
Η ηλεκτρονική καθημερινή ενημέρωση των μηχανικών, το newsletter του ΤΕΕ, θα 
βρίσκεται ξανά μαζί σας από την 1η Σεπτέμβρη. Ευχόμαστε σε όλους καλόν Αύγου-

στο και καλή ξεκούραση, με λίγες αλλά καλές ειδήσεις.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μοναδικός ενδιαφερόμενος που κατέθεσε δε-
σμευτική προσφορά για την κατασκευή του Θρι-
άσιου Εμπορευματικού Κέντρου είναι, σύμφωνα 
με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κοινοπραξία 
της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ με την Goldair. Η ΓΑΙΑΟΣΕ, που 
διαχειρίζεται την έκταση των 588 στρεμμάτων, 
που παραχωρείται προχωρεί άμεσα σε αξιολό-
γηση της προσφοράς και αναμένονται σύντομα 
επίσημες ανακοινώσεις. Αν η οικονομική προ-
σφορά κριθεί συμφέρουσα, ο διαγωνισμός θα 

προχωρήσει με κατακύρωση στο συνεργαζόμενο 
σχήμα της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και της Goldair Handling. 
Τον τελικό λόγο βεβαια έχει σε κάθε περίπτωση 
το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα κληθεί να εγκρί-
νει τη σύμβαση αν ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί. 
Όπως αναμενόταν το τελευταίο διάστημα, παρά 
τις πολλαπλές παρατάσεις για την ολοκλήρωση 
του διαγωνισμού, η κινεζική COSCO δεν κατέθε-
σε προσφορά καθώς ενδιαφερόταν για μεγαλύτε-
ρο έργο από το προκηρυχθέν.

Αναρτήθηκε χθες 1/8/2016 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η από-
φαση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για 
την προκήρυξη εκλογών και την πρόσκληση για υπο-
βολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του Επιμελητη-
ρίου που θα διεξαχθούν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 
2016. Την επίσημη προκήρυξη και τα έντυπα υποβο-
λής υποψηφιοτήτων μπορείτε να βρείτε στην ειδική 

σελίδα «Εκλογές ΤΕΕ 2016: Επίσημες Ανακοινώ-
σεις: web.tee.gr/ekloges-tee-2016 του ιστοχώρου 
του ΤΕΕ, όπου θα δημοσιεύονται και όλα τα σχετικά 
επίσημα έγγραφα για την εκλογική διαδικασία το 
επόμενο διάστημα. 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για την προκήρυξη 
των εκλογών στις σελίδες 5-6-7.

ΣΗΜΕΡΑ Θριάσιο: Μοναδική προσφορά  
από Goldair-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Προκήρυξη εκλογών ΤΕΕ  
και πρόσκληση για υποβολή  

υποψηφιοτήτων

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή  
ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
 (Newsletter) TEE:

•  Προκήρυξη εκλογών ΤΕΕ και πρόσκληση 
για υποβολή υποψηφιοτήτων (σελ.1,5,6,7)

• Θριάσιο: Μοναδική προσφορά από 
Goldair-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (σελ.1)

• ΕΤΕ: Οι ΜμΕ στηρίζουν την απασχόληση 
(σελ.3)

• ΙΟΒΕ: Μικτά σήματα από τον Δείκτη 
Οικονομικού Κλίματος (σελ.3)

• Ενέργεια, μεταφορές και ύδατα στο επί-
κεντρο των συνομιλιών Ελλάδος – Βουλγα-
ρίας (σελ.4)

• ΟΠΕΜΕΔ, διαμεσολάβηση και ΤΕΕ 
(σελ.8,9,10)

• Διεθνή συνέδρια για τη διαχείριση της 
τρισδιάστατης γεωχωρικής πληροφορίας 
(σελ.2)

• Προσεχώς (σελ.2)

• Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.12)

• Αποκόμματα τύπου (σελ.13-14)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

  Συνδιοργάνωση 3 διεθνών συνεδρίων, 
ειδικότερα των: "11th International 3D GeoInfo 
Conference" (20 -21 Οκτωβρίου, 2016), "5th 
International FIG 3D Cadastre Workshop" (18-
20 Οκτωβρίου, 2016) και “3D indoor workshop” 
(19 Οκτωβρίου, 2016), θα πραγματοποιηθεί για 
πρώτη φορά στη χώρα μας.  Το διεθνές "Joint 
3D Athens Conference 2016” θα διεξαχθεί στην 
Αθήνα, από τις 18 ως τις 21 Οκτωβρίου 2016, 
στην Αίγλη Ζαππείου, συγκεντρώνοντας τις ση-
μαντικότερες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της 
τρισδιάστατης γεωχωρικής πληροφορίας. 
Αναλυτικότερα:
Το 11th 3D GeoInfo Conference, έχει ως στόχο 
να φέρει σε επαφή ερευνητές από τον ακα-
δημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία και τη διοίκηση 
σε διεθνές επίπεδο. Αντικείμενο του διεθνούς 
συνεδρίου είναι η διαχείριση της τρισδιάστατης 
γεωχωρικής πληροφορίας, προσεγγίζοντας 
διεπιστημονικά θέματα συλλογής 3D δεδομέ-
νων, προηγμένων μεθόδων 3D μοντελοποίησης, 
ανάλυσης 3D δεδομένων και 3D οπτικοποίησης. 
Το 5th International FIG Workshop on 3D 
Cadastres, γίνεται ανά διετία με θεματολο-
γία σχετική με τη λειτουργία τρισδιαστάσεων 
Κτηματολογίων, με 4D /5D Κτηματολόγια, με 
τη διάδοση & προτυποποίηση web-based 
Κτηματολογίων, με τη νομική διάσταση των 
3D Κτηματολογίων, τις “mega cities” και τις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Παράλληλα με το συ-
νέδριο, προγραμματίζεται 3D indoor workshop 
καθώς και θεματικές ενότητες με εισηγήσεις 
σεμιναριακού τύπου. 
Πληροφορίες: www.3dathens2016.gr, τηλ.: 
210.36.34.944

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορ-
γανώνει -το μήνα Σεπτέμβριο, 
στις Βρυξέλλες- τις παρακάτω 
ενημερωτικές ημερίδες:
- «Ενεργειακή Απόδοση», 19 
Σεπτεμβρίου 2016
Το περιεχόμενο της ημερίδας είναι 
δομημένο σε 8 διαφορετικές πε-
ριόδους, κάθε μία από τις οποίες 
παρέχει πολλές ευκαιρίες δικτύ-
ωσης, καθώς και την παρουσίαση 
ήδη επιτυχημένων έργων.
Η ημερίδα θα:
• παρέχει ενημέρωση σχετικά με την ευρωπαϊκή 
πολιτική για την ενεργειακή απόδοση.
• παρουσιάσει τις προτεραιότητες για την ενεργεια-
κή απόδοση της πρόσκλησης υποβολής προτάσε-
ων του Horizon 2020 Energy Efficiency 2017.
• παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς να γίνει 
η υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση.
• προσφέρει ειδικά εργαστήρια για κάθε τομέα 
χρηματοδότησης δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε 
συμμετέχοντα να συναντηθεί με την ομάδα 

ενέργειας EASME και να λάβει απαντήσεις στις 
ερωτήσεις του.
• δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
δικτυωθούν και να βρουν άλλους εταίρους στο 
έργο τους.
Την ημερίδα αναμένεται να παρακολουθήσουν 
περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες που 
προέρχονται από τις ενώσεις ΜΜΕ, επιχειρήσεις, 
ευρωπαϊκές και εθνικές επαγγελματικές ενώσεις, 
εμπορικά επιμελητήρια, ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα, πανεπιστήμια,  χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, κλπ 
Πληροφορίες και εγγραφές: https://
ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-
secure-clean-and-efficient-energy-info-
day
- «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες» του 
Horizon 2020, 23 Σεπτεμβρίου 2016
Πληροφορίες και εγγραφές: https://
ec.europa.eu/inea/en/news-events/
events/2016-information-day-horizon-
2020-smart-cities-and-communities

Η διαχείριση της  
τρισδιάστατης  

γεωχωρικής πληροφορίας 

Ενημερωτικές ημερίδες της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής, στις Βρυξέλλες
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Διεθνές συνέδριο Μετεωρολογί-
ας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Βιώσιμες Αγορές 
Ακινήτων-Πολιτικό Πλαίσιο και Αναγκαίες Μεταρ-
ρυθμίσεις"   
ΑΘΗΝΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με την Ελληνική 
Μετεωρολογική Εταιρεία 

Τ.Ε.Ε., σε συνεργασία με 
τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Τοπογράφων (FIG) και την 
Παγκόσμια Τράπεζα (WORLD 
BANK)

19-21
Σεπτεμβρίου

2016

19-20
Σεπτεμβρίου

2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Προσβασιμότητα στη Mάθηση 
των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες/Αναπηρία στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 
ΠAΤΡΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συ-
νεργασία με την Περιφέρεια 
Δυτ. Ελλάδος

23-24
Σεπτεμβρίου

2016
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Η αύξηση της απασχόλησης προκύπτει από το όλο και μεγαλύτερο εξωστρεφές 
και καινοτόμο κομμάτι των ΜμΕ, το οποίο δείχνει έτοιμο να αξιοποιήσει ακόμα 
και οριακά σημάδια ανάκαμψης της ζήτησης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα 
έρευνας της Εθνικής Τράπεζας. Παρακολουθώντας τη διαχρονική εξέλιξη του 
επιχειρηματικού κλίματος, επισημαίνεται στην έρευνα, παρατηρούνται σημάδια 
οριακής βελτίωσης, τα οποία ωστόσο δε φαίνονται επαρκή για να αναστρέψουν 
το συσταλτικό του χαρακτήρα, επισημαίνεται στην ίδια έρευνα. Συγκεκριμένα, 
αν και ο δείκτης εμπιστοσύνης των ΜμΕ παρουσίασε μικρή βελτίωση κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2016 (βελτιωμένος κατά 5 μονάδες σε σχέση με το δεύτερο 
εξάμηνο του 2015), παραμένει σε αρνητικά επίπεδα υποδηλώνοντας ότι το 
ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει περιοριστικό. Υπό αυτό το 
πλαίσιο των περιοριστικών συνθηκών, η περιορισμένη αύξηση της απασχόλη-
σης κατά την τελευταία διετία (1,4% ετησίως) ξεχωρίζει ως κομβική εξέλιξη. 
Στοχεύοντας στη διερεύνηση αυτής της τάσης, η έρευνα της ΕΤΕ εστιάζει στις 
ΜμΕ οι οποίες καλύπτουν το 57% της απασχόλησης στην Ελλάδα (έναντι 1/3 
κ.μ.ο. στην ΕΕ). Βάσει ερωτηματολογίου σε δείγμα 1.200 επιχειρήσεων, φαίνε-
ται ότι - μετά την καθίζηση της απασχόλησης κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης 
(-26% την περίοδο 2007-2012) - οι επιζούσες ΜμΕ πλέον αρχίζουν σταδιακά να 
προσλαμβάνουν, με τη μέση απασχόληση ανά επιχείρηση να αυξάνεται κατά 
3% την περίοδο 2012-2015 (7% σε όρους μισθωτής απασχόλησης). Η πορεία 
ανάκαμψης της απασχόλησης αναμένεται να συνεχιστεί στο μέλλον, καθώς οι 
θετικές προοπτικές βελτιώνονται διαχρονικά και υπερτερούν πλέον των αρνη-
τικών εκτιμήσεων. Συγκεκριμένα, πλέον το 18% του τομέα προσδοκά αύξηση 
της απασχόλησης το επόμενο εξάμηνο (από μόλις 8% το 2012), έναντι μόλις 11% 
που αναμένει μείωση απασχόλησης (από 30% το 2012). Αξιοσημείωτο είναι ότι 
η ανάκαμψη της απασχόλησης οφείλεται στο κομμάτι ΜμΕ που στηρίζεται σε 
χαρακτηριστικά εξωστρέφειας ή καινοτομίας, το οποίο αυξάνει σταδιακά το με-
ρίδιό του καλύπτοντας το 40% του τομέα ΜμΕ το 2016 από 30% το 2013. Συγκε-
κριμένα, η μέση μισθωτή απασχόληση των δυναμικών αυτών αυξήθηκε κατά 
περίπου 25% την τελευταία τριετία, έναντι σταθερότητας για τις παραδοσιακές 
ΜμΕ. Οι εξωστρεφείς και καινοτόμες ΜμΕ εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ο πυ-
λώνας ανάπτυξης και κατά το επόμενο έτος, καθώς σχεδόν το ½ αυτών δηλώνει 
ότι θα αυξήσει την απασχόληση του (έναντι μόλις 14% για τις παραδοσιακές 
ΜμΕ). Δεδομένης της υψηλής σημασίας του δυναμικού αυτού κομματιού των 
ΜμΕ για την αγορά εργασίας, σημειώνουμε ένα σημείο που εγείρει ανησυχίες: 
Τα 2/3 αυτού του κομματιού των ΜμΕ δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν έλλειμμα 
δεξιοτήτων στο απασχολούμενο προσωπικό τους(ποσοστό διπλάσιο σε σχέση 
με το αντίστοιχο για τις παραδοσιακές ΜμΕ) - υποδηλώνοντας δυσχέρειες 
εύρεσης προσωπικού που μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις 

ενός παγκόσμιου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Ιεραρχώντας τις αδυναμίες 
του προσωπικού τους, οι επιχειρήσεις εντοπίζουν ως βασικότερη το επίπεδο 
ψηφιακής εκπαίδευσης (29% των ΜμΕ), ακολουθούμενη από τις εξειδικευμένες 
γνώσεις (27% των ΜμΕ) και τις ικανότητες πωλήσεων (20% των ΜμΕ). Εστιά-
ζοντας στο θέμα του μισθολογικού κόστους, παρατηρείται μια οριακή αύξηση 
του μισθολογικού κόστους (3%) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (μετά 
από την κάθετη μείωση του κατά 47% την περίοδο 2007-2012), η οποία ωστόσο 
χαρακτηρίζεται θετική καθώς είναι αποτέλεσμα της αύξησης της μισθωτής 
απασχόλησης (7% κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας). Ενώ η απασχόληση 
στις ΜμΕ δείχνει σταδιακά να ανακάμπτει, οι πωλήσεις των ΜμΕ συνεχίζουν 
να συρρικνώνονται (13% την τελευταία τριετία). Ως αποτέλεσμα, το μισθολογικό 
κόστος ως ποσοστό των πωλήσεων ανήλθε στο 14,5% το 2015 από ένα σχεδόν 
σταθερό επίπεδο κοντά στο 12% κατά τη διάρκεια της έντονης πτώσης της 
οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο 2007-2012 (και έναντι περίπου 10% 
κ.μ.ο. στις - περισσότερο έντασης κεφαλαίου - ευρωπαϊκές επιχειρήσεις). Η 
αύξηση της απασχόλησης πριν την αύξηση των πωλήσεων μπορεί να ερμηνευ-
τεί ως λειτουργική προετοιμασία των ΜμΕ για επικείμενη άνοδο της ζήτησης, 
η οποία - λόγω αρνητικών εκπλήξεων οικονομικής συγκυρίας σε σχέση με τις 
επιχειρηματικές προσδοκίες - αποδείχτηκε πρόωρη. Όσον αφορά το επόμενο 
έτος, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων συγκλίνουν σε περαιτέρω αύξηση της 
απασχόλησης. Ωστόσο, οι πτωτικές πιέσεις στον μέσο μισθό και η εντατικοποί-
ηση της αξιοποίησης ελαστικών μορφών εργασίας αναμένεται να οδηγήσουν 
σε μικρή μείωση του μισθολογικού κόστους. Συνεπώς, από τα στοιχεία της 
ανάλυσης μας φαίνεται ότι οι ΜμΕ επιχειρούν να διορθώσουν την ταχύτερη 
άνοδο του μισθολογικού κόστους σε σχέση με τις πωλήσεις που πραγματο-
ποιήθηκε κατά την προηγούμενη τριετία, ωστόσο στοχεύουν να το επιτύχουν 
χωρίς να δημιουργήσουν συσταλτικές πιέσεις στην απασχόληση. Συνεπώς, 
οι ΜμΕ εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής για την ανάκαμψη της ζήτησης 
ώστε να αυξήσουν περαιτέρω την απασχόλησή τους. Συγκεκριμένα, από την 
έρευνά προκύπτει ότι το 92% των ΜμΕ θεωρεί ότι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας δε θα οδηγήσουν σε αύξηση της απασχόλησης - γεγονός 
που δεν εκπλήσσει, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις δεν επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από τη νομοθεσία της αγοράς εργασίας. Αντίθετα, το 51% θεωρεί την 
υιοθέτηση πολιτικών τόνωσης ζήτησης ως προαπαιτούμενο για την αύξηση της 
απασχόλησης, ενώ το 25% θεωρεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε άλλους 
τομείς (π.χ. νομικό περιβάλλον, πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, υποδομές) ως 
το στοιχείο που θα ξεκλειδώσει τη δυναμική της αγοράς εργασίας. Η έρευνα 
συγκυρίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με ημερομηνία Αύγουστος 2016, 
εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας.

Οριακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος 
αλλά και μικρή επιδείνωση της καταναλωτι-
κής εμπιστοσύνης καταγράφεται σε μηνιαία 
έρευνά που εκπονεί το Ίδρυμα Οικονομικών 
και Βιομηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ).  Συγκε-
κριμένα, όπως επισημαίνεται στην έρευνα, ο 
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα 
ανακάμπτει ελαφρά τον Ιούλιο, κινούμενος 
στις 90,9 (από 89,7) μονάδες, σε επίδοση 
υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής 
(82,1 μονάδες), όταν όμως είχαν επιβληθεί 
οι κεφαλαιακοί έλεγχοι στην οικονομία και 
είχε συμφωνηθεί με τους εταίρους ένα νέο 
πρόγραμμα οικονομικής στήριξης. Αναλυτι-
κότερα, στη Βιομηχανία, οι θετικές προ-

βλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς 
μήνες αποκλιμακώνονται, το ισοζύγιο στις 
εκτιμήσεις για τα αποθέματα διαμορφώ-
νεται οριακά υψηλότερα, ενώ οι αρνητικές 
εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση 
επιδεινώνονται. Στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές 
εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των 
επιχειρήσεων αμβλύνονται, ενώ οι εκτιμή-
σεις για την τρέχουσα ζήτηση παραμένουν 
δυσμενείς, με τις αισιόδοξες προβλέψεις για 
τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, να 
χάνουν ελαφρά έδαφος. Στο Λιανικό Εμπόριο, 
οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες 
πωλήσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα, όμως 
οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή 

τους επιδεινώνονται αισθητά, με το δείκτη των 
αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται, λόγω ρευ-
στοποιήσεων κατά την περίοδο των εκπτώσε-
ων. Στις Κατασκευές, αρνητικά κινούνται οι 
προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των 
επιχειρήσεων, αλλά και οι προβλέψεις για την 
απασχόληση. Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύ-
νη, η υποχώρηση του δείκτη είναι αποτέλε-
σμα των δυσμενέστερων προβλέψεων στην 
πρόθεση για αποταμίευση και την εξέλιξη της 
ανεργίας, αφού οι προβλέψεις των νοικοκυ-
ριών για την οικονομική τους κατάσταση το 
επόμενο 12-μηνο παραμένουν σχεδόν αμετά-
βλητες και βελτιώνονται οριακά σε σχέση με 
την οικονομική κατάσταση της χώρας.



Ενέργεια, μεταφορές και ύδατα στο επίκεντρο  
των συνομιλιών Ελλάδος - Βουλγαρίας

Με τη χθεσινή σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασί-
ας Ελλάδας-Βουλγαρίας, δημιουργείται η δυνατότητα για ένα 
νέο σημαντικό ξεκίνημα σε μια πολύ στενή και εποικοδομητική 
σχέση ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικές χώρες της Βαλκανικής 
Χερσονήσου, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε δηλώσεις του κατά την 
επίσκεψη στη γειτονική χώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Βούλγα-
ρος ομόλογός του Μπόικο Μπορίσοφ σημείωσαν τον ρόλο των 
δύο κρατών ως πυλώνες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. 
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι δύο λαοί, με πολύ βαθιές 
ρίζες παράλληλης πορείας, κάποιες φορές και διαφορών, έχουν 
τη σοφία να τις ξεπεράσουν και να σφυρηλατήσουν σχέση πολύ 
εποικοδομητική, αμοιβαία επωφελή για τους δυο λαούς και την 
περιοχή, που βρίσκεται σχεδόν πάντα σε εντάσεις, αλλά που ιδίως 
στις μέρες μας είναι μια περιοχή ιδιαίτερα αποσταθεροποιημέ-
νη. Τόνισε ότι Ελλάδα και Βουλγαρία μπορούν να αποτελέσουν 
πρότυπο εποικοδομητικής σχέσης, συνεργασίας δυο χωρών που 
βρίσκονται στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ για την προώθηση της ειρήνης 
και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ άλλων ο 
ίδιος επισήμανε «πόσο σημαντικό είναι το επόμενο διάστημα να 
διατηρήσουμε αυτή τη στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία, να 
την εμβαθύνουμε», υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «ως ευρωπαίος 
εταίρος θα παραμείνει στο πλευρό της Βουλγαρίας σε ό,τι αφορά 
ευρωπαϊκά ζητήματα ιδιαίτερης ευαισθησίας, όπως έκανε πάντα» 
και ευχαρίστησε τη Βουλγαρία για το ό,τι έμεινε στο πλευρό της 
Ελλάδας σε δύσκολες περιόδους, και στο προσφυγικό και στην 
οικονομική κρίση. Τόνισε, επίσης, ότι θα έχουν διαρκή και ανοικτή 
επαφή, συνεκτιμώντας τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, και 
ότι συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους για την καλύ-
τερη δυνατή αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού 
ζητήματος. Επιπλέον, να εντείνουν τη συνεργασία σε αστυνομικό 
επίπεδο και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, και στην κατοχύ-
ρωση της περιοχής μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας 
σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. 

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε ότι με το Ανώτατο Συμ-
βούλιο Συνεργασίας η συνεργασία εξειδικεύτηκε σε μια σειρά 
τομείς με την υπογραφή συμφωνιών: Κοινή Διακήρυξη της Τρίτης 
Συνόδου ΑΣΣ Ελλάδας-Βουλγαρίας, Κοινή Διακήρυξη για ενερ-
γειακή συνεργασία, Εκτελεστικό Πρόγραμμα μορφωτικής και 
Πολιτιστικής Συνεργασίας για την περίοδο 2016-2018 (Παιδεία-
Επιστήμη- Πολιτισμός), Κοινό Πρόγραμμα Δράσης στον τομέα του 
Τουρισμού για την περίοδο 2016-2018. Επισήμανε ότι στην κοινή 
διακήρυξη που υιοθέτησαν αποτυπώνεται η πρόθεση των δύο 
χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε διμερές, ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο, αλλά και μέσω τριμερών σχημάτων 
συνεργασίας. «Η ενεργειακή συνεργασία αναδεικνύεται πλέον στο 
κεντρικό πεδίο των σχέσεων μας με την προώθηση νέων διόδων 
και αγωγών παγκόσμιας σημασίας στην ευρύτερη περιοχή», είπε, 
τονίζοντας ότι η κατασκευή του διασυνδετήριου κάθετου άξονα, 
του IGB, ως τμήματος του κάθετου διαδρόμου αποτελεί έργο πρώ-
τιστης προτεραιότητας που θα ενισχύσει τη θέση των δυο χωρών 
στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής με πολλαπλά 
οφέλη. Σημείωσε ότι η Ελλάδα προχωρά για την αναβάθμιση του 
ενεργειακού ρόλου του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με τη 
δημιουργία σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG. Με τον 
κ. Μπορίσοφ, ανέφερε, συμφώνησαν για την ανάγκη να αξιοποι-

ήσουν τους ενεργειακούς πόρους ώστε αυτοί να μην αποτελούν 
αιτία διχασμού, αλλά ευκαιρία ειρήνης και συνεργασίας. Τόνισε 
ακόμη ότι η κοινή διακήρυξη για την ενεργειακή συνεργασία 
επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδουν και οι δυο πλευρές στον 
τομέα αυτό. Συμφώνησαν να αναδείξουν δυο σημαντικά λιμάνια, 
την Αλεξανδρούπολη ως σημαντικό λιμάνι του Αιγαίου και το 
Μπουργκάς ως ένα σημαντικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, να 
τα αναδείξουν συνδέοντας τα. Εντείνοντας τη συνεργασία στον 
τομέα των μεταφορών και της διασυνδεσιμότητας με μια ταχεία 
σιδηροδρομική γραμμή, θέλουμε να συνδέσουμε δυο σημαντικές 
θάλασσες, τη Μεσόγειο με τη Μαύρη Θάλσασσα, αναδεικνύοντας 
τη συνεργασία μας σε κομβικού χαρακτήρα στρατηγική συνεργα-
σία για την ευρύτερη περιοχή, σημείωσε. Από την πλευρά του, ο 
Βούλγαρος πρωθυπουργός είπε πως σε ό,τι αφορά την ενέργεια, 
έχει δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρέπει να δείξουμε ευελιξία, και 
προσέθεσε ότι συνάδελφοι τους από τις χώρες του Βίζεγκαρντ 
έχουν για γείτονες μόνο κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, «ενώ 
εμείς πρέπει να αναπτύξουμε τέτοια έργα που να μην αποκλείουν 
τα δύο κράτη μας». Τόνισε ότι η Αλεξανδρούπολη γίνεται πολύ ση-
μαντικό κέντρο της Ελλάδας, χαρακτήρισε την δημιουργία ταχείας 
σιδηροδρομικής γραμμής ως ένα έργο που θα συμβάλλει πολύ 
σημαντικά για τις εμπορικές συναλλαγές, την ανταλλαγή, μεταξύ 
των δύο κρατών, και ανέφερε πως η Βουλγαρία στο έδαφος της 
έχει κατασκευάσει ήδη τις απαραίτητες σιδηροδρομικές γραμμές 
και πρέπει να τοποθετηθούν οπτικά καλώδια. Όσον αφορά στην 
κατασκευή τερματικού σταθμού φυσικού αερίου, ο κ. Μπορίσοφ 
είπε ότι μπορούμε μαζί να πετύχουμε πολλά, σημειώνοντας ότι 
η Βουλγαρία έχει σύγχρονες δομές μεταφοράς φυσικού αερίου. 
«Εμείς μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα για την ανάπτυξη 
του δυναμικού της, και να πετύχουμε μια ασφάλεια και για τα δύο 
κράτη, δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μας παρακάμψουν», 
προσέθεσε. Στη συνάντηση των δύο ηγετών, τονίστηκε, επίσης, η 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το εξαιρετικά σημα-
ντικό ζήτημα των πλημμύρων στον Έβρο, όπως ανέφερε Αλέξης 
Τσίπρας, θέμα για το οποίο συμφώνησαν να αναζητήσουν λύσεις 
καθώς και την επιτάχυνση της έγκυρης προειδοποίησης επί τη 
βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο πρωθυπουργός της Βουλγα-
ρίας είπε ότι σχετικά με τα υδατοφράγματα συμφώνησαν να προ-
βούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λειτουργούν ομαλά τα 
συστήματα συναγερμού, καθώς επίσης η Βουλγαρία το φθινόπωρο 
να γεμίσει τις τεχνητές λίμνες της μόνο κατά 80%. Είπε ακόμη ότι 
τον Σεπτέμβριο οι δύο πλευρές θα οργανώσουν συναντήσεις με 
τους αγρότες και τα συνδικάτα για να μην υπάρχουν προβλήματα 
στα σύνορα. Ο τουρισμός ήταν επίσης ανάμεσα στα θέματα, που 
συζητήθηκαν, όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, και ειδικότερα η πολύ 
σημαντική αύξηση τουριστών ανάμεσα στις δύο χώρες (σ.σ. οι 
Βούλγαροι τουρίστες με προορισμό την Ελλάδα αναμένεται να 
ξεπεράσουν το 1 εκατ.). Σε αυτό θα συμβάλει ουσιαστικά το κοινό 
πρόγραμμα δράσης που υπεγράφη για τον τομέα του τουρισμού. 
Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να αναζητηθούν νέα πεδία 
εμπορικών συναλλαγών στους τομείς των αγροτικών προϊόντων 
και τροφίμων, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία 
ονομασιών προέλευσης, όπως είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός. 
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Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση  
για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ)
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Π.Δ. της 27-11/14-12-26 «Περί κωδι-
κοποιήσεως των περί συστάσεως του ΤΕΕ κειμένων δια-
τάξεων», 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 με-
λών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας»,
3) Τις υπ’ αριθμ. 13931/1.6.2016 και 18996/29.7.2016 
βεβαιώσεις της υπηρεσίας του ΤΕΕ, καθώς και την από 
26.7.2016 γνωμοδότηση (αριθμός πρωτοκόλλου ΤΕΕ 
18713/27.7.2016) του Γραφείου Δικαστικού του ΤΕΕ,
4) τις υπ’ αριθμ. Β3/Σ41/2015 και Α25/Σ21/2016 αποφά-
σεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ,
προκηρύσσουμε
εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών Μελών οργάνων 
του ΤΕΕ.
Οι εκλογές θα γίνουν σε όλη τη Χώρα την Κυριακή 20 
Νοεμβρίου 2016 από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 7:00 το 
βράδυ. Εφόσον υπάρχουν ψηφοφόροι που περιμένουν 
να ψηφίσουν, μπορεί να παραταθεί η ψηφοφορία και 
μετά τις 7:00 το βράδυ.
Στις παραπάνω εκλογές θα εκλεγούν για την περίοδο 
2017-2019:
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 εξομοι-
ούμενες με Τμήματα Περιφέρειες, όπως προσδιορίσθηκε 
με την υπ’ αριθμ. Α25/Σ21/2016 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ είναι:
1. Νομός Αττικής 74
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 2
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
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 Περιφερει-
ακά Τμήματα ή εξομοιούμενες με Τμήμα Περιφέρει¬ες, 
που ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι μεγαλύτερος 
από δεκαπέντε (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 Μηχανικών, 4) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 
5) Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 6) Χημικών Μη-
χανικών, 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 αναπληρω-
ματικούς.
Κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι (6) 
υποψηφίους.
δ. Τα (15) δεκαπέντε αιρετά Μέλη του Πειθαρχικού Συμ-
βουλίου 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 Περιφερει-
ακού Τμήματος.
Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφε-
ρειακού Τμήματος, όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 
Α25/Σ21/2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ είναι ο ακόλουθος:
1.Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 60
2. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 60
3. Τμήμα Θράκης 52
4. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας 45
5. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 51

6. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας 60
7. Τμήμα Νομού Μαγνησίας 46
8. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 48
9. Τμήμα Ηπείρου 56
10. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου 33
11. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης 53
12. Τμήμα Δυτικής Κρήτης 47
13. Τμήμα Πελοποννήσου 59
14. Τμήμα Νομού Κέρκυρας 25
15. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας 35
16. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου 35
17. Τμήμα Νομού Ευβοίας 41
Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας κάθε Περι-
φερειακού 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 Αχαΐας 48
Νομός Ζακύνθου 3
Νομός Ηλείας 6
Νομός Κεφαλληνίας 3
Σύνολο 60
3. Τμήμα Θράκης
Νομός Ροδόπης 15
Νομός Έβρου 18
Νομός Ξάνθης 19
Σύνολο 52
4. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
Νομός Καβάλας 27
Νομός Δράμας 18
Σύνολο 45
5. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
Νομός Κοζάνης 35
Νομός Γρεβενών 3
Νομός Καστοριάς 7
Νομός Φλώρινας 6
Σύνολο 51
6. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
Νομός Λαρίσης 34
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Νομός Καρδίτσας 11
Νομός Τρικάλων 15
Σύνολο 60
7. Τμήμα Νομού Μαγνησίας 46
8. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
Νομός Φθιώτιδας 25
Νομός Βοιωτίας 15
Νομός Ευρυτανίας 3
Νομός Φωκίδας 5
Σύνολο 48
9. Τμήμα Ηπείρου
Νομός Ιωαννίνων 31
Νομός Άρτας 10
Νομός Θεσπρωτίας 4
Νομός Λευκάδας 4
Νομός Πρέβεζας 7
Σύνολο 56
10. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου 33
11. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
Νομός Ηρακλείου 45
Νομός Λασιθίου 8
Σύνολο 53
12. Τμήμα Δυτικής Κρήτης
Νομός Χανίων 36
Νομός Ρεθύμνου 11
Σύνολο 47
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 41
Τα ψηφοδέλτια για τις Αντιπροσωπείες 
των Περιφερειακών Τμημάτων περιλαμ-
βάνουν το πολύ ίσο αριθμό υποψηφίων, 
όπως προβλέπεται παραπάνω.
Όλα ανεξαιρέτως τα Μέλη του ΤΕΕ 
ψηφίζουν για την εκλογή: α) των Μελών 
της Αντιπροσωπείας 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 
Επιστημονικές Επιτροπές των Ειδικοτή-
των τους.
Τα Μέλη του ΤΕΕ που ανήκουν σε 
Περιφερειακά Τμήματα ψηφίζουν, 
εκτός από τα παραπάνω όργανα και 
για την εκλογή της Αντιπροσωπείας 
κάθε Περιφερειακού Τμήματος και του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει σε 
κάθε Περιφερειακό Τμήμα. Η εκλογή των 
οργάνων αυτών περιορίζεται μόνο στα 
εκλογικά τμήματα της περιοχής του Πε-
ριφερειακού Τμήματος και δεν ψηφίζουν 
για τα όργανα αυτά οι εκλογείς που δεν 
ανήκουν στην αντίστοιχη περιοχή.
Τα Μέλη που ανήκουν στις εξομοιούμε-
νες με Τμήματα Περιφέρειες ψηφίζουν 
και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που 
εδρεύει στην Αθήνα.
Τα Μέλη του ΤΕΕ που ψηφίζουν σε περι-
οχή που δεν ανήκουν, ψηφίζουν μόνο για 
τα κεντρικά όργανα του ΤΕΕ (Αντιπρο-
σωπεία ΤΕΕ, Ανώτατο Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο Μελών ΤΕΕ και Επιστημονικές 
Επιτροπές Ειδικοτήτων Μελών ΤΕΕ).
Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κάθε ψη-
φοφόρος ψηφίζει, από το συνδυασμό της 
προτίμησής 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 
ψηφοδέλτιο 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 » 1
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
Ακόμα μπορεί να βάλει και μέχρι τρεις 
(3) σταυρούς προτίμησης σε υποψή-
φιους άλλων Περιφερειών του ίδιου 
συνδυασμού.
Για τα λοιπά όργανα του ΤΕΕ το ανώτατο 
όριο σταυρών προτίμησης ορίζεται όπως 
παρακάτω:
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 » 11
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 » 14
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 διαχείρι-
σης 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 εφαρ-
μογή 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 Πειθαρ-
χικά Συμβούλια, δεκαπέντε (15) χρόνια 
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 υποψηφι-
ότητας μέχρι την 16:00 ώρα της 11ης 
Οκτωβρίου 2016.
Υποψηφιότητες που, για οποιοδήποτε 
λόγο, θα υποβληθούν μετά την προθε-
σμία αυτή, δεν γίνονται δεκτές. Οι δηλώ-
σεις 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 Περιφερεια-
κού Τμήματος.
Στη δήλωση υποψηφιότητας πρέπει να 
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του 
υποψηφίου, δηλαδή: ονοματεπώνυμο, 
όνομα πατρός, όνομα μητρός, αριθμός 
μητρώου 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 συνδυ-
ασμός που μετέχει ο υποψήφιος ή αν 
κατέρχεται στις εκλογές ως μεμονωμέ-
νος. Επίσης, υποχρεωτικά αναγράφεται 
και το Περιφερειακό Τμήμα ή η εξομοι-
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ούμενη 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 Περι-
φερειακών Τμημάτων αναγράφεται αντίστοιχα ο Νομός.

Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων ισοδυναμούν με υπεύθυ-
νες δηλώσεις προς την Αρχή, με όλες τις συνέπειες που 
προβλέπει ο νόμος.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται κατά συν-
δυασμό με αίτηση του εκπροσώπου του συνδυασμού, 
αλλά στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται και 
από τις δηλώσεις όλων των υποψηφίων που περιλαμβά-
νονται στην αίτηση.

Στις δηλώσεις αυτές, εκτός από τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει 
να περιλαμβάνεται και ο ορισμός του εκπροσώπου. Ο 
εκπρόσωπος του συνδυασμού πρέπει να είναι τακτικό 
μέλος του ΤΕΕ. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί εκπρόσωπος συν-
δυασμού να είναι ομότιμο μέλος στην περίπτωση κατά 
την οποία ο συνδυασμός τον οποίο εκπροσωπεί έχει 
υποψηφίους μόνο για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβού-
λιο 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 τέτοιας 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 γρα-
φεία του ΤΕΕ (κεντρικά και περιφερειακά), καθώς και σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.
gr) Δεν μπορεί να είναι κανείς υποψήφιος σε περισσό-
τερους του ενός συνδυασμούς. Επίσης, δεν μπορεί να 
είναι υποψήφιος σε περισσότερα από ένα Περιφερειακά 
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 Συμ-
βούλιο 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 υποψή-
φιος 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 11ης Οκτωβρίου 2016. 
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 θέσεις. 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 περισ-
σότερα από ένα όργανα, επιλέγει μόνο μια θέση.

ΚΑΛΟΥΜΕ
όλα τα τακτικά Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας να προσέλθουν την 20η Νοεμβρίου 2016 
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, 
πειθαρχικό 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 τ. νομού (Περιφερειακή Ενότητα)  
όπου βρίσκεται την ημέρα των εκλογών, ως εξής:

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 Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ, 
αν υπάρχει, ή αλλιώς στα  Γραφεία της Νομαρχιακής 
Επιτροπής του ΤΕΕ ή στη Διεύθυνση Τεχνικών ́ Εργων 
ή στα Γραφεία των Υπηρεσιών Δόμησης των νησιώτι-
κων 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 Θεσσαλονίκη, σε είκοσι (20) εκλογικά 
τμήματα.

β) Τα Μέλη που βρίσκονται: 1) στην περιοχή των 
Σερρών (τ. ν. Σερρών – Περιφερειακή Ενότητα  Σερρών) 
ψηφίζουν στις Σέρρες, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα 2) 
στην περιοχή της Πάτρας (τ. ν. Αχαϊας – Περιφερειακή 
Ενότητα Αχαΐας) ψηφίζουν στην Πάτρα, σε έξη (6) 
εκλογικά τμήματα, 3) στην περιοχή του ́ Εβρου (τ. ν. 
΄Εβρου – Περιφερειακή Ενότητα ́ Εβρου) ψηφίζουν 
σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, από τα οποία το ένα στην 
Αλεξανδρούπολη και το άλλο στην Ορεστιάδα, 4) στην 
περιοχή της Καβάλας (τ. ν. Καβάλας – Περιφερειακή 
Ενότητα Καβάλας) ψηφίζουν στην Καβάλα, σε δύο (2) 
εκλογικά τμήματα, 5) στην περιοχή της Ξάνθης (τ. ν. 
Ξάνθης – Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης) ψηφίζουν 
στην Ξάνθη, σε δύο (2) εκλογικά τμή¬ματα, 6) στην 
περιοχή της Κοζάνης (τ. ν. Κοζάνης – Περιφερειακή 
Ενότητα Κοζάνης) ψηφίζουν στην Κοζάνη, σε τρία  (3) 
εκλογικά τμήματα, 7) στην περιοχή της Λάρισας (τ. ν. 
Λαρίσης – Περιφερειακή Ενότητα  Λαρίσης) ψηφίζουν 
στη Λάρισα, σε τέσσερα (4) εκλογικά τμήματα, 8) στην 
περιοχή της Καρδίτσας (τ. ν. Καρδίτσας – Περιφερειακή 
Ενότητα  Καρδίτσας) ψηφίζουν στην Καρδίτσα, σε δύο 
(2) εκλογικά τμήματα, 9) στην περιοχή των Τρικάλων (τ. ν. 
Τρικάλων – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων) ψηφίζουν 
στα Τρίκαλα, σε δύο (2)  εκλογικά τμήματα, 10) στην 
περιοχή του Βόλου (τ. ν. Μαγνησίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Μαγνησίας) ψηφίζουν στο Βόλο, σε τέσσερα 
(4) εκλογικά τμήματα, 11) στην περιοχή της Λαμίας (τ. ν. 
Φθιώτιδας – Περιφερειακή Ενότητα  Φθιώτιδας) ψηφί-
ζουν στη Λαμία, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 12) στην 
περιοχή των Ιωαννίνων (τ. ν. Ιωαννίνων – Περιφερειακή 
Ενότητα  Ιωαννίνων) ψηφίζουν στα Ιωάννινα, σε τρία (3) 
εκλογικά τμήματα, 13) στην περιοχή της Ρόδου (έδρα τ. ν. 
Δωδεκανήσου – Περιφερειακής Ενότητας  Δωδεκανή-
σου) ψηφίζουν στη Ρόδο, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 
14) στην περιοχή του Ηρακλείου (τ. ν. Ηρακλείου – Περι-
φερειακή Ενότητα Ηρακλείου) ψηφίζουν στο Ηράκλειο, 
σε πέντε (5) εκλογικά τμήματα, 15) στην περιοχή των 
Χανίων (τ. ν. Χανίων – Περιφερειακή Ενότητα  Χανίων) 
ψηφίζουν στα Χανιά, σε τρία (3) εκλογικά τμήματα, 16) 
στην περιοχή της Καλαμάτας (τ. ν. Μεσσηνίας – Περιφε-
ρειακή Ενότητα Μεσσηνίας) ψηφίζουν στην Καλαμάτα, 
σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 17) στην Περιφερειακή 
Ενότητα  Αιτωλοακαρνανίας ψηφίζουν σε δύο (2) εκλογι-
κά τμήματα, από τα οποία το ένα στο Αγρίνιο (έδρα του 
Περιφερειακού Τμήματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και το 
άλλο στο Μεσολόγγι (πρωτεύουσα του τ. ν. Αιτωλοα-
καρνανίας- Περιφερειακής Ενότητας  Αιτωλοακαρνα 
νίας) και 18) στην περιοχή της Χαλκίδας (τ. ν. Ευβοίας – 
Περιφερειακή Ενότητα  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) 
Μυκόνου, στη Μύκονο,  5)  Νάξου, ψηφίζουν στη Νάξο, 
6) Άνδρου, ψηφίζουν στην Άνδρο, 7) Μήλου, ψηφίζουν 
στη Μήλο 8) Θήρας, ψηφίζουν στα Φηρά Θήρας και 9) 
Λήμνου, ψηφίζουν στη Μύρινα Λήμνου.
Τα εκλογικά τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, 
Πάτρας, Καβάλας, Ξάνθης, Κοζάνης, Λάρισας, Καρ-
δίτσας, Τρικάλων, Βόλου, Λαμίας, Ιωαννίνων, Ρόδου, 
Ηρακλείου, Χανίων, Καλαμάτας, 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 εκδοθεί από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ 
μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2016.
Με το ίδιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί και η κατανομή 
των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα, με αλφαβητική 
σειρά, σύμφωνα με το επώνυμο τους.
Τα Μέλη του ΤΕΕ πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυ-
νομική 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
ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΣ
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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα  
το ΤΕΕ με τους εξής τρόπους: 
 
1. Μέσω των Υπηρεσιών του MyTEE (τα Μέλη που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης) 
2. Με τη συμπλήρωση του παρακάτω Δελτίου  http://web.tee.gr/wp-content/uploads/deltio-allagis-dieuthinsis.docx 

Τρόποι αποστολής του δελτίου αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας : 
στo FAX : 210 3221772  ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Νίκης 4, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ (για το ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΕ) 
ή ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tee@central.tee.gr  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ:…………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:…………………………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:………………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………………………………………………… 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………………………………. 

Α.Φ.Μ…………………………………………………………… 

  

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΔΟΣ:…………………………………………………….ΑΡΙΘΜΟΣ:……………………Τ.Κ.:……………… 

ΠΟΛΗ:…………………………………………………….ΝΟΜΟΣ:……………………………………………… 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ/Α……………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ……………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ…………………………………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
  

  



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

12

Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΑΧΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 33 | 2/08/2016

Χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής θα 
μπορούν να συμμετέχουν στα τρία προγράμματα οι επενδυτές.
Κι αυτό καθώς δίνεται η δυνατότητα του ανοίγματος «ανοιχτού 
καταπιστευτικού λογαριασμού» στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο ανοιχτός καταπιστευτικός λογαριασμός αποτελεί έναν μηχανισμό που 
εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό 
ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή 
εγγυητικής επιστολής.
Η κατάθεση της εγγύησης προκαταβολής ήταν μια προϋπόθεση που 
δρούσε έως τώρα αποτρεπτικά για πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων 
επενδυτών. Με τη θεσμοθέτηση αυτού του μέτρου ξεπερνιέται 
πλέον ένα σημαντικό εμπόδιο για την απρόσκοπτη υλοποίηση των 
συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων.
Ειδικότερα, στον Escrow Account και αποκλειστικά για λογαριασμό 
των δικαιούχων ΕΣΠΑ, πιστώνεται ποσό ίσο με την προκαταβολή που 
δικαιούνται το οποίο αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των 
τιμολογίων των προμηθευτών τους.
Με αυτή τη ρύθμιση δεν απαιτείται πλέον από τους επενδυτές να 
προχρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού τους 
σχεδίου κατά το συγχρηματοδοτούμενο μέρος του.
Μειώνονται έτσι ουσιαστικά οι απαιτήσεις ρευστότητας των δικαιούχων 
για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού ανταποκρίνεται σε ένα βασικό, 
διαχρονικό αίτημα των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας, 
αλλά και μεγάλου πλήθους υποψήφιων επενδυτών που επιδεικνύουν 
διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της 
χώρας. Αυτός ήταν, άλλωστε, και ένας από τους λόγους αυξημένου 
ενδιαφέροντος των επενδυτών για τις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας 
του ΕΣΠΑ που μας οδήγησε να προχωρήσουμε στην παράταση των 
προθεσμιών υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων και στην αύξηση 
των διαθέσιμων προϋπολογισμών. Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός 
Λογαριασμός αποτελεί μέτρο ουσίας για τη δημιουργία ευνοϊκότερου 
επενδυτικού περιβάλλοντος και αναμένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση 
της ρευστότητας και στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας», σχολιάζει ο υφυπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, με την υπογραφή της δήλωσης 
προσχώρησης του δικαιούχου στη σύμβαση σύστασης ανοιχτού 
καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού (Escrow Account), δύναται 
να δοθεί χρηματοδότηση επί του οριζόμενου ποσοστού ενίσχυσης ανά 
δράση. Για την αποδέσμευση της ως άνω χρηματοδότησης, ο δικαιούχος 
υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
αίτημα επαλήθευσης-καταβολής, συνυποβάλλοντας τα μερικώς 
εξοφλημένα τιμολόγια (με πλήρη εξόφληση του ΦΠΑ, της τυχόν ιδιωτικής 
συμμετοχής - σε περίπτωση που στη δράση ορίζεται ότι το ποσοστό 
ενίσχυσης θα είναι σε μικρότερο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών και 
της τυχόν μη επιλέξιμης δαπάνης).
Ύστερα από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών από τα 
αρμόδια για την επαλήθευση όργανα του Φορέα Διαχείρισης, δίνεται 
ανέκκλητη εντολή στο Ταμείο, όπως αποδεσμεύσει ή εκταμιεύσει από τον 
λογαριασμό του δικαιούχου συγκεκριμένο ποσό υπέρ έκαστου παρόχου ή 
προμηθευτή του δικαιούχου και για λογαριασμό του, και μέχρι το ανώτατο 

ύψος της δημόσιας δαπάνης.
Η εντολή αποστέλλεται σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή από τον 
Φορέα Διαχείρισης στο Ταμείο, που εκτελεί τις πληρωμές καταβάλλοντας 
άμεσα τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς που τηρούν οι πάροχοι 
προμηθευτές του δικαιούχου σε πιστωτικά ιδρύματα. Η εντολή πληρωμής 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του δικαιούχου, του παρόχου/
προμηθευτή (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ), αριθμό τιμολογίου, κωδικό 
έργου και το ποσόν της πληρωμής. Ο Φορέας Διαχείρισης τηρεί την ως 
άνω εντολή και σε έντυπη μορφή στο αρχείο του.
Το Ταμείο συνδέεται με το ΠΣΚΕ, έτσι ώστε το Ταμείο να καταχωρίζει 
κάθε φορά την πληροφορία της πληρωμής του παρόχου ή προμηθευτή 
του δικαιούχου κα να ενημερώνει σχετικά τον Φορέα Διαχείρισης.

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |  Σελίδες 1-13 | 2/08/2016

Το μοντέλο των ολυμπιακών έργων, ορισμένα από τα οποία εμφανίστηκαν 
αναγκαστικά ως ολοκληρωμένα, αλλά στην πραγματικότητα περατώθηκαν 
μετά τους Αγώνες, ενδέχεται να αναγκαστεί να ακολουθήσει η κυβέρνηση 
με τους οδικούς άξονες. Παρά τις νέες αποζημιώσεις, που θα φτάνουν το 
μισό δισ. ευρώ, προς τους εργολάβους (στην ουσία, το Δημόσιο πληρώνει 
τις δικές του καθυστερήσεις π.χ. σε απαλλοτριώσεις και αρχαιολογικά), οι 
εργασίες σε τουλάχιστον δυο από τους πέντε οδικούς άξονες δύσκολα θα 
ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Μαρτίου, που προβλέπει η συμφωνία με την 
Κομισιόν, ώστε να μη χαθούν τα κοινοτικά κονδύλια.
Τα ακριβοπληρωμένα έργα κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν εγκαίρως 
-ειδικά η Ιόνια Οδός και η Ολυμπία Οδός- όχι επειδή καθυστερούν τις 
εργασίες οι εργολάβοι, αλλά επειδή σχεδόν 17 χρόνια από την έναρξη 
των (πρώτων) διαγωνισμών δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις! 
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Υποδομών, και στους δύο 
προαναφερθέντες οδικούς άξονες εκκρεμεί το 10% των απαλλοτριώσεων, 
που είναι όμως κρίσιμες για την πλήρη ολοκλήρωση των έργων.
Υπάρχουν παραδείγματα όπου ο νέος οδικός άξονας διακόπτεται για 
περίπου 1.000 μέτρα επειδή επί χρόνια εξετάζονται στα δικαστήρια 
τα αιτήματα απαλλοτριώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις οι εργολάβοι 
αναγκάζονται να ενοικιάσουν (ενίοτε και να αγοράσουν!) ακίνητα, ώστε να 
προχωρήσουν εγκαίρως τα έργα. Η συμφωνία με την Κομισιόν, ώστε να 
μην αναγκαστεί η Ελλάδα να επιστρέφει κοινοτικά κονδύλια, προβλέπει 
ότι τα έργα θα περατωθούν στις 31 Μαρτίου 2017.
Σε ορισμένα εξ αυτών, όπως ο άξονας Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και 
ο άξονας Μαλιακός Κλειδί, οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.
Ειδικά στον άξονα Μαλιακός Κλειδί υπάρχουν όμως εκκρεμότητες με τις 
αποζημιώσεις που ζητούν οι κατασκευαστές και οι εταιρίες διαχείρισης 
(που συμμετέχουν οι ίδιοι κατασκευαστές). Στην κατασκευαστική 
αγορά ελπίζουν ότι θα τελειώσουν σύντομα οι εκκρεμότητες με τις 
απαλλοτριώσεις και τα αρχαιολογικά, ώστε -με αγώνα δρόμου- να 
παραδοθούν εγκαίρως οι οδικοί άξονες.
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Τις διακοπές ηλεκτροδότησης στους κακοπληρωτές πελάτες της εξετάζει 
σοβαρά πλέον η ΔΕΗ για να αναχαιτίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που 
σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, τις οποίες επικαλέστηκε πρόσφατα 
στη Βουλή ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης φθάνουν στα 
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3,1 δισ. ευρώ. Ο υπουργός πάντως, Παναγιώτης Σκουρλέτης δεν δέχθηκε 
το νούμερο αυτό, είπε ότι οι οφειλές είναι κατά πολύ χαμηλότερες, δεν 
έδωσε όμως συγκεκριμένα στοιχεία. Ανακοίνωσε ότι από το τρέχον 
πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, με τις 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή, 
εισέρευσαν στα ταμεία της ΔΕΗ περί τα 500 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ τον τελευταίο καιρό αποφεύγει να δώσει επίσημα στοιχεία για 
το ύψος των οφειλών, με κύκλους των εργαζομένων να τα ανεβάζουν 
τον Μάιο- Ιούνιο στα 2,7 δισ. ευρώ και κύκλους προσκείμενους στη 
διοίκηση να μιλούν για κάτω από 2,5 δισ. ευρώ. Σε όλες τις περιπτώσεις 
το πρόβλημα είναι οξύτατο.
Πρόσφατα η ΔΕΗ παρέτεινε ως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα των 
ευνοϊκών διακονισμών, που έληγε στις 31 Ιουλίου.
Ωστόσο, η ανταπόκριση δεν ήταν αυτή που περίμενε η επιχείρηση, καθώς 
πολλοί πελάτες, που το προφίλ τους δεν τους κατατάσσει κατ' ανάγκη 
στις ευάλωτες ομάδες είτε δεν μπήκαν στη διαδικασία υπαγωγής στον 
διακανονισμό, είτε αφού πλήρωσαν την πρώτη δόση, μετά σταμάτησαν 
να καταβάλουν τις υπόλοιπες. Ανάμεσά τους πολλά ξενοδοχεία και 
επιχειρήσεις που ηλεκτροδοτούνται κυρίως στη μέση τάση και χρωστούν 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της ΔΕΗ έχει αποφασίσει να σκληρύνει τη 
στάση της. Ενδεικτική είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της 
Παρασκευής, στην οποία τονίζει: «Η εταιρεία ενημερώνει τους πελάτες 
της, οι οποίοι δεν θα προσέλθουν να διακανονίσουν τις οφειλές τους 
επωφελούμενοι από την ευκαιρία που τους έδωσε ότι εφόσον γίνει 
διακοπή της ηλεκτροδότησής τους λόγω χρέους, δεν θα ισχύουν οι πιο 
πάνω ευνοϊκές ρυθμίσεις για την επανασύνδεσή τους».
Είναι σαφές πια ότι όσοι δεν σπεύσουν να ενταχθούν από εδώ και πέρα 
στη ρύθμιση θα αντιμετωπίζουν όχι μόνον τον κίνδυνο της διακοπής 
της ηλεκτροδότησης, αλλά θα χάνουν και τη δυνατότητα ένταξης στο 
πρόγραμμα διακανονισμού με τις 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, από 1ης Απριλίου που τέθηκε σε 
εφαρμογή το πρόγραμμα αυτό και στο διάστημα ως τις 29 Ιουλίου 
έσπευσαν να διακανονίσουν τις οφειλές τους 290.000 καταναλωτές.
Υπάρχουν όμως ακόμα 1.500.000 πελάτες με κόκκινους λογαριασμούς, οι 
οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στην πρώτη πρόσκληση της ΔΕΗ και τώρα η 
επιχείρηση του καλεί εκ νέου να προσέλθουν για διακανονισμό με τους 
ίδιους ευνοϊκούς όρους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε η ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
(29 Ιουλίου 2016) με τον οικονομικό απολογισμό του προγράμματος 
διακανονισμών: «Από την 1η Απριλίου, οι ενεργοί διακανονισμοί 
ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς ρεύματος αυξήθηκαν κατά 
περίπου 545 εκατ. ευρώ. Έτσι, από 300 εκατ. ευρώ που υπήρχαν σας 31 
Μαρτίου διαμορφώθηκαν σήμερα σε περίπου 845 εκατ. ευρώ.
Επίσης σήμερα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς διακανονισμοί ύψους 31 εκατ. 
ευρώ. Οι μέχρι σήμερα εισπράξεις που αντιστοιχούν στο νέο πρόγραμμα 
διακανονισμών είναι της τάξης των 35 εκατ. ευρώ».
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Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί όλες τις προϋποθέσεις της συμφωνίας 
για τους πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των βίζα 
για τους Τούρκους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, 
υπογράμμισε η Ε.Ε. μέσω της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μίνα Αντρέεβα.
Η απελευθέρωση των θεορήσεων αποτελεί ένα από τα κίνητρα που έχουν 
προσφέρει οι Βρυξέλλες στην Άγκυρα, για την από κοινού διαχείριση της 
μεταναστευτικής ροής προς την Ευρώπη και την επιστροφή προσφύγων 
στην Τουρκία. 
Η Τουρκία χρειάζεται να εφαρμόσει ακόμη πέντε από τις προϋποθέσεις 
που έχει θέσει η Ε.Ε. για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση. Ανάμεσα 
σε αυτές βρίσκεται η αλλαγή του ορισμού που χρησιμοποιεί το τουρκικό 
κράτος για την τρομοκρατία, ώστε να μη διώκονται δημοσιογράφοι και 
ακαδημαϊκοί.
Σε συνέντευξή του την Κυριακή, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου είχε σχολιάσει ότι η Άγκυρα θα σταματήσει να εφαρμόζει 
τη συμφωνία εάν δεν ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδων.
- Αυστρία - Κατηγορηματικά εναντίον ενός εκβιασμού της ΕΕ από την 
Τουρκία
Κατηγορηματικά εναντίον ενός εκβιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
μέρους της Τουρκίας σε σχέση με τη συμφωνία στο προσφυγικό τάχθηκε 
σε δηλώσεις του ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, διαμηνύοντας πως 
«η ΕΕ δεν επιτρέπεται να ανεχθεί κανέναν εκβιασμό από την Άγκυρα».
Ταυτόχρονα ο επικεφαλής της αυστριακής διπλωματίας απέρριψε 
τις απειλές του Τούρκου ομολόγου του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
επισημαίνοντας πως «υπάρχουν σαφείς προϋποθέσεις για την 
απελευθέρωση της βίζας, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν όλες 
ανεξαιρέτως, ιδιαίτερα οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι».
Ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, μετά την αποτυχημένη απόπειρα 
πραξικοπήματος στην Τουρκία, έχει κάνει επανειλημμένα λόγο για 
«ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις αυταρχισμού στην Τουρκία» και 
για «απαράδεκτες επεμβάσεις στη Δικαιοσύνη», ενώ σε σχέση με τις 
απρογραμμάτιστες διαδηλώσεις στη Βιέννη υπέρ του Ερντογάν είχε 
τονίσει πως αναμένει από τους τουρκικής καταγωγής ανθρώπους πως θα 
είναι «πιστοί απέναντι στην Αυστρία», προσθέτοντας ότι «όποιος εισάγει 
διενέξεις επηρεάζει αρνητικά τη συνύπαρξη».
Ως έμμεση σύστασή του προς φανατικούς οπαδούς του Ερντογάν, να 
εγκαταλείψουν την Αυστρία, είχε εκληφθεί η επισήμανσή του ότι «όποιος 
θέλει να δραστηριοποιηθεί στην τουρκική εσωτερική πολιτική, έχει το 
ελεύθερο να εγκαταλείψει τη χώρα μας».
Λόγω του «κύματος εκκαθαρίσεων», αλλά και των στοιχείων του 
υπουργείου του, ότι «οι διαδηλώσεις υπέρ του Ερντογάν στη Βιέννη 
κατευθύνονταν άμεσα από την Άγκυρα», ο επικεφαλής της αυστριακής 
διπλωματίας είχε καλέσει στο υπουργείο τον πρέσβη της Τουρκίας στην 
Αυστρία, θέλοντας, όπως είχε δηλώσει, «να υπάρξει σαφήνεια σε ποια 
κατεύθυνση οδεύει η Τουρκία».
Έχει επίσης επαναλάβει τη θέση που είχε εκφράσει εξαρχής, δηλαδή 
ότι όποιος δεν σέβεται το δημοκρατικό κράτος δικαίου και προωθεί 
την επαναφορά της θανατικής ποινής, οριστικά δεν έχει θέση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχει εκφράσει ακόμη την άποψη πως οι χιλιάδες άνθρωποι που 
συνελήφθησαν μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος – «και 
που δεν είναι μόνον συμμετέχοντες στην απόπειρα προερχόμενοι από 
το στρατό, αλλά είναι και πολλοί δικαστές ή υπάλληλοι της διοίκησης» – 
βρίσκονταν ήδη εκ των προτέρων σε λίστες προγραφών, διότι διαφορετικά 
ο ίδιος δεν μπορεί να εξηγήσει το πώς έγιναν τόσο γρήγορα οι συλλήψεις.


