
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΣΤΟ …ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑΣ Η ΜΕΡΚΕΛ

Μεγάλη νίκη για την Άγκελα Μέρκελ και τους Χριστιανοδηµοκράτες (CDU-

CSU), µε ιστορικό υψηλό 20ετίας, που έλαβαν 311, από 

τις συνολικά 630 έδρες της Μπούντεσταγκ. Τετρακοµµα-

τική η νέα Βουλή, µε τους Σοσιαλδηµοκράτες (SPD) να 

παίρνουν 192 έδρες, τους Αριστερούς (Die Linke) 64 και 

τους Πράσινους 63, ενώ εκτός µένουν οι Φιλελεύθεροι 

(FDP), το κόµµα του έως τώρα υπουργού Οικονοµικών 

Φίλιπ Ρέσλερ. Στο 4,7% και εκτός Βουλής οι ευρωσκε-

πτικιστές «Εναλλακτική για τη Γερµανία» (AfD), που 

επιδιώκουν σκληρότερη στάση έναντι της κρίσης και των εταίρων. «Η µπάλα 

είναι στο γήπεδο της Μέρκελ» και θα πρέπει εκείνη «να επιδιώξει σχηµατισµό 

πλειοψηφίας» δήλωσαν οι ηγέτες του SPD.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Το πλήρες κείμενο 

της προκήρυξης 

των εκλογών  

στις σελ. 9-12 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

"Οι διπλωµατούχοι µηχανικοί 
στις κάλπες" 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7 - 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 9 - 12  ðñïêÞñõîç åêëïãþí

Ï …êýâïò åñßöèç. Êáé óôéò 24 Íïåìâñßïõ èá 

ñé÷ôåß óôçí êÜëðç ôïõ ÔÅÅ êé ç øÞöïò ãéá ôçí 

áíÜäåéîç ôùí íÝùí ïñãÜíùí äéïßêçóçò óôï 

êÝíôñï êáé óôçí ðåñéöÝñåéá. Ç åêëïãéêÞ äéáäé-

êáóßá, âáóéêÞ ðáñÜìåôñïò ôçò Äçìïêñáôßáò, 

îåêéíÜ áðü óÞìåñá ãéá ôïõò äéðëùìáôïý÷ïõò 

ìç÷áíéêïýò ôçò ÷þñáò. 

Åßíáé áëÞèåéá üôé áõôü ãßíåôáé óå Ýíá ðåñéâÜë-

ëïí éäéáßôåñá äõóìåíÝò, ìå ôá ðñïâëÞìáôá ôçò 

áíåñãßáò êáé ôçò ïéêïíïìéêÞò áíÝ÷åéáò åîáé-

ñåôéêÜ ïîõìÝíá ãéá ôïí ôå÷íéêü êüóìï. Åßíáé 

áõôÜ, áëëÜ êáé ôï ãåãïíüò üôé äåí äéáöáßíåôáé 

áðü ôïõò êõâåñíçôéêïýò ÷åéñéóìïýò êÜðïéá 

åëðßäá ãéá Ýîïäï áðü ôç óðåßñá («åðßðåäç 

Ýëéêá» êáôÜ ôïí Áñ÷éìÞäç) ôçò ýöåóçò, ðïõ 

êÜíïõí ðïëëïýò íá áðïóôñÝöïíôáé ôéò äçìï-

êñáôéêÝò äéáäéêáóßåò. ÁõôÜ ðïõ ðáñáóýñïõí 

äéðëùìáôïý÷ïõò ìç÷áíéêïýò íá ãõñéæïõí ôçí 

ðëÜôç óôï ÔÅÅ, üôáí èá Ýðñåðå íá êÜíïõí ôï 

áêñéâþò áíôßèåôï. Õðáêïýïíôáò áèÝëçôá, óôçí 

ðëåéïíüôçôÜ ôïõò, óôá êåëåýóìáôá åêåßíùí 

ðïõ åäþ êáé ÷ñüíéá ðáëåýïõí íá áðáîéþóïõí 

ôïí åðéóôçìïíéêü ïñãáíéóìü ôùí ÅëëÞíùí 

äéðëùìáôïý÷ùí ìç÷áíéêþí, íá Üñïõí ôï 

êõñßáñ÷ï åìðüäéï ðïõ ïñèþíåôáé óôá Üíïìá 

ó÷Ýäéá êáé åðéäéþîåéò ôïõò, óå âÜñïò ôïõ 

ôå÷íéêïý êüóìïõ.

Ôï ÔÅÅ, åéäéêÜ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, äÝ÷èçêå, 

äß÷ùò ðñïçãïýìåíï, óõíôïíéóìÝíåò åðéèÝóåéò 

áðü ðïëëÝò ðëåõñÝò. Åðß ìáôáßù, üìùò.

¢íôåîå, åíáíôéþèçêå óôá ó÷Ýäéá óõãêåêñéìÝ-

íùí, ðáëáéþí êáé íÝùí å÷èñþí ôïõ, Ýãéíå …

óïöüôåñï, êé åßíáé åäþ: óôÞíåé ôçí êÜëðç êáé 

êáëåß ôïõò äéðëùìáôïý÷ïõò ìç÷áíéêïýò íá 

óõóðåéñùèïýí ãýñù áð’ áõôÞ, íá áóêÞóïõí 

ôï äéêáßùìá ôïõ åêëÝãåéí êáé åêëÝãåóèáé, íá 

äéáìïñöþóïõí ïé ßäéïé ôï ÔÅÅ ôïõ áýñéï.

Προκηρύχθηκαν οι εκλογές του Τε-

χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και οι 

Μηχανικοί προσέρχονται στις κάλπες 

την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. 

Σύμφωνα με την επίσημη προκήρυξη των 

εκλογών, που υπογράφει ο πρόεδρος 

ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, οι Διπλωματού-

χοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ καλούνται 

να υποβάλλουν υποψηφιότητες έως τις 

15 Οκτωβρίου 2013, όπως επίσης να 

προσέλθουν στις κάλπες για την ανά-

δειξη των νέων οργάνων διοίκησης του 

ΤΕΕ, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013. Οι  

διπλωματούχοι μηχανικοί της χώρας θα 

ψηφίσουν, για να εκλέξουν τα 200 μέλη 

της νέας Αντιπροσωπείας, (εκ των οποί-

ων 45 είναι μέλη των Επιστημονικών Επι-

τροπών Ειδικότητας) και τα μέλη των Πει-

θαρχικών Συμβουλίων, όπως, επίσης, τα 

μέλη των Αντιπροσωπειών στα  Περιφε-

ρειακά Τμήματα, καθώς και τα μέλη των 

αντίστοιχων Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εί-

ναι υποχρεωτική για όλα τα τακτικά μέλη 

του ΤΕΕ. Περίληψή της προκήρυξης των 

εκλογών  θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με 

το νόμο σε ημερήσιες Αθηναϊκές εφη-

μερίδες αύριο. Η λεπτομερής προκήρυ-

ξη των εκλογών είναι ανηρτημένη στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) και 

βρίσκεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες του 

ΤΕΕ, στα Γραφεία των Περιφερειακών 

Τμημάτων του Τ.Ε.Ε., στα Γραφεία των 

Νομαρχιακών Επιτροπών του Τ.Ε.Ε., στις 

Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περι-

φερειακών Ενοτήτων και τις Υπηρεσίες 

Δόμησης της Χώρας. Οι ανακοινώσεις 

σχετικές με τις εκλογές αναρτώνται στην 

«Διαύγεια». Επίσης ολόκληρη η προκή-

ρυξη των εκλογών ΤΕΕ με αριθμό πρω-

τοκόλλου 17916/10.9.2013 δημοσιεύε-

ται σήμερα ως προσθήκη στο newsletter 

του ΤΕΕ. 

Ως τις  
15 Οκτωβρίου  
η υποβολή  
υποψηφιοτήτων, 
στις 24 Νοεµβρίου 
οι εκλογές στο 
ΤΕΕ



   Ειδική εκδήλωση µε θέµα: «Η πρόκλη-

ση της "έξυπνης εξειδίκευσης": Ευκαιρία 

ή απειλή για την Ελλάδα της περιφέρειας 

της Ευρώπης;» διοργανώνει την Τετάρτη 25 

Σεπτεµβρίου 2013 το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 

και Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµε-

λητηρίου Ελλάδος (Ι.ΕΚ.Ε.Μ. - Τ.Ε.Ε.) στο 

Αµφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγµα, 1ος 

όροφος).

Οµιλητής θα είναι ο Νίκος Κοµνηνός, Καθη-

γητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσα-

λονίκης (Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών),  

Εµπειρογνώµονας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, 

«αξιοποιώντας την εθελοντική προσφορά ερ-

γασίας µελών του Τ.Ε.Ε., του Εθνικού Μετσό-

βιου Πολυτεχνείου και άλλων διακεκριµένων 

Πανεπιστηµιακών δασκάλων και ερευνητών 

καθώς και µελών διεπιστηµονικών κοινοτή-

των, όπως του Συνδέσµου Ελλήνων Περι-

φερειολόγων,  τo IEKEM TEE διοργανώνει 

µια σειρά από συναντήσεις -  διαλόγους µε 

στόχο όχι απλά την παρουσίαση σκέψεων και 

απόψεων για τα αίτια της σηµερινής δεινής 

οικονοµικής κατάστασης, αλλά κυρίως την 

αναζήτηση λύσεων διεξόδου από το τέλµα 

µέσα από γνώση και εµπειρία. Σκοπός αυτής 

της πρωτοβουλίας είναι η ευρεία ενεργοποί-

ηση των µηχανικών-επιστηµόνων και κάθε 

σκεπτόµενου πολίτη.

Ενόψει της κατάρτισης του Συµφώνου 

Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), του επόµενου ΕΣΠΑ 

δηλαδή, διαβάζουµε ότι κεντρικός προγραµ-

µατικός στόχος για το 2020 είναι:

«Η συµβολή στην αναγέννηση της ελληνικής 

οικονοµίας και στην έξοδο από την κρίση µε 

ανάταξη και αναβάθµιση του παραγωγικού 

και κοινωνικού ιστού της χώρας και των πε-

ριφερειών της, έχοντας ως αιχµή την έξυπνη 

εξειδίκευση και γνώµονα τις αρχές της αει-

φόρου ανάπτυξης, τη συµβολή στην αναβάθ-

µιση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών 

και στην ενίσχυση της τρωθείσας κοινωνικής 

συνοχής µε έµφαση στη δηµιουργία και 

διατήρηση βιώσιµων θέσεων απασχόλησης», 

ενώ παράλληλα ο όρος “έξυπνη εξειδίκευση” 

αναφέρεται όλο και πιο συχνά στα Αναπτυξι-

ακά Συνέδρια που έλαβαν ή λαµβάνουν χώρα 

σ' όλη τη χώρα».
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

4-6
Οκτωβρίου

2013

10ο ∆ιεθνές Συνέ-

δριο Σηµειωτικής: «Κόσµοι που αλλάζουν & 

Σηµεία των καιρών» 

ΒΟΛΟΣ

"Απασχόληση 

των νέων στην Ευρώπη – Εκπαιδευτικές 

έννοιες, έργα, πρότυπα ποιότητας"

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Σηµειωτική 
Εταιρεία, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας 

Ένωσης Κέντρων Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης 
της Ευρώπης

23-26
Οκτωβρίου

2013

 για τις εγκαταστάσεις επεξεργα-

σίας νερού και υγρών αποβλήτων

ΒΟΛΟΣ

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

25-27
Οκτωβρίου

2013

Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης": 
Ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα  

της περιφέρειας της Ευρώπης; 

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

Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας διοργανώνει (1 - 

3 Νοεµβρίου 2013, στο Βόλο) συνέδριο µε 

θέµα «Μεταβολές κι ανασηµασιοδοτήσεις 

του χώρου στην Ελλάδα της κρίσης». Το 

συνέδριο φιλοδοξεί να φέρει στο προσκή-

νιο και να εξετάσει διεξοδικά τις υλικές και 

σηµασιολογικές µεταβολές που επιφέρει η 

τρέχουσα κρίση σε όλες τις εκφάνσεις και 

τις κλίµακες του χώρου.

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 

κατά την τελευταία τριετία, πραγµατοποι-

ούνται πρωτοφανείς µεταβολές στο κέντρο 

της Αθήνας και επιδείνωση των χαρακτηρι-

στικών του αστικού χώρου. 

Ανάλογες εξελίξεις στη µορφή, τη χρήση 

και τη νοηµατοδότηση του χώρου επιφέ-

ρει η οικονοµική εξουθένωση µεγάλων 

πληθυσµιακών οµάδων. Μετά από αρκετές 

δεκαετίες, µαζί µε την αναστολή της κατα-

σκευαστικής δραστηριότητας, η ιδιόκτητη 

κατοικία χάνει τη κεντροβαρική θέση της 

στην νεοελληνική βιοθεωρία και µετατρέ-

πεται σε πηγή αφόρητων επιβαρύνσεων. 

Εντός αυτού του πλαισίου, η αρχιτεκτονική, 

καλείται να υπερβεί την αδρανοποίησή 

της, να αναθεωρήσει δραστικά τους όρους 

παραγωγής της και να συµβάλει στην επε-

ξεργασία νέων τρόπων οργάνωσης της κα-

θηµερινής ζωής στην πόλη. Κυρίως όµως, 

καλείται να ανακτήσει την στοχαστική της 

εγρήγορση και να αντιπαρατεθεί κριτικά 

µε τον δικό της λόγο στις εξελισσόµενες 

αναδιαρθρώσεις.

Σε αυτήν την προοπτική, το συνέδριο θα 

διερευνήσει τις χωρικές συνιστώσες της 

κρίσης, την αναδιάταξη ταυτοτήτων και 

των σηµασιών του αστικού και εξωαστι-

κού χώρου, τις ζοφερές ή ελπιδοφόρες 

προοπτικές που διαγράφονται και τελικά, 

τη δυναµική της ετοιµόρροπης κατάστασής 

µας.

Πληροφορίες: http://www.arch.uth.gr/

crisisconference/index.php



3

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Την προκήρυξη νέας 48ωρης Απεργίας κατά των απολύσεων και της εφαρ-

µογής του µέτρου της διαθεσιµότητας, για αύριο Τρίτη 24 και την Τέταρτη 25 

Σεπτεµβρίου 2013, αποφάσισε το Γενικό Συµβούλιο της Α∆Ε∆Υ. Η Α∆Ε∆Υ 

βρίσκεται σε συνεννόηση µε τη ΓΣΕΕ για την µετατροπή της Τρίτης σε γε-

νική απεργία, ενώ τα συνδικάτα του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα θα 

πραγµατοποιήσουν την Τρίτη κοινό συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθµώνος, 

στις 10.30 το πρωί. Η ΓΣΕΕ αναµένεται να λάβει οριστικές αποφάσεις κατά τη 

συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις 11 το πρωί της ∆ευτέρας. Την 

Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου, στις 6 το απόγευµα τα συνδικάτα θα πραγµατοποιή-

σουν αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Σύνταγµα. Την Πέµπτη, 26 Σεπτεµβρίου 

2013, θα συνεδριάσει η ΕΕ της Α∆Ε∆Υ, από κοινού µε τα προεδρεία των Οµο-

σπονδιών Μελών της, για να εκτιµηθούν οι εξελίξεις, και να αποφασιστούν τα 

επόµενα βήµατα. Σε νέες 48ωρες κυλιόµενες απεργίες προχωρούν από αύριο 

και οι εργαζόµενοι στα ασφαλιστικά ταµεία, ενώ στο µέτωπο της Παιδείας, δι-

ήµερη απεργιακή κινητοποίηση για την ∆ευτέρα και Τρίτη έχουν προκηρύξει 

οι καθηγητές µέσης εκπαίδευσης.

Ανατροπές στην απασχόληση στο εµπόριο µε βελτίωση της µισθωτής απα-

σχόλησης και µείωση της αυτοαπασχόλησης, διαπιστώνει η Εθνική Συνο-

µοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου. Σε ανακοίνωση της ΕΣΕΕ αναφέρεται ότι 

το ποσοστό ανεργίας στο Β΄ τρίµηνο 2013 διαµορφώθηκε στο 27,1%, όντας 

αυξηµένο κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο 

του 2012 (23,6%), ενώ αντίθετα ελαφρώς βελτιωµένη είναι η εικόνα, έστω και 

οριακά, σε σύγκριση µε το Α΄ τρίµηνο του τρέχοντος έτους (27,4%). Ωστόσο, 

άκρως ανησυχητικό παραµένει το φαινόµενο της συνεχιζόµενης υψηλής 

ανεργίας των νέων (ηλικίες 15-24), καθώς το 59% αυτών αποτυγχάνει να 

εισέλθει στην αγορά εργασίας, ενώ ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί 

και στους µακροχρόνια ανέργους (οι αναζητούντες εργασία για χρονικό δι-

άστηµα άνω των 12 µηνών), οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία 

των ανέργων (66,8%). Οι εξελίξεις, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, 

χαρακτηρίζονται ως ενθαρρυντικές εξαιτίας της αύξησης της συνολικής 

απασχόλησης κατά 1,0% και της µισθωτής απασχόλησης κατά 1,8%. Αντί-

θετα, ο αριθµός των αυτοαπασχολουµένων συρρικνώθηκε οριακά (-0,2%) 

ενώ εκείνος των εργοδοτών υποχώρησε περισσότερο (-2,1%). Στο εµπόριο 

καταγράφονται κρίσιµες εξελίξεις. Το Β’ τρίµηνο του 2013 η απασχόληση 

στον κλάδο µειώθηκε µε µικρότερο ρυθµό (-3,4%) σε σχέση µε το σύνολο 

της οικονοµίας (-4,2%), όταν το αντίστοιχο τρίµηνο του 2012 η απασχόληση 

στο εµπόριο είχε µειωθεί µε µεγαλύτερο ρυθµό (-12,1%) συγκριτικά µε το 

σύνολο της οικονοµίας (-8,7%).

"Κρυφές" φορολογικές επιβαρύνσεις, διπλάσιες από αυτές που προβλέπει 

η ισχύουσα νοµοθεσία, επιβάλλει το υπουργείο Οικονοµικών σε περίπου 

400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι εντάχθηκαν στις ρυθµίσεις του Ν. 

4014/2011 για την τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων, σύµφωνα µε δηµοσί-

ευµα της εφηµερίδας "Το Έθνος". Συγκεκριµένα, η παράγραφος 22 του 

άρθρου 24 του Νόµου 4014/2011 προβλέπει ότι για όλους τους χώρους σε 

υπόγεια, πατάρια, που πολεοδοµικά δεν αποτελούν όροφο, και σοφίτες, 

που "τακτοποιήθηκαν" µε την πληρωµή ειδικών προστίµων, εφαρµόζεται 

µειωτικός συντελεστής 50% κατά τον υπολογισµό της αξίας για την επιβο-

λή οποιουδήποτε φόρου (µεταβίβασης, κληρονοµιάς, ακίνητης περιουσίας, 

ΤΑΠ κ.λπ.). Όπως γίνεται αντιληπτό, η έκπτωση αυτή θα έπρεπε να ισχύσει 

και για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Όµως στη δήλωση στοιχείων ακινήτων 

Ε9, που υποβάλλουν τις ηµέρες αυτές οι φορολογούµενοι, δεν προβλέπεται 

ξεχωριστός κωδικός στον οποίο θα έπρεπε να δηλωθούν οι τακτοποιηµένοι 

αυθαίρετοι χώροι που µετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης. Οι συγκε-

κριµένοι χώροι προστίθενται στους κύριους χώρους των κατοικιών και επο-

µένως θα φορολογηθούν κανονικά στο 100%, όπως οι κύριοι χώροι. ∆ηλαδή 

οι 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα χάσουν την έκπτωση φόρου 50% την οποία 

προβλέπει η νοµοθεσία για τους αυθαίρετους χώρους που τακτοποίησαν µε 

τον Νόµο 4014/2011 και θα επιβαρυνθούν µε διπλάσιο φόρο. Εξάλλου, το 

υπουργείο Οικονοµικών έδωσε χθες παράταση έως τις 27 Σεπτεµβρίου στην 

προθεσµία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης E9 (για µεταβολές στην πε-

ριουσιακή κατάσταση εντός του 2012), που κανονικά έληγε την Παρασκευή. 

Κι αυτό γιατί το σύστηµα µπλόκαρε κατά το τελευταίο διήµερο, µε αποτέ-

λεσµα χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να µην µπορούν να υποβάλουν δηλώ-

σεις. Όπως σηµείωναν φοροτεχνικοί, οι οποίοι προσπαθούσαν τα τελευταία 

24ωρα να υποβάλουν δηλώσεις για λογαριασµό πελατών τους, ύστερα από 

πολλές προσπάθειες να µπουν στην εφαρµογή του Ε9 διαπίστωναν µε έκ-

πληξη πως, αντί της περιουσιακής κατάστασης του πελάτη τους, έβλεπαν τα 

στοιχεία άλλου φορολογουµένου. Να υπενθυµίσουµε πως οι τροποποιητικές 

δηλώσεις Ε9 για αγροτεµάχια και λοιπές εκτός σχεδίου εκτάσεις µπορούν 

να υποβληθούν µέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

Νέα 48ωρη απεργία στο ∆ηµόσιο 

Συρρίκνωση της απασχόλησης και στο Εµπόριο

ΕΝΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Φορολογικές εκπλήξεις για τακτοποιηµένα αυθαίρετα 

33333

Σε νέες 48ωρες κυλιόµενες απεργίες προχωρούν από σήµερα ∆ευτέρα οι εργαζόµενοι στα ασφαλιστικά ταµεία. ∆ιήµε-

ρη απεργιακή κινητοποίηση για σήµερα ∆ευτέρα και αύριο Τρίτη έχουν προκηρύξει οι καθηγητές µέσης εκπαίδευσης 

και οι  εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σήµερα στις 11 το πρωί, θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση διαµαρτυρί-

ας στην πλατεία Καραϊσκάκη και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.
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Hoover Dam
Στα σύνορα Αριζόνας και Νεβάδας, στις ΗΠΑ, στο µαύρο φαράγγι του ποταµού 

Κολοράντο, υπάρχει ένα φράγµα ύψους 221 µέτρων, πλάτους 210 στη βάση και 13 

µέτρα στη στέψη, εξαιτίας του οποίου δηµιουργήθηκε η λίµνη Mead, η µεγαλύτερη 

τεχνητή λίµνη στο δυτικό ηµισφαίριο και τροφοδοτεί το Las Vegas και την ευρύτερη 

περιοχή µε ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για φράγµα βαρύτητας, που σηµαίνει ότι η 

ισορροπία της κατασκευής, άρα η αντοχή των θεµελίων του, βρίσκονται σε αλληλο-

εξάρτηση µε τη βαρύτητα. Κατά την κατασκευή οι εργαζόµενοι ήταν οι πρώτοι που 

φόρεσαν «κράνη προστασίας», που δηµιουργήθηκαν από ύφασµα, µε επίστρωση 

πίσσας, αποδείχθηκαν τόσο αποτελεσµατικά, ώστε οι έξι εταιρείες που συµµετείχαν 

στο έργο τα καθιέρωσαν έκτοτε ως απαραίτητο εξοπλισµό στα εργοτάξια. Το έργο 

ολοκληρώθηκε την 1η Μαρτίου 1936.

London underground
Ο σταθµός Aldgate, είναι χτισµένος πάνω από 

ένα τεράστιο λάκκο, όπου θάφτηκαν πάνω 

1.000 νεκροί από την πανούκλα που θέρισε 

τον πληθυσµό της Βρετανικής πρωτεύουσας 

κάποτε. Έτσι, συµβαίνει: στα παλιά χτίζεται 

το µέλλον. Το Μετρό του Λονδίνου, εφέτος, 

γιόρτασε τα 150 χρόνια του, έχοντας φτάσει 

σε ένα δίκτυο 402 χιλιοµέτρων, χάρη στο ποίο 

κάθε χρόνο µετακινούνται ένα δισεκατοµµύριο 

άνθρωποι. Είναι ο πρώτος υπόγειος σιδη-

ρόδροµος στον κόσµο, µε τους συρµούς, οι 

οποίοι το πρώτο διάστηµα ταξίδευαν µεταξύ 

Paddington και Farringdon, να κινούνται µε 

φυσικό αέριο και τα βαγόνια να είναι ξύλινα. 

Έναρξη λειτουργίας στις 10 Ιανουαρίου 1863. 

Kansai International Airport
Το πρώτο αεροδρόµιο που κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου σε ένα τεχνητό 

νησί, ήταν το διεθνές αεροδρόµιο της Οσάκα. Η κατασκευή του χρειάστηκε τρία 

χρόνια και το νησί, µήκους 4 και πλάτους 2,5 χιλιοµέτρων, υπήρξε για την επο-

χή του το πιο ακριβό δηµόσιο τεχνικό έργο, µε συνολικό κόστος 20 δισεκατοµ-

µύρια δολάρια. Για τη δηµιουργία του εργάστηκαν περίπου 10.000 άνθρωποι, 

χρησιµοποιήθηκαν 80 πλοία και απαιτήθηκαν κάπου 21 εκατοµµύρια κυβικά 

µέτρα µπάζων, που προήλθαν από χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. 

Ολοκληρώθηκε το 1994.

Hoover Dam Kansai 

International 

Airport

London 

underground

Confederation bridge
Η καµπύλη της γέφυρας, δεν είναι τυχαία, σχε-

διάστηκε από τους µηχανικούς για να κρατά τους 

οδηγούς σε εγρήγορση. Πριν την κατασκευή της, ο 

µόνος τρόπο για να φτάσει κανείς από τον ηπειρωτι-

κό Καναδά, στο Prince Edward Island, την µικρότε-

ρη επαρχία της χώρας, ήταν µε πλοίο ή αεροπλάνο. 

Οι ισχυροί άνεµοι, τα γιγαντιαία κύµατα και το 

χιόνι, που «δέρνουν» τη γέφυρα, υποχρέωσαν τους 

µηχανικούς να δηµιουργήσουν µίγµα σκυροδέµατος 

60% µεγαλύτερης αντοχής από ό, τι το συνηθισµέ-

νο. Ένας ειδικής κατασκευής πλωτός γερανός, ο 

Svanen, χρησιµοποιήθηκε για να τοποθετηθούν οι 

65 προβλήτες από σκυρόδεµα που ενσωµατώθηκαν 

στο έργο. Ολοκληρώθηκε στις 31 Μαΐου 1997.

Cn tower
Έχει κατασκευαστεί για να αντέξει σεισµό 

8,5 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ. Έχει σχε-

διαστεί να αντέχει ανέµους µέχρι 418 kph. 

Όµως, αυτά δεν είναι τα µόνα φυσικά φαι-

νόµενα τα οποία πρέπει να αντιπαλαίψει ο 

τηεπικοινωνιακός πύργος στο Τορόντο. Κάθε 

χρόνο, κατά µέσο όρο, δέχεται τα κτυπήµατα 

75 κεραυνών ! Ένα αντικερευνικό σύστηµα, 

από µακριές λωρίδες χαλκού, οι οποίες 

φθάνουν στο υπέδαφος και συνδέονται µε 

ράβδους γείωσης, τον προστατεύουν αποτε-

λεσµατικά. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε 

την 1η Οκτωβρίου 1976. 

Confederation 

bridge

Cn tower

La Tour Eiffel
Η θερµοκρασία µεταβάλλει το ύψος του 

Πύργου του Άιφελ έως 15 εκατοστά κατά 

τη διάρκεια του έτους. Ο Πύργος ζυγίζει 

13.200 τόνους και υπήρξε το πρώτο κτίριο 

στον κόσµο που ξεπέρασε το ύψος της 

Μεγάλης Πυραµίδας της Γκίζας. Παρέ-

µεινε ως το υψηλότερο κτίριο στον κόσµο 

ως το 1929, οπότε τον τίτλο απέσπασε ο 

ουρανοξύστης Chrysler στη Νέα Υόρκη. 

Τα σχέδια και οι υπολογισµοί του Gustave 

Eiffel ήταν τέτοιας ακρίβειας, ώστε δεν 

χρειάστηκε καµιά αναθεώρηση/τροποποί-

ηση κατά την κατασκευή. Ολοκληρώθηκε 

στις 31 Μαρτίου 1889. 

La Tour Eiffel

ΑΥΡΙΟ: και µερικά από τα αρχαία θαύµατα της µηχανικής

Η µηχανική, στο πέρασµα των αιώνων, έχει να επιδείξει εντυπωσιακά έργα, κατά κανόνα έργα που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, εξασφαλίζοντας οικονοµία και δίνο-

ντας προοπτικές ανάπτυξης. Μια σειρά από τα σηµαντικότερα έργα των τελευταίων 150 ετών, παρουσιάζουµε σ’ αυτή τη σελίδα, µαζί µε ορισµένα αποκαλυπτικά στοιχεία.



Στις 27 Σεπτεµβρίου θα παρουσιαστεί σε συνάντηση της ∆ιακυβερνητικής Επι-

τροπής για την Κλιµατική Αλλαγή στη Στοκχόλµη η νέα έκθεση του ΟΗΕ για την 

υπερθέρµανση του πλανήτη.

Η πολυαναµενόµενη έκθεση παραθέτει τις επιστηµονικές και τεχνικές πλευρές 

του φαινοµένου, επιρρίπτει την ευθύνη στον άνθρωπο και προειδοποιεί ότι η συ-

γκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα συνεχίζει να αυξάνεται 

επικίνδυνα. Σύµφωνα µε σχέδιο της Τεχνικής Περίληψης της έκθεσης που περι-

ήλθε στην κατοχή του Reuters και έφερε ηµεροµηνία 7 Ιουλίου, ορισµένες από 

τις βασικές εκτιµήσεις είναι:

Κελσίου σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα, πολύ πάνω από το τυπικό όριο 

των 2,0 βαθµών στο οποίο έχει συµφωνήσει η διεθνής κοινότητα.

άνοδος της θερµοκρασίας θα µπορούσε να περιοριστεί στους 0,3 βαθµούς.

-

σθητος στην άνοδο του διοξειδίου του άνθρακα. Ο διπλασιασµός της συγκέντρω-

σης CO2, σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα, είναι πιθανό να αντιστοιχεί σε 

αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1,5 έως 4,5 βαθµούς Κελσίου, και όχι 2,0 έως 4,5 

βαθµούς όπως εκτιµούσε η προηγούµενη έκθεση το 2007.

Η κρίσιµη έκθεση του ΟΗΕ θα είναι ο κύριος οδηγός για τη λήψη µέτρων από τη 

διεθνή κοινότητα.

Óôéò 27 Óåðôåìâñßïõ ç Ýêèåóç ôïõ ÏÇÅ  
ãéá ôï êëßìá

Ο αναπληρωτής υπουργός  ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλα-

φάτης, απέστειλε στους συναρµόδιους υπουργούς 

και στους γενικούς γραµµατείς Αποκεντρωµέ-

νων ∆ιοικήσεων τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των 

ισχυόντων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού 

Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης για δέκα 

Περιφέρειες της Επικράτειας. Ο κ  Καλαφάτης 

δήλωσε σχετικά:

-«Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο εργαζόµα-

στε σταθερά για την δηµιουργία και ολοκλήρωση 

µίας ολιστικής, συγκροτηµένης και σύγχρονης 

εθνικής πολιτικής για τη ρύθµιση του χώρου. Εί-

χαµε δεσµευθεί ότι θα ρυθµιστούν εκκρεµότητες, 

ετών ή και δεκαετιών, και θα εκσυγχρονιστούν οι 

προβλέψεις της νοµοθεσίας που αφορούν το κτη-

µατολόγιο, τους δασικούς χάρτες, τα αυθαίρετα. 

Τοπραγµατοποιήσαµε. Οι σχετικοί νόµοι ψηφίστη-

καν και εφαρµόζονται ήδη.  

Όπως είχαµε δεσµευθεί, σειρά έχουν τώρα τα 

περιφερειακά χωροταξιακά σχέδια, το ειδικό χω-

ροταξικό σχέδιο του τουρισµού, η µεταρρύθµιση 

της χωροταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας.  

Όλες οι κινήσεις µας έχουν διπλό στόχο: την 

προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση 

µίας πραγµατικά βιώσιµης ανάπτυξης. Κινούµαστε 

πάντα µε όρους πραγµατικότητας, µακριά από 

παθογένειες και νοοτροπίες του παρελθόντος.  

Όπως σε κάθε τοµέα, έτσι και στη χωροταξία, η 

χώρα αποκτά µία νέα αντίληψη για το αύριο». 

Áîéïëüãçóç ôùí  
Ðåñéöåñåéáêþí ×ùñïôáîéêþí 
Ó÷åäßùí

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Υλικών 

Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοι-

κιών του µηνός Αυγούστου 2013, 

σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δεί-

κτη του Αυγούστου 2012, σηµείωσε 

µείωση 1,8%, έναντι αύξησης 0,6%, 

που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύ-

γκριση των δεικτών του έτους 2012 

προς το 2011. Σύµφωνα µε την Ελ-

ληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), 

ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα 

Αύγουστο 2013, σε σύγκριση µε το 

δείκτη του Ιουλίου 2013, παρουσί-

ασε µείωση 0,1%, έναντι µείωσης 

0,1%, που σηµειώθηκε κατά την 

αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών 

του έτους 2012.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµή-

νου Σεπτεµβρίου 2012 - Αυγούστου 

2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο 

δείκτη του δωδεκαµήνου Σεπτεµ-

βρίου 2011 - Αυγούστου 2012, πα-

ρουσίασε µείωση 0,7%, έναντι αύ-

ξησης 1,0%, που σηµειώθηκε κατά 

τη σύγκριση των αντίστοιχων προ-

ηγούµενων δωδεκαµήνων.

Ìåßùóç 0,1% óôéò ôéìÝò êáôáóêåõÞò  
íÝùí êáôïéêéþí

Παύεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Εθνικής 

Οδοποιίας (ΤΕΟ), µετά το πόρισµα του επιθεωρητή ∆η-

µόσιας ∆ιοίκησης περί οικονοµικής κακοδιαχείρισης την 

περίοδο 2006-2011. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-

νωση του υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, 

το ∆Σ, που παύεται, αντικαθίσταται από προσωρινό µε 

υπηρεσιακά στελέχη, έως την εκκαθάριση της ΤΕΟ ΑΕ. 

«Το ΤΕΟ (Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας) επιτέλεσε σηµαντικό 

έργο στο παρελθόν σε σχέση κυρίως µε την είσπραξη των 

διοδίων και τη χρηµατοδότηση της συντήρησης και βελτί-

ωσης του οδικού δικτύου, µε έσοδα από τα διόδια. Ωστόσο, 

µετά την ανάθεση της κατασκευής των αυτοκινητοδρόµων 

σε εταιρείες Ειδικού Σκοπού και την εκχώρηση, σε αυτές, 

των διοδίων, ο ρόλος του σταδιακά, περιορίζεται σηµαντι-

κά και σήµερα ουσιαστικά έχει εκλείψει ο λόγος ύπαρξής 

του.

Για τον λόγο αυτό, σύντοµα θα κατατεθεί στη Βουλή η 

νοµοθετική ρύθµιση για την κατάργησή του» αναφέρεται 

στην ανακοίνωση.

Καταργείται το ΤΕΟ 
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Κοινοτικοί και εταίροι εξετάζουν τα 

σενάρια για τη νέα γερµανική κυβέρνηση- ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΝΙΚΗ 

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ 
εσόδων και δαπανών οι ελεγκτές στην πρώτη συνάντηση- 

ΤΡΟΪΚΑ: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΥΦΕΣΗ.

ΕΘΝΟΣ: Νέα ντουκουµέντα στο φως- Φωτογραφίες από 

νυχτερινές ασκήσεις των Ταγµάτων Εφόδου- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΝΑΖΙ  ΨΗΦΟΣ ΓΙΑ 
ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: Καγκελάριος ξανά η Άνγκελα Μέρκελ µε µεγάλη αύξηση 

των ποσοστών- Καταποντίστηκε ο Ρέσλερ- ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ- Τα καλά νέα: Πιο πιθανός ο Μεγάλος 

Συνασπισµός.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Έρευνα της Rass για το νεοναζιστικό 

µόρφωµα- ΓΚΑΛΟΠ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ- 78,2% 

φασιστική ή εγκληµατική οργάνωση µε το προκάλυµµα του 

πολιτικού κόµµατος   ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟ∆ΟΥ- Η κυβέρνηση προωθεί τη διακοπή 

της κρατικής χρηµατοδότησης στη Χρυσή Αυγή 
αυτοδυναµία οι Χριστιανοδηµοκράτες µε 42%- ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ… ΜΑΡΚΟΥ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πρωτοφανείς δηλώσεις 

από υποψήφιους βουλευτές της Χρυσής Αυγής- «ΟΛΟΥΣ ΘΑ 
ΤΟΥΣ ΠΕΤΣΟΚΟΨΟΥΜΕ»- Το µαχαίρι θα φεύγει από τ’ αυτί 

και θα πηγαίνει κάτω- Βάλε το χατζάρι και πάµε να φάµε τους 

λαθροµετανάστες- Τους αριστερούς σ’ ένα ψωρόνησο και µόλις 

τελειώσουν τα τρόφιµα θα ψοφήσουν όλοι    ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ 
ΦΥΣΣΑ: «∆ΕΝΟΥΝ» ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΕ 2-3 ΜΕΡΕΣ- Ανεπιθύµητος 

ακόµα και από τους κρατούµενους στις φυλακές Κορυδαλλού 

ο Γ. Ρουπακιάς. Αναζητούν φυλακή για να τον µεταφέρουν 
βουλευτικές εκλογές στη Γερµανία- ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ 
ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας 

καταγγέλλει: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ- ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΣΧΕΣΗ ΑΝΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
αυτοδυναµία- ΠΡΩΤΗ, ΑΛΛΑ ΜΕ ∆ΕΚΑΝΙΚΙ  
Οκτωβρίου- 30.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ- ΕΞΠΡΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Επιµένουν στον ξαφνικό θάνατο και όχι στην 

εκκαθάριση εν λειτουργία των αµυντικών βιοµηχανιών- ΑΧΟΡΤΑΓΗ 
ΤΡΟΪΚΑ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΜΕΡΚΕΛ ΕΠΙ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

ΕΣΤΙΑ: Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΨΥΧΙΑ- Για την από 

κοινού αντιµετώπιση των κινδύνων.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Σάλος από άρθρο του γερµανού γιατρού Ryke 

Geerd Jamer: ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ «ΕΦΤΙΑΞΑΝ» ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ. 
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ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-5 | 23/09/2013

Αυτό τον θρίαµβο δεν τον περίµενε ούτε η ίδια. Μέχρι την 

τελευταία στιγµή η Ανγκελα Μέρκελ (και το επιτελείο της) 

υπογράµµιζε πόσο κρίσιµη είναι η εκλογική µάχη, σαν να 

προειδοποιούσε για ενδεχόµενη ήττα. Αντί γι αυτό, πέτυχε 

το καλύτερο αποτέλεσµα στην µεταπολεµική ιστορία της 

Γερµανίας για το κόµµα της. Όταν όλοι οι άλλοι ευρωπαίοι 

ηγέτες φθείρονται από την εξουσία και χάνουν δύναµη, εκείνη 

ενισχύεται! Είναι χαρακτηριστικοί οι τίτλοι των γερµανικών 

εφηµερίδων. «Η Μέρκελ πιο ισχυρή από ποτέ», έγραψε η 

«Μπιλντ». «Η µανούλα µόνη στο σπίτι», σχολίασε η (αριστερή) 

«Ταγκεστσάιτουνγκ». «Σήµανε η εποχή του µερκελισµού», τόνισε 

η «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ».

Η πρώτη ανάλυση του αποτελέσµατος δείχνει ότι ένας στους δύο 

ψηφοφόρους ψήφισε CDU, χάρις ακριβώς στη Μέρκελ. Και όταν 

γύρω στις οκτώµισι το βράδυ κάποια εκτίµηση αποτελέσµατος 

έδειξε ότι µπορεί να κατακτήσει και την απόλυτη πλειοψηφία 

στη νέα Βουλή, έγινε αισθητή και η πραγµατική διάσταση της 

χθεσινής νίκης της: η Μέρκελ είναι παντοδύναµη.

Ποτέ µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο δεν υπήρξε τόσο ισχυρός 

Καγκελάριος της Γερµανίας σε µια Ευρώπη, όπου ο ρόλος αυτής 

της χώρας ποτέ δεν ήταν τόσο κυρίαρχος όσο είναι σήµερα. 

Τα χθεσινά αποτελέσµατα αποτελούν προσωπική της νίκη. 

«Είναι σούπερ αποτέλεσµα!», είπε στους οπαδούς της που την 

αποθέωναν.

«Μαζί θα κάνουµε όλα όσα πρέπει για να είναι η επόµενη 

τετραετία επιτυχηµένη για τη Γερµανία».

«Η µπάλα είναι στο γήπεδο της Μέρκελ», δήλωσε χθες ο 

αντίπαλος της Πέερ Στάινµπρουκ, ένας από τους χαµένους 

της βραδιάς, αφού το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα σηµείωσε τη 

δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ιστορία του. «Και αυτό επειδή 

η Μέρκελ είναι εκείνη που θα πρέπει να βρει πλειοψηφία 

στη µελλοντική Βουλή. Αν η Χριστιανική Ένωση έχει δική 

της πλειοψηφία, τότε το SPD θα πάει στην αντιπολίτευση. Ο 

Στάινµπρουκ απέκλεισε κατηγορηµατικά χθες, όπως είχε κάνει 

και σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, µια 

κυβερνητική συµµαχία του κόµµατός του µε τους Πράσινους και 

την «Αριστερά».

Το πιθανότερο σενάριο, πάντως, είναι ο «µεγάλος συνασπισµός» 

Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδηµοκρατών, CDU/CSU και SPD. 

Οι σχετικές διαπραγµατεύσεις µπορεί να κρατήσουν µήνες. Για 

τη λοιπή Ευρώπη θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Οι 

Σοσιαλδηµοκράτες αφενός θα λειτουργήσουν ως ανάχωµα στην 

απόλυτη κυριαρχία της Μέρκελ και αφετέρου θα οδηγήσουν 

τη νέα κυβέρνηση του Βερολίνου σε φιλικότερες θέσεις για 

προτάσεις και πρωτοβουλίες αναπτυξιακής κατεύθυνσης µε 

χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία της EE.

Και για τον λόγο αυτό, η Μέρκελ την εποµένη των εκλογών θα 

είναι µια άλλη Μέρκελ από την Καγκελάριο της προηγούµενης 

τετραετίας.

συνεργασίας ανάµεσα στη Μέρκελ και στους Πράσινους, οι 

οποίοι σηµείωσαν χθες (αναµενόµενη) πτώση. Ακόµη και αν το 

ενδεχόµενο αυτό φαίνεται µακρινό, η Μέρκελ είχε προνοήσει 

να στρώσει το χαλί της συνεργασίας µε τους Οικολόγους, 

κάνοντας τη στροφή στην ατοµική ενέργεια µε την απόφαση 

µετά τη Φουκουσίµα να κλείσει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. 

Το οριακό αποτέλεσµα και τα ενδεχόµενα κυβερνητικών 

συνεργασιών που αφήνει ανοιχτά θα είναι το αντικείµενο 

ζυµώσεων τις επόµενες ηµέρες στα κόµµατα µέχρι να 

αποκρυσταλλωθεί η νέα κυβερνητική πλειοψηφία της Μέρκελ.

Η Ελλάδα δεν θα µπορούσε να λείψει και τις πρώτες ώρες του 

µετεκλογικού τοπίου. Το τρίτο πακέτο για την Ελλάδα θα έρθει, 

επανέλαβε η Μέρκελ στον χθεσινό «γύρο των ελεφάντων», την 

κοινή εµφάνιση των πολιτικών ηγετών σε στρογγυλό τραπέζι των 

δύο δηµόσιων καναλιών ARD και ZDF. «Ο υπουργός Οικονοµικών 

Βόλφγκανγκ Σόιµπλε το είχε πει τον Νοέµβριο του 2012, το 

επανέλαβε τον Αύγουστο», είπε η Καγκελάριος. «Οι ψηφοφόροι 

το γνώριζαν καθαρά, δεν µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι το θέµα 

δεν συζητήθηκε», πρόσθεσε. Ήταν όµως πολύ συγκρατηµένη 

για τις λεπτοµέρειες του πακέτου. «∆εν µπορώ προκαταβολικά 

να πω κάτι που δεν γνωρίζω», σηµείωσε, στέλνοντας όµως στην 

Αθήνα ένα σαφές µήνυµα: «∆εν µπορώ πρόωρα να σταµατήσω 

την πίεση για µεταρρυθµίσεις».

ΕΝΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 23/09/2013

Σχεδόν το ένα στα τρία δάνεια βρίσκεται πλέον σε καθυστέρηση, 

σύµφωνα µε εκτιµήσεις τραπεζιτών που βλέπουν τα «κόκκινα» 

δάνεια να συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους, παρά τις 

προσδοκίες για επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης. Υπολογίζεται 

ότι σήµερα ο δείκτης υπερβαίνει το 30% επί των συνολικών 

χαρτοφυλακίων, χωρίς µάλιστα να υπολογίζονται τα δάνεια που 

βρίσκονται µεν σε καθυστέρηση για λιγότερο από 90 µέρες, που 

είναι ο επίσηµος πήχης, αλλά ήδη δεν εξυπηρετούνται κανονικά.

Η αποτύπωση των «κόκκινων» δανείων είναι διαφορετική από 

τράπεζα σε τράπεζα, ενώ σε επίσηµη καθυστέρηση περνά µέρος 

µόνο των δανείων µε προβλήµατα, είτε γιατί γίνονται συνεχείς 

ρυθµίσεις είτε γιατί τα πιστωτικά ιδρύµατα προσπαθούν, έστω 

τεχνητά, να µην τα θεωρήσουν µη εξυπηρετούµενα. Η συνεχής 

άνοδος της ανεργίας επιδεινώνει την κατάσταση, όπως και οι 

αυξηµένες απαιτήσεις από πλευράς του ∆ηµοσίου, που κάνουν 

πολλούς δανειολήπτες να προκρίνουν τις πληρωµές προς την 

εφορία έναντι της κανονικής εξυπηρέτησης των δανειακών 

υποχρεώσεων.

Τα τελευταία επίσηµα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 

πρώτο τρίµηνο καταγράφουν δείκτη επισφαλειών στο 27,8%, ενώ 

εκτιµάται ότι στο εξάµηνο ανήλθε κοντά στο 30% και το υπερέβη 

πλέον την παρούσα περίοδο. Πιο ανησυχητική εξέλιξη είναι η 

άνοδος των καθυστερήσεων στα στεγαστικά δάνεια, στο 25% 

περίπου σήµερα, η οποία και καταδεικνύει το σοβαρό πρόβληµα. 

Ένας µεγάλος όγκος δανείων (εκτιµήσεις κάνουν λόγο για 30-35 

δισ. ευρώ) δεν έχει ξεπεράσει τις 90 ηµέρες, αλλά κινείται πάνω 

από τις 30, δηλαδή πρακτικά δύο δόσεις δεν έχουν καταβληθεί 

εµπρόθεσµα.

Το «ξεπάγωµα» των πλειστηριασµών θα πιέσει τους 

δανειολήπτες που επιλέγουν, έχοντας τα µέσα, να µην 
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αποπληρώνουν κανονικά το δάνειο τους, επισηµαίνει στη «Ν» 

τραπεζικό στέλεχος.

Όπως σηµειώνει, ναι µεν τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και 

εκµεταλλεύονται το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς, για την 

πλειονότητα ωστόσο δεν πρόκειται για επιλογή, αλλά για 

αδυναµία.

Καθώς και οι ίδιες οι τράπεζες δεν έχουν συµφέρον να 

προχωρήσουν σε µαζικούς πλειστηριασµούς, δεν προσδοκούν 

λύση από την επανέναρξη των σχετικών διαδικασιών αλλά από 

κάποιες ενδείξεις ανάκαµψης της οικονοµικής δραστηριότητας.

Τόσο το θέµα της αποτύπωσης των κόκκινων δανείων όσο και 

αυτό της αποτελεσµατικότερης διαχείρισης καλείται να καλύψει 

η έκθεση της BlackRock, καθώς θα περιγράψει τις υφιστάµενες 

µεθόδους και θα προτείνει λύσεις ενιαίας αντιµετώπισης από το 

σύνολο του συστήµατος.

Εκτιµάται ότι οι αλλαγές θα εφαρµοστούν στις αρχές του 

επόµενου έτους, µεταβάλλοντας και το πλαίσιο σχέσεων µε τους 

δανειολήπτες.

Ήδη διαπιστώνονται από την BlackRock στο πλαίσιο του Troubled 

Asset Review σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις µεθόδους 

διαχείρισης των καθυστερήσεων που εφαρµόζει κάθε τράπεζα, 

καθιστώντας δυσχερή τη σύγκριση και την αποτύπωση της 

συνολικής εικόνας του κλάδου.

Το λεγόµενο TAR, το οποίο ολοκληρώνεται στα τέλη του µήνα, 

θα αποτελέσει τη βάση για την αναµόρφωση του πλαισίου 

διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ώστε να γίνεται 

µε αυτόµατο τρόπο ο εντοπισµός των καθυστερήσεων και να 

διευκολύνεται έτσι ο εξορθολογισµός των χαρτοφυλακίων.

Ειδικότερα, µέσω δεικτών, θα καταγράφονται οι «συµπεριφορές» 

των δανειοληπτών και θα «χτυπάνε» άµεσα οι επισφάλειες, κάτι 

πολύ χρήσιµο ειδικά στην επιχειρηµατική πίστη.

Ενιαίο πλαίσιο θα εφαρµόζεται και στις αναδιαρθρώσεις, µε την 

αξιοποίηση και ειδικών εργαλείων και «οχηµάτων», για τα οποία 

θα χρειαστεί νοµοθετική παρέµβαση.

Στο πρώτο τρίµηνο του έτους ο δείκτης καθυστερήσεων 

διαµορφώθηκε στο 27,8% από 24,5% στο τέλος του 2012, ενώ στα 

καταναλωτικά αυξήθηκε κατά 3,4%, στο 42,4% των δανείων έναντι 

38,8%.

Αύξηση στο 27,5% σηµείωσε ο δείκτης επισφαλειών στην 

επιχειρηµατική πίστη, από 23,4% για το 2012. Τα στεγαστικά που 

δεν εξυπηρετούνται αντιστοιχούν στο 22,9% του συνόλου, από 

21,4% που ήταν το ∆εκέµβριο, ενώ ανήλθαν στο 24% στο εξάµηνο. 

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2.200 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 30 | 23/09/2013

Ξεκίνησε την περασµένη Παρασκευή η υποβολή στον ΟΑΕ∆ 

αιτήσεων 2.200 νέων πτυχιούχων έως 35 ετών των ελληνικών 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που είναι κάτοχοι πρώτου 

πτυχίου ή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιµου τίτλου 

σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιµετωπίζουν δυσκολία 

ένταξης στην αγορά εργασίας και διανύουν µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα σε δουλειές περιστασιακές και υποαµειβόµενες.

Οι επιχειρήσεις που προσλαµβάνουν τους ανέργους 

δεσµεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους 

για 27 µήνες, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί για 24 µήνες. Η 

επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για κάθε ηµέρα 

πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 ευρώ 

την ηµέρα για ανέργους άνω των 24 ετών.

Οι ωφελούµενοι που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα) έως 

και 35 ετών (να διανύουν, δηλαδή, έως και το 35ο έτος της 

ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία πρόσληψής τους), να 

διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συµµετοχής 

στο πρόγραµµα (από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕ∆), που 

θα προκύπτει από το ειδικό µητρώο για τις ανάγκες του 

προγράµµατος.

Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις 

και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν 

οικονοµική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί, κατά τη 

διάρκεια του τριµήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο 

πρόγραµµα, σε µείωση προσωπικού. Ως µείωση προσωπικού 

θεωρείται η καταγγελία της σύµβασης εργασίας, η αλλαγή 

του καθεστώτος απασχόλησης, όπως επίσης και η εθελούσια 

έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη µέσω 

προγραµµάτων παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων 

εθελούσιας εξόδου.

Επισηµαίνεται ότι αιτήσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται στο 

στάδιο αναµονής µε βάση το «Πρόγραµµα επιχορήγησης 

επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού και 

τεχνολογικού τοµέα έως 35 ετών» (για τις 5.000 θέσεις) δεν 

λαµβάνονται υπόψη. Όσες επιχειρήσεις από τις ανωτέρω 

επιθυµούν να ενταχθούν στο παρόν πρόγραµµα (για τις 

επιπλέον 2.200 θέσεις) θα πρέπει να υποβάλουν νέα 

ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής. ∆εν είναι δυνατή η ένταξη 

στο πρόγραµµα ανέργων που θα απασχοληθούν µε µίσθωση 

σύµβαση έργου ή έµµισθη εντολή. Οι επιχειρήσεις που 

εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση που έχει 

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕ∆, www.oaed.gr.

Τα άτοµα για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση 

υποδεικνύονται από την υπηρεσία του ΟΑΕ∆. Η ενίσχυση που 

θα λάβει µια επιχείρηση χορηγείται βάσει του κανονισµού της 

επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) 

και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε 

οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Σηµειώνεται 

ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις 

ήσσονος σηµασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεµένες µε την 

αιτούσα επιχειρήσεις. Η µέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση 

του προγράµµατος ανέρχεται στα 33 εκατ. ευρώ και θα 

συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο) και το ελληνικό ∆ηµόσιο στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού». Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του 

διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ στη διεύθυνση www.oaed.

gr, όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά.
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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.∆. 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 Ν∆ 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.∆. 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 ∆ιοικούσας 

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 ∆ιοικούσας 

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 ∆ιοικούσας  

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

ΑρΑρΑρΑρΑρΑρΑρΑρΑρ.Π.Π.Π.Π.Πρωρωρωρωρωρωρωρωτ.τ.τ.τ.τ.τ.τ.τ.τ.τ.τ.τ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1797979797979797979797979797979797979797979797916161616161616161616161616161616161616/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.20202020202020202020202020202020202020202020202020201313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313

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 ∆ιοικούσας 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: 

10

1. Νοµός Αττικής  µέχρι  25

2. Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας  12

3. Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας   4

4. Τµήµα Θράκης   2

5. Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας 2

6. Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας   2

7. Τµήµα Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας 3

8. Τµήµα Νοµού Μαγνησίας   2

9. Τµήµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 2

10. Τµήµα Ηπείρου    2

11. Τµήµα Νοµού ∆ωδεκανήσου   1

12. Τµήµα Ανατολικής Κρήτης   2

13. Τµήµα ∆υτικής 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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N E W S L E T T E R

ΤΕΕ ΕΚΛΟΓΕΣ 24-11-2013

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) ∆ύο (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.

∆ικαίωµα 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.∆. 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 ∆ιοικήσεως 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).

∆εν 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. ∆εν 

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:
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α) Αντιπροσωπεία Περιφερειακών Τµηµάτων:

1. Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας       µέχρι       20

2. Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας                   »       20

3. Τµήµα Θράκης                                 »       18

4. Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας             »        15

5. Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας           »       17

6. Τµήµα Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας   »        20

7. Τµήµα Νοµού Μαγνησίας              »        16

8. Τµήµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας        »        16

9. Τµήµα Ηπείρου                                 »       19

10. Τµήµα Νοµού ∆ωδεκανήσου         »       12

11. Τµήµα Ανατολικής Κρήτης            »       18

12. Τµήµα ∆υτικής 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 

∆όµησης 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 

∆ωδεκανήσου) 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 ∆ικτύων 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


