
Το κλιμάκιο των ειδικών μηχανικών 
του ΤΕΕ, αναλαμβάνει τον κεντρικό 
ρόλο επιστημονικής ευθύνης για τον 
έλεγχο των κτιρίων και των άλλων 
υποδομών του νησιού, από μηδενική 
βάση, προκειμένου να τεθεί σε από-
λυτη προστασία και προτεραιότητα 
τόσο η ασφάλεια των ανθρώπων 
όσο και η έγκαιρη και ολοκληρωμέ-
νη αποκατάσταση των ζημιών, που 
έχουν προκληθεί από τον Εγκέλαδο. 
Το ΤΕΕ, ως επιστημονικός τεχνικός 
σύμβουλος της πολιτείας επιβεβαιώ-
νει  για μία ακόμη φορά, με ακαρι-
αία αντανακλαστικά ότι υπηρετεί τον 
θεσμικό αλλά και κοινωνικό ρόλο 

του, ως θεσμοθετημένος τεχνικός 
και επιστημονικός σύμβουλος της 
πολιτείας. 
Πάντως οι κάτοικοι της Κεφαλλο-
νιάς είναι πολύ ανήσυχοι μετά τη 
νέα χθεσινή δόνηση των 5,7 ρίχτερ 
για την οποία οι εδικοί ανέφεραν ότι 
προήλθε από διαφορετική σεισμική 
εστία του ιδίου ρήγματος της Κεφαλ-
λονιάς, που ενεργοποιήθηκε από 
τον σεισμό της περασμένης εβδομά-
δας. Δέκα ελαφρά τραυματίες είναι  
ο πρώτος  απολογισμός του νέου 
σεισμού,  σύμφωνα με δηλώσεις του 
διοικητή του νοσοκομείου Ληξουρί-
ου. Στην πόλη του Ληξουρίου εντοπί-
ζονται οι περισσότερες ζημιές , ενώ 
σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων 
έχουν υποστεί ζημιές αρκετά σπίτια. 

Κλιμάκιο ειδικών 
μηχανικών, με 
επικεφαλής τον 
πρόεδρο του ΤΕΕ 
Χρήστο Σπίρτζη 
μεταβαίνει στην 
Κεφαλλονιά, με  
έκτακτη  
πτήση της 
Aegean Airlines

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7 - 8  αποκόμματα εφημερίδων
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτό-
νων Νοµού Ηρακλείου (Σ.Α.Ν.Η.), που προήλθε από 
την εκλογική διαδικασία της 22ης   Ιανουαρίου 2014, 
στην πρώτη του συνεδρίαση την Πέµπτη 30/1/2014, 
συγκροτήθηκε σε Σώµα µε την παρακάτω σύνθεση:     
Πρόεδρος: Φανή  Κουτσουµπού 

Αντιπρόεδρος: Απόστολος  Πετράκης
Γραµµατέας: Αντώνης Ορφανουδάκης
Ταµίας:  Μαρία Δαβάκη
Μέλη: Θεοδόσης Ζαχάρος,  Μύρων Μαραζάκης, 
Γιώργος Φουρναράκης 
Πληροφορίες: san.iraklion@gmail.com 

ΝΕΟ Δ.Σ.

  Συνέδριο για τη διαχείριση 
αποβλήτων 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

6 
Φεβρουαρίου

2014

6 
Φεβρουαρίου

2014

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολι-
κής Μεσογείου»
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ:  «Εθνικός Σχεδιασµός Διαχείρισης 
Αποβλήτων»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 20ο Φοιτητικό συνέδριο: “Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2014”
ΠΑΤΡΑ

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονοµικών 
Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.) , Ελληνικό 
Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτε-
ρικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 

Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας 
ΤΕΕ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
Πανεπιστηµίου Πατρών

26-27 
Φεβρουαρίου

2014

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το 4ο Διεθνές 
Επιστηµονικό Συνέδριο «CRETE 2014» µε θέµα 
τη Διαχείριση Βιοµηχανικών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων από τις 2 έως τις 5 Σεπτεµβρίου 
2014, στα Χανιά της Κρήτης.
Η επιστηµονική εκδήλωση διοργανώνεται από 
το Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνεργασία µε το 
Πανεπιστήµιο της Πάντοβα (Ιταλία), το Πολυτε-
χνείο του Αµβούργου (Γερµανία) και τον Διεθνή 
Οργανισµό IWWG (International Waste Working 
Group). 
Θεµατολογία:
•Κανονισμοί και Νομοθεσία
•Παραγωγή και Χαρακτηρισμός Βιομηχανικών 
και Επικίνδυνων Αποβλήτων
•Τοξικολογία, Ανάλυση Επικινδυνότητας και 
Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA)
•Διαχείριση, Ελαχιστοποίηση, Ανακύκλωση, Συλ-
λογή, Μεταφορά, Αποθή-κευση και Επεξεργασία 
Βιοµηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
•Αποτοξικοποίηση, Ακινητοποίηση και Αφυ-
δάτωση Ιλύων Βιοµηχανικών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων
•Υγειονομική Ταφή και Παραγωγή Ενέργειας 
από Βιοµηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα
•Διαχείριση Ειδικών Αποβλήτων: εκρηκτικά, 
στρατιωτικά, ραδιενεργά, ιατρικά, αγροβιοµηχα-
νικά, αιολικής ενέργειας (ανακύκλωση), κα..
•Διαχείριση Ειδικών Υπολειμμάτων Αποβλή-
των: ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, 
παλιά αυτοκίνητα και ελαστικά, ειδικά οικιακά 
απόβλητα, κα.
•Επικίνδυνα Απόβλητα Καταστροφών
•Διαχείρισης Ρυπασμένων Πεδίων
Πληροφορίες: Τηλ.: 28210-37790, ιστοσελίδα: 
www.hwm-conferences.tuc.gr

Ανοιχτή πρόσκληση συµµετοχής σε  Έλληνες 
και Κυπρίους αρχιτέκτονες για να συµµετέ-
χουν στις νέες τηλεοπτικές διαδικτυακές δια-
λέξεις µε θέµα: «Παρουσίαση ελληνικού και 
κυπριακού αρχιτεκτονικού έργου», απευθύνει 
το GreekArchitects.gr
Συµµετοχή:
-Αρχιτέκτονες και µελετητικά γραφεία µπο-
ρούν να δηλώσουν συµµετοχή (φόρµα συµµε-
τοχής) για τη παρουσίαση του αρχιτεκτονικού 
τους έργου, µέσω των τηλεοπτικών διαλέξεων 
που θα µεταδοθούν από το e-περιοδικό 
GreekArchitects.gr, έως τις 15 Μαρτίου 2014, 
στο email: info@greekarchitects.gr(µε την 
ένδειξη "ArchitectureOnAir") 
-Η υποβολή συµµετοχής οφείλει να συνοδεύε-
ται από 3-5 φωτογραφίες (χαµηλής ανάλυσης) 
µε έργα - µελέτες του εκάστοτε αρχιτέκτονα. 
Οι µελέτες που θα παρουσιαστούν, δεν είναι 
απαραίτητο να έχουν υλοποιηθεί.
-Οι ενδιαφερόµενοι δύναται να παρουσιάσουν 
αρχιτεκτονικές τους µελέτες (ανεξαρτήτου θε-
µατολογίας - κατηγορίας έργου) ή το σύνολο 
του έργου τους µε φωτογραφίες και βίντεο, 
(θα προβάλλονται σε projector) ενώ παράλλη-
λα θα απευθύνουν επεξηγηµατικές πληροφο-
ρίες προφορικά oncamera (παρουσίαση του 

γραφείου, ανάλυση έργων και µελετών κτλ). 
-Σε ειδικές περιπτώσεις δίδεται η δυνατότητα 
παρουσίασης έργου αρχιτεκτόνων, οι οποίοι 
έχουν αποβιώσει και το έργο τους κρίνεται 
σηµαντικό. Οι παρουσιάσεις µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν από  αρχιτέκτονες, οι 
οποίοι διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό και 
παράλληλα έχουν εντρυφήσει στο έργο του 
αποθανόντος συναδέλφου.
-Ο συνολικός χρόνος της εκάστοτε παρουσία-
σης οφείλει να είναι από 15 έως 20 λεπτά. 
- Σε κάθε παρουσίαση µπορούν να παρευρε-
θούν έως και 2 αρχιτέκτονες, ως εκπρόσωποι 
της αρχιτεκτονικής τους οµάδας.
- Οι παρουσιάσεις, θα βιντεοσκοπηθούν στα 
γραφεία του GreekArchitects.gr  Δαβάκη 
Πίνδου 1 Ζωγράφου). 
-Οι διαλέξεις θα µεταδοθούν από το http://
www.greekarchitects.gr & www.gratv.gr, ενώ 
σε περίπτωση όπου οι παρουσιάσεις γίνουν 
και στην αγγλική γλώσσα (ελεύθερη επιλογή 
του εκάστοτε αρχιτέκτονα) , θα µεταδοθούν 
και από το http://www.GreekArchitects.net & 
ArchitectsPlanet.Tv
Πληροφορίες: 210-3636631, info@
greekarchitects.gr

Διαδικτυακές διαλέξεις για την αρχιτεκτονική 
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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



 Ο ΠΣΔΜ-Η με ανακοίνωση του (υπογράφουν ο πρόεδρος Α. 
Ευσταθίου και ο γενικός γραμματέας Η. Χομσίογλου) καταγ-
γέλλει ότι «με συνοπτικές διαδικασίες η κυβέρνηση παρουσί-
ασε νομοσχέδιο για την πώληση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) το οποίο αναμέ-
νεται να ψηφιστεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας». Αναλυ-
τικά στην ανακοίνωση του Συλλόγου σημειώνεται ότι: « Με το 
νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση προωθεί την μεταβίβαση του 
66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη επενδυτή. Το υπόλοιπο 
34% θα περιέλθει σε φορέα του Ελληνικού δημοσίου το οποίο 
αντί για αποζημίωση της ΔΕΗ, ιδιοκτήτη του ΑΔΜΗΕ, θα την 
απαλλάξουν για κάποια χρόνια από το τέλος λιγνίτη, που θα 
της επιβάλουν. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, προβλέπε-
ται κατάθεση νέου για το ξεπούλημα της μικρής ΔΕΗ και εν 
συνεχεία του υπολοίπου 17% της ΔΕΗ.
1.Θα εκχωρήσουν στην ιδιωτική κερδοσκοπία μια ανυπολόγι-
στης σημασίας εθνική υποδομή, το Σύστημα Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, που έχει κατασκευαστεί από το υστέρημα 
του ελληνικού λαού επί πέντε (5) δεκαετίες.
2.Ο ΑΔΜΗΕ, μια επιχείρηση κερδοφόρα, που δε σχετίζεται και 
δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, με προγράμματα 
επενδύσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ θα πωληθεί 
πολύ κάτω ακόμα και από τη λογιστική του αξία που για το 2012 
αποτιμήθηκε σε 1,6δις, πολύ περισσότερο δε την πραγματική 
του αξία που εκτιμάται σε τουλάχιστον 8 δις.
3.Με την πώληση του ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ θα χάσει ένα τεράστιας 
αξίας πάγιο περιουσιακό στοιχείο, απαξιώνοντάς την ακόμα 
περισσότερο, ευτελίζοντας την αξία της ενόψει της επικείμε-
νης πώλησης και της ίδιας.
4.Σε συνδυασμό με τις δομικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΕΕ ο Ελληνικός λαός θα απολέσει κάθε έλεγχο 
σε ένα ζωτικής σημασίας αγαθό όπως η ηλεκτρική ενέργεια. Η 
χώρα θα χάσει κάθε δυνατότητα ενεργειακού σχεδιασμού και 
την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα την αναλάβουν απευθείας 
τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.
5.Σε μια περίοδο που ο Ελληνικός λαός χειμάζεται από την 
ύφεση, τα νοικοκυριά και η ελληνική βιομηχανία κλονίζονται 
από το υψηλό ενεργειακό κόστος η κατακόρυφη αύξηση του 
κόστους ενέργειας που θα φέρει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ 
θα επιτείνει την ύφεση, την ανεργία, την κοινωνική απόγνωση. 
Τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει το θράσος να μιλά για κοι-
νωνική πολιτική, προωθεί την ιδιωτικοποίηση του Συστήματος 
Μεταφοράς της ΔΕΗ. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ο ιδιώτης 
στρατηγικός επενδυτής ένα μόνο στόχο θα έχει: τη μεγιστοποί-
ηση του κέρδους μέσα από την αύξηση της Χρέωσης Χρήσης 

Συστήματος και την αξιοποίηση του νομικού οπλοστασίου των 
μνημονίων, που καταλύει κάθε έννοια συλλογικής σύμβασης 
και επιβάλει τον εργασιακό μεσαίωνα και τις συνθήκες ζού-
γκλας που επικρατούν σήμερα.
Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η αντιμετώπιση του ηλεκτρικού 
ρεύματος ως εμπορεύματος διαθέσιμου μόνο για τους «τυχε-
ρούς» είναι μια υπόθεση που ήδη μετράει αθώα θύματα ανά-
μεσα στους συμπολίτες μας. Μια κυβέρνηση υπό κατάρρευση, 
της οποίας όλα τα ευχολόγια διαψεύδονται καθημερινά, δεν 
νομιμοποιείται να προχωρά στο ξεπούλημα της ΔΕΗ.
Τα σχέδια της Κυβέρνησης πρέπει να ματαιωθούν όσο είναι 
καιρός. Να μη δημιουργηθούν τετελεσμένα.
Γι΄ αυτό, με πυρήνα τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, πρέπει να 
συγκροτηθεί ένα ευρύτατο μέτωπο, που θα περιλαμβάνει όλους 
όσους θα πληγούν και τους φορείς τους, όπως συνδικάτα, ΟΤΑ, 
ενώσεις καταναλωτών, επιχειρηματικές ενώσεις, αγροτικούς 
συλλόγους. Παράλληλα πρέπει όλοι οι επιστημονικοί φορείς 
της χώρας μαζί με τα επιμελητήρια να συμβάλουν με την επι-
στημονική τους κατάρτιση και να υπερασπιστούν τη δημόσια 
περιουσία και τα κοινωνικά αγαθά. Ο ΠΣΔΜ-Η στηρίζει τις 
24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες που έχει εξαγγείλει η 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα σωματεία εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ 
από 28.1.2014 και μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, καθώς 
και όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις και κινηματικές πρωτοβου-
λίες των εργαζομένων της ΔΕΗ με στόχο την προστασία του 
δημόσιου και κοινωνικού αγαθού της ενέργειας».

Σε συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή, στις 
4.00 το απόγευμα, και πορεία προς τη Βουλή 
θα προχωρήσουν σήμερα  Τρίτη 4 Φεβρου-
αρίου τα πρωτοβάθμια σωματεία της ΔΕΗ, 
ενόψει της ψηφοφορίας στη Βουλή, επί των 
άρθρων του  νομοσχεδίου για την ιδιωτικο-

ποίηση του ΑΔΜΗΕ. Όπως αναφέρουν σε 
κοινή ανακοίνωσή τους τα Σωματεία «δυστυ-
χώς οι ταγοί της συγκυβέρνησης επέλεξαν 
την κομματική πειθαρχία από το συμφέρον 
της χώρας και έτσι παραδίδουν τα δίκτυα 
μεταφοράς Η.Ε. σε ιδιωτικά χέρια. Ως εκ 

τούτου όχι μόνο τους καταγγέλλουμε γιατί 
ξεπουλάνε τον Δημόσιο πλούτο της χώρας 
αλλά στην προσπάθειά τους να δικαιολογή-
σουν την θετική ψήφο τους, αναλώνονται σε 
γενικόλογες απαξίες».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

«Όχι στο ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ»

Συλλαλητήριο και πορεία στη Βουλή σωματείων της ΔΕΗ 
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ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ζωντανό, παιχνιδιάρικο, ζεστό και προπαντός φιλικό. Αυτό είναι το νέο τσιτάτο στην αρχιτεκτονική των γραφείων, που παίρνει «σάρκα και οστά» από τη Σεούλ ως 
το Σαν Φρανσίσκο, μεταβάλλοντας άρδην τους χώρους εργασίας, με βασικό στόχο να αντληθεί από τους εργαζόμενους περισσότερη φαντασία και μεγαλύτερη 
παραγωγικότητα.  Είναι γεγονός πως, έως τώρα, πιο τολμηρές εμφανίζονται οι εταιρείες Πληροφορικής, αλλά ήδη στην κατεύθυνση των εντυπωσιακών αλλαγών 
του χώρου εργασίας, προχωρούν αρχιτεκτονικά γραφεία (όπως π.χ. η ισπανική selgascano, η οποία από το 2009 μετέφερε τους εργαζόμενους σε ένα δάσος, 
με όλα τα γραφεία λίγο πιο κάτω από το επίπεδο της γης και τον ένα τοίχο διαφανές τζάμι, ώστε να έχουν την αίσθηση πως εργάζονται πάνω στο έδαφος), ή 
σχεδιαστήρια εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων (όπως της Urban Outfitters, με εξαιρετικά πολύχρωμες καρέκλες και διαδρόμους-κήπους μέσα στα εργαστήρια).
Το ζήτημα είναι να έχεις χαρούμενους και ευτυχισμένους ανθρώπους στους χώρους δουλειάς, υποστηρίζουν οι μελετητές τέτοιων χώρων, οι οποίοι αναθεωρούν 
τα έως τώρα πρότυπα του εργασιακού χώρου, τα οποία συχνά έκαναν τους εργαζόμενους να αισθάνονται αποκομμένοι και από το χώρο και από τους 
συναδέλφους τους, με συνέπεια να μειώνεται η απόδοσή τους. 
Πολύ σύντομα, οι αίθουσες συνεδριάσεων χωρίς παράθυρα, θα είναι παρελθόν. Η ενσωμάτωση στοιχείων της φύσης και εικόνων της υπαίθρου στο τοπίο των 
χώρων εργασίας, ιδίως των εταιρειών που ασχολούνται τον σχεδιασμό και την εν γένει δημιουργικότητα, σύντομα θα είναι κανόνας, λένε όσοι προωθούν αυτές τις 
ιδέες. Η φύση βοηθά στη χαλάρωση, ακόμη και ως οπτικό στοιχείο, πόσο μάλλον, αν εργάζεσαι μέσα σ’ αυτή, κάτι που συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις απ’ 
όσες παρουσιάζουμε σήμερα και αύριο.

Atlassian, Σαν Φρανσίσκο

Facebook, Palo Alto Google στο Λονδίνο

Daum, Νότια Κορέα

Selgascano, Μαδρίτη

Urban Outfitters, Λονδίνο

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ



Έκρηξη σημειώθηκε χθες στις 7.30 το πρωί στην Κάτω Τούμπα. Υποσταθμός της 
ΔΕΗ που στεγαζόταν στο υπόγειο πολυκατοικίας εξερράγη, ενώ κανένας από 
τους ενοίκους και τους περίοικους δεν τραυματίστηκε.  Ο θόρυβος της έκρηξης 
και οι καπνοί που έβγαιναν απο το υπόγειο αναστάτωσαν την περιοχή, ενώ τα 
αίτια δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί

Έκρηξη

Πραγματοποιήθηκε χθες , Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, στο Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη 
Μανιάτη, και του Δημήτρη Μελισσανίδη, για το  προγραμματισμό των επόμενων 
βημάτων, προκειμένου να ξεκινήσει το νέο γήπεδο  της ΑΕΚ. Όπως σημειώνεται 
στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ: «Το έργο θα γίνει με σεβασμό στις αρχές προστα-
σίας του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, καθώς θα είναι πολύ μικρότερο 
από αυτό που επιτρέπουν οι ισχύοντες σήμερα όροι δόμησης της περιοχής. Η 
προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση θα προσδιορίσει το κανονιστικό πλαίσιο εντός  
του οποίου θα πραγματοποιηθεί το έργο και θα τεκμηριώνει με επιστημονικά και 
αντικειμενικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια τις ανάγκες και τις επι-
λογές πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής που θα το υποδεχθεί»

Συνάντηση για το γήπεδο της ΑΕΚ

Συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς 
και δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ θα μπορούν να 
εγκαταστήσουν συσκευές φόρτισης συσσωρευτών 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με τον νόμο 
4233/2014 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 15 του νό-
μου επεκτείνεται η δυνατότητα τροφοδοσίας ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων στις συγκεκριμένες κατη-
γορίες επιχειρήσεων. Με το προηγούμενο πλαίσιο 
(νόμος 4070/2012) τη δυνατότητα αυτή είχαν μόνο 
τα πρατήρια υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και 
υγραερίου. Με τον νέο νόμο ορίζεται επίσης ότι τα 
«Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» μπο-
ρούν να διαθέτουν οποιονδήποτε συνδυασμό υγρών 
καυσίμων, υγραερίου (LPG) ή/και πεπιεσμένου φυ-
σικού αερίου (CNG), βιοκαύσιμο (όπως βιοαιθανό-
λη και βιοντίζελ), ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο, 
καθώς και λοιπούς εναλλακτικούς τύπους καυσίμων. 
Οι προδιαγραφές για τη διάθεση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, βιοκαυσίμων και υδρογόνου θα καθοριστούν 
με υπουργική απόφαση που πρέπει να εκδοθεί σε 

έξι μήνες.

Φόρτιση ηλεκτρικών  
αυτοκινήτων σε ΚΤΕΟ  
και συνεργεία

Δίωρη στάση εργασίας από τις 7:00 
έως τις 9:00 το πρωί, πραγματοποιούν 
σήμερα οι εργαζόμενοι στα λιμάνια 
όλης της χώρας, ενάντια στις ρυθμί-
σεις των μνημονίων και των εφαρ-
μοστικών νόμων. Η στάση εργασίας 
είναι πανευρωπαϊκή, καθώς το IDC, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Λιμενεργατών 
στο οποίο ανήκουν και τα ελληνικά 
σωματεία του κλάδου, προκήρυξε δί-
ωρη στάση εργασίας σε όλα τα λιμάνια 
της Ευρώπης για συμπαράσταση στους 
Πορτογάλους υπαλλήλους και λιμε-
νεργάτες. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών 
Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ), στην Πορτογαλία 
αμφισβητούνται πλέον οι κανονισμοί 

εργασίας και οι συλλογικές συμβά-
σεις των εργαζομένων, ενώ υπάρχουν 
και μειώσεις μισθών και απολύσεις 
με σκοπό την πλήρη απορρύθμιση 
των εργασιακών σχέσεων. Η ΟΜΥΛΕ 
αναφέρει επίσης ότι το τελευταίο δι-
άστημα υπάρχει προσπάθεια και από 
την ελληνική κυβέρνηση, μέσω του 
ΤΑΙΠΕΔ, «για ξεπούλημα της περιου-
σίας του Δημοσίου, με πρώτα-πρώτα 
τα λιμάνια με αρχή τον ΟΛΠ και τον 
ΟΛΘ». Αντιπροσωπεία της ΟΜΥΛΕ και 
των σωματείων θα επιδώσει ψήφισμα 
διαμαρτυρίας στην πορτογαλική πρε-
σβεία, εκφράζοντας την έντονη δια-
μαρτυρία των εργαζομένων στα ελλη-
νικά λιμάνια.

Κινητοποίηση στα λιμάνια 

Μειωμένη κατά 14,6% εμφανίζεται η αγορά πετρελαιοει-
δών καυσίμων, σε όγκο κατανάλωσης, το 2012, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα κλαδικής μελέτης της Icap Group. 
Ειδικότερα, όσον αφορά στα καύσιμα εσωτερικής αγοράς 
(δηλ. βενζίνες, πετρέλαιο θέρμανσης- κίνησης, μαζούτ, 
υγραέρια, κηροζίνη και άσφαλτος), υπήρξε μείωση κατά 
20,2%, με την αγορά της βενζίνης να εμφανίζει υποχώ-
ρηση κατά 13,2%. Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης 
κατέγραψε μεγάλη πτώση (κατά 44,1%), ενώ ελαφρά ενι-
σχυμένη εμφανίζεται η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης 
(κατά 3,7%). Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου κο-
ρυφώθηκε το 2011 και παρουσίασε μείωση 8,0% το 2012 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Τα τελευταία χρόνια (2005-2012) η εν λόγω κατανάλωση 
παρουσιάζει διαχρονική αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό 
μεταβολής 6,5%. Στην αυξητική αυτή πορεία συνέβαλε 
τόσο η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου όσο 
και οι νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φυσικό αέριο. 
Αναφορικά με τα καύσιμα "Διεθνούς Αγοράς" (ναυτιλιακά 
και αεροπορικά καύσιμα) η κατανάλωση διαμορφώθηκε 
το 2012 στα ίδια περίπου επίπεδα με το προηγούμενο 
έτος (με πτώση 13,2% στα αεροπορικά και 1,4% στο ναυ-
τιλιακό μαζούτ και ενίσχυση κατά 53,1% στο ναυτιλιακό 
πετρέλαιο).

Πτώση στην αγορά  
πετρελαιοειδών  

καυσίμων
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σύμφωνο για μεταρρυθμίσεις- “ Όχι” νέο Μνημόνιο- 
ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ- Σχέδιο Β. Σόιμπλε για λύση στο χρέος και 
νέα βοήθεια πριν από τις ευρωεκλογές- Ακόμη μεγαλύτερο το πλε-
όνασμα- Κάτω από το 4% η ύφεση το 2013- Σήμα ανάκαμψης από 
τον PMI • Κλίμα ευφορίας με άνοδο 2,65% και υψηλό τζίρο- ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΙΣ 1.200 ΜΟΝΑΔΕΣ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  • 
Για τους όρους πληρωμής- ΝΕΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΞΕΣΠΑΣΕ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ  • Οι στρατηγικές Μ. 
Ντράγκι για τόνωση της ρευστότητας και στήριξη της πραγματικής 
οικονομίας- ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΤ- Στο τραπέζι η μείωση επιτοκίων και η εκτύπωση χρήματος  
• Αποκρατικοποιήσεις: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μονόδρομος το νέο δάνειο καθώς υπάρ-
χουν χρηματοδοτικές ανάγκες- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ- Νέα ατζέντα με την τρόικα  
• Γραμματεία Εσόδων: Ορίζεται ότι οι μηνιαίες καταστάσεις θα 
υποβληθούν τελικά μέσα στον Απρίλιο- ΦΩΣ ΣΤΟ «ΤΟΥΝΕΛ» ΤΩΝ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ  • Χρηματιστήριο: ΑΝΟΔΙΚΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΜΕ 
2,65%  • Υπ. Οικονομικών: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΟ ΗΠΙΑΣ ΥΦΕΣΗΣ ΤΟ 
2013  • Κομισιόν: ΥΠΑΡΞΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ.

ΚΕΡΔΟΣ: Ποια θα είναι η καινούργια αγορά ΕΝ.Α/ΣΤΕΠ και πώς 
θα λειτουργεί- ΕΝΑ ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- Ευκαιρία χρηματοδότησης έως πέντε εκατ. ευρώ- Αρ-
κεί να είναι πειστικό και βιώσιμο το business plan • Μεταρρυθ-
μίσεις και όχι οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα- ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟ 
ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΠΑΚΕΤΟ ΕΩΣ 20 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ  • Για κάθε 12 
ευρώ χρέος προς την εφορία τα 9 ευρώ γίνονται… φέσι- ΣΤΗΝ 
ΟΥΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 2,5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΠΑ  • 
Χρηματιστήριο: ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΟ 
ΑΛΜΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 
ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ- Από τον Μάιο και μετά για ένα εκατομμύριο 
επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες  • ΜΕ 4 
«ΟΠΛΑ» Ο ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- 
Πλεόνασμα, χαμηλότερη ύφεση, βελτίωση μεταποίησης, εμπορίου  
• Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ 13η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥ-
ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ  • ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ 
ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ  • ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΠΕ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣ-
ΤΗΡΙΟΥ- Μετατίθεται για αργότερα η ΔΕΠΑ • «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ» 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.- Οι Έλληνες έδωσαν περισσό-
τερα από 550 εκατ. ευρώ το 2011 για μικρής κλίμακας δωροδοκίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΕΘΝΟΣ:  ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ- ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- 
Στο Eurogroup της 5ης Μαΐου η τελική απόφαση για την Ελλάδα  •  
Ντόμινο τρόμου στην Κεφαλλονιά- ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΡΙΧΤΕΡ • Τρο-
μοκρατία: ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ- ΓΙΑΦΚΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ- Προβληματίζει 
τους σεισμολόγους ο χθεσινός δεύτερος σεισμός των 5,7 Ρίχτερ  
• ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ «ΓΥΜΝΑΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ- Δηλώσεις 
Γκάμπριελ, Σόιμπλε •  ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛ. 
ΤΣΙΠΡΑ- Βαθύ χάσμα στον ΣΥΡΙΖΑ.
ΤΑ ΝΕΑ: Κεφαλλονιά 5,7 R- Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΟΒΟΣ  •  Οδηγός: Τι 
ισχύει για όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών- ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ 
ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ  • Έκθεση Κομισιόν- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ (ΠΑ-
ΝΤΑ) Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Οι κυβερνήσεις «πέταξαν» τη δυνατότητα 
ενίσχυσης απολυμένων- ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΑ… ΖΗ-
ΤΑΝΕ!- Ευρωπαϊκό Ταμείο: Μόνο μία ελληνική αίτηση και είσπραξη 
2,9 εκατ., ενώ η Δανία πήρε 63,7 εκατ.  • Κρίσιμες ώρες στην Κε-
φαλονιά- ΡΙΧΤΕΡ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ  •  ΟΙ ΕΛΒΕΤΟΙ 
«ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ» ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΣΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΤΟΥΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Προσλήψεις μονίμων και εποχικών μέσα 
στην άνοιξη- 3 ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 2.670 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΕΙΑ, 
ΕΛ.ΑΣ., ΥΠΑ  •  ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ «ΚΟΒΟΝΤΑΙ» ΑΠΟ ΤΑ 

ΚΕΠΑ ΘΑ… ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ •  Διχασμένοι οι σεισμολόγοι για το αν 
τα χθεσινά 5,9 R είναι μετασεισμός ή όχι- ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟ-
ΒΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΡΙΧΤΕΡ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ   •  Ετοίμαζε χτύπημα 
ισχυρού συμβολισμού- Ο ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΑ ΑΝΤΙΑΡΜΑ-
ΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Χ.- ΓΙΑΦΚΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ανασφάλιστοι καρκινοπα-
θείς- ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥΣ  •  Σεισμοί στην Κεφαλλονιά- 
ΛΗΞΟΥΡΙ: ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΥ… ΦΕΥΓΕΙ  • Αυξημένες οι ανάγκες που 
πρέπει να καλύψουμε- ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ- ΘΗΛΙΑ 30 ΔΙΣ.
ΕΣΤΙΑ: ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- Η κοινωνία 
ώριμη για καθιέρωση του Flat Tax.
Η ΑΥΓΗ: Στο έλεος Ρίχτερ και κακοκαιρίας- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Μετά το «πάρτι» με τις προμήθειες στο Ιππο-
κράτειο Νοσοκομείο- ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑ-
ΤΟΣ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Δημήτρης Κουτσούμπας- ΝΑ ΒΓΕΙ ΙΣΧΥΡΟΣ Ο 
ΛΑΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ «ΛΑ-
ΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ».
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η Θεωρία του Ηλία Τσιάπα από τις 27 Ιανουαρί-
ου είχε προειδοποιήσει για επερχόμενο χτύπημα του Εγκέλαδου στις 
4 Φεβρουαρίου- ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.
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ΑΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΡΙΧΤΕΡ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-15-17 | 4 /02/2014

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η σεισμική δραστηριότητα που 
λαμβάνει χώρα τις τελευταίες ημέρες στην Κεφαλλονιά.
H δόνηση των 5,9 Ρίχτερ που συντάραξε χθες τα ξημερώματα στην 
Παλλική επιβάλλει επανεξέταση του φαινομένου από μηδενική 
βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξαιτίας του σεισμού έχει 
συσσωρευτεί ενέργεια σε υποθαλάσσιο ρήγμα στα νότια του νησιού, 
το οποίο «έσπασε» τελευταία φορά το 1983 παράγοντας σεισμό 
μεγέθους 7 Ρίχτερ, ενώ σε «φόρτιση» εμφανίζονται και άλλα 
μικρότερα ρήγματα στο εσωτερικό της Κεφαλλονιάς.
Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για έντονη σεισμική έξαρση και 
επισημαίνουν πως δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο 
ισχυρότερης δόνησης.
Χαρακτηριστική είναι n δήλωση του καθηγητή Βασίλη Παπαζάχου 
στο «Εθνος», που, περιγράφοντας το συγκεκριμένο ρήγμα, 
αναφέρει: «Πρόκειται για το σημαντικότερο ρήγμα του ευρωπαϊκού 
χώρου, το οποίο αν σπάσει ολόκληρο μπορεί να δώσει σεισμούς 
μέχρι 7 Ρίχτερ».
Ερωτηθείς εάν το χθεσινό σεισμικό γεγονός μειώνει την πιθανότητα 
να εκδηλωθεί ο μέγιστος σεισμός των 7 Ρίχτερ, ο κ. Παπαζάχος 
αποφεύγει να αποκλείσει μια τέτοια πιθανότητα χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι και την προβλέπει, όπως διευκρινίζει.
 Τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα του Εγκέλαδου έχουν εξαντλήσει 
τα τελευταία αποθέματα ψυχραιμίας των κατοίκων.
Όπως εξηγεί ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου 
Αθηνών Αθανάσιος Γκανάς, οι δύο σεισμοί της τάξεως των 6 
Ρίχτερ που εκδηλώθηκαν από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι χθες είχαν 
εκλύσει ενέργεια ΤΝΤ 16 κιλοτόνων, δηλαδή ίση με αυτήν που θα 
απελευθέρωναν δύο ατομικές βόμβες ισχύος Χιροσίμα.
Ο χθεσινός σεισμός ήταν ο τρίτος με μέγεθος μεγαλύτερο των 5 
Ρίχτερ σε χρονικό διάστημα εννέα ημερών, ενώ παράλληλα έχουν 
καταγραφεί δεκάδες άλλοι που υπερβαίνουν τα 4 Ρίχτερ.
Μέχρι αργά το βράδυ είχαν καταγραφεί σχεδόν 40 μετασεισμοί της 
πρωινής δόνησης. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν επιφανειακοί, 
γεγονός που επέτεινε την αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
Η χθεσινή δόνηση εκδηλώθηκε στον ίδιο σεισμογόνο χώρο με 
τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου και πιθανότατα προέρχεται από 
το ίδιο ρήγμα αλλά από βορειότερο σημείο του. Τα δύο γεγονότα 
έχουν διαφορετικά επίκεντρα με απόσταση πε ρίπου 15 χιλιομέτρων 
μεταξύ τους.
Οι σεισμολόγοι υπογραμμίζουν ότι η χθεσινή δόνηση δεν είναι 
μετασεισμός αλλά ένας νέος, ξεχωριστός σεισμός, ο οποίος 
εκδηλώθηκε ως απόρροια των 6 Ρίχτερ της 26ης Ιανουαρίου. 
Παράλληλα, επί σημαίνουν πως η πολυπλοκότητα του φαινομένου 
απαιτεί επιφυλακή και διαρκή παρακολούθηση.
«Όταν στις 26 Ιανουαρίου εκδηλώθηκε ο σεισμός των 6 Ρίχτερ, 
είχαμε εξηγήσει ότι έσπασε ένα κομμάτι του ρήγματος - και 
όχι ολόκληρο το ρήγμα- που διατρέχει τις δυτικές ακτές της 
Κεφαλληνίας. Είχαμε τότε επισημάνει ότι η δόνηση των 6 Ρίχτερ 
ήταν πιθανό να ενεργοποιήσει και κάποιο άλλο τμήμα του. Αυτό 
πιστεύουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα συνέβη χθες», εξηγεί ο κ. 
Γκανάς.
 «Θεωρώ ακραίο να επαναληφθεί αυτό που συνέβη το 1953 

γιατί έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις, όμως η ερμηνεία του 
φαινομένου δεν είναι τόσο απλή και απαιτείται επιφυλακή».
Την εκτίμησή του ότι ο χθεσινός σεισμός ολοκλήρωσε την ολίσθησή 
του σε όλο το μήκος του ρήγματος των 6 Ρίχτερ καλύπτοντας 
ένα κενό που είχαν αφήσει μεταξύ τους δύο σεισμογενείς 
περιοχές εξέφρασαν οι σεισμολόγοι του Τομέα Γεωφυσικής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
«Σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο σεισμογόνο χώρο και τη 
συγκεκριμένη διέγερση, η εικόνα φαίνεται να είναι αισιόδοξη 
εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμησή μας», είπε στο «Εθνος» ο 
αναπληρωτής καθηγητής σεισμολογίας Μανώλης Σκορδίλης, ο 
οποίος προσέθεσε πως «όταν έχουμε διέγερση σε μια περιοχή 
με πολύ υψηλό σεισμικό δυναμικό και ιστορικό πολύ μεγάλων 
σεισμών όπως η Κεφαλονιά, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα 
καθησυχαστικοί».

ΝΑΙ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ, ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 16-17 | 4 /02/2014

Έντονες διεργασίες υπάρχουν παρασκηνιακά για τη διαμόρφωση 
ενός νέου πακέτου βοήθειας στην Ελλάδα. Ουσιαστικά πρόκειται για 
νέο δάνειο, το οποίο όμως αυτή τη φορά ίσως να μη συνοδεύεται 
από νέο Μνημόνιο αλλά μόνο από προϋποθέσεις προώθησης 
μεταρρυθμίσεων και μάλλον δεν θα συγχρηματοδοτείται από το 
ΔΝΤ αλλά μόνο από την ευρωζώνη. Η κυβέρνηση σε πρώτη φάση 
αντιμετωπίζει θετικά αυτή την προοπτική.
Το σκηνικό αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που έγιναν 
γνωστές χθες και το Σαββατοκύριακο στη Γερμανία και στην 
Αθήνα. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών καθησυχάζει για 
την καθυστέρηση που σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις με 
την τρόικα και υποστηρίζει ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν 
στοιχεία που θα βελτιώσουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας, 
«θα κλείσουμε με τους δικούς μας όρους» αναφέρουν πηγές του 
υπουργείου.
Πιθανολογείται ότι τα νέα στοιχεία θα αφορούν το πρωτογενές 
πλεόνασμα του 2013, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ και ίσως να άγγιξε το 1,5 δισ. ευρώ, έναντι 
πρόβλεψης για 812 εκατ. ευρώ. Χθες, εξάλλου, έγινε γνωστή η 
αύξηση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (ΡΜΙ) τον Ιανουάριο, 
που σημείωσε ρεκόρ 65 μηνών.
Ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας φέρεται να βλέπει 
θετικά το ενδεχόμενο ενός νέου πακέτου, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν θα συνοδεύεται από δημοσιονομικά μέτρα. Δεν θα είχε 
αντίρρηση, όμως, για διαρθρωτικού χαρακτήρα προϋποθέσεις.
Ανάλογα μηνύματα εξέπεμπε και ο υπουργός Εξωτερικών και 
πρόεδρος του ΠαΣοΚ Βαγγέλης Βενιζέλος έπειτα από σύσκεψη 
χθες με το επιτελείο του. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η πρόταση 
Σόιμπλε δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα και μπορούμε να την 
εξετάσουμε θετικά.
Είχε προηγηθεί δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού «Spiegel» 
προχθές, που αναφερόταν σε πεντασέλιδο έγγραφο του γερμανικού 
υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο ο Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε θα προτείνει τη χορήγηση τρίτου πακέτου βοήθειας 
στην Ελλάδα 10-20 δισ. ευρώ, το οποίο θα συνοδεύεται από 
προϋποθέσεις στον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών. Το πακέτο 
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αυτό, σύμφωνα με το περιοδικό, θα δοθεί από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας, τον ESM, χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ. 
Μάλιστα, το έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών αναφερόταν και 
στο ενδεχόμενο να συνοδεύεται το νέο πακέτο από νέο κούρεμα.
Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών διέψευσε χθες την 
πιθανότητα να υπάρξει νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους, αλλά 
επιβεβαίωσε το πακέτο παρότι παρέπεμψε το θέμα για τα μέσα του 
έτους, δηλαδή μετά τις ευρωεκλογές. Όπως είπε ο εκπρόσωπος 
του υπουργείου Οικονομικών, «αν δοθεί πακέτο και πώς θα δοθεί - 
εφόσον δοθεί - θα το γνωρίζουμε στα μέσα του έτους».
Ένα ερώτημα είναι ποιον ρόλο θα παίξει στο πλαίσιο του νέου 
πακέτου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κάποιες πληροφορίες 
μιλούσαν τις προηγούμενες ημέρες για το τέλος της τρόικας. Ο 
Γιάννης Στουρνάρας απευθυνόμενος την περασμένη εβδομάδα 
στους ευρωβουλευτές που ερευνούν τον ρόλο της τρόικας φέρεται 
να είπε πως δεν χρειάζεται πια το ΔΝΤ και ότι η ευρωζώνη θα 
μπορούσε μόνη της να κάνει τη δουλειά.
Το ΔΝΤ όμως έχει να δώσει ακόμη αρκετές δόσεις (19,7 δισ. ευρώ) 
έως το 2016 και τα ποσά αυτά έχουν υπολογιστεί στην κάλυψη των 
δημοσιονομικών αναγκών της Ελλάδας.
Το δημοσιονομικό κενό του 2015-2016, για την κάλυψη του οποίου 
προορίζεται το υπό συζήτηση νέο πακέτο, είναι επιπλέον αυτού του 
ποσού.
Επομένως, πιθανότατα το ΔΝΤ δεν θα συμμετέχει μεν στο νέο 
πακέτο, αλλά θα παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι το πρώτο τρίμηνο 
του 2016.
Σύμφωνα με πηγή της τρόικας, εξάλλου, αυτή τη στιγμή το ΔΝΤ δεν 
επιθυμεί να αποδεσμευτεί από την Ελλάδα, παρά τις πληροφορίες 
που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Θεωρητικά, αυτό θα 
μπορούσε να γίνει στο μέλλον, αλλά το Ταμείο δεν πιέζει για έξοδο 
αυτή τη στιγμή.
Το ΔΝΤ είχε υπολογίσει πέρυσι το δημοσιονομικό κενό της 
Ελλάδας για τη διετία 2015-16 στα 11 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ο υπουργός 
Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας την περασμένη εβδομάδα 
απευθυνόμενος στους ευρωβουλευτές ανέβασε την εκτίμηση στα 
15 δισ. ευρώ, συνεκτιμώντας προφανώς τις καθυστερήσεις του 
προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.
Ο Γ. Στουρνάρας υποστηρίζει ότι αυτό το κενό μπορεί να καλυφθεί 
με τρεις τρόπους: αναβολή των ομολόγων των κεντρικών τραπεζών 
(ANFAs) που είχε υποσχεθεί η ευρωζώνη αλλά τελικά έκανε 
πίσω, αναβολή των ομολόγων Αλογοσκούφη και αξιοποίηση των 
κεφαλαίων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που 
προορίζονται για τις τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
φέρεται να έχει αντιρρήσεις και στα τρία αυτά, οπότε δεν απομένει 
παρά η λύση του νέου πακέτου.
 «Η ΕΛΛΑΔΑ θα έπρεπε να είχε απασχολήσει την Παγκόσμια 
Τράπεζα και όχι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και «η χώρα 
μπήκε στην ευρωζώνη με παραποιημένα στοιχεία» υποστήριξε 
χθες ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας και υπουργός Οικονομίας 
Ζίγκμαρ Γκάμπριελ. Είπε επίσης ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 
κρατικές δομές υποστηρίζοντας έτσι τη θέση του γιατί χρειαζόταν 
να παρέμβει η Παγκόσμια Τράπεζα, αντί για το ΔΝΤ, η οποία ως 
γνωστόν ασχολείται με την αντιμετώπιση της φτώχειας και των 
ανισοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τις δηλώσεις αυτές έκανε, σύμφωνα με δημοσίευμα της 
γερμανικής εφημερίδας «Ντι Βελτ», ο γερμανός αντικαγκελάριος 
απευθυνόμενος σε εκδήλωση του γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος στο Πότσνταμ.
Ο γερμανός πολιτικός υπεραμύνθηκε της θέσης ότι η διαχείριση 
της κρίσης θα πρέπει να γίνεται από το Βερολίνο, τονίζοντας ότι 
τόσο οι Χριστιανοδημοκράτες όσο και οι Χριστιανοκοινωνιστές «δεν 
είναι επί της αρχής εναντίον μιας συντονισμένης πανευρωπαϊκής 
οικονομικής πολιτικής». Επισήμανε μάλιστα ότι ήδη έχει ξεπροβάλει 
το «πρώτο φως», αναφερόμενος στην πρόοδο της Ιρλανδίας.
Στην εκδήλωση του γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
συμμετείχαν μεταξύ των άλλων ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και επικεφαλής υποψήφιος του SPD για τις 
ευρωεκλογές Μάρτιν Σουλτς και ο φιλόσοφος Γιούργκεν 
Χάμπερμας. Μάλιστα ο γερμανός φιλόσοφος άσκησε έντονη κριτική 
στο SPD ότι δεν αναφέρεται πλέον σε περισσότερη κοινοτικοποίηση 
των χρεών των χωρών-μελών ούτε στα ευρωομόλογα, παρότι όπως 
είπε η λέξη αυτή ήταν κάποια στιγμή κλειδί στη σοσιαλδημοκρατική 
ρητορική.
Ο Γ. Χάμπερμας έκανε ακόμη λόγο για «πολιτική απαξίωση 
ολόκληρων εθνών» και για «πτώση γενεών και περιοχών», 
εκφράσεις τις οποίες άκουγε κάποιος συχνά στο SPD κατά 
την προεκλογική περίοδο, αλλά στο μεταξύ, όπως είπε, όσοι 
τις χρησιμοποιούσαν σιώπησαν. Μεταξύ των άλλων, είπε και 
ότι η προηγούμενη κυβέρνηση «χρησιμοποίησε σκληρά την 
ημιηγεμονική θέση της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και 
πρόσθεσε ότι ο νέος συνασπισμός δυστυχώς θέλει να συνεχίσει την 
έως τώρα διαχείριση της κρίσης χρέους.
«Η πολιτική αυτή δεν ακουμπά τα αίτια της κρίσης, αλλά εγκυμονεί 
τον κίνδυνο μιας γερμανικής Ευρώπης», συμπλήρωσε.
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Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό 
εισιτήριο και την τοποθέτηση ειδικών κιγκλιδωμάτων στο 
μετρό, καθώς το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού αστικών 
συγκοινωνιών ενέκρινε τις τελικές δεσμευτικές προσφορές που 
υπέβαλαν οι εταιρείες - κοινοπραξίες INTRASOFT INTERNATIONAL 
- INTRAΚΑΤ, ΑΤΕΣΕ - ΜΕΤΚΑ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - LG CNS. Το 
επόμενο βήμα είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και η 
ανάθεση του έργου.
Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση 
(50% ιδιωτικά κεφάλαια, 50% πόροι ΕΣΠΑ), μελέτη, κατασκευή, 
συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου για 12 έτη, ενώ 
θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την 
περίοδο λειτουργίας του, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών.
Το ελληνικό δημόσιο δεν αγοράζει μια προμήθεια, αλλά μια 
υπηρεσία, ενώ στο τέλος της δετούς διάρκειας της σύμβασης το 
σύστημα θα μείνει στην κυριότητα του ΟΑΣΑ.
Οι επιβάτες θα ωφεληθούν με τις δικαιότερες χρεώσεις ανάλογα με 
τις αποστάσεις που θα διανύουν, την εξασφάλισή τους σε περίπτωση 
απώλειας ή καταστροφής των καρτών κ.λπ.


