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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά  
στη σελ. 3 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΕΤΑΑ

ΣΗΜΕΡΑ

 Σύμφωνα με την επίσημη προκήρυξη των εκλογών ΤΕΕ, που υπογράφει ο πρόεδρος ΤΕΕ 
Χρήστος Σπίρτζης, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ καλούνται να υποβάλλουν 
υποψηφιότητες έως τις 15 Οκτωβρίου 2013, όπως επίσης να προσέλθουν στις κάλπες για 
την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013. 
Ολόκληρη η προκήρυξη των εκλογών ΤΕΕ με αριθμό πρωτοκόλλου 17916/10.9.2013 
δημοσιεύεται σήμερα ως προσθήκη στο newsletter του ΤΕΕ. Αναλυτικά στις σελ 9-12

Οι Μηχανικοί στις κάλπες  
την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 

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
ΣΕΛ. 9 - 12  προκήρυξη εκλογών

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αφού δημι-
ούργησε στην συντριπτική του πλειοψηφία τα 
μείζονα προβλήματα της οικονομίας με τις 
επιλογές και πρακτικές του τα προηγούμενα 
χρόνια, οδεύει προς τον αφελληνισμό του. 
Τα warrants (= τίτλοι που δίνουν στον κάτοχό 
τους το δικαίωμα να πληρώσει την τιμή εξά-
σκησης για να αποκτήσει μετοχές σε συγκε-
κριμένες ημερομηνίες στο μέλλον) γίνονται 
το "εργαλείο" για την αλλαγή της μετοχικής 
σύνθεσης  των τριών συστημικών τραπεζών 
που πραγματοποίησαν αυξήσεις μετοχικού 
κεφαλαίου με συμετοχή ιδιωτών. 
Νέοι μεγαλομέτοχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα εμφανισθόύν 
σε Εθνική, Πειραιώς και Alpha, αν οι επενδυ-
τές-κάτοχοι μεγάλων πακέτων warrants απο-
φασίσουν να τα ασκήσουν. Έτσι, μεγαλύτερος 
μέτοχος της Πειραιώς θα καταστεί η πορτο-
γαλική BCP (που κατείχε την απορροφηθείσα 
Millennium Bank) και μεγαλομέτοχος το αμε-
ρικανικό fund Baupost Group, στην Εθνική 
μεγάλη συμμετοχή θα αποκτήσει το ίδρυμα 
Λάτση, ενώ στην Alpha σημαντική παρουσία 
θα έχουν η Paramount, που ελέγχεται από την 
κρατική εταιρία επενδύσεων του Κατάρ και η 
Citigroup. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως π.χ. 
στην Τράπεζα Πειραιώς, το εξαιρετικά υψηλό 
ποσοστό συμμετοχής ξένων, μπορεί να οδηγή-
σει ακόμη και σε αλλαγή της διοίκησης, ενώ 
στις υπόλοιπες το πιθανότερο είναι να δούμε 
ανασύνθεση του ΔΣ.
Όλα αυτά, ενδεχομένως να ισχυριστεί κά-
ποιος, ελάχιστα ενδιαφέρουν τους μηχανι-
κούς, αλλά θα έχει κάνει μεγάλο λάθος. Γιατί 
σε πολύ μεγάλο βαθμό, η ανάκαμψη της ελλη-
νικής οικονομίας εξαρτάται από το μέλλον των 
τραπεζών που λειτουργούν στη χώρα μας.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για το ασφαλι-
στικό των Μηχανικών επιτυγχάνει το 
ΤΕΕ, αξιοποιώντας  κάθε δυνατότη-
τα βελτίωσης τόσο των όρων οικο-
νομικού διακανονισμού όσο και των 
συνθηκών εξυπηρέτησης  των σκλη-
ρά δοκιμαζόμενων διπλωματούχων 
μηχανικών της χώρας, προκειμένου 
να ρυθμίσουν και να εκπληρώσουν 
τις παλαιότερες και τρέχουσες 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. 
Συγκεκριμένα: 
-Με αξιοσημείωτη επιτυχία εφαρμό-
ζεται από το καλοκαίρι το νέο πρό-
γραμμα της Attica Bank, το οποίο 
προβλέπει ότι όλοι οι μηχανικοί 
μέλη του ΤΕΕ και οι ασφαλισμένοι 
στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, μπορούν να 
εξοφλούν τις εισφορές τους προς 
το ΤΕΕ και το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, σε 12 
άτοκες μηνιαίες δόσεις, μέσω της πι-
στωτικής κάρτας Attica Technocard 
Visa.
-Δύο νέες ευνοϊκές αποφάσεις, 
που αφορούν η πρώτη σε νέο «πά-
γωμα» της επιβολής των αυξήσεων 
στις ασφαλιστικές εισφορές των 
Διπλωματούχων Μηχανικών για το 
δεύτερο εξάμηνο του 2013 και η 
δεύτερη σε  αποπληρωμή παλαιότε-
ρων οφειλών έως σε 12 μηνιαίες δό-
σεις έλαβε πρόσφατα  το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΕΤΑΑ και τίθενται σε 
εφαρμογή. 
Οι δύο νέες αποφάσεις προστίθε-

νται στα αποτέλεσμα του διαρκούς 
αγώνα, που έχει αναλάβει ο τεχνι-
κός κόσμος, με επικεφαλής τον 
πρόεδρο του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, τα 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 
ΤΕΕ, τους τεχνικούς επιστημονικούς 
φορείς και τις συλλογικότητες των 
Μηχανικών κατά των επιθετικών και 
εξοντωτικών ρυθμίσεων εις βάρος 
των δοκιμαζόμενων από την οικονο-
μική κρίση και την ύφεση διπλωμα-
τούχων μηχανικών. 
Το ασφαλιστικό αποτελεί σταθερό 
μέτωπο διαρκούς αγώνα του ΤΕΕ 
και των Μηχανικών, ενώ για κάθε 
μικρό η μεγαλύτερο αποτέλεσμα 
δεν επιτρέπονται πανηγυρισμοί 
ούτε εφησυχασμός. Οι στόχοι εί-
ναι να ακυρωθούν οι εξοντωτικές 
ασφαλιστικές ρυθμίσεις αλλά και 
να αποκατασταθούν η λεηλασία του 
κοινωνικού ασφαλιστικού κεφαλαί-
ου της χώρας, τα αποθεματικά του 
ΤΣΜΕΔΕ και οι ιατρικές, ασφαλιστι-
κές  και κοινωνικές παροχές και τα 
δικαιώματα των μηχανικών.

Το ασφαλιστικό 
αποτελεί στα-
θερό μέτωπο 
διαρκούς αγώνα 
του ΤΕΕ και των 
Μηχανικών.

Ευνοϊκές ασφαλιστικές  
ρυθμίσεις για Μηχανικούς 



Αύριο 1 Οκτωβρίου 2013 εγκαινιάζεται στο 
Ηράκλειο Κρήτης η φωτογραφική έκθεση 
που διοργανώνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 
με την υποστήριξη του φωτογραφικού πρα-
κτορείου Noor και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης, «Urban Survivors» (Επιβιώ-
νοντας στις παραγκουπόλεις του κόσμου), 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηράκλειο 
- Πόλη Χωρίς Σύνορα». 
Πέντε πόλεις του αναπτυσσόμενου κόσμου, 
με τους κατοίκους τους να ζουν συνωστισμέ-
νοι σε παραγκουπόλεις, φωτογραφήθηκαν 
από πέντε φωτογράφους του πρακτορείου 
Noor: Ντάκα, Καράτσι, Ναϊρόμπι, Μαρτισάν 
(Πορτ Ο Πρενς) και Γιοχάνεσμπουργκ. 
Η έκθεση θα διαρκέσει όλο τον Οκτώβριο 
και θα είναι ανοικτή για το κοινό Δευτέρα ως 

Παρασκευή από τις 10 π.μ. ως τις 5 μ.μ. ενώ 

κάθε Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι ως τις 

8 το βράδυ.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

4-6
Οκτωβρίου

2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 10ο Διεθνές Συνέδριο Σημειω-
τικής: «Κόσμοι που αλλάζουν & Σημεία των 
καιρών» 
ΒΟΛΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  για τις εγκαταστάσεις επεξερ-
γασίας νερού και υγρών αποβλήτων
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Σημειωτική 
Εταιρεία, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 

Τμήμα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Παν. Θεσσαλίας, Τμήμα 
Χημείας ΑΠΘ, κ.ά. φορείς

25-27
Οκτωβρίου

2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το 
Παθητικό Κτίριο 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Παθη-
τικού Κτιρίου

25-27
Οκτωβρίου

2013

ΣΗΜΕΡΑ 30-09-2013

ΑΘΗΝΑ
➦  Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα 
και Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ) και 
το τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ διοργανώνουν 
σήμερα (στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών, 
στο Π. Ψυχικό), στις 17.30 μ.μ., ημερίδα - 
συζήτηση με θέμα: «Ανάπτυξη και Ποιότητα 
Κατασκευών. Πώς;»

➦  Αρχίζουν σήμερα –και ολοκληρώνονται 
αύριο- οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου 
που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμη-
ρίωσης (ΕΚΤ) με θέμα: "Innovative, Open 
and Economically Sustainable Models of 
Creative Production" . Το συνέδριο πραγ-
ματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
έργου "Creativity: Innovative Models of 
Production and Access" (CIMPA) και αφορά 
σε νέα μοντέλα καινοτόμων και οικονομικά 
βιώσιμων δομών δημιουργικής παραγωγής 
και επιχειρηματικότητας, τα οποία προ-
κύπτουν από την επιτυχημένη συνεργασία 
φορέων από τον επιστημονικό, τεχνολογικό 
και πολιτιστικό τομέα. 

Επιβιώνοντας στις παραγκουπόλεις του κόσμου

Ημερίδα με θέμα: «Δυνατότητες και ευκαιρίες για τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Ευρω-
βουλευτές, οι Δήμαρχοι όλης της χώρας, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Αρχών, Κρατικών 
και Ενεργειακών φορέων της Χώρας, αλλά και εκπρόσωποι  Ευρωπαϊκών φορέων, διοργα-
νώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  στην Αθήνα (Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης) 
τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013, (με ώρα έναρξης  11:30 πμ), με στόχο τη μεγαλύτερη προβολή 
και προώθηση των στόχων του Συμφώνου των Δημάρχων.
Σημειώνεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 
έργου SEAP PLUS που συμμετέχει, έχει ανακηρυχθεί, μέσω Σύμβασης με την Γενική Διεύ-
θυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια, Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των 
Δημάρχων και έχει αναλάβει μεταξύ άλλων να προωθεί την ένταξη των Δήμων σε αυτό. Το 
Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που παρέχει τη δυνατότητα στις 
τοπικές αρχές, αλλά και στους απλούς πολίτες, να συμμετέχουν στην προσπάθεια μείωσης 
των εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2). 
Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες:  Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου (τηλ. 210-
3291252-4, e-mail: sci-work@central.tee.gr)

«ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α 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

 «Επιστήμη παντός καιρού!»
Κάθε Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, η Δι-
αδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας του Ιδρύματος Ευγενίδου θα μυεί τους 
επισκέπτες στα μυστικά της Μετεωρολογίας. 
Στην ενότητα «Επιστήμη παντός καιρού!», 
η έκθεση θα παρουσιάζει τους παράγοντες 
που επηρεάζουν το κλίμα, τον τρόπο δημι-
ουργίας των νεφών, τις μεθόδους μέτρησης 
της δύναμης του ανέμου και άλλα πολλά 
ενδιαφέροντα για μικρούς και μεγάλους.
Ειδικότερα θα παρουσιάζει τις ενότητες: 
(13:30 - 14:10) Επίδειξη πειραμάτων με 
θέμα «Περί ανέμων και υδάτων». (15:30 
- 17:00) Διαδραστικό εργαστήρι με θέμα 
«Μελετώντας τους ανέμους» (αφορά στην 
κατασκευή ανεμοδεικτών και ανεμόμετρων).
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το ασφαλιστικό αποτελεί σταθερό μέτωπο διαρκούς αγώνα του ΤΕΕ 
και των Μηχανικών. Ο στόχος των πρωτοβουλιών και  δραστηριοτήτων, 
που έχει αναλάβει το ΤΕΕ είναι αφενός μεν να αξιοποιηθεί κάθε δυ-
νατότητα και μέτρο που θα βοηθήσει και θα ανακουφίσει τον σκληρά 
δοκιμαζόμενο τεχνικό και επιστημονικό κόσμο της χώρας να ανταπο-
κριθεί στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του αφετέρου δε να ανατρα-
πούν οι μνημονιακές αντιασφαλιστικές αποφάσεις και νόμοι, όλων 
των τελευταίων ετών,  που έχουν επιβληθεί. Δηλαδή να ακυρωθούν οι 
εξοντωτικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις αλλά και να αποκατασταθούν η 
λεηλασία του κοινωνικού ασφαλιστικού κεφαλαίου της χώρας, τα απο-
θεματικά του ΤΣΜΕΔΕ και οι ιατρικές, ασφαλιστικές  και κοινωνικές 
παροχές και τα δικαιώματα των Μηχανικών. Πιο αναλυτικά, οι  ευνοϊ-
κές ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό των Μηχανικών, που έχει πετύχει το 
ΤΕΕ έχουν ως εξής:    

Νέο πρόγραμμα εξόφλησης  εισφορών  
για τους Μηχανικούς 

Η Attica Bank στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και το ΕΤΑΑ - Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου 
προγράμματος το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών της προς τα μέλη τους. Με το νέο πρόγραμμα της Attica 
Bank, όλοι οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ και οι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ, μπορούν να εξοφλούν τις εισφορές τους προς το ΤΕΕ και το 
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, μέσω της πιστωτικής 
κάρτας Attica Technocard Visa. Η πιστωτική κάρτα Attica Technocard 
Visa, είναι ειδικά σχεδιασμένη για τους μηχανικούς και προσφέρει 
ένα από τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς. Η χορήγηση της πραγμα-
τοποιείται σε ένα από τα 80 καταστήματα του δικτύου της Attica Bank 
με γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες, αναφέρεται στη σχετική ανα-
κοίνωση. Η εξόφληση των εισφορών μπορεί να πραγματοποιείται, είτε 
μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Attica Bank, είτε τηλεφωνι-
κώς μέσω της υπηρεσίας phone banking. Οι δεσμοί της Attica Bank με 
το ΤΕΕ και τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ είναι μακροχρόνι-
οι και υλοποιούνται και μέσω άλλων προϊόντων και υπηρεσιών ειδικά 
σχεδιασμένων για τους μηχανικούς, όπως:
• Attica Technocard Visa,
• Καταθετικοί λογαριασμοί με ελκυστικά επιτόκια,
• Χρηματοδοτικά προγράμματα με χαμηλότοκα επιτόκια,
• Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).

Αναλυτική ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα «Εξόφλησης Εισφορών» 
προς το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ παρέχεται από το δίκτυο καταστημά-
των της Attica Bank, την ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr 
καθώς και στα τηλέφωνα 801-11-500900 και 210-3669000.

Δύο νέες αποφάσεις του ΔΣ ΕΤΑΑ  
για τους Μηχανικούς 

Δύο νέες ευνοϊκές αποφάσεις, που αφορούν η πρώτη σε νέο «πά-
γωμα» της επιβολής των αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές των 
Διπλωματούχων Μηχανικών για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και η 
δεύτερη σε  αποπληρωμή παλαιότερων οφειλών έως σε 12 μηνιαίες 
δόσεις έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ. 
Οι δύο νέες αποφάσεις προστίθενται στα αποτέλεσμα του διαρκούς 
αγώνα, που έχει αναλάβει ο τεχνικός κόσμος, με επικεφαλής τον 
πρόεδρο του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 
ΤΕΕ, τους τεχνικούς επιστημονικούς φορείς και τις συλλογικότητες 
των Μηχανικών κατά των επιθετικών και εξοντωτικών ρυθμίσεων εις 
βάρος των δοκιμαζόμενων από την οικονομική κρίση και την ύφεση 
διπλωματούχων μηχανικών. Ο αγώνας των Μηχανικών αναπτύχθη-
κε μέσω θεσμικών παρεμβάσεων του ΤΕΕ, με νομικές ενέργειες και 
δικαστικές προσφυγές κατά των παράνομων και αντισυνταγματικών 
ασφαλιστικών ρυθμίσεων που επιβλήθηκαν εις βάρος των Μηχανικών 
και με πολιτικές παρεμβάσεις  προς τους πολιτικούς αρχηγούς, τους 
αρμόδιους υπουργούς και τους εκπροσώπους των κομμάτων. Παράλ-
ληλα οργανώθηκαν στην Αθήνα και στην περιφέρεια αλλεπάλληλες 
και δυναμικές κινητοποιήσεις των Μηχανικών στην  κατεύθυνση της 
αναβολής και εντέλει ακύρωσης στην πράξη των εξωπραγματικών και 
εξοντωτικών ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέπουν οι  μνημονια-
κοί νόμοι των κυβερνήσεων της τελευταίας τριετίας. Ειδικότερα οι δύο 
νέες αποφάσεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ προβλέπουν:
Το ΕΤΑΑ θα αποστείλει ειδοποιητήρια για το β΄ εξάμηνο του 2013 σε 
περίπου 80.000 ασφαλισμένους των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ, με 
παλαιές τιμές, προ της εφαρμογής της διάταξης περί αυξήσεων στις 
ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ επί 
της σχετικής προσφυγής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 
Για την υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών 
έως 31/12/2012, εφόσον υφίστανται τρέχουσες ασφαλιστικές εισφο-
ρές μετά την 1/1/2013 είτε θα εξοφλούνται εφάπαξ πριν από την ημε-
ρομηνία υπαγωγής στην ρύθμιση είτε θα ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις. 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΣ ΕΤΑΑ 

Σταθερό μέτωπο αγώνα το ασφαλιστικό για το ΤΕΕ 

Αντιδράσεις για την κατάργηση της ΤΕΟ ΑΕ 
Την αντίθεσή τους στην κατάργηση του Τα-
μείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) εκφράζει η 
ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, ζητώντας  την ανάκληση της 
σχετικής απόφασης του υπουργού Υποδομών 
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη περί «λουκέτου» στον 
οργανισμό. Σε ανακοίνωσή του, το διοικητι-
κό συμβούλιο της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ εκφράζει 
τη στήριξη και την αλληλεγγύη του στους 
εργαζομένους της ΤΕΟ ΑΕ. Στη σχετική ανα-
κοίνωση σημειώνεται ότι: «Δηλώνουμε κατη-
γορηματικά ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι στην 
κατάργηση της ΤΕΟ ΑΕ, γεγονός που θα οδη-

γήσει τόσο στην απουσία της όποιας δυνατό-
τητας συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύ-
ου εξαιτίας της έλλειψης πόρων από τα διόδια 
και άλλα έσοδα, όσο και στην αποδυνάμωση 
του Δημοσίου, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των 
εσόδων των παραχωρησιούχων μέσω της ΤΕΟ 
ΑΕ. H Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένως 
προτείνει στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία 
την πραγματοποίηση του ελέγχου των διο-
δίων από την ΤΕΟ ΑΕ, η οποία διαθέτει ένα 
σύγχρονο αυτοματοποιημένο σύστημα, χω-
ρίς δυστυχώς να εισακουστεί μέχρι σήμερα, 

γιατί φαίνεται ότι τα διαπλεκόμενα μεγάλα 
συμφέροντα επιθυμούν και επιβάλλουν την 
ανεξέλεγκτη δράση τους, χωρίς κανέναν 
έλεγχο από φορείς του Δημοσίου» αναφέ-
ρουν. Η συνδικαλιστική οργάνωση αναφέρει 
ότι «θα στηρίξει με κάθε μέσο και τρόπο τον 
αγώνα των εργαζομένων της ΤΕΟ ΑΕ ώστε να 
μην οδηγηθούν ακόμη 129 οικογένειες στην 
ανεργία και την απόγνωση, προστιθέμενες 
στις άλλες εκατοντάδες της ΓΓΔΕ, του ΥΠΕΚΑ 
και τα εκατομμύρια των ανέργων της χώρας».
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ΡΕΚΟΡ 800.000 ΕΤΩΝ!

Λανθασμένη χαρακτήρισε ο ιδρυτής της 
Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, την απόφαση χρήσης 
του συνδυασμού Ctrl+Alt+Del ως εντολή για 
login σε ένα PC. «Θα μπορούσε να ήταν ένα 
και μόνο κουμπί. Αλλά ο τύπος που έκανε τον 
σχεδιασμό πληκτρολογίου από την ΙΒΜ δεν 
ήθελε να μας δώσει το ένα μας κουμπί» είπε,  
αποδίδοντας χωρίς περιστροφές την ευθύνη 
στην μεγάλη αμερικανική εταιρεία παραγωγής 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο συνδυασμός, θυμίζουμε, αρχικά χρησιμο-
ποιούνταν για να επανεκκινήσει έναν υπολο-
γιστή και έχει διατηρηθεί και στα Windows 
8, για να αποκτά ο χρήστης πρόσβαση στον 
task manager. Σε παλαιότερες εκδόσεις των 
Windows, χρησιμοποιείται για να μπορεί ο 
χρήστης να κάνει login στο σύστημα.

ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ

Το «Ζαλζάλα Κοχ» είναι το μυστηριώδες 
νησάκι που αναδύθηκε στη Θάλασσα της 
Αραβίας μετά το σεισμό των 7,7 βαθμών στο 
Πακιστάν. Έχει διάμετρο γύρω στα 170 μέτρα 
και επιφάνεια 22,7 στρεμμάτων. Η σύνθεσή 
του είναι λασπώδη ιζήματα και βράχια και η 
επιφάνειά του είναι αρκετά σταθερή ώστε να 
μπορεί κανείς να περπατήσει πάνω της.
Το «Ζαλζάλα Κοχ» εμφανίστηκε περίπου 100 
μέτρα από τις ακτές της πόλης Γκουαντάρ, 
αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επί-
κεντρο του σεισμού της περασμένης Τρίτης. Η 
φωτογραφία λήφθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου από 
δορυφόρο του γαλλικού συστήματος γεωσκό-
πησης Pléiades.

Η επιβράδυνση που παρατηρείται στην κλιματική αλλαγή από το 1998 και μετά, είναι απολύτως 
συμπτωματική, οφείλεται σε φυσικές διακυμάνσεις και δεν πρόκειται να διαρκέσει, ξεκαθαρίζει 
η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για το Κλίμα (IPCC), η οποία δημοσιοποίησε τη σύνοψη 
της έκθεση για το περιβάλλον (σ.σ. σήμερα θα αναρτηθεί το πλήρες κείμενό της στο www.
climatechange2013.org).
Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης, έχουν ως εξής:
Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα βρίσκεται σε επίπεδα που δεν 
έχει γνωρίσει ο πλανήτης εδώ και τουλάχιστον 800.000 χρόνια. Η αύξηση του CO2 κατά 40% σε 
σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα οφείλεται στην καύση ορυκτών καυσίμων.
Είναι πλέον «αναμφίβολο» ότι η μέση θερμοκρασία της Γης ανεβαίνει λόγω της αύξησης των 
αερίων του θερμοκηπίου και είναι «εξαιρετικά πιθανό» (κατά 95%), να οφείλεται στον άνθρωπο. 

Ως το τέλος του αιώνα 
η μέση επιφανειακή 
θερμοκρασία θα ανέβει 
κατά 0,3 έως 4,8 βαθμούς 
Κελσίου, σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, 
ανάλογα, βέβαια, με τα 
μέτρα που θα ληφθούν 
για τη μείωση των 
εκπομπών. Η διεθνής 
κοινότητα έχει ήδη συμ-
φωνήσει ότι η άνοδος της 
θερμοκρασίας δεν πρέπει 
να αφεθεί να ξεπεράσει 
τους 2,0 βαθμούς.
Οι πάγοι στην Ανταρκτική 

και στην Γροιλανδία, τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες, λιώνουν με ταχύ ρυθμό, ενώ οι παγετώνες στον υπόλοιπο κόσμο 
υποχωρούν σημαντικά. Το φαινόμενο είναι «πολύ πιθανό» ότι θα συνεχιστεί. Αυτά τα νεότερα 
δεδομένα υποδηλώνουν ότι η άνοδος της στάθμης των ωκεανών θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι 
είχε εκτιμηθεί στην προηγούμενη έκθεση του 2007. Ως το τέλος του αιώνα θα φτάσει τα 26 έως 
82 εκατοστά με καταστροφικές συνέπειες για τις παράκτιες περιοχές.
Τα ανώτερα στρώματα των ωκεανών είναι «ουσιαστικά σίγουρο» ότι θερμάνθηκαν το διάστημα 
1971-2010 και αυτή θα προχωρήσει αυτό τον αιώνα σε μεγαλύτερα βάθη, με ότι αυτό συνεπάγε-
ται στη θαλάσσια πανίδα.
Αντίθετα προς τις δυσοίωνες αυτές προβλέψεις, θετικό κρίνεται μόνο το γεγονός ότι η ατμό-
σφαιρα εμφανίζεται λιγότερο ευαίσθητη στο CO2 από ό,τι είχε εκτιμηθεί στην προηγούμενη έκ-
θεση το 2007. Οι εκατοντάδες επιστήμονες που συνέβαλαν στη σύνταξη του κειμένου παραδέ-
χονται ότι ο ρυθμός ανόδου της θερμοκρασίας μειώθηκε στο μισό κατά το διάστημα 1998-2012 
σε σχέση με το μέσο ρυθμό από το 1951 και μετά.
Αυτό, κυρίως, έδωσε λαβή σε αρκετά διεθνή ΜΜΕ και πολιτικούς στις ΗΠΑ, να υποστηρίξουν 
το επιχείρημα ότι η κλιματική αλλαγή, είτε δεν είναι υπαρκτή, είτε οφείλεται σε φυσικούς 
παράγοντες.
Η έκθεση της IPCC βασίστηκε στην επανεξέταση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και απευθύνεται 
στις κυβερνήσεις προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Παρά τις πολυετείς διαπραγ-
ματεύσεις από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα, η διεθνής κοινότητα έχει καταλήξει μόνο σε 
μια γενικόλογη συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι ως το 2015 πρέπει να έχει υπογραφεί μια 
συμφωνία που θα περιορίσει την άνοδο της θερμοκρασίας στους 2,0 βαθμούς έως το 2100.
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Γκι-μουν δήλωσε ότι η έκθεση είναι κλήση αφύπνισης για 
τις κυβερνήσεις, πολλές από τις οποίες εστιάζονται στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 
και αφήνουν το κλίμα σε δεύτερη μοίρα. «Η ώρα για δράση είναι τώρα» είπε.
Τον Απρίλιο θα ακολουθήσει ο δεύτερος τόμος της έκθεσης, στον οποίο θα καταγράφονται τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για το μετριασμό και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ΓΡΑΨΤΕ 
ΛΑΘΟΣ



Ο Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος θα αναλάβει πρόεδρος στο Ταμείο Αξι-
οποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), όπως ανακοι-
νώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. Μανιατόπουλος ήταν έως 
σήμερα πρόεδρος στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και μέ-
λος του εποπτικού συμβουλίου στον ΔΕΣΦΑ και πριν από τον διορισμό 
του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία για τη 
διατύπωση γνώμης από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα που διένειμε το υπουργείο Οι-
κονομικών, ο Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος είναι πρώην γενικός διευ-
θυντής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, 1986- 1995). 
Σήμερα, εκτός από την ΕΤΑΔ και τον ΔΕΣΦΑ, είναι μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου του ΙΟΒΕ, ειδικός σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ για θέμα-
τα ενέργειας, αναπληρωματικό μέλος του συμβουλίου αναιρέσεων του 
«Agency for the Cooperation of European Energy Regulators» (ACER, 
Slovenia), μέλος του «Club de Nice- Energie et Géopolitique», κ.λπ.
Έχει διατελέσει πρόεδρος του ΟΛΠ, της Μονάδας Διαχείρισης του Κοι-
νοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ), πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του ομίλου ΕΚΟ, πρόεδρος του ΟΣΚ, μέλος του Governing Board του 
International Energy Agency (IEA), πρόεδρος του European Energy 

Charter WG1, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ- Ελ. Βενιζέλος), μέλος επιτροπών του ΥΠΕΚΑ, 
μέλος και σύνδεσμος με το WEC (World Energy Council) της επιτροπής 
ενέργειας του TEE, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΟΤ, της 
Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), διαφόρων επι-
στημονικών εταιριών, συλλόγων, οργανώσεων, καθώς και πρόεδρος ή 
μέλος δ.σ. ιδιωτικών εταιριών. Έχει ασκήσει πολλαπλές άλλες κύριες 
ή παράλληλες επιστημονικές, επαγγελματικές, συνδικαλιστικές και πο-
λιτικές δραστηριότητες για ενεργειακά θέματα, θέματα οργάνωσης και 
διοίκησης, επενδύσεων, διεθνών σχέσεων κ.λπ. Έχει οργανώσει, προ-
εδρεύσει η συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής ή συντονιστής 
σε πολυάριθμες διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια επαγγελματικών και 
επιστημονικών ενώσεων, σε επιτροπές και συσκέψεις για θέματα Ενέρ-
γειας, στην Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Κόλπο, Κίνα κ.λπ. 
Έχει εκλεγεί γενικός γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 
και πρόεδρος ή μέλος πολλών συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέ-
ων. Είναι μηχανικός παραγωγής (Μ.-Η.) του Ε.Μ.Π., με μεταπτυχιακές 
σπουδές σε διοίκηση επιχειρήσεων, επιχειρησιακή έρευνα, οικονομία 
και στατιστική, στην Αθήνα και στο Παρίσι.

Ο Κ. Μανιατόπουλος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ

Αντισυνταγματική κρίθηκε από την Ολομέ-
λεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 
η τακτοποίηση των αυθαιρέτων νέας γενιάς 
με «πάγωμα» της κατεδάφισής τους για 30 
χρόνια, αφού καταβληθεί το σχετικό πρόστι-
μο. Επίσης, το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό 
στο σύνολό του τον σχετικό νόμο 4014/2011 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έρ-
γων και δραστηριοτήτων, τη δημιουργία 
του «Πράσινου Ταμείου» κλπ. Ειδικότερα, η 
Ολομέλεια των Συμβούλων της Επικρατείας 
έκρινε κατά πλειοψηφία ότι ο Ν.4014/2011 
είναι αντίθετος στο άρθρο 24 παράγραφος 
2 του Συντάγματος που προστατεύει το πε-
ριβάλλον, τον ορθολογικό πολεοδομικό 
σχεδιασμό, το οικιστικό περιβάλλον, κ.λπ  
Για την απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας περί αντισυνταγματικότητας του 
νόμου 4014/2011, το ΥΠΕΚΑ διευκρίνισε με 
ανακοίνωση του ότι η απόφαση του ΣτΕ, η 
οποία ήτα αναμενόμενη  «αφορά τις διατά-
ξεις του νόμου 4014/2011, οι οποίες έχουν 
παύσει πλέον να ισχύουν», ύστερα και από 
την σχετικά πρόσφατη ψήφιση του νέου νό-
μου 4178/2013, που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. 
Όπως επισημαίνεται, «μετά την πλήρη δη-
μοσίευση του σκεπτικού της απόφασης, το 
υπουργείο θα μπορεί να τοποθετηθεί ειδι-
κότερα». Υπενθυμίζεται δε, ότι οι πολίτες 
που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του 
Νόμου 4014/2011, θα μπορούν να ενταχθούν 
στις διατάξεις του νέου νόμου με συμψηφι-
σμό των προστίμων που έχουν καταβάλλει. 

Όπως αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση, 
«το ΥΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψιν την πάγια 
νομολογία του ΣτΕ, πρότεινε ένα νέο θεσμι-
κό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της αυθαί-
ρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισο-
ζύγιο, το οποίο ισχύει και λειτουργεί ήδη». 
«Η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ είχε από νωρίς δια-
γνώσει τα προβλήματα του νόμου 4014/2011. 
Για αυτό το λόγο επέλεξε, αντί άλλων διαθέ-
σιμων λύσεων, να καταρτίσει ένα νέο νόμο 
για την αυθαίρετη δόμηση και το περιβαλ-
λοντικό ισοζύγιο, με διαφορετική φιλοσοφία 

και σφαιρική αντιμετώπιση των ζητημάτων», 
επισημαίνεται. Τέλος υπενθυμίζεται ότι στο 
συγκεκριμένο νόμο περί αντιμετώπισης της 
αυθαίρετης δόμησης και περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου περιλαμβάνονται ήδη διατάξεις 
για όσους έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις 
του Νόμου 4014/2011, ή άλλων προγενέ-
στερων νομοθετικών ρυθμίσεων. Οι πολίτες, 
που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του 
Νόμου 4014/2011, θα μπορούν να ενταχθούν 
στις διατάξεις του νέου νόμου με συμψηφι-
σμό των προστίμων που έχουν καταβάλλει.

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ Ν. 4014/2011

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ για τα αυθαίρετα 
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αναξιοποίητα λόγω γραφειοκρατίας και 
ολιγωρίας 181 εγκεκριμένα σχέδια- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 10 ΔΙΣ. 
ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ • Προβλέπονται φορολογικές 

επιβαρύνσεις ύψους 1,5 δισ. και περικοπές 2,2 δισ.- ΜΕΤΡΑ 3,7 
ΔΙΣ. ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ • ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Οι μαρτυρίες και το πόρισμα που «φόρεσαν» χειροπέδες 
στη Χρυσή Αυγή- ΣΤΟ ΦΩΣ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ- Κυβερνητική 
πρωτοβουλία βάζει τέλος στις απειλές Μιχαλολιάκου για κάλπες.

ΕΘΝΟΣ: Όλοι οι διάλογοι από τον «κοριό» της Αντιτρομοκρατικής-  
ΤΟ… ΜΙΝΟΡΕ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ- Οι ομολογίες ενοχής, οι 
απειλές, ο πανικός μετά τη δολοφονία- Στα ίχνη αποθήκης με τον 
βαρύ οπλισμό της συμμορίας •  Άρειος Πάγος- ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 
ΠΟΡΙΣΜΑ- ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μαρτυρίες- φωτιά για την εγκληματική 
δράση της Χρυσής Αυγής- Ντοκουμέντο: Όλο το πόρισμα του 
Αρείου Πάγου και οι καταθέσεις μαρτύρων- «ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ 
ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟ» • Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΚΑΙ Ο ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ- Από τον «Φίρερ» Μιχαλολιάκο 
έως τα «τάγματα εφόδου»- Οι σχέσεις με τους Πακιστανούς  •  Τα 
πρώτα 24ωρα στα κελιά για τη συμμορία- ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ • ΕΚΛΟΓΕΣ: «ΟΧΙ» 
ΑΠΟ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΗΝ… ΠΡΙΖΑ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ- Η συνάντηση με τον 
Βενιζέλο στη Νέα Υόρκη- «Δωρεάν ρεύμα» για νοικοκυριά τάζει ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Μάρτυρες υπό προστασία 

αποκαλύπτουν τη ζούγκλα της Χρυσής Αυγής- ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ • Προϋπολογισμός 2014- ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 44 ΔΙΣ. 
ΕΥΡΩ!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ολόκληρο το πόρισμα και οι καταθέσεις των 
δυο μετανοημένων- ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΣ Ο ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΡΧΙΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το πόρισμα- φωτιά για την «εγκληματική 
οργάνωση»- Τι αναφέρει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
(σε εννέα σελίδες) για τους 32 κατηγορούμενους- ΚΑΙ ΤΩΡΑ;- Η 
σιωπή της αντιπολίτευσης και οι αντιδράσεις δικηγόρων και 
συνταγματολόγων.

ΕΣΤΙΑ: ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ- Αποφασισμένος φέρεται 
ο Πρωθυπουργός.

Η ΑΥΓΗ: Ο Αλ. Τσίπρας στο φεστιβάλ των νέων ΣΥΡΙΖΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΓΙΑ ΛΥΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Δεν είναι Έλληνες, ούτε Χριστιανοί, αλλά 
Σατανιστές και Αντίχριστοι- ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΙΚΗ ΣΤΟΑ ΤΟ «ΤΑΓΜΑ 
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ».
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 «ΠΑΓΩΜΕΝΑ» ΕΠΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ 10 ΔΙΣ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-7 | 30/09/2013

Έργα υψηλής προτεραιότητας με προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. 
ευρώ παραμένουν επί δύο χρόνια «παγωμένα» ή παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση τους, λίγους μήνες πριν η χώρα 
ξεκινήσει να υλοποιεί έργα της τέταρτης προγραμματικής περιόδου από 
το 2014- 2020. Πρόκειται για προγράμματα που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο των 181 έργων, ο οποίος είχε συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή από το 2011. Κριτήριο επιλογής τους αποτέλεσε το ύψος του 
προϋπολογισμού, αλλά και η σημασία τους για την ελληνική οικονομία, 
με στόχο να υπάρχει και ένας πιο ρεαλιστικός δείκτης (πλην της 
απορρόφησης) που να μετρά την πρόοδο του ελληνικού προγράμματος.
Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα έργων αυτής της κατηγορίας είναι οι 
τέσσερις μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, προϋπολογισμού 3,5 δισ. ευρώ.
Ύστερα από δυο και πλέον χρόνια καθυστέρησης, αναμένεται να πάρουν 
επισήμως το «πράσινο φως» της επανεκκίνησης από την Κομισιόν, 
στα μέσα του επόμενου μήνα. Εκτός των αυτοκινητόδρομων, όμως, 
καθυστέρηση παρουσιάζουν μεγάλα σιδηροδρομικά και περιβαλλοντικά 
έργα, προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 3,5-4 δισ. ευρώ, αλλά και 
μικρότερα έργα που θα μπορούσαν να επιταχύνουν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, όπως είναι το Κτηματολόγιο, το 
ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου των δημοσίων δαπανών, αλλά και η 
ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων.
Πιο συγκεκριμένα, σε κίνδυνο διακοπής, λόγω μηδενικής ή πολύ μικρής 
προόδου, βρίσκονται έργα όπως: 
Η δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Από το συνολικό 
προϋπολογισμό των 160 εκατ., δεν έχει διατεθεί ακόμη ούτε ένα 
ευρώ δαπάνης. Το πρόβλημα της καθυστέρησης και της απουσίας 
κτηματολογίου γίνεται φανερό καθημερινά, τόσο στην προσπάθεια 
προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία όσο και 
στις αποκρατικοποιήσεις.
Η δημιουργία Εθνικού Ληξιαρχείου, προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ, 
από τα οποία δεν έχει διατεθεί επίσης ένα ευρώ δαπάνης.
Η αποπεράτωση των γραμμών του προαστιακού σιδηρόδρομου για το 
κομμάτι από τον Πειραιά μέχρι και τις τρεις γέφυρες με προϋπολογισμό 
70 εκατ.
Στα έργα που εμφανίζονται με μεγάλες καθυστερήσεις, παραμένουν 
οι τέσσερις μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι (Μαλιακός Κλειδί, Ιονία Οδός, 
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 και Ολυμπία Οδός), οι οποίοι 
έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 3,5 δισεκ. ευρώ.
Από τα υπόλοιπα έργα τα οποία επί δύο χρόνια βρίσκονται σε 
καθυστέρηση, τα σημαντικότερα είναι: 
Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, προϋπολογισμού 
127 εκατ. ευρώ, η αναγκαιότητα του οποίου ήρθε στη δημοσιότητα με το 
χειρότερο τρόπο, από τα απανωτά black out στη Σαντορίνη.
Η δημιουργία δικτύου πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους με τις επιμέρους δημοσιονομικές Αρχές. Το έργο έχει σχετικά 
χαμηλό προϋπολογισμό (περίπου 45 εκατ. ευρώ), αλλά εμπίπτει σε μια 
από τις βασικές απαιτήσεις της τρόικας για τον καλύτερο έλεγχο των 
δημοσίων δαπανών.
Η αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αδήλωτης εργασίας 
είναι ένα ακόμη έργο μικρό σε προϋπολογισμό (περίπου 9 εκατ. ευρώ), 
αλλά μεγάλης σημασίας σε μια αγορά εργασίας με 1,35 εκατομμύριο 
ανέργους.

- Το έργο που αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικού κέντρου 
συνταγογράφησης (προϋπολογισμός 25 εκατ. ευρώ), το 
οποίο θα ολοκλήρωνε την όλη προσπάθεια για τη μείωση των 
υπερσυνταγογραφήσεων.
- Η επέκταση της γραμμής 3 του μετρό της Αθήνας, που αφορά 
στο κομμάτι από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Πειραιά, συνολικού 
προϋπολογισμού 934 εκατ. ευρώ. Στην ίδια κατηγορία και η κατασκευή 
του μετρό της Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ.
- Το έργο, προϋπολογισμού 127 εκατ. ευρώ, της αναβάθμισης του 
αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, και άλλα μικρότερα έργα 
αναβάθμισης στα λιμάνια της Πάτρας και του Κατάκολου.
Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η συμπλήρωση των κάθετων αξόνων 
της Εγνατίας προς το Αρδάνιο, ο Βόρειος Άξονας της Κρήτης και του 
βασικού οδικού δικτύου της Σαντορίνης.
- Το κλείσιμο και η αποκατάσταση 250 παράνομων ΧΑΛΑ σε όλη την 
Ελλάδα, στο οποίο έχουν διατεθεί συνολικά 150 εκατ. ευρώ, αλλά και 
τα έργα που θα διευκολύνουν τη διαχείριση υγρών αποβλήτων σε 120 
μικρούς δήμους της χώρας που έχουν εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1 
δισ. ευρώ.
- Το έργο που αφορά στις ενέργειες για την ανάπτυξη της κοινωνικής 
οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών. Ο 
προϋπολογισμός του έργου είναι 60 εκατ. ευρώ.
- Μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, όπως η γραμμή Ροδοδάφνη - Ρίο 
(προϋπολογισμός 640 εκατ. ευρώ), Τιθορέα - Λιανοκλάδι (450 εκατ. 
ευρώ), Αθήνα-Πάτρα (160 εκατ. ευρώ). Θεσσαλονίκη-Ειδομένη (70 εκατ. 
ευρώ), βρίσκονται επίσης σε καθυστέρηση υλοποίησης.

«ΞΕΣΠΑ» ΑΓΡΙΑ ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗ 1,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2014

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 48-49 | 30/09/2013

ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ αφαίμαξη για εκατομμύρια μικρομεσαίους 
επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους σχεδιάζουν η κυβέρνηση 
και η τρόικα με τον Προϋπολογισμό του 2014. Σύμφωνα με το προσχέδιο 
του νέου Κρατικού Προϋπολογισμού, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή 
την επόμενη Δευτέρα, το 2014 θα εφαρμοστούν νέα φοροεισπρακτικά 
μέτρα που θα έχουν ως στόχο την αφαίρεση άλλου 1,5 δισ ευρώ από 
τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των αυτοαπασχολουμένων, των 
μισθωτών και των συνταξιούχων.
Πρόκειται για μέτρα τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή με το 
φορολογικό νόμο 4110/2013, αλλά θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά 
μέσα στο 2014. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν:
 1. Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ και των 
πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα 
για όλους τους μη μισθωτούς φορολογούμενους, δηλαδή για τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τους εισοδηματίες.
2. Κατάργηση των περισσότερων εκπτώσεων και απαλλαγών στη 
φορολογία εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων, των 
αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών και των εισοδηματιών. Από το 2014 
θα πάψουν να εκπίπτουν κατά ποσοστό 10% από το φόρο που αναλογεί 
στο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου οι δαπάνες για ενοίκια, δίδακτρα 
φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής και τόκους στεγαστικών δανείων 
πρώτης κατοικίας.
Οι μόνες δαπάνες που θα εκπίπτουν από το φόρο θα είναι η διατροφή 
που καταβάλλεται σε περίπτωση διαζυγίου και οι δωρεές προς το 
Δημόσιο και προς ιδιωτικούς φορείς.
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Επιπλέον, τα έξοδα για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη θα 
εκπίπτουν σε ποσοστό 10% από το φόρο εισοδήματος, μόνο υπό την 
προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν το 5% του συνολικού δηλωθέντος ή 
τεκμαρτού εισοδήματος και μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το 
όριο αυτό! 
3. Σημαντική αύξηση της φορολογίας στα εισοδήματα των ατομικών 
επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των Εταιριών 
Περιορισμένης Ευθύνης, των Ομόρρυθμων, των Ετερόρρυθμων 
και των Ανώνυμων Εταιριών. Οι αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή οι 
φορολογούμενοι που ασκούν ατομικώς εμπορικές επιχειρήσεις, 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα, θα 
κληθούν να καταβάλουν εξοντωτικούς φόρους που θα υπολογιστούν 
με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ των καθαρών φορολογητέων 
εισοδημάτων τα οποία θα εμφανίσουν για το έτος 2013. Σε κάθε 
περίπτωση που το εισόδημα θα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, το 
υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 33%. Η τελική 
επιβάρυνση επί των καθαρών εισοδημάτων θα φθάνει σε πολλές 
περιπτώσεις το 40,3%(!), καθώς οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα 
επιβαρύνονται και με προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου 
οικονομικού έτους, η οποία θα προσαυξάνει τον κύριο φόρο (26% Χ 1,55 
= 40,3%).
Ακόμη και όσοι δηλώσουν ζημιές λόγω της οικονομικής κρίσης θα 
υποχρεωθούν να εμφανίσουν τεκμαρτά καθαρά κέρδη, με βάση τις 
«αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» για τα σπίτια στα οποία διαμένουν 
και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν! Επί των ανύπαρκτων αυτών 
«κερδών» θα φορολογηθούν κι αυτοί με 26% από το πρώτο ευρώ και με 
προκαταβολή φόρου 55%, που θα ανεβάζει την τελική επιβάρυνση στο 
40,3%! 
4. Αύξηση της φορολογίας των καθαρών κερδών των ομόρρυθμων και 
ετερόρρυθμων εταιριών που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β' 
κατηγορίας) από 20% σε 26% μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ και από 
20% σε 33% για το υπερβάλλον ποσό.
5. Αύξηση της φορολογίας των κερδών των ΟΕ. - Ε.Ε. που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ' κατηγορίας) από 20% σε 26%.
6. Αύξηση της φορολογίας των κερδών των Α.Ε. και των ΕΠΕ από 20% 
σε 26%. Η επιβάρυνση περιορίζεται από τη μείωση του συντελεστή 
φορολογίας των μερισμάτων από 25% σε 10%.
7. Πρόσθετα έσοδα θα προκύψουν επίσης από την αύξηση των 
παραβόλων για τις αγωγές (50 εκατ. ευρώ) και την αύξηση της 
φορολογίας των πλοίων (60 εκατ. ευρώ).

ΠΟΥΛΑΝΕ ΚΟΨΟΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδες 1-53 | 30/09/2013

Παιχνίδι απαξίωσης του ελληνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στήνεται τα τελευταία 24ωρα, με «διαρροές» για 
επιδιωκόμενο τίμημα που δεν θα ξεπερνά το 1/3 της αξίας των 
παγίων που έχει σήμερα ο ΑΔΜΗΕ.
Τις πληροφορίες φέρεται να διοχετεύουν στην αγορά μέλη 
της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ εν όψει της προσπάθειας 
ιδιωτικοποίησης των ενεργειακών υποδομών μέσα στο 2013, με 
πώληση του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος διαχειρίζεται 
υπό μονοπωλιακό καθεστώς το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Δηλαδή, τα περίπου 11.183 χιλιόμετρα υπέργειων, 

υπόγειων και υποθαλάσσιων γραμμών, υποσταθμών και κέντρων 
υψηλής και υπερυψηλής τάσης που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα 
μεταφέροντας ενέργεια από τους σταθμούς παραγωγής.
Σύμφωνα με τις «διαρροές» αυτές, παρ' ότι ακόμη δεν υπάρχει 
έκθεση αποτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή, η τρέχουσα αξία 
του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 
υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά τα 500-580 εκατ. ευρώ, όταν -σύμφωνα 
με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά και τις αποφάσεις της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας- η αποτίμηση των παγίων της ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. είναι υπερδιπλάσια.
Στον ισολογισμό χρήσης 2012, το ενεργητικό της εταιρείας 
υπολογίζεται στο 1,545 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια φτάνουν 
τα 935 εκατ. ευρώ. Παράλληλα και η ΡΑΕ, στην απόφαση που 
εξέδωσε πέρυσι για το ετήσιο κόστος συστήματος το 2012 και το 
2013, δέχεται πως ο μέσος όρος των απασχολούμενων κεφαλαίων 
του ΑΔΜΗΕ (RAV) ανέρχεται σε 1,461 δισ. ευρώ, χωρίς στο ποσό 
αυτό να συμπεριλαμβάνονται οι υπεραξίες που προέκυψαν από την 
αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στις 31.12.2009.
Πρακτικά, αν οι πληροφορίες για την αποτίμηση του ΑΔΜΗΕ 
έχουν βάση, σημαίνει ότι ο δυνητικός αγοραστής του 66% που θα 
πουλήσει το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό της ΔΕΗ (σ.σ. κατέχει το 100% 
της θυγατρικής) θα κληθεί να καταβάλει τίμημα μόλις 330-380 εκατ. 
ευρώ. Το τίμημα αυτό είναι κυριολεκτικά «ψίχουλα», όχι μόνο επειδή 
ο ΑΔΜΗΕ δαπανά κάθε χρόνο περί τα 80 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις 
επέκτασης και συντήρησης του δικτύου του, το οποίο αποτιμάται 
κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ, αλλά και επειδή ο μελλοντικός αγοραστής θα 
αποκτήσει σταθερά έσοδα 260 - 300 εκατ. ευρώ από τη διαχείριση 
του δικτύου και ετήσια κέρδη 116 εκατ. ευρώ (προϋπολογισμός 
ΑΔΜΗΕ για τα κέρδη του 2013).
Ανάλογη τακτική ακολούθησαν η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ και στην 
περίπτωση της ΔΕΣΦΑ, της εταιρείας που διαχειρίζεται το εθνικό 
σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου. Το 66% της εταιρείας κατέληξε 
κατόπιν διαγωνισμού στην αζέρικη Socar έναντι τιμήματος 4θθ εκατ. 
ευρώ, όταν η πάγια περιουσία της ΔΕΣΦΑ φτάνει στο 1,25 δισ. ευρώ 
και το συνολικό ενεργητικό της ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ τα 
ετήσια κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 112 εκατ. ευρώ (2012).
Ως « βαρίδια» για την αποτίμηση του ΑΔΜΗΕ παρουσιάζονται από 
τη μια τα υψηλά χρέη ύψους 1,3 δισ. ευρώ που έχει συσσωρεύσει 
η εταιρεία και αφετέρου η ανάγκη για τη χρηματοδότηση μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεων στο δίκτυο μεταφοράς που πρέπει να 
υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, με κυριότερες αυτές των 
διασυνδέσεων του νησιωτικού με το ηπειρωτικό σύστημα (Κυκλάδες, 
Κρήτη, Δωδεκάνησα κ.ά).
Πληροφορίες φέρουν την κυβέρνηση να εξετάζει νομοθετική 
ρύθμιση με την οποία θα απαλλάσσει τον ΑΔΜΗΕ από τα χρέη, τα 
οποία θα μεταφερθούν μαζί με τις συναλλακτικές του δραστηριότητες 
σε άλλη θυγατρική, ώστε να παραδοθεί χωρίς οικονομικά βάρη στον 
ιδιωτικό τομέα. Το νέο σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας, 
όπως συμφωνήθηκε με την τρόικα, προβλέπει ότι θα πουληθεί 
απευθείας μέσω διαγωνισμού το 66% της εταιρείας σε στρατηγικό 
επενδυτή, ενώ το υπόλοιπο 34% θα το αποκτήσει το Ελληνικό 
Δημόσιο, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν θα αποζημιώσει με 
ρευστό ή με άλλο τρόπο τη ΔΕΗ.
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Προκήρυξη εκλογών
και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έχοντας υπόψη: 
1) τις διατάξεις του Π.Δ. της 27-11/14-12-26 «Περί κωδικοποιήσεως των περί 
συστάσεως του ΤΕΕ κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
και ειδικότερα με τις διατάξεις του ΝΔ 783/1970, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 
του Ν. 36/1975, του Ν. 1486/1984, του άρθρου 5 του N. 1799/1988,  
του άρθρου 14 του Ν.2187/1994, της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2308/1995, του 
άρθρου 10 του Ν. 2833/2000 και του άρθρου 14 του Ν. 3481 /2006,
2) του Π.Δ. 7/2010 «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου της Ελλάδας»,
3) τις υπ' αριθμ. Α12/Σ31/2012 και Α2/Σ17/2013  αποφάσεις  της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών Μελών οργάνων του ΤΕΕ.
Οι εκλογές θα γίνουν σε όλη τη Χώρα την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 από τις  
8.00 το πρωί μέχρι τις  7.00 το βράδυ.  
Εφόσον υπάρχουν ψηφοφόροι που περιμένουν να ψηφίσουν, μπορεί να παρατα-
θεί η ψηφοφορία και μετά τις 7.00 το βράδυ.
Στις παραπάνω εκλογές θα εκλεγούν για την περίοδο 2014-2016:
α. Τα 155 αιρετά Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με γεωγραφική κατανομή.
Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που αντιστοιχεί σε κάθε 
Περιφερειακό Τμήμα και τις εξομοιούμενες με Τμήματα Περιφέρειες,  
όπως προσδιορίσθηκε με την υπ' αριθμ. Α2/Σ17/2013 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ είναι:

Ο αριθμός των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια για την Αντιπροσωπεία μπορεί να 
είναι αυξημένος κατά 50% του αριθμού των προβλεπομένων αντιπροσώπων και 
με στρογγύλευση στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον ο αριθμός αυτός είναι 
μέχρι δεκαπέντε (15). Στα Περιφερειακά Τμήματα ή εξομοιούμενες με Τμήμα 
Περιφέρειες, που ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι μεγαλύτερος από δεκαπέ-
ντε (15), ο αριθμός των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια μπορεί να είναι το πολύ ίσος 
με τον αριθμό των προβλεπομένων αντιπροσώπων.
β. Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων των Μελών του ΤΕΕ.
1) Πολιτικών Μηχανικών, 2) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 3) Μηχανολόγων Μηχα-
νικών, 4) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 5) Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 6) 
Χημικών Μηχανικών, 7) Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, 8) Ναυπηγών 
Μηχανικών και 9) Ηλεκτρονικών Μηχανικών, οι οποίες αποτελούνται από πέντε 
(5) Μέλη η καθεμία.
Τα ψηφοδέλτια όμως για κάθε Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνουν 
μέχρι οκτώ (8) υποψηφίους.

γ. Τα (4) τέσσερα αιρετά Μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών 
του ΤΕΕ με ισάριθμους αναπληρωματικούς.
Κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι (6) υποψηφίους.
δ. Τα (15) δεκαπέντε αιρετά Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει 
στην Αθήνα και τα πέντε (5) αιρετά Μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων που 
εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ με ισάριθμους 
αναπληρωματικούς.
Τα ψηφοδέλτια για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα μπορεί να 
περιλαμβάνουν μέχρι είκοσι τρεις (23) υποψηφίους.
Τα ψηφοδέλτια των Πειθαρχικών Συμβουλίων που εδρεύουν στην έδρα κάθε 
Περιφερειακού Τμήματος μπορεί να περιλαμβάνουν μέχρι οκτώ (8) υποψηφίους.
ε. Τα αιρετά Μέλη της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος.
Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος, όπως 
καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. Α2/Σ17/2013 απόφαση της Διοικούσας  
Επιτροπής του ΤΕΕ είναι ο ακόλουθος:

Αρ.Πρωτ. 17916/10.9.2013

1.  Νομός Αττικής 73

2.  Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 24

3.  Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 7

4.  Τμήμα Θράκης 3

5.  Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας 3

6.  Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 4

7.  Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας 6

8.  Τμήμα Νομού Μαγνησίας 3

9.  Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 4

10. Τμήμα Ηπείρου 4

11. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου 2

12. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης 4

13. Τμήμα Δυτικής Κρήτης 3

14. Τμήμα Πελοποννήσου 4

15. Τμήμα Νομού Κέρκυρας 2

16. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας 2

17. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου 3

18. Τμήμα Νομού Ευβοίας 2

19. Νομός Κυκλάδων 2

Σύνολο 155

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ ΕΚΛΟΓΕΣ 24-11-2013

1. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 60   

2. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 60

3. Τμήμα Θράκης  53

4. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας  45

5. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας  51

6. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας 60

7. Τμήμα Νομού Μαγνησίας 47

8. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 48

9. Τμήμα Ηπείρου 57

10. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου 35

11. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης 54

12. Τμήμα Δυτικής Κρήτης 48

13. Τμήμα Πελοποννήσου 59

14. Τμήμα Νομού Κέρκυρας  25

15. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας 35

16. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου 35

17. Τμήμα Νομού Ευβοίας 43
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N E W S L E T T E R

ΤΕΕ ΕΚΛΟΓΕΣ 24-11-2013

Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος κατανέμεται μεταξύ των Νομών της περιοχής κάθε Τμήματος, σύμφωνα  
με την παραπάνω απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, όπως παρακάτω:

1.Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Νομός Θεσσαλονίκης 42

Νομός Ημαθίας  3

Νομός Κιλκίς 3

Νομός Πέλλας 3

Νομός Πιερίας 3

Νομός Σερρών 3

Νομός Χαλκιδικής 3 

Σύνολο  60

2.Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

Νομός Αχαϊας 48

Νομός Ζακύνθου 3

Νομός Ηλείας 6

Νομός Κεφαλληνίας 3

Σύνολο  60

3.Τμήμα Θράκης

Νομός Ροδόπης 15

Νομός Έβρου 18

Νομός Ξάνθης 20

Σύνολο  53

4.Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

Νομός Καβάλας  28

Νομός Δράμας 17

Σύνολο  45

5.Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

Νομός Κοζάνης 35

Νομός Γρεβενών   4

Νομός Καστοριάς   6

Νομός Φλώρινας   6

Σύνολο  51

6.Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Νομός Λαρίσης 34

Νομός Καρδίτσας 11

Νομός Τρικάλων 15

Σύνολο  60

7.Τμήμα Νομού Μαγνησίας 47

8.Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

Νομός Φθιώτιδας 25

Νομός Βοιωτίας 15

Νομός Ευρυτανίας   3

Νομός Φωκίδας   5

Σύνολο  48

9.Τμήμα Ηπείρου

Νομός Ιωαννίνων 33

Νομός Άρτας 10

Νομός Θεσπρωτίας 4

Νομός Λευκάδας 3

Νομός Πρέβεζας 7

Σύνολο  57

10.Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου 35

11.Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Νομός Ηρακλείου 46

Νομός Λασιθίου 8

Σύνολο  54

12.Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Νομός Χανίων 37

Νομός Ρεθύμνου 11

Σύνολο  48

13.Τμήμα Πελοποννήσου

Νομός Αρκαδίας  11

Νομός Αργολίδας 10

Νομός Κορινθίας 15

Νομός Λακωνίας  6

Νομός Μεσσηνίας 17

Σύνολο  59

14.Τμήμα Νομού Κέρκυρας 25

15.Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας 35

16.Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου

Νομός Λέσβου 18

Νομός Σάμου 6

Νομός Χίου 11

Σύνολο  35

17.Τμήμα Νομού Ευβοίας 43

Τα ψηφοδέλτια για τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τμημάτων περιλαμβάνουν 
το πολύ ίσο αριθμό υποψηφίων, όπως προβλέπεται παραπάνω.
Όλα ανεξαιρέτως τα Μέλη του ΤΕΕ ψηφίζουν για την εκλογή: α) των Μελών της Αντι-
προσωπείας του ΤΕΕ που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη 
με Τμήμα Περιφέρεια στην οποία ψηφίζουν,  
β) του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και  
γ) των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων Μελών, αναλόγως της Ειδικότητας τους.
Τα Μέλη του ΤΕΕ με περισσότερες από μία Ειδικότητες, ψηφίζουν για όλες τις Επι-
στημονικές Επιτροπές των Ειδικοτήτων τους.
Τα Μέλη του ΤΕΕ που ανήκουν σε Περιφερεακά Τμήματα ψηφίζουν, εκτός από τα 
παραπάνω όργανα και για την εκλογή της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμή-
ματος και του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα. 
Η εκλογή των οργάνων αυτών περιορίζεται μόνο στα εκλογικά τμήματα της περιοχής 
του Περιφερειακού Τμήματος και δεν ψηφίζουν για τα όργανα αυτά οι εκλογείς που 
δεν ανήκουν στην αντίστοιχη περιοχή.
Τα Μέλη που ανήκουν στις εξομοιούμενες με Τμήματα Περιφέρειες ψηφίζουν και για 
το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα.
Τα Μέλη του ΤΕΕ που ψηφίζουν σε περιοχή που δεν ανήκουν, ψηφίζουν μόνο για 
τα κεντρικά όργανα του ΤΕΕ (Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Μελών ΤΕΕ και Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων Μελών ΤΕΕ).
Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει, από το συνδυασμό της 
προτίμησης του, τους υποψήφιους που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την 
εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια, μέσα στην περιοχή που ψηφίζει.
Αναλυτικά οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος στο ψηφο-

δέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ είναι, για κάθε Τμήμα ή εξομοιούμενη με Τμήμα 
Περιφέρεια, όπως παρακάτω: 

1. Νομός Αττικής  μέχρι  25
2. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας  12
3. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας   4
4. Τμήμα Θράκης   2
5. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας 2
6. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας   2
7. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας 3
8. Τμήμα Νομού Μαγνησίας   2
9. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 2
10. Τμήμα Ηπείρου    2
11. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου   1
12. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης   2
13. Τμήμα Δυτικής Κρήτης   2
14. Τμήμα Πελοποννήσου   2
15. Τμήμα Νομού Κέρκυρας   1
16. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας 1
17. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου 2
18. Τμήμα Νομού Ευβοίας   1
19. Νομός Κυκλάδων   1 
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Ακόμα μπορεί να βάλει και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους 
άλλων Περιφερειών του ίδιου συνδυασμού.
Για τα λοιπά όργανα του ΤΕΕ το ανώτατο όριο σταυρών προτίμησης ορίζεται όπως 
παρακάτω:

β) Δύο (2) σταυροί για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
γ) Τρεις (3) σταυροί για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.
δ) Οκτώ (8) σταυροί για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα και
ε) Τρεις (3) σταυροί για τα Πειθαρχικά Συμβούλια που εδρεύουν στην έδρα κάθε 
Περιφερειακού Τμήματος.
Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά Μέλη του ΤΕΕ, εφόσον α) δεν 
έχουν στερηθεί της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας τους και β) δεν έχουν 
καταδικασθεί, ούτε είναι υπόδικοι για αδικήματα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
Π.Δ. 611/1977 που έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση των αιρετών 
μελών οργάνων του ΤΕΕ.
Επίσης ως αιρετά Μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων μπορούν να εκλέγονται 
όσοι έχουν συμπληρώσει: α) για τα Πειθαρχικά Συμβούλια, δεκαπέντε (15) χρό-
νια άσκησης επαγγέλματος και β) για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, είκοσι 
(20) χρόνια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον κατοικούν στην Περιφέρεια της 
τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσας.
Μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων 
μπορούν να εκλέγονται, με τις ίδιες προϋποθέσεις και ομότιμα Μέλη του ΤΕΕ.

ΚΑΛΟΥΜΕ

όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι για οποιοδήποτε 
από τα παραπάνω αιρετά αξιώματα του ΤΕΕ, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότη-
τας μέχρι την 16.00 ώρα της 15ης Οκτωβρίου 2013.
Υποψηφιότητες που, για οποιοδήποτε λόγο, θα υποβληθούν μετά την προθεσμία 
αυτή, δεν γίνονται δεκτές.
Οι δηλώσεις υποψηφιότητας όλων των αιρετών οργάνων του ΤΕΕ υποβάλλονται:
α. Στο Κεντρικό Κατάστημα του ΤΕΕ στην Αθήνα για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, 
για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για το Πειθαρχικό Συμβούλιο  
που εδρεύει στην Αθήνα και για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.
β. Στα γραφεία κάθε Περιφερειακού Τμήματος για την Αντιπροσωπεία και το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος.

Στη δήλωση υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του 
υποψηφίου, δηλαδή: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, αριθμός μη-
τρώου Μέλους ΤΕΕ, ειδικότητα ή ειδικότητες του υποψηφίου, εφόσον υπάρχουν 
περισσότερες, η διεύθυνση της κατοικίας του (πόλη, οδός, αριθμός και αριθμός 
τηλεφώνου), το αξίωμα για το οποίο θέτει υποψηφιότητα, ο συνδυασμός που 
μετέχει ο υποψήφιος ή αν κατέρχεται στις εκλογές ως μεμονωμένος. Επίσης, 
υποχρεωτικά αναγράφεται και το Περιφερειακό Τμήμα ή η εξομοιούμενη με 
Τμήμα Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος και για την οποία ισχύει η 
υποψηφιότητα, όταν πρόκειται για υποψηφιότητα στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. 
Προκειμένου για την Αντιπροσωπεία των Περιφερειακών Τμημάτων αναγράφεται 
αντίστοιχα ο Νομός.
Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων  ισοδυναμούν με υπεύθυνες δηλώσεις προς την 
Αρχή, με όλες τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται κατά συνδυασμό με αίτηση του εκ-
προσώπου του συνδυασμού, αλλά στην περίπτωση αυτή  πρέπει να συνοδεύεται 
και από τις δηλώσεις όλων των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
Στις δηλώσεις αυτές, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο, πρέπει να περιλαμβάνεται και ο ορισμός του εκπροσώπου. Ο εκπρό-
σωπος του συνδυασμού  πρέπει να είναι τακτικό μέλος του ΤΕΕ. Κατ’ εξαίρεση,  
μπορεί εκπρόσωπος συνδυασμού να είναι ομότιμο μέλος στην περίπτωση κατά 
την οποία ο συνδυασμός τον οποίο εκπροσωπεί έχει υποψηφίους μόνο για 
το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή και τα Πειθαρχικά Συμβούλια. Η αίτηση 
περιέχει ακόμα τον τίτλο του συνδυασμού, που μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη 
φράση, που δεν αντιβαίνει στο νόμο ή τα χρηστά ήθη ή τα αρχικά των λέξεων τέ-
τοιας φράσης. Εφόσον ο συνδυασμός έχει και σήμα, πρέπει μαζί με την αίτηση, 
να υποβληθεί και το σήμα σε ψηφιακή και έντυπη μορφή και να έχει μέγιστες 
διαστάσεις ύψους 0,02μ. και πλάτους 0,168μ.
Έντυπα δηλώσεων υποψηφιότητας διατίθενται στα γραφεία του ΤΕΕ (κεντρικά 
και περιφερειακά), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ 
(www.tee.gr).
Δεν μπορεί να είναι κανείς υποψήφιος σε περισσότερους του ενός συνδυα-
σμούς. Επίσης, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερα από ένα Περιφε-
ρειακά Τμήματα ή εξομοιούμενες με Τμήμα Περιφέρειες ή σε περισσότερα από 
ένα από τα όργανα του ΤΕΕ, στα οποία τα Μέλη εκλέγονται με άμεση εκλογή. Δεν 
μπορεί επίσης μεμονωμένος υποψήφιος να περιλαμβάνεται και σε ψηφοδέλτιο 
συνδυασμού. Επίσης, δεν μπορεί να είναι κανείς υποψήφιος σε Αντιπροσωπεία 
ή Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος, αν δεν είναι Μέλος του 
Τμήματος αυτού. Τέλος, δεν μπορεί να είναι κανείς υποψήφιος σε Επιστημονική 
Επιτροπή Ειδικότητας, αν δεν έχει την αντίστοιχη Ειδικότητα.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος για κανέναν από τους 
συνδυασμούς, εκτός εάν ανακαλέσει μερικώς τη δήλωση του μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων υποψηφιοτήτων, δηλαδή μέχρι την 
16.00 ώρα της 15ης Οκτωβρίου 2013. Κατ' εξαίρεση μπορεί υποψήφιος για 
την Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος να είναι υποψήφιος και για την 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και σε περίπτωση εκλογής του διατηρεί και τις δύο θέ-
σεις. Επίσης, υποψήφιος για άλλα όργανα μπορεί να είναι και υποψήφιος για το 
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και για τα Πειθαρχικά Συμβούλια, σε περίπτωση 
όμως εκλογής του σε περισσότερα από ένα όργανα, επιλέγει μόνο μια θέση.

ΚΑΛΟΥΜΕ

όλα τα τακτικά Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας να προσέλθουν την 
24η Νοεμβρίου 2013 να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, η άσκηση του 
οποίου είναι υποχρεωτική για όλα τα Μέλη του ΤΕΕ. Η αδικαιολόγητη παράλειψη 
της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο, πειθαρ-
χικό παράπτωμα και συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής 29,50 ΕΥΡΩ, 
εκτός εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες παραμένει ατιμώρητος 
όποιος δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις για την 
εκλογή βουλευτών.
Κάθε Μέλος ψηφίζει στην έδρα του Νομού όπου βρίσκεται την ημέρα των 
εκλογών, ως εξής:

α) Αντιπροσωπεία Περιφερειακών Τμημάτων:

1. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας       μέχρι       20

2. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας                   »       20

3. Τμήμα Θράκης                                 »       18

4. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας             »        15

5. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας           »       17

6. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας   »        20

7. Τμήμα Νομού Μαγνησίας              »        16

8. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας        »        16

9. Τμήμα Ηπείρου                                 »       19

10. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου         »       12

11. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης            »       18

12. Τμήμα Δυτικής Κρήτης                    »       16

13. Τμήμα Πελοποννήσου                     »       20

14. Τμήμα Νομού Κέρκυρας               »          9

15. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας        »         12

16. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου        »        12

17. Τμήμα Νομού Ευβοίας                    »  15
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1) Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή Αττικής, στην Αθήνα σε εξήντα (60) 
εκλογικά τμήματα.
2) Τα Μέλη που βρίσκονται στην Περιφέρεια, ψηφίζουν στα Γραφεία του Περι-
φερειακού Τμήματος του ΤΕΕ, αν υπάρχει, ή αλλιώς στα Γραφεία των Υπηρεσιών 
Δόμησης των νησιώτικων περιοχών που αναφέρονται παρακάτω ή σε άλλο 
κατάλληλο χώρο που θα ανακοινωθεί με το πρόγραμμα των εκλογών. Ειδικότερα:
α) Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή Θεσσαλονίκης, ψηφίζουν στη Θεσσα-
λονίκη, σε είκοσι (20) εκλογικά τμήματα.
β) Τα Μέλη που βρίσκονται: 1) στην περιοχή των Σερρών (Νομός Σερρών) 
ψηφίζουν στις Σέρρες, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα 2) στην περιοχή της Πάτρας 
(Νομός Αχαΐας) ψηφίζουν στην Πάτρα, σε έξη (6) εκλογικά τμήματα, 3) στην 
περιοχή της Καβάλας (Νομός Καβάλας) ψηφίζουν στην Καβάλα, σε δύο (2) εκλο-
γικά τμήματα, 4) στην περιοχή της Ξάνθης (Νομός Ξάνθης) ψηφίζουν στην Ξάνθη, 
σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 5) στην περιοχή της Κοζάνης (Νομός Κοζάνης) 
ψηφίζουν στην Κοζάνη, σε τρία  (3) εκλογικά τμήματα, 6) στην περιοχή της Λά-
ρισας (Νομός Λαρίσης) ψηφίζουν στη Λάρισα, σε τέσσερα (4) εκλογικά τμήματα, 
7) στην περιοχή της Καρδίτσας (Νομός Καρδίτσας) ψηφίζουν στην Καρδίτσα, 
σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 8) στην περιοχή των Τρικάλων (Νομός Τρικάλων) 
ψηφίζουν στα Τρίκαλα, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 9) στην περιοχή του Βόλου 
(Νομός Μαγνησίας) ψηφίζουν στο Βόλο, σε τέσσερα (4) εκλογικά τμήματα, 10) 
στην περιοχή της Λαμίας (Νομός Φθιώτιδας) ψηφίζουν στη Λαμία, σε δύο (2) 
εκλογικά τμήματα, 11) στην περιοχή των Ιωαννίνων (Νομός Ιωαννίνων) ψηφίζουν 
στα Ιωάννινα, σε τρία (3) εκλογικά τμήματα, 12) στην περιοχή της Ρόδου (Νομός 
Δωδεκανήσου) ψηφίζουν στη Ρόδο, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 13) στην 
περιοχή του Ηρακλείου (Νομός Ηρακλείου) ψηφίζουν στο Ηράκλειο, σε πέντε 

(5) εκλογικά τμήματα, 14) στην περιοχή των Χανίων (Νομός Χανίων) ψηφίζουν 
στα Χανιά, σε τρία (3) εκλογικά τμήματα, 15) στην περιοχή της Καλαμάτας (Νομός 
Μεσσηνίας) ψηφίζουν στην Καλαμάτα, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 16) στο 
Νομό Αιτωλοακαρνανίας ψηφίζουν σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, από τα οποία 
το ένα στο Αγρίνιο (έδρα του Περ. Τμήματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και το άλλο 
στο Μεσολόγγι (πρωτεύουσα του Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και 17) στην περιοχή της 
Χαλκίδας (Νομός Ευβοίας) ψηφίζουν στη Χαλκίδα, σε τρία (3) εκλογικά τμήματα.
γ) Τα Μέλη που βρίσκονται στις νησιώτικες περιοχές: 1) Κω, ψηφίζουν στην Κω, 
2) Καλύμνου, ψηφίζουν στην Κάλυμνο, 3) Καρπάθου, ψηφίζουν στην Κάρπαθο, 
4) Νάξου, ψηφίζουν στη Νάξο, 5) Άνδρου, ψηφίζουν στην Άνδρο, 6) Μήλου, 
ψηφίζουν στη Μήλο, 7) Θήρας, ψηφίζουν στα Φηρά Θήρας, 8) Λήμνου, ψηφίζουν 
στη Μύρινα Λήμνου και 9) Ικαρίας, ψηφίζουν στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας.
Τα εκλογικά τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πάτρας, Καβάλας, Ξάνθης, 
Κοζάνης, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Βόλου, Λαμίας, Ιωαννίνων, Ρόδου, 
Ηρακλείου, Χανίων, Καλαμάτας, Κορίνθου και Χαλκίδας, θα εγκατασταθούν στους 
χώρους που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και θα ανακοινωθούν με το πρόγραμμα των εκλογών, που θα εκδο-
θεί από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ μέχρι την 14η Νοεμβρίου 2013.
Με το ίδιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί και η κατανομή των εκλογέων στα εκλογι-
κά τμήματα, με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με το επώνυμο τους.
Τα Μέλη του ΤΕΕ πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το 
δελτίο Μέλους του ΤΕΕ ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση τα Μέλη του ΤΕΕ μπορούν να απευθύνονται 
στα Γραφεία του ΤΕΕ, στα Γραφεία των Περιφερειακών του Τμημάτων και στα 
Γραφεία των Νομαρχιακών του Επιτροπών.

                             Ο Πρόεδρος 
      

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


