
Ο Σταύρος Καλαφάτης ανακοίνωσε ότι υπέβαλε στον πρωθυπουργό την παραίτη-
σή του από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος που κατείχε μέχρι 

χθες  και ότι θέτει υποψηφιότητα για δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Στον σταθμό του μετρό «Εθνική Άμυνα» θα τερματίζουν και αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο οι συρμοί του μετρό, λόγω τεχνικών εργασιών.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ενώ βαίνουμε προς τις Ευρωεκλογές, οι οποιες, 
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ουδεμία σχέση 
θα έχουν με όλες τις προηγούμενες, καθώς 
πληθαίνουν οι σκληρές, πλέον, εκφράσεις στην 
κριτική που ασκείται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
η οποία, ως συμμέτοχος στην «τρόικα», κατά την 
άποψη ορισμένων, σπρώχνει στον «κοινωνικό 
γκρεμό» τους πολίτες πολλών-κρατών μελών.
«Κοινωνικό τσουνάμι» προκάλεσαν τα μνημόνια 
στις χώρες όπου εφαρμόστηκαν, υποστήριξε ο 
ευρωβουλευτής των σοσιαλιστών Αλεχάνδρο Σέρ-
κας, εισηγητής της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλί-
ου για το ρόλο της «τρόικα», επιρρίπτοντας βαριές 
ευθύνες σε ΕΕ και Eurogroup, καθώς έδρασαν 
«ωσάν η Ευρώπη να ήταν κλαμπ πιστωτών», 
όπως χαρακτηριστικά είπε, ενώ σε άλλο σημείο 
των δηλώσεών του τόνισε πως «η τρόικα έδρασε 
μάλλον ως χασάπης, παρά ως χειρουργός που 
γνωρίζει την ανατομία ενός σώματος» !
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε χτες 
με ευρεία πλειοψηφία την έκθεση, σύμφωνα με 
την οποία η μαζική εξαφάνιση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και η αύξηση του πληθυσμού που 
ζει κοντά στο όριο της φτώχειας, είναι οι τρεις 
σημαντικότερες συνέπειες της πολιτικής λιτότητας 
που επέβαλε η «τρόικα» στην Ελλάδα, στην Ιρλαν-
δία, στην Πορτογαλία και στην Κύπρο.
Την ίδια ώρα, η αντιπρόεδρος της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας του κόμματος της γερμανικής 
Αριστεράς, Ζάρα Βάγκενκνεχτ, υπογράμμισε ότι 
«έχουμε 19 εκατομμύρια ανέργους στον Νότο της 
Ευρώπης και μια καταστροφική πολιτική λιτότητας 
για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μέρος 
της τρόικας, είναι συνυπεύθυνη. Πολιτικοί οι 
οποίοι υποστηρίζουν όλα αυτά, δεν θα έπρεπε να 
αυτοαποκαλούνται φίλοι της Ευρώπης».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΕΚΟΡ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 60%  
η ανεργία των νέων!

Νέο ρεκόρ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κα-
τέρριψε τον περασμένο Νοέμβριο η 
ανεργία στη χώρα, καθώς ανήλθε στο 
28%, έναντι 26,3% τον αντίστοιχο 
μήνα του 2012 και 27,7% τον Οκτώ-
βριο 2013,ενώ ακολουθεί η Ισπανία 
στη 2η θέση με ποσοστό 26,1%. Ο 
αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 
1.382.062 άτομα, ενώ ειδικά στους 
νέους 15- 24 ετών, πλέον περισσό-
τεροι από έξι στους δέκα αναζητούν 
εργασία (ποσοστό ανεργίας 61,4%). 
Συγκεκριμένα, από την έρευνα ερ-
γατικού δυναμικού της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύ-
πτουν τα εξής: Το σύνολο των απα-
σχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 
3.550.679 άτομα. Οι απασχολούμενοι 
μειώθηκαν κατά 112.752 άτομα σε 
σχέση µε το Νοέμβριο 2012 (μείω-
ση 3,1%) και κατά 35.726 άτομα σε 

σχέση µε τον Οκτώβριο 2013 (μείωση 
1%). Η ανεργία στις γυναίκες ανήλθε 
στο 32,2% (από 30,2% τον Νοέμβριο 
2012), ενώ στους άνδρες είναι 24,9% 
(από 23,3%). Ηλικιακά, πλήττονται κυ-
ρίως οι νέοι 15- 24 ετών (61,4% τον 
Νοέμβριο 2013 από 61% τον Νοέμ-
βριο 2012) και η πλέον παραγωγική 
ομάδα των 25- 34 ετών (38,4% από 
35,8%). Ακολουθούν, οι ηλικίες 35- 
44 ετών (24,6% από 22,6%), 45- 54 
ετών (21% από 19,7%), 55- 64 ετών 
(16,3% από 15,1%) και 65 -74 ετών 
(10% από 9,7%). Σε επίπεδο αποκε-
ντρωμένων διοικήσεων της χώρας, 
τις τρεις πρώτες θέσεις κατέχουν, η 
Μακεδονία- Θράκη (29,7% τον Νοέμ-
βριο 2013 από 27,2% τον Νοέμβριο 
2012), η Αττική (28,9% από 28,2%) 
και η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία 
(28,8% από 28,5%). 

Ο αριθμός 
των ανέργων 
(1.382.062 άτομα), 
αυξήθηκε κατά 
78.041 άτομα σε 
σχέση με τον 
Νοέμβριο 2012 
(αύξηση 6%) και 
κατά 5.698 άτομα 
σε σχέση με τον 
Οκτώβριο 2013 
(αύξηση 0,4%).

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Αειφόρες κοινότητες στη ΝΑ 
Ευρώπη»
ΑΘΗΝΑ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

25 
Φεβρουαρίου

2014

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

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
Πανεπιστημίου Πατρών

26-27 
Φεβρουαρίου

2014

Ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Διπλωμα-
τούχων Μηχανικών Νομού Καρδίτσας διοργανώνει 
-για 2η συνεχή χρονιά- το επταήμερο δράσεων και 
εκδηλώσεων για την πόλη της Καρδίτσας με τίτλο 
«ΕπιΣκέπτομαι την πόλη μου 2014», υπό την αιγίδα 
του Δήμου Καρδίτσας και του Τμήματος Κεντρικής & 
Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ. Οι εκδηλώσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν από 15 ως 22 Φεβρουαρίου 2014 και 
θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο 
Καρδίτσας και σε επιλεγμένους χώρους της πόλης.
Ειδικότερα έχουν  προγραμματιστεί:
•15/2/2014: Ημερίδα – Δημοτικό Κινηματοθέατρο 
Καρδίτσας. 
Η ημερίδα έχει ως αναφορά την ανάπτυξη της πόλης 
και της ευρύτερης περιοχής από την ιστορική της 
εμφάνιση έως σήμερα.
•15/2/2014: Εγκαίνια Φωτογραφικών Εκθέσεων από 
τη Λέσχη Φωτογραφίας Κινηματογράφου Καρδίτσας, 
Δημοτική Αγορά Καρδίτσας. 
•16/2/2014: Πολιτιστικός Περίπατος στην πόλη και 
ξενάγηση στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Καμινάδες)
•17/2/2014: Ξενάγηση στο κτίριο Γιολδάση (Κ.Δ.Α.Π.)
•18/2/2014: Ξενάγηση στη Δημοτική Πινακοθήκη 

Καρδίτσας
•18/2/2014: Προβολή ντοκυμαντέρ “Καρδίτσα πόλη 
του ποδηλάτου» από την Κινηματογραφική  Λέσχη 
Καρδίτσας, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας
•19/2/2014: Ξενάγηση στο Μουσείο Πόλης Καρδί-
τσας
•20/2/2014: Ξενάγηση στο Μουσείο Ύδρευσης (Πα-
παράντζα) και στο Εργοτάξιο της Δ.Ε.Η.
•21/2/2014: Προβολή φωτογραφιών «Φωτογραφική 
αναδρομή στην πόλη της Καρδίτσας», ΛΕ.Φ.Κ.Κ., 
Δημοτική Αγορά Καρδίτσας
•22/2/2014: Ημερίδα – Δημοτικό Κινηματοθέατρο 
Καρδίτσας.
Στην ημερίδα, θα αναφερθούν θέματα σχετικά με 
τις προοπτικές που απορρέουν από την επανάχρηση 
– αποκατάσταση κτιρίων, τις δράσεις προώθησης 
της οικονομίας, την εκμετάλλευση του αγροτικού 
δυναμικού και αφορούν στις προοπτικές εξέλιξης 
της πόλης και τις ευκαιρίες ανάπτυξής της.
Η παρακολούθηση των εκδηλώσεων είναι ελεύθερη.
Πληροφορίες: http://www.sdmk.gr/index.php/
action/episkeptomai , https://www.facebook.com/
episkeptomai.karditsa

   Το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE διοργανώνει 
στην Αθήνα εκδήλωση τεχνικής ενημέρωσης με θέμα 
«Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα Θέρμανσης/
ΖΝΧ - Φωτισμού» την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014, 
στο ξενοδοχείο Ledra (πρώην Marriott), Αθήνα. Δεν 
υπάρχει κόστος συμμετοχής αλλά απαιτείται εγγραφή. 
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:45 με χαιρετισμό 
του Προέδρου του Ελληνικού Παραρτήματος Νικόλα-
ου Μέρη και θα συνεχίσει με τις ομιλίες:
-Φυσικός φωτισμός: Τρέχουσες τεχνικές και 
τεχνολογία (εισηγητής: δρ. Αριστείδης Τσαγκρασού-
λης, επίκουρος καθηγητής - Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
-Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή 

υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με 
τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης(εισηγητής: Δρ. 
Γιάννης Κόνιας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Δημ. 
Ιωαννίδη, Προέδρου του Ελληνικού Παραρτήματος 
ASHRAE 2010-11.
Όσοι  ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της ASHRAE 
& του Ελληνικού Παραρτήματος, μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τον Νίκο Κουράκο, Πρόεδρο 
Επιτροπής Υποστήριξης Μελών (email: snadek@
gmail.com) ή να κάνουν την εγγραφή τους κατευθεί-
αν από την ιστοσελίδα της ASHRAE στη διεύθυνση 
www.ashrae.org.
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Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Εκδηλώσεις στο Βιομηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου 

 Με πλήθος δράσεων θα γιορταστεί την Κυριακή 
23 Φεβρουαρίου ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του 
Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Οι εκδη-
λώσεις θα ξεκινήσουν στις 10.30 το πρωί στους 
χώρους: Αμφιθέατρο Ρ/Σ Αθήνα 9.84, Κεντρική 
Αυλή, Πίσω Αυλή, καθώς και στα κτίρια: «Νέο 
Υδαταέριο», «Μηχανουργείο».
Το εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας, ο χώρος 
που στεγάζει την «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθη-
ναίων, άνοιξε στο κοινό -σχεδόν 30 χρόνια μετά το 
κλείσιμό του, ως το πρώτο βιομηχανικό μουσείο 
της Αθήνας. Συγκεκριμένα άνοιξε για το κοινό το 
2013 με στόχο την ανάδειξη και προστασία του 
παλαιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας, ενός 
μνημείου βιομηχανικής κληρονομιάς που παρείχε 
ενέργεια και φωτισμό στην πρωτεύουσα για περί-
που 130 χρόνια. Με πάνω από 35.000 επισκέπτες 
και 489 ημέρες δράσεων και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων το Μουσείο έγινε ενός έτους.
Η είσοδος στις δράσεις είναι ελεύθερη.
 Πληροφορίες: www.technopolis-athens.com

Εβδομάδα δράσεων στην πόλη της Καρδίτσας

Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης - φωτισμού



Η ευρυζωνικότητα και ο ρόλος της στην ανάπτυξη, οι τεχνολογίες πληρο-
φορίας και επικοινωνιών και οι πολυάριθμες εφαρμογές τους στην κα-
θημερινή ζωή ήταν, μεταξύ άλλων, τα θέματα που συζητήθηκαν χθες  στο 
συνέδριο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα 
«Επιταχύνοντας την εξάπλωση των δικτύων επόμενης γενιάς: ένας πυ-

λώνας για την ψηφιακή ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο 
Μέγαρο στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.
Ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχ. Παπαδόπουλος κηρύσσοντας την έναρ-
ξη του συνεδρίου τόνισε ότι η ψηφιακή οικονομία και οι ευρυζωνικές 
υποδομές είναι το όχημα προς την ανάπτυξη. Είναι τα μέσα που θα επι-
τρέψουν τη μετάβαση σε μια οικονομία υπηρεσιών και θα επιτρέψουν τη 

δημιουργία μιας νέας γενιάς υπηρεσιών, εφαρμογών και προϊόντων προς 
εξαγωγή, πέρα από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διεθνή αγορά. 

Ειδικότερα, ανέφερε πως οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών 
αποτελούν την λύση στην κρίση και μπορούν να συμβάλλουν στην ανα-
ζωογόνηση τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ελληνικής οικονομίας.Ο κ. 
Παπαδόπουλος επεσήμανε πως «η καλύτερη χρήση και διαχείριση δε-
δομένων του δημοσίου τομέα μπορεί να διευκολύνει την καθημερινότη-
τα των πολιτών, να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
και να επιφέρει εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 140 εκατομμυρίων 
ευρώ».
Από την πλευρά της, η διευθύντρια του γραφείου του Γενικού Γραμμα-
τέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Ιωάννα Σαμπράκου, αναφέρθηκε 
στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο 
μέχρι τις 20 Απριλίου. Το σχέδιο, όπως ανέφερε η Ιωάννα Σαμπράκου, 

περιλαμβάνει πρωτοβουλίες, δράσεις, όπως το έργο για την ολοκλήρωση 
των μητροπολιτικών δακτυλίων σε 48 πόλεις και 3700 σημεία ενδιαφέ-
ροντος με τα εθνικά δίκτυα, το έργο για την παροχή δωρεάν πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο μέσω WiFi σε όσο το δυνατόν περισσότερα δημόσια κτίρια 
σε όλη την Ελλάδα κ.α. Η αρμόδια επίτροπος Νέλι Κρουζ σε μήνυμά της 
που προβλήθηκε στην έναρξη του συνεδρίου για τα δίκτυα νέας γενιάς 
στην Αθήνα τόνισε πως «το διαδίκτυο μπορεί να δημιουργήσει πέντε 
νέες θέσεις εργασίας για κάθε δύο που χάνονται». Και πρόσθεσε, πως 
«περισσότερη ευρυζωνικότητα σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει νέες θέσεις 
απασχόλησης. Τόσο η αρμόδια επίτροπος όσο και άλλα στελέχη της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής επέμειναν στο θέμα της ενίσχυσης των υποδομών 
νέας γενιάς και τη δημιουργία μίας «διαδικτυωμένης ηπείρου» μέχρι το 
2020, όπως και στο θέμα της δημιουργίας μίας ενιαίας τηλεπικοινωνια-
κής αγοράς. 

Την υπόσχεση ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου θα 
έχουν εξοφληθεί τα τιμολόγιά τους που αφορούν 
παραγωγή έως και τον Αύγουστο του 2013 έλα-
βαν οι εκπρόσωποι των παραγωγών φωτοβολτα-
ϊκών από τον υφυπουργό Μάκη Παπαγεωργίου, 
στη συνάντηση που είχαν μαζί του στο πλαίσιο 
της δυναμικής κινητοποίησης που οργάνωσαν 
έξω από το ΥΠΕΚΑ. Το δίκτυο energypress 
αναλυτικά δημοσίευσε ότι ο υφυπουργός ανέ-
φερε ότι μέσα στο Φεβρουάριο θα πληρωθούν 
τα τιμολόγια Ιουνίου, μέχρι τις 10 Μαρτίου τα 
τιμολόγια Ιουλίου και μέχρι το τέλος Μαρτίου 

τα τιμολόγια Αυγούστου. Όσον αφορά τον συμ-
ψηφισμό του ΦΠΑ, ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε 
ότι το έχει θέσει στο Υπουργείο Οικονομικών, 
χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει αποτέλεσμα. 
Οι παραγωγοί ζήτησαν επίσης να επιτραπεί στον 
ΛΑΓΗΕ για ένα 6μηνο να μην ζητάει φορολογι-
κή ενημερότητα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν 
οι παραγωγοί. Ζήτησαν επίσης την άμεση μεί-
ωση των επιτοκίων εκ μέρους των τραπεζών, 
σε εφαρμογή των όσων είχαν συμφωνηθεί όταν 
επιβλήθηκε η έκτακτη εισφορά. Σχετικά με το 
«new deal» ο κ. Παπαγεωργίου επανέλαβε ότι 

βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες 
και θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση μέχρι το τέ-
λος του Φεβρουαρίου. 

Στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, στην 65η στην 
Ευρωπαϊκή 'Ένωση και στην 204η παγκοσμίως, κατατάσσεται -με βάση 
την παρουσία του στον παγκόσμιο ιστό- το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη λίστα του διεθνούς οργανισμού Webometrics, 

για το πρώτο εξάμηνο του 2014. Ο οργανισμός παρακολουθεί από το 2004 
πάνω από 10.000 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως, τα 
οποία αξιολογεί με κριτήρια που αφορούν την παρουσία και τη δημοτι-
κότητα τους στον παγκόσμιο ιστό. 

Οι ευρυζωνικές υποδομές όχημα προς την ανάπτυξη  
Τονίστηκε στο συνέδριο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Υπόσχεση πληρωμών στους παραγωγούς  φωτοβολταϊκών

Διάκριση του ΑΠΘ
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 «Οι ηλεκτρονικές δημοπρατήσεις μπορούν να 
εξοικονομήσουν 100 δις ευρώ ανά έτος συνολικά, 
ενώ η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να μειώ-
σει το διαχειριστικό κόστος των φορέων του δημο-
σίου από 15 έως 20%» τόνισε ο Μ. Παπαδόπουλος.

«Το διαδίκτυο μπορεί να δημιουργήσει πέντε 
νέες θέσεις εργασίας για κάθε δύο που χάνο-
νται» είπε η αρμόδια επίτροπος Νέλι Κρουζ

Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας θα δώσει έμ-
φαση σε δράσεις για την ενίσχυση και την υπο-
στήριξη της ζήτησης για υπηρεσίες που αξιοποι-
ούν τις ψηφιακές τεχνολογίες και το διαδίκτυο 
τόνισε η Ιωάννα Σαμπράκου. 



Δυο κομμάτια έγινε την περασμένη εβδομάδα το ισπα-
νικό φορτηγό πλοίο Luno, το οποίο μετά από μηχανική 
βλάβη έμεινε ακυβέρνητο στις ακτές της χώρας των 
Βάσκων στον Ατλαντικό και εξαιτίας της μεγάλης 
θαλασσοταραχής προσέκρουσε στον κυματοθραύστη 
του Anglet, με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αυτή 
φωτογραφία. Ευτυχώς, από το ατύχημα, κανένα από τα 
12 μέλη του πληρώματος δεν έπαθε κάτι.

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ …
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ΚΥΝΗΓΟΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ

Την ώρα που όλοι οι άνθρωποι, μόλις ακού-
σουν για επερχόμενη καταιγίδα, αναζητούν 
ένα ασφαλές σημείο για καταφύγιο, ο Mike 
Hollingshead, μπαίνει στο αυτοκίνητό του και 
κινείται σε συνάντησή της!
Ο 37χρονος σήμερα φωτογράφος από τη 
Νεμπράσκα, διανύει κάθε χρόνο πάνω από 
20.000 μίλια προκειμένου να βρεθεί «πρό-
σωπο με πρόσωπο» με τις συχνά επικίνδυνες 
ακόμη και για τη ζωή του καταιγίδες. Αυτή η 

παράδοξη, για τους περισσότερους, ζωή, ξεκίνησε το 1999 και ως σήμερα έχει δημι-
ουργήσει ένα καταπληκτικό αρχείο φωτογραφιών και video, εντυπωσιακό, ταυτόχρονα 
και τρομακτικό, από ανεμοστρόβιλους, καταιγίδες, παράδοξους σχηματισμούς νεφών 
αλλά και του Σέλαος. Με δεδομένο ότι τα 3/4 των φαινομένων αυτών να ξεσπούν στη 
Βόρεια Αμερική - την αποκαλούμενη «Tornado Alley» - ο Hollingshead, όχι μόνο δεν 
χρειάστηκε να ταξιδέψει γι’ αυτό το σκοπό σε άλλη Ήπειρο, αλλά το αρχικό χόμπι του 
εξελίχθηκε σε πλήρη απασχόληση.
Στα 15 χρόνια που βρίσκεται στο περίεργο αυτό κυνήγι, εξελίχθηκε, απέκτησε ειδί-
κευση και θεωρείται ο καλύτερος στη φωτογράφηση των supercells, που σχηματί-
σουν ανεμοστρόβιλους, πιο συχνά την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι, ξεσπώντας σε 
καταστροφικούς mesocyclone. 
Ζει με την αδρεναλίνη, παραδέχεται, δεν επιτρέπει στον εαυτό του να φοβάται, ακόμη 
και όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με απειλή κατά της ζωής του. Σκέψη του είναι να 
νικήσει οποιαδήποτε καταιγίδα. 
Μικρό δείγμα της δουλειάς του είναι οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε, ενώ στην 
ιστοσελίδα του μπορεί κανείς να δει ένα πλήθος άλλων φωτογραφιών, κι ίσως ν’ 
αγοράσει κάποια. 

«Γεννήθηκαν» για στρατιωτικούς λόγους, αλλά ήδη 
χρησιμοποιούνται επωφελώς και για ειρηνικούς 
σκοπούς, όπως για παράδειγμα την παρακολούθηση 
της δραστηριότητας του ηφαιστείου Mt Sinabung στη 
Σουμάτρα της Ινδονησίας, μετά τη φονική έκρηξη (11 
νεκροί) η οποία ανατέθηκε στο συγκεκριμένο drome-
quadcopter. 

Βορειότερα, στις ακτές της Βρετάνης, η σφοδρή 
καταιγίδα που έπληξε για πολλοστή φορά εφέτος τη 
δυτική Γαλλία, προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες 
στην Quimperle (απ’ όπου και η φωτογραφία) και 
στο Morlaix, βυθίζοντας στα νερά δρόμους, σπίτια 
και εμπορικά κέντρα, αλλά και καθιστώντας … άνευ 
ρόλου τη συγκεκριμένη πινακίδα !



Με κλειστή την κεντρική θέρμανση είναι φέτος τον χειμώνα το 44% 
των πολυκατοικιών στης Αθήνας που έχουν λέβητες πετρελαίου. Την 
περίοδο 2012- 2013 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 33%. Αυτό προκύπτει 
από στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της Εταιρείας 
Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Χρ. Μπαλάσκας, ανακοινώνοντας το 
πρόγραμμα της εταιρείας για τη χρηματοδότηση του 50% του κόστους 
εγκατάστασης συστημάτων αυτονομίας για ζεστό νερό, μαγείρεμα 
και θέρμανση με φυσικό αέριο. Περίπου 250.000 διαμερίσματα στην 
Αθήνα αναζητούν λύση για τη θέρμανσή τους και όπως αναφέρθηκε, 
το υπουργείο ΠΕΚΑ ετοιμάζει αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να γίνει 
εύκολη η εγκατάσταση αυτονομίας στις πολυκατοικίες με κεντρική 
θέρμανση. Η ΕΠΑ δίνει μεγάλη σημασία στα προγράμματα αυτονομίας 
και έχει δεσμεύσει κεφάλαια 7 εκατ. ευρώ για να επιδοτήσει τέτοια 
συστήματα με το ποσό των 1200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με την ΕΠΑ, η μέση εξοικονόμηση από την καύση φυσικού 
αερίου έναντι του πετρελαίου είναι της τάξης του 44% ενώ η μείωση 
στο βιομηχανικό τιμολόγιο για το 2013 ήταν 12% σε σχέση με το 2012 
και για το οικιακό τιμολόγιο 11%. Παρ΄ όλα αυτά, λόγω της οικονομι-
κής δυσπραγίας αλλά και του ήπιου χειμώνα η συνολική κατανάλωση 
μειώθηκε κατά 11% με αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών 
της εταιρείας κατά 18% από 210 εκατ. ευρώ το 2012, σε 171 εκατ. 
ευρώ το 2013 και των κερδών μετά από φόρους κατά 31%. Δηλαδή, 
από 20,7 εκατ. ευρώ, το 2012 σε 14,2 εκατ. ευρώ το 2013. Αποτέλεσμα 
της ύφεσης αλλά και του εγκλωβισμού των νοικοκυριών σε συστήμα-
τα κεντρικής θέρμανσης που δεν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιή-
σουν λόγω της νομοθεσίας, σύμφωνα με τον κ. Μπαλάσκα, είναι και 
η μείωση κατά 33% των νέων συνδέσεων. Αντίθετα, οι επαγγελματικές 
συνδέσεις αυξήθηκαν κατά 27%.

Κλειστή η κεντρική θέρμανση στο 44% των πολυκατοικιών της Αθήνας

Την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας 
στο σύνολο του προσωπικού της παραγωγής 
(200 άτομα) σε σύνολο 263 εργαζομένων από τις 
17 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 31 Μαρτίου 2014, 
ανακοίνωσε η διοίκηση της Χαλυβουργικής ΑΕ 
στην Ελευσίνα. Διατηρεί σε απασχόληση μόνο 
την εμπορία σιδήρου και την φύλαξη των εγκα-
ταστάσεων. Ας σημειωθεί ότι για το διάστημα 
αυτό η εταιρεία θα συνεχίσει να πληρώνει το 50% 
του μισθού των διαθέσιμων, ενώ το υπόλοιπο θα 
συμπληρώνεται από τον ΟΑΕΔ. Όπως αναφέρει 
σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία, αδυνατώντας να 
αντιπαρέλθει του δύσκολου οικονομικού κλίμα-
τος στην Ελλάδα, του αυξημένου ενεργειακού 
κόστους και της πτώσης στη ζήτηση προϊόντων 
χάλυβα στην εγχώρια αγορά, θέτει σε διαθεσι-
μότητα έξι εβδομάδων τους εργαζομένους της. 
Όπως τονίζει η επιχείρηση, μετά από έξι χρόνια 
συνεχούς κρίσης, η Χαλυβουργική θέτει σε δια-
θεσιμότητα τους εργαζομένους της, έχοντας ως 
στόχο τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση της λει-

τουργία της, κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα δύσκο-
λο λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, 
της μειωμένης εξαγωγικής δραστηριότητας και 
της πτώσης στη ζήτηση προϊόντων χάλυβα. Την 
απόφαση καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ). «Για άλλη 
μια φορά οι εργοδότες βιομήχανοι επιχειρούν, 
με λαθεμένες και σπασμωδικές κινήσεις που κα-
ταγγέλλουμε, να μετακυλήσουν στους βιομηχα-

νικούς εργάτες τις συνέπειες της κρίσης», ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση. Εξάλλου, στηλιτεύει 
την «αδιαφορία της κυβέρνησης να εφαρμόσει 
ό,τι νομοθετεί, συγκεκριμένα τον Ν.4231/1-11-
2013, ο οποίος καθιέρωσε την διακοψιμότητα». 
Στην  ανακοίνωση της Χαλυβουργικής μεταξύ 
άλλων αναφέρεται ότι «από την αρχή της κρί-
σης, το 2008 μέχρι σήμερα η ζήτηση προϊόντων 
χάλυβα στην Ελλάδα έχει μειωθεί δραματικά. 
Συγκεκριμένα από 2.500.000 τόνους ετησίως 
προ κρίσης, η ζήτηση έχει καταβαραθρωθεί στο 
επίπεδο των 300.000 τόνων ήτοι 8 φορές λιγότε-
ρο. Αντίστοιχα μειώνονται η παραγωγή των προ-
ϊόντων της εταιρείας, οι πωλήσεις και ο τζίρος 
της ενώ οι ζημιές έχουν αυξηθεί και ανέρχονται 
σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα 
η εξαγωγική δραστηριότητα καθίσταται ολοένα 
και πιο ζημιογόνος, εξαιτίας πολλών παραγόντων 
ιδιαίτερα δε λόγω του ενεργειακού κόστους». 
Η εταιρία υποστήριξε ακόμη ότι  «παρά τη δρα-
ματική μείωση της κατανάλωσης από το 2008 και 
τη συσσώρευση έκτοτε μεγάλων ζημιών, η Χα-
λυβουργική δεν έθιξε στο ελάχιστο το εισόδημα 
και τις παροχές των εργαζομένων της, κι ήταν 
η μόνη εταιρία του κλάδου που δεν προέβη σε 

καμιά απόλυση ή διαθεσιμότητα εργαζομένων», 
καθώς επίσης ότι «με καταγραφή δεκάδων εκα-
τομμυρίων ζημιών το 2013 ανακοίνωσε κίνητρα 
και εφήρμοσε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου». 
Η ανακοίνωση τονίζει ακόμη ότι  «το εργοστάσιο 
της Χαλυβουργικής διαθέτει τεχνολογία αιχμής 
και χαρακτηρίζεται ως μια από τις πλέον σύγ-
χρονες μονάδες στον κόσμο. 

Παρά ταύτα και πέραν από την παραπάνω δυ-
σμενέστατη οικονομική συγκυρία, το υψηλό 
ενεργειακό κόστος (ηλεκτρική ενέργεια και φυ-
σικό αέριο), με το οποίο ως βιομηχανία εντάσε-
ως ενέργειας, επιβαρύνεται η χαλυβουργία στη 
χώρα μας, ακυρώνει τα παραπάνω πλεονεκτή-
ματα της εταιρείας και την καθιστά κατ' εξοχήν 
μη ανταγωνιστική ιδιαίτερα στην αγορά εκτός 
Ελλάδος».

Κύμα διαθεσιμότητας των εργαζομένων της Χαλυβουργική ΑΕ 
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«Το υψηλό ενεργειακό κόστος με 
το οποίο επιβαρύνεται η χαλυ-

βουργία στη χώρα μας, ακυρώνει 
τα πλεονεκτήματα της εταιρείας» 
υποστηρίζει εταιρική ανακοίνωση 

Οι εργοδότες βιομήχανοι επιχει-
ρούν να μετακυλήσουν στους βιο-
μηχανικούς εργάτες τις συνέπειες 
της κρίσης» καταγγέλλει η ΠΟΕΜ
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Μαραθώνια σύσκεψη Γ. Στουρνάρα με στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ- Απαλ-
λάσσονται από τον φόρο υπεραξίας όσοι κατέχουν ακίνητα πάνω από 
25 έτη- Ο πωλητής θα πληρώνει φόρο 7% επί τις τιμής πώλησης- Θα 
υπάρξει μεγάλη μείωση στα πρόστιμα • Άγνωστος ο χρόνος και το 
εύρος των αλλαγών στο υπουργικό συμβούλιο- ΜΙΝΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣ-
ΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ- Νέα δεδομένα από τη συμμετοχή 
υπουργών στα ψηφοδέλτια • «Χρυσή τομή» για ενοικιαστές και ιδιο-
κτήτες- ΜΕ 3ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
• Εκτός εργασίας έξι στους δέκα νέους- ΣΤΟ 28% Η ΑΝΕΡΓΙΑ.
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μέσω διαδικτύου η υποβολή έως 30 Μαΐου μαζί 
με τα δικαιολογητικά- «ΠΑΓΙΔΕΣ» ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟ-
ΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ • Νομοσχέδιο στη Βουλή για τις νέες συμβάσεις 
χωρίς την έγκριση της τρόικας- ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ • ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ- «ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΣΑΠΗΔΕΣ» Η ΤΡΟΪΚΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΟΚ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ- Θα κληθούν να πληρώσουν προκαταβολή φόρου 55% 
και για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες • ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 
2 ΔΙΣ. ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ- Για να πληρωθούν φόροι 
• ΧΑΘΗΚΑΝ 1 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2008- Νέο ρεκόρ 
ανεργίας τον Νοέμβριο, ανήλθε στο 28% • ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΑ ΣΤΡΕΣ ΤΕΣΤ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Ντάισελμπλουμ: Όσες αποτύχουν θα 
κλείσουν.
ΚΕΡΔΟΣ: Το ενεργειακό κόστος οδηγεί σε αδιέξοδο τις άλλοτε βα-
ριές βιομηχανίες- ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΤΣΙΜΙΝΙΕΡΕΣ!- Σε διαθεσιμότητα το 
προσωπικό της Χαλυβουργικής- Στην τρόικα πετάει το μπαλάκι το αρ-
μόδιο υπουργείο • Ναι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όχι στους αγρότες, 
λέει το υπουργείο Οικονομικών- «ΚΟΥΡΕΥΟΝΤΑΙ» ΦΟΡΟΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΦΟΡΟ- ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ- 
Μεγάλες εκπτώσεις στα πρόστιμα για δηλώσεις ΦΠΑ και διορθώσεις 
στον φόρο υπεραξίας ακινήτων- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΜΙΣΘΩ-
ΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ- Καταργείται με τροπολογία το σημερινό καθε-
στώς δωδεκαετών μισθώσεων επαγγελματικής στέγης.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ- 
Θα πληρώσουν προκαταβολή 55% στο σύνολο των φόρων για εισόδη-
μα από ακίνητα και από μισθό ή σύνταξη • Εισήγηση ευρωβουλευτή- 
ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
• Μετά και τη χθεσινή συνάντηση- ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΑΣΟΚ ΜΕ 
ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ «58»  • Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ- Παραιτή-
θηκε ο Λέτα και προωθείται ο Ρέντσι του Δημοκρατικού Κόμματος.
ΕΘΝΟΣ: ΤΕΛΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ- Για τα «παλιά» ακίνητα- 
Αντικαθίσταται από φόρο μεταβίβασης 7%- Τι θα ισχύσει για τη «νέα 
γενιά» των ακινήτων • Πρώτο βήμα από Βενιζέλο και «58»- ΣΥΜΦΩ-
ΝΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΛΙΣΤΑ ΤΗΣ «ΕΛΙΑΣ».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ξηλώνονται οι παράλογες φορολογικές δι-
ατάξεις- ΚΟΥΡΕΜΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΑΠΟ-
ΔΕΙΞΕΙΣ • ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: «ΧΑΣΑΠΗΔΕΣ ΟΙ ΤΡΟΪΚΑΝΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΑΝΕ 
ΣΤΟ ΨΑΧΝΟ» • Νέα πολιτική κρίση στην Ιταλία- ΕΡΙΞΑΝ ΤΟΝ ΛΕΤΑ, 
ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΜΑΤΕΟ ΡΕΝΤΣΙ • 1,4 εκατ. χωρίς δουλειά- 
ΣΤΟ 61,4% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Καταπέλτης ο εισηγητής 
του Ευρωκοινοβουλίου για την τρόικα και τα μνημόνια- ΚΑΤΑΣΤΡΕ-

ΨΑΤΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΩΡΕΣ- «Αυτή δεν είναι δουλειά χειρουργού, διότι 
ο χειρουργός γνωρίζει από ανατομία, είναι δουλειά χασάπηδων γιατί 
βάρεσαν στο ψαχνό…» • Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσί-
ας- ΜΟΝΟ ΤΟ 7,9% ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ • ΑΓΡΟΤΕΣ: 
ΜΠΛΟΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η Κομισιόν βάζει στο στόχαστρο τα αποθεμα-
τικά τους- ΝΕΑ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ- Πανευρωπαϊκό σχέδιο στο 
όνομα της… ανάπτυξης λίγο πριν από το νέο Eurogroup • 300 ΑΝΕΡ-
ΓΟΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ • Διαχρονικά δάνεια- 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ Η «ΤΡΥΠΑ» ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ζήτησε από τις ασφαλιστικές εταιρείες να τον ενη-
μερώσουν ποιοι έχουν έργα τέχνης- ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΑΛΙΝ Ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
• ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!- 28% Η ΑΝΕΡΓΙΑ.
ΕΣΤΙΑ: ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΗ ΕΚΛΟΓΟΛΟΓΙΑ- Σε δεύτερη μοίρα τίθεται η 
οικονομία.
Η ΑΥΓΗ: Στην Ευρωβουλή για την τρόικα- «ΧΑΣΑΠΗΔΕΣ»! • ΑΛΕ-
ΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ, Η ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Στοιχεία για την ανεργία- ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Καταγγελία- σοκ για τα όσα είπε καθηγητής της 
θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στο Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος: «ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ ΡΑΒΒΙ-
ΝΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ».
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«Η ΤΡΟΪΚΑ ΕΔΡΑΣΕ ΩΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ» 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-18 | 14 /02/2014

 «Κοινωνικό τσουνάμι» προκάλεσαν τα Μνημόνια σε Ελλάδα, 
Κύπρο, Πορτογαλία και Ιρλανδία, σύμφωνα με τον εισηγητή 
της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου για τον ρόλο της τρόικας 
Αλεχάνδρο Θέρκας. «Αυτές οι χώρες έχουν αντιμετωπίσει 
εκρηκτική αύξηση της ανεργίας σε επίπεδα ρεκόρ, μαζική 
εξαφάνιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και αύξηση του 
πληθυσμού που ζει στο όριο της φτώχειας, ιδίως μεταξύ των 
παιδιών». Η γνωμοδότηση θα ενσωματωθεί στο πόρισμα της 
διερευνητικής επιτροπής για τον ρόλο της τρόικας στις τέσσερις 
χώρες του Μνημονίου.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε μία τετραετία χάθηκαν δύο 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις τέσσερις αυτές χώρες, ενώ 
ο Θέρκας διαπιστώνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι έχουν 
«αχρηστευθεί» εξαιτίας της ανεργίας. Ο Ισπανός εισηγητής ζητεί 
να γίνει λεπτομερής καταγραφή από την Κομισιόν της ζημιάς 
που έχει προκληθεί στα συστήματα κοινωνικής προστασίας 
και να επιδιωχθεί η αποκατάσταση τους με την αύξηση του 
προγράμματος εγγύησης για τους νέους - αυτή τη στιγμή το 
πρόγραμμα εγγύησης έχει 6 δισ. στο ταμείο και η Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ζητεί να τριπλασιαστεί 
το νούμερο στα 20 δισ. ευρώ.
Ο Θέρκας που θεωρείται πολύ μαχητικός στην πτέρυγα των 
Σοσιαλιστών του Ευρωκοινοβουλίου θέλοντας να τονίσει ότι 
η τρόικα έκανε πολλά λάθη, κυρίως στις περικοπές εργασίας, 
παίρνοντας αποφάσεις χωρίς να συμβουλευτεί επιτροπές εργασίας 
και άλλους ειδικούς στο θέμα, τόνισε ότι έδρασε περισσότερο 
σαν «χασάπης που κόβει με μεγάλο μαχαίρι μεγάλα κομμάτια 
κρέατος, παρά σαν χειρούργος που γνωρίζει την ανατομία και 
είναι πολύ προσεκτικός στο τι μπορεί να κόψει». Σύμφωνα με 
τον εισηγητή Θέρκας έχουν γίνει πολλά λάθη από την πλευρά της 
τρόικας στα χρονοδιαγράμματα που έθεσαν για τις μεταρρυθμίσεις 
και συγχρόνως υποτιμήθηκαν οι κοινωνικές τους επιπτώσεις, 
ενώ συγχρόνως δεν προβλέφθηκε σωστά «η κατάρρευση της 
ζήτησης». Ο Θέρκας δήλωσε ότι οι χώρες αυτές χρειαζόντουσαν 
να μπούνε σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Η κριτική του είναι ότι τα 
«χέρια των χωρών αυτών ήταν δεμένα, χωρίς να μπορούν οι ίδιες 
να επιλέξουν τις μεταρρυθμίσεις που θέλουν να κάνουν».
Συγχρόνως χθες στο ευρωκοινοβούλιο το μέλος του εκτελεστικού 
συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μπενουάτ 
Κερ, δήλωνε στη διερευνητική επιτροπή για τον ρόλο της τρόικας 
στις χώρες προγράμματος της Ευρώπης «να μην κατηγορείτε 
τον πυροσβέστη για τη ζημιά από την πυρκαγιά». Ο κ. Κερ 
παραδέχθηκε ότι μπορεί να έγιναν λάθη στον χειρισμό της 
τρόικας αλλά παρόλα αυτά «οι χώρες θα ήταν σε πολύ χειρότερη 
κατάσταση χωρίς την τρόικα. «Οι ευρωβουλευτές στις ερωτήσεις 
τους προς τον κ. Κερ επέμειναν ότι η ΕΚΤ μπορεί να έκανε λάθος 
προτάσεις όσο αφορά τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα 
και αμφισβήτησαν την επιμονή της κεντρικής τράπεζας στο να μην 
κουρευτούν τα ελληνικά ομόλογα που κατείχαν ιδιώτες ώστε να 
μειωθεί το ελληνικό χρέος».
Στο τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται η ψηφοφορία για τα 

αποτελέσματα της διερευνητικής επιτροπής για τον ρόλο της 
τρόικας στις τέσσερις χώρες του Μνημονίου.

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-19 | 14 /02/2014

Ανατροπές αναμένεται να φέρουν στην αγορά οι προωθούμενες 
αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις επαγγελματικές 
μισθώσεις. Χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης 
ενημέρωσε την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ότι τις 
επόμενες ημέρες πρόκειται να καταθέσει σχετική τροπολογία στο 
νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φορέα Εσωστρέφειας, γεγονός που 
προκάλεσε τις αντιδράσεις του επιχειρηματικού και εμπορικού 
κόσμου.
Συγκεκριμένα, η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης 
προβλέπει τριετή διάρκεια σε μισθωτήρια που θα συνάπτονται 
μετά την ψήφιση του νόμου, προβλέποντας ωστόσο καθεστώς 
προστασίας για τις υφιστάμενες επαγγελματικές μισθώσεις έως τη 
λήξη τους.
Επίσης, με την τροπολογία θα περιορίζεται και η διαφορά στο 
ύψος των αποζημιώσεων που οφείλουν οι ιδιοκτήτες και οι 
ενοικιαστές για την πρόωρη λύση της μίσθωσης. Σήμερα, για τους 
ιδιοκτήτες είναι 24 μισθώματα, ενώ για τους ενοικιαστές ένα.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, οι προωθούμενες 
αλλαγές έχουν ήδη συμφωνηθεί με το ΠαΣοΚ, ωστόσο δεν 
υπάρχει ακόμη η οριστική έγκριση από την πλευρά της τρόικας.
Η εξέλιξη αυτή βρίσκει αντίθετους τους επιχειρηματίες - έμποροι 
εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους και κάνουν λόγο για 
μεγάλες ανατροπές που έρχονται στην αγορά. «Η τροπολογία 
αυτή, αν και ακόμα δεν την έχουμε δει στο σύνολο της, φαίνεται 
να είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση. Στις δυσκολίες που 
έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες πασχίζουν 
να επιβιώσουν στην κρίση για να μη βάλουν λουκέτο, έρχεται 
να προστεθεί η ανασφάλεια. Ανασφάλεια και για τις παλιές 
επιχειρήσεις, αλλά και για τις νέες», λέει ο πρόεδρος της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος 
(ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργος Καββαθάς.
Τόσο η ΓΣΕΒΕΕ όσο και η πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών 
και Συναφών Επαγγελμάτων υποστηρίζουν ότι θα υπάρξουν 
αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματικότητα. «Εξυπηρετούνται 
συγκεκριμένα συμφέροντα. Μια τροπολογία που προβλέπει 
τριετή διάρκεια δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τα πέντε χρόνια που 
δικαιολογεί η Εφορία για την απόσβεση μιας επένδυσης», 
σημειώνει ο κ. Καββαθάς.
Στην άλλη πλευρά, πάντως, βρίσκονται οι ιδιοκτήτες των 
επαγγελματικών ακινήτων που υποστηρίζουν την ανάγκη 
απελευθέρωσης της αγοράς, σημειώνοντας ότι το σημερινό 
καθεστώς παρέχει προνομιακή προστασία ορισμένων ισχυρών 
επαγγελματικών τάξεων. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι εξαιτίας 
του προστατευτισμού που ισχύει προς όφελος των ενοικιαστών 
και παρά τη μείωση των τιμών στην αγορά ακίνητων, κανένας 
επενδυτής δεν εμφανίζεται για αγορά επαγγελματικών ακίνητων.
- Οι ενστάσεις από την τρόικα 
ΤΟ ΘΕΜΑ των αλλαγών στο καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων 
είχε τεθεί από την τρόικα το περασμένο φθινόπωρο. Η τρόικα 
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ζητούσε την πλήρη απελευθέρωση με το αιτιολογικό ότι το ισχύον 
καθεστώς στην Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως προστατευτικό για τους 
ενοικιαστές εις βάρος των ιδιοκτητών προκαλώντας στρεβλώσεις 
στην αγορά.
Η ελληνική πλευρά είχε εξαρχής απορρίψει το ενδεχόμενο της 
πλήρους απελευθέρωσης προτείνοντας αρχικά ένα πλαίσιο που 
προέβλεπε την πλήρη προστασία των παλαιών μισθώσεων μέχρι 
τη λήξη του και την ενδιάμεση λύση για τις νέες επαγγελματικές 
μισθώσεις διάρκειας 6 συν 6 έτη, από 12 συν 4 έτη που είναι 
σήμερα. Την πρόταση αυτή απέρριψε εξαρχής η τρόικα. Στην 
αρνητική απάντηση της τρόικας ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής 
Χατζηδάκης αντιπρότεινε, κατά τις επαφές που έγιναν τον 
περασμένο Νοέμβριο, να παραμείνει ως έχει το καθεστώς στις 
υπάρχουσες εμπορικές μισθώσεις και να μειωθεί η διάρκεια των 
νέων συμβολαίων στα τρία χρόνια.
Η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκεται ήδη στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το 
αργότερο την επόμενη εβδομάδα.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδες 1-8 | 14 /02/2014

Σε ετοιμότητα για κινητοποιήσεις, αν χρειαστεί, βρίσκονται οι 
αυτοκινητιστές φορτηγών μετά τις μεγάλες αυξήσεις στα διόδια. 
Παράλληλα, ζητούν να έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση 
με εκείνη των αγροτών και ταυτόχρονα καλούν την πολιτεία να 
ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους στα ξένα φορτηγά στις εισόδους 
της χώρας αλλά και σε όλο το εθνικό δίκτυο. Κι όλα αυτά, τέσσερα 
χρόνια μετά την απελευθέρωση του κλάδου, τα αποτελέσματα της 
οποίας είναι ελάχιστα.
Όπως τονίζουν οι αυτοκινητιστές, το άνοιγμα της αγοράς 
των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, που συνοδεύτηκε 
από απεργίες διαρκείας, δεν έχει αποφέρει τα αναμενόμενα, 
απεναντίας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική: Έχουν εκδοθεί 
μόνο 63 νέες άδειες φορτηγών δημόσιας χρήσης σύμφωνα με 
το υπουργείο Μεταφορών, η πτώση του μεταφορικού έργου 
αγγίζει το 40%, ενώ πάνω από το 60% των αυτοκινητιστών είτε έχει 
αποσυρθεί είτε υποαπασχολείται.
Στα πενιχρά αποτελέσματα του μέτρου της απελευθέρωσης της 
αγοράς φορτηγών δημόσιας χρήσης αναφέρθηκε και δημοσίευμα 
του Bloomberg, το οποίο υπενθυμίζει πως οι μεταφορές, όπως και 
άλλα 300 περίπου επαγγέλματα, θα έπρεπε να είχαν ανοίξει στο 
πλαίσιο της συμφωνίας στήριξης που σύναψε η Ελλάδα με τους 
διεθνείς πιστωτές.
«Η μεταρρύθμιση δεν έχει ακόμη αποφέρει τα υποσχόμενα 
οφέλη λόγο ενός συνδυασμού πολιτικής κωλυσιεργίας από την 
πλευρά της Ελλάδας και μιας ύφεσης που έχει οδηγήσει σε 
απώλεια του 25% περίπου του ΑΕΠ από το 2008», επισημαίνει 
το Bloomberg, σχολιάζοντας παράλληλα πως οι περισσότερες 
ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου διαχειρίζονται μόνες τους τα 
logistics τους, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που 
στη συντριπτική τους πλειονότητα καλύπτουν με outsourcing την 
ανάγκη τους για logistics. «Επειδή οι ελληνικές Αρχές δίστασαν 
να προχωρήσουν στην απελευθέρωση για τρία χρόνια, η ζήτηση 

για υπηρεσίες και η αγορά "στέγνωσαν" και τώρα θα χρειαστεί 
περισσότερος χρόνος για να φανούν θετικά αποτελέσματα», 
δήλωσε ο σύμβουλος του ΣΕΒ κ. Μιχάλης Μητσόπουλος.
Ο συνολικός αριθμός στης Ελλάδα των ΦΔΧ και ΦΙΧ στην Ελλάδα 
είναι 1.3102.430 οχήματα, εκ των οποίων τα 1.270.430 είναι ΦΙΧ και 
τα 33.000 ΦΔΧ.
Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών Δ.Χ. μετά από πρόσκληση 
των Ομοσπονδιών του κλάδου πραγματοποίησαν γενικές 
συνελεύσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας προκειμένου να 
λάβουν αποφάσεις σχετικά με τις μορφές των κινητοποιήσεων 
τους. Οι ιδιοκτήτες φορτηγών εξουσιοδότησαν τους προέδρους 
των συνεργαζόμενων Ομοσπονδιών του κλάδου, ΠΣΧΕΜ κ. Π. 
Σκουλικίδη, Ομοσπονδία Β. Ελλάδος κ. Δ. Παντελίδη, ΠΟΕΜΙΦ 
κ. Γ. Παπούλια, Ομοσπονδία Ευβοίας κ. Θεοφ. Καρκαλή, 
Ομοσπονδία Θεσσαλίας Κενιρ. Ελλάδας & Δυτ. Μακεδονίας κ. Β. 
Τζιμόραγκα, να έχουν συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς 
Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών. Ανάλογα με το 
αποτέλεσμα θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις από τον κλάδο 
στην πανελλαδική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 
προσεχή Κυριακή.
Μεταξύ των αιτημάτων, πέραν της μείωσης των διοδίων, είναι 
η απογραφή των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, δεδομένου ότι 
υπολογίζονται σε 1.350.000 και από αυτά τα μισά χαρακτηρίζονται 
από τα ΦΔΧ παράνομα. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα 
ιδιωτικής χρήσης κάνουν υποκλοπή μεταφορικού έργου, ενώ την 
ίδια ώρα δεν καταβάλλουν παραστατικά και ΦΠΑ. Επίσης, ζητούν 
η φορολόγηση να είναι 15% και όχι 26% από το πρώτο ευρώ.
Μάλιστα στη συνάντηση που πραγματοποίησαν προχθές στα 
γραφεία της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας 
(ΟΦΑΕ), οι αυτοκινητιστές δήλωσαν αποφασισμένοι να στείλουν 
ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση, ζητώντας να πράξει και 
μάλιστα άμεσα, τα αυτονόητα. Όπως σημειώνουν, δεν ζητούν 
προνομιακή μεταχείριση, αλλά απαιτούν την πιστή εφαρμογή 
των νόμων που έχουν θεσπιστεί από το ελληνικό κράτος και 
εφαρμόζονται σε όλη την EE.
Παράλληλα τονίζουν ότι είναι αδιανόητο σε ένα ευνομούμενο 
κράτος η οποιαδήποτε επαγγελματική ομάδα να εκλιπαρεί την 
πολιτεία να εφαρμόσει τον νόμο. Στην αντίθετη περίπτωση, 
όπως τόνισαν όλοι οι συμμετέχοντες, είναι αποφασισμένοι να 
αντιδράσουν δυναμικά προκειμένου να προστατεύσουν την 
εργασία τους και την ίδια τους την επιβίωση.
Από κοινού αποφάσισαν, ότι παρά το γεγονός ότι είναι 
επιφυλακτικοί σε κινητοποιήσεις, ειδικά σε μία ιδιαίτερα δύσκολη 
περίοδο για την οικονομία και την κοινωνία, εντούτοις εάν οι 
εκκλήσεις τους προς την κυβέρνηση πέσουν για μία ακόμη φορά 
στο κενό, αυτές είναι μονόδρομος, όπως λένε, αφού πλέον έφτασε 
«ο κόμπος στο χτένι».
«Απαιτούμε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την ελάφρυνση 
των αυτοκινητιστών, όπως τη μείωση των τιμών των διοδίων, τη 
μείωση των ασφαλίστρων, τις ρυθμίσεις των φορολογικών και 
ασφαλιστικών εισφορών και τη δυνατότητα μεταβίβασης ΑΧ από 
τους ενήμερους οφειλέτες», τονίζεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα 
που εξέδωσαν οι αυτοκινητιστές, δηλώνοντας παράλληλα ότι 
βρίσκονται σε αγωνιστική εγρήγορση.


