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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 6 ΜΜ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ Α∆Ε∆Υ- ΓΣΕΕ 

Σε φάση προεκλογικής προετοιμασίας βρίσκεται ήδη το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σε αυτό το πλαίσιο 

ελήφθησαν δύο σημαντικές αποφάσεις για τις εκλογές  από την Διοικούσας Επιτροπή ΤΕΕ, οι οποίες ήδη με 

την υπογραφή του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη και του γενικού γραμματέα ΤΕΕ Αντώνη Πρωτονοτάριου 

αναρτήθηκαν στην Διαύγεια και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Οι δύο αποφάσεις αφορούν: 1.Δωρεάν 

χορήγηση εκλογικών καταλόγων του ΤΕΕ στους υποψηφίους συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους 

στις εκλογές ΤΕΕ της 24.11.2013.  2. Ανάρτηση διοικητικών πράξεων και κειμένων υποψηφίων συνδυασμών  

για τις εκλογές ΤΕΕ της 24ης Νοεμβρίου 2013 στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Αναλυτικά στη σελ.3

∆ύο αποφάσεις για  
τις εκλογές του ΤΕΕ 

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

Ôþñá áñ÷ßæïõí ôá äýóêïëá…

Ìå ôéò ãåñìáíéêÝò åêëïãÝò íá åßíáé ðáñåë-

èüí êáé ôçí éó÷õñïðïßçóç, óå üôé áöïñÜ ôá 

ðïóïóôÜ, ôçò ¢ãêåëá ÌÝñêåë, ïé ðÝñáí ôïõ 

Áôëáíôéêïý åôáßñïé, áñ÷ßæïõí íá îåäéðëþíïõí 

ôéò áíôéèÝóåéò ôïõò óå ó÷Ýóç ìå ôç óôÜóç ôçò 

ÅÅ áðÝíáíôé óôçí êñßóç, ôçí ïðïßá áðïäßäïõí 

åî’ ïëïêëÞñïõ óôç Ãåñìáíßäá ÊáãêåëÜñéï, 

âÜæïíôáò, ùóôüóï, óõóôçìáôéêÜ ôçí ÅëëÜäá 

óôç ìÝóç.

Ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ äéáññÝïíôáé áðü ðëåõ-

ñÜò ÄÍÔ, ðåñß ïñáôïý – üóï ðïôÝ Üëëïôå – 

êéíäýíïõ åêôñï÷éáóìïý ôçò ÅëëÜäáò, êáèþò 

ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò ÷áñáêôçñßæåôáé ìç-âéþóéìï 

óå âÜèïò 12ìçíïõ, Üñá êáé ôçò áíáóôïëÞò 

êáôáâïëÞò ôùí äüóåùí åê ìÝñïõò ôïõ ÄÍÔ, 

ìüëéò ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ ëÜâåé óôá 

÷Ýñéá ôïõ ôçí Ýêèåóç áîéïëüãçóçò (ç ïðïßá 

èõìßæïõìå åß÷å áíáóôáëåß ôïí Éïýëéï êáé ëüãù 

ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ óôç Ãåñìáíßá), 

åíôÜóóåôáé óôï ðëáßóéï ôçò óêëçñÞò áíôéðá-

ñÜèåóçò ðïõ åßíáé ðÝñá áðü âÝâáéï üôé èá 

ðáñáêïëïõèÞóïõìå óôï áìÝóùò åðüìåíï 

äéÜóôçìá. ¢ëëùóôå, ï Ðùë Ôüìóåí, óôç äéÜñ-

êåéá ôçò conference call ðïõ áêïëïýèçóå ôçí 

ðñïçãïýìåíç áîéïëüãçóçò, åßðå åõèáñóþò 

üôé ôï èÝìá ôïõ ÷ñÝïõò èá ôåèåß åðß ôÜðçôïò 

óôéò áñ÷Ýò Ýùò ôá ìÝóá Ïêôùâñßïõ, õðï-

ãñáììßæïíôáò üôé ðñïóöåñüôáí ôüôå ðïëéôéêüò 

÷ñüíïò óå ÅëëÜäá êáé Åõñþðç ãéá íá ëÜâïõí 

ôéò áðáñáßôçôåò ðïëéôéêÝò áðïöÜóåéò.

Ï ÷ñüíïò åîáíôëåßôáé, áðïöÜóåéò – åî’ üóùí 

ãíùñßæïõìå – äåí Ý÷ïõí ëçöèåß êáé ãåíéêþò 

óôçí Åõñþðç, áëëÜ êáé åéäéêþò óôçí ÅëëÜäá, 

åðéêñáôåß ç …ðëÞñçò áìç÷áíßá. ¼ëá åîáñôþ-

íôáé áðü ôçí ôá÷ýôçôá ó÷çìáôéóìïý êõâÝñíç-

óçò óôç Ãåñìáíßá.

Êïéíþò: ìéá Åõñþðç êñåìáóìÝíç óôï «âñáêß 



Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη 

ημέρα η 48ωρη απεργία της ΑΔΕ-

ΔΥ, που παραλύει τον δημόσιο 

τομέα, ενώ κόμματα και συνδι-

καλιστικοί φορείς καλούν σε μα-

ζική συμμετοχή των πολιτών στο 

αντιφασιστικό συλλαλητήριο, που 

οργανώνουν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ 

σήμερα στις 6 το απόγευμα στο 

Σύνταγμα. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

δηλώνει την αμέριστη συμπαρά-

σταση του και καλεί τους Διπλω-

ματούχους Μηχανικούς μέλη 

του να συμμετάσχουν μαζικά και 

δυναμικά στους συνεχιζόμενους 

και κλιμακούμενους αγώνες των 

υγειών παραγωγικών δυνάμεων 

της χώρας για την υπεράσπιση 

των εργασιακών, κοινωνικών  και 

των Δημοκρατικών δικαιωμάτων 

των πολιτών, των εργαζομένων 

και του λαού.

-«Αυτή η κινητοποίηση πρέπει να 

εξελιχθεί σε ένα μεγάλο ειρηνικό 

συλλαλητήριο υπεράσπισης της 

δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας 

και του πολιτισμού» σημειώνει σε 

σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ.

-«Καλούμε όλους τους δημοκρα-

τικούς πολίτες, όλους του θεσμι-

κούς και κοινωνικούς φορείς να 

κινητοποιηθούν και να αντιδρά-

σουν από κοινού στον εκφασισμό 

της κοινωνίας», αναφέρει το ΠΑ-

ΣΟΚ.

-«Πρέπει να πούμε ένα «ηχηρό 

όχι στον εκφασισμό της κοινωνίας 

και στην εγκληματική δράση της 

Χρυσής Αυγής» υπογραμμίζει η 

ΔΗΜΑΡ.

 -Τη συμμετοχή τους στα αντι-

φασιστικά συλλαλητήρια που 

πραγματοποιούνται σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη ανακοίνωσαν και οι 

Οικολόγοι-Πράσινοι.

 Το ΤΕΕ καλεί τους 
Μηχανικούς µέλη 
του στη πρώτη 
γραµµή των αγώ-
νων για τα εργα-
σιακά κοινωνικά 
και ∆ηµοκρατικά 
δικαιώµατα.

Αντιφασιστικό συλλαλητήριο 



Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το ∆ίκτυο 

Ελληνικών Πράσινων Πόλεων και το Ίδρυµα 

ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ Ελλάδος  διοργανώνουν 

εκδήλωση για την παρουσίαση του Οδηγού 

Καλών Πρακτικών για τη Βιώσιµη ∆ιαχεί-

ριση Αστικού Νερού, που θα πραγµατοποι-

ηθεί αύριο 26 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 

10.30π.µ. στην αίθουσα ∆.Σ. της Κεντρικής 

Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε, Ακαδηµίας 

65 & Γενναδίου, 3ος όροφος)

Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών συντάχθηκε 

στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Συµµαχία για 

το Νερό και απευθύνεται σε Οργανισµούς 

Ύδρευσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα 

µιλήσουν οι: Β. Κουκιάσας, Πρόεδρος 

∆.Σ. ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Κ. Ζέρβας 

Πρόεδρος ∆.Σ. ∆ικτύου Ελληνικών Πράσι-

νων Πόλεων, Αντιδήµαρχος Θεσσαλονίκης, 

Ο. ∆ρόσου Όλγα, ∆ιευθύντρια Ιδρύµατος 

ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ Ελλάδος και θα γίνουν 

τοποθετήσεις από τους : Κ. Τριάντη (Ειδικός 

Γραµµατέας Υδάτων- Υπουργείο Περιβάλλο-

ντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας) C. 

Hecht (∆ιευθύντρια Ένωσης ∆ηµόσιων Φο-

ρέων ∆ιαχείρισης Υδάτων, Βερολίνο, AöW) 

Γ. Μαρινάκη (Πρόεδρος Ένωσης ∆ηµοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης, ∆ή-

µαρχος Ρεθύµνης), Γ. Κοτρωνιά (Πρόεδρος 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφόρου 

Ανάπτυξης Κεντρικής Ένωσης Ελλάδος, 

∆ήµαρχος Λαµιέων), Α. Ανδρεαδάκη (Κα-

θηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

∆ιευθυντής Εργαστηρίου Υγειονοµικής 

Τεχνολογίας, τ. Ειδικός Γραµµατέας Υδάτων 

ΥΠΕΚΑ).

Θ ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση για τη 

βιώσιµη διαχείριση του αστικού νερού.

Πληροφορίες: 210-8228795, water@

medsos.gr
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

4-6
Οκτωβρίου

2013

10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Σηµειω-

τικής: «Κόσµοι που αλλάζουν & Σηµεία των 

καιρών»

ΒΟΛΟΣ

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το 

Παθητικό Κτίριο 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Σηµειωτική 
Εταιρεία, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας 

Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παθητικού Κτιρίου

25-27
Οκτωβρίου

2013

13ο ∆ιεθνές Συνέδριο Βιοπληρο-

φορικής και Εµβιοµηχανικής

ΧΑΝΙΑ

Με την υποστήριξη του 
Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων 
και Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών, το ΕΜΠ, τα Πανεπιστή-
µια Ιωαννίνων και Πατρών, 
το Πολυτεχνείο Κρήτης, κ.ά.

10-13
Νοεµβρίου

2013

ΑΘΗΝΑ
 Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιµόρφω-

σης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 

(Ι.ΕΚ.Ε.Μ.- Τ.Ε.Ε.) διοργανώνει -σήµερα στις 

18.30- ειδική εκδήλωση µε θέµα: «Η πρό-

κληση της "έξυπνης εξειδίκευσης": Ευκαιρία 

ή απειλή για την Ελλάδα της περιφέρειας της 

Ευρώπης;»,  στο Αµφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 

4, Σύνταγµα, 1ος όροφος). Οµιλητής θα είναι 

ο Νίκος Κοµνηνός, Καθηγητής Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης - Τµήµα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,  Εµπειρογνώµονας 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βιώσιµη διαχείριση αστικού νερού 
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O Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτό-

νων (ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ), σε συνεργασία µε την εταιρεία Civiltech Α.Ε.,  διοργανώνει εκδήλωση µε 

θέµα: ''Αντιµετώπιση αυθαίρετων κατασκευών µε το Ν.4178/2013'', η οποία θα πραγµατοποιηθεί 

την Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου, 17:00 µµ - 19:30 µµ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΑ∆ΑΣ -ΠΕΑ 

(Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Μοναστηράκι). Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι 

νέες απαιτήσεις κατά τη δήλωση αυθαίρετων κατασκευών και την έκδοση βεβαιώσεων νοµιµό-

τητας, όπως προκύπτουν µετά την εφαρµογή του Ν.4178/2013. Εγγραφές στη διεύθυνση http://

www.civiltech.gr/sadas/seminars ή στη γραµµατεία του ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ (τηλ. 210 3215146).

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

Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων 

για Ποιότητα και Ανάπτυξη 

των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ) 

και το τεχνικό περιοδικό 

ΚΤΙΡΙΟ διοργανώνουν τη 

∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 

2013, στις 17.30 µ.µ., ηµερίδα - συζήτηση µε θέµα: 

«Ανάπτυξη και Ποιότητα Κατασκευών. Πώς;». Κατά 

τη διάρκεια της εκδήλωσης –που θα διεξαχθεί στο Θέ-

ατρο Κολλεγίου Αθηνών, στο Π. Ψυχικό- εκπρόσωποι 

φορέων του κλάδου των κατασκευών  θα προτείνουν 

λύσεις και θα συζητήσουν για συγκεκριµένο επίκαιρο 

θέµα. Χαιρετισµούς αναµένεται ν απευθύνουν οι: 

Σταύρος Καλαφάτης, Αν. Υπουργός, Υ.Π.Ε.Κ.Α, Χρήστος 

Σταϊκούρας, Αν. Υπουργός, Υπουργείο Οικονοµικών και 

Σταύρος Ανδρεάδης, επίτιµος Πρόεδρος ΣΕΤΕ, ενώ 

έχουν προσκληθεί να µιλήσουν οι: Στράτος Σιµό-

πουλος, Γ. Γραµµατέας ∆ηµοσίων  Έργων, Υπουργείο 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Σωκράτης 

Αλεξιάδης, Γενικός Γραµµατέας Χωροταξίας και 

Αστικού Περιβάλλοντος, Υ.Π.Ε.Κ.Α., Χρήστος Σπίρτζης, 

Πρόεδρος ΤΕΕ, Γεώργιος Βλάχος, Πρόεδρος ΣΑΤΕ, 

Ανδρέας Λουκάτος, Πρόεδρος ΣΕΓΜ, Γιώργος Θεοδο-

σίου, Αντιπρόεδρος ΣΕΠΑΚ. 

 Συντονιστής θα είναι ο Πέτρος Παπαϊωάννου, Πολιτι-

κός µηχανικός, Εκδότης “ΚΤΙΡΙΟ”, Πρόεδρος ΣΕΠΑΚ. 

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.   

Ανάπτυξη και ποιότητα 
κατασκευών 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

∆ύο σηµαντικές αποφάσεις για τις εκλογές του Τεχνικού Επιµε-

λητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ελήφθησαν από την ∆ιοικούσας Επιτροπή 

ΤΕΕ, οι οποίες ήδη µε την υπογραφή του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου 

Σπίρτζη και του γενικού γραµµατέα ΤΕΕ Αντώνη Πρωτονοτάριου 

αναρτήθηκαν στην ∆ιαύγεια και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 

Αναλυτικά οι αποφάσεις αφορούν: 

1. ∆ωρεάν χορήγηση εκλογικών καταλόγων του Τ.Ε.Ε. στους 
υποψηφίους συνδυασµούς και µεµονωµένους υποψηφίους στις 
εκλογές Τ.Ε.Ε. της 24.11.2013. (Απόφ.∆3/Σ23/2013). Το πλήρες 

κείµενο της απόφασης έχει ως εξής: «Η ∆. Επιτροπή, µετά από 

εισήγηση του παρισταµένου προϊσταµένου του Τµήµατος Γραµµα-

τείας Οργάνων ∆ιοίκησης και Γραµµατέα της κ. Θ. Λιαραµάντζα,  

(αρ. πρωτ. 269/17.9.2013-§1.4) και σχετική γνωµοδότηση του 

Γραφείου ∆ικαστικού του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Γραφείου ∆ικαστικού 

101/3.2.2010/9.2.2010), αποφασίζει τη δωρεάν χορήγηση στους 

υποψηφίους συνδυασµούς των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών 

µελών  οργάνων του Τ.Ε.Ε., ενός (1) Εκλογικού καταλόγου Με-

λών  του Τ.Ε.Ε. σε ψηφιακή µορφή (CD-ROM), σε κάθε υποψήφιο 

συνδυασµό ή µεµονωµένο υποψήφιο για τα κεντρικά Όργανά του 

Τ.Ε.Ε. ∆ιευκρινίζεται ότι 1) για τους συνδυασµούς που µετέχουν 

στην παρούσα Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., τα παραπάνω στοιχεία 

µπορούν να δίδονται µετά την προκήρυξη των εκλογών και 2) για 

τους νέους υποψηφίους συνδυασµούς θα δίνονται µετά την ανα-

κήρυξή τους από τη ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε. ή πριν την ανακήρυξή τους, 

µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του εκπροσώπου του υποψη-

φίου συνδυασµού για την πρόθεση υποβολής υποψηφιότητας. Σε 

κάθε περίπτωση απαγορεύεται η οποιαδήποτε επεξεργασία των 

παραπάνω στοιχείων στην οποία περιλαµβάνεται και η περαιτέρω 

διάθεση των χορηγούµενων δεδοµένων από τους αποδέκτες. Για 

το σκοπό αυτό οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών θα υπογράφουν 

σχετική υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή τους.Η παρούσα 

απόφαση να δηµοσιευθεί στο newsletter του Τ.Ε.Ε. και να αναρτη-

θεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.»

2. Ανάρτηση διοικητικών πράξεων και κειµένων υποψη-
φίων συνδυασµών για τις εκλογές Τ.Ε.Ε. της 24ης Νοεµ-

βρίου 2013 στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. (Απόφ.∆4/Σ23/2013). 

Το πλήρες κείµενο της απόφασης έχει ως εξής: «Η ∆. Επι-

τροπή έχοντας υπόψη:1)Το άρθρο 2 του Π.∆. 7/2010 “εκλο-

γές για την ανάδειξη αιρετών µελών οργάνων του Τ.Ε.Ε.”,  

2)Το γεγονός ότι το ενηµερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε. δεν εκδίδεται 

πλέον, 3)  Την από 5.9.2013 (αριθ. πρωτ. Γ.∆. 577/5.9.2013) γνω-

µοδότηση του Γρ. ∆ικαστικού του Τ.Ε.Ε. και 4) Την εισήγηση του 

παρισταµένου προϊσταµένου του Τµήµατος Γραµµατείας Οργά-

νων ∆ιοίκησης και Γραµµατέα της κ. Θ. Λιαραµάντζα,  (αρ. πρωτ. 

269/17.9.2013-§1.3), αποφασίζει α) τη δηµοσίευση της προκήρυ-

ξης των εκλογών στο newsletter του T.E.E. που θα κυκλοφορήσει 

στις 23.9.2013, 30.9.2013 και 7.10.2013, β) τη δηµιουργία ειδικού 

χώρου στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. για την ανάρτηση των διοικητι-

κών πράξεων που αφορούν στις εκλογές Τ.Ε.Ε. της 24.11.2013 και 

των κειµένων (σε µορφή pdf) που θα δίνουν οι συνδυασµοί και οι 

µεµονωµένοι υποψήφιοι που θα πάρουν µέρος στις εκλογές του 

Τ.Ε.Ε. της 24.11.2013 και γ) να διατίθενται σελίδες φιλοξενίας των 

υποψηφίων συνδυασµών και µεµονωµένων υποψηφίων στο site 

του Τ.Ε.Ε. (µε εσωτερικά links που θα παραπέµπουν στις σελίδες 

που θα έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι οι υποψήφιοι συνδυασµοί ή µε-

µονωµένοι υποψήφιοι χωρίς ανάµειξη του υπηρεσιακού µηχανι-

σµού του Τ.Ε.Ε.) µετά την προκήρυξη των εκλογών, χωρητικότητας 

100 Μb σε κάθε υποψήφιο συνδυασµό ή µεµονωµένο υποψήφιο 

για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. Τέλος, η ∆. Επιτροπή αποφασί-

ζει ότι, δεν επιτρέπεται η καταχώρηση πληρωµένων διαφηµίσεων 

υποψηφίων συνδυασµών ή µεµονωµένων υποψηφίων στο site του 

Τ.Ε.Ε. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στο newsletter του 

Τ.Ε.Ε. και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ».

Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε την επίσηµη προκήρυξη των 

εκλογών, που υπογράφει ο πρόεδρος ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, οι 

∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί µέλη του ΤΕΕ καλούνται να υποβάλ-

λουν υποψηφιότητες έως τις 15 Οκτωβρίου 2013, όπως επίσης 

να προσέλθουν στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων οργάνων 

διοίκησης του ΤΕΕ, την Κυριακή 24 Νοεµβρίου 2013. Οι  διπλωµα-

τούχοι µηχανικοί της χώρας θα ψηφίσουν, για να εκλέξουν τα 200 

µέλη της νέας Αντιπροσωπείας, (εκ των οποίων 45 είναι µέλη των 

Επιστηµονικών Επιτροπών Ειδικότητας) και τα µέλη των Πειθαρ-

χικών Συµβουλίων, όπως, επίσης, τα µέλη των Αντιπροσωπειών 

στα  Περιφερειακά Τµήµατα, καθώς και τα µέλη των αντίστοιχων 

Πειθαρχικών Συµβουλίων.

ΑΝΑΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΕΕ 

∆ύο σηµαντικές αποφάσεις για τις εκλογές  
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας



Στις ΗΠΑ, αναζητούν …µνηµεία, να έχουν και 

να επιδεικνύουν στις επερχόµενες γενιές. Σ’ 

αυτή την (εναγώνια) προσπάθεια, µάλλον, εντάσ-

σεται και το γεγονός ότι επταµελής επιτροπή στο 

Los Altos, έχει προγραµµατίσει για την προσεχή 

∆ευτέρα µια συνεδρίαση, προκειµένου να 

προχωρήσει σε µια «ιστορική αξιολόγηση» της 

κατοικίας όπου µεγάλωσε ο Steve Jobs, και στο 

οποίο κατασκευάστηκε ο πρώτος υπολογιστή της 

Apple. Αν η απάντηση είναι θετική, τότε το σπίτι 

στο 2066 της Crist Drive, στο Los Altos, στην 

Καλιφόρνια, θα χαρακτηριστεί διατηρητέο.

Στο σπίτι αυτό ο Steve Jobs µετακόµισε µε τους 

θετούς γονείς του, όταν ήταν επτά ετών και έζη-

σε εκεί έως το τέλος του γυµνασίου. Στο γκαράζ 

του σπιτιού, µαζί µε τον φίλο και µετέπειτα 

στενό του συνεργάτη, Steve Wozniak, εργάστη-

καν σκληρά και κατασκεύασαν τους πρώτους 50 

υπολογιστές της σειράς Apple 1, τους οποίους 

πώλησαν από το κατάστηµα Byte Paul Terrell, 

στην Mountain View, προς 500 δολάρια τον 

καθένα.

Εννέα µήνες µετά την πρώτη επιχειρηµατι-

κή τους προσπάθεια, το 1977, ίδρυσαν την 

Apple Computer και µετακόµισαν στο κοντινό 

Cupertino. Τα επόµενα χρόνια ο Jobs ανα-

δείχθηκε σε έναν οραµατιστή, που άλλαξε το 

πρόσωπο της πληροφορικής.

Ο Steve Jobs θεωρείται ιδιοφυία, καθώς 

πέτυχε – όπως λένε οι ειδικοί – να συνθέσει 

την τεχνολογία µε τη δηµιουργικότητα, ώστε 

να εφεύρουν και εµπορεύονται ένα προϊόν, το 

οποίο άλλαξε δραµατικά συνολικά έξι βιοµη-

χανίες: των προσωπικών υπολογιστών, των 

ταινιών κινουµένων σχεδίων, της µουσικής, 

των τηλεφώνων, των υπολογιστών tablet και 

των ψηφιακών εκδόσεων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πριν µερικά χρόνια, 

ένας από τους υπολογιστές που κατασκευά-

στηκαν στο σπίτι του Los Altos, πωλήθηκε σε 

δηµοπρασία έναντι 231.000 δολαρίων!

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
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Ως το τέλος του µήνα, µια επιτροπή, αναµένεται να παραδώσει στην Οµοσπονδια-
κή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ, ένα πόρισµα, για τη χρήση των 
ηλεκτρονικών συσκευών από τους επιβάτες των αεροπλάνων και τις τυχόν παρεµβολές 
που προκαλούν στα συστήµατα των αεροσκαφών. Ορισµένοι ελπίζουν ότι οι σηµερινές 
απαγορεύσεις θα γίνουν ελαστικότερες. 
Σχεδόν το ένα τρίτο των επιβατών αεροπλάνου, σύµφωνα µε έρευνα της Consumer 
Electronics Association, χρησιµοποιεί κάποια ηλεκτρονική συσκευή. Τα ερωτήµατα, 
όπως: τα κινητά τηλέφωνα µειώνουν την ασφάλεια των αεροσκαφών; Τα SMS και τα 
e-books είναι πραγµατικά επικίνδυνα κάτω από τα 10.000 πόδια; Το Bluetooth είναι 
ικανό να …σκοτώσει; Ήταν αυτά που οδήγησαν τα προηγούµενα χρόνια στις απαγορεύ-
σεις χρήσης. 
Ο κίνδυνος είναι χαµηλός, παραδέχονται οι ειδικοί, επισηµαίνοντας ότι δεν έχει εντο-
πιστεί κανένα περιστατικό ηλεκτροµαγνητικής παρεµβολής σε αεροπορικό ατύχηµα. 

Ωστόσο, οι συνέπειες από µια 
παρεµβολή, υποστηρίζουν οι 
ίδιοι, θα είναι πολύ µεγάλες. 
Παρεµβολή στη ραδιοσυχνότη-
τα επικοινωνίας του πιλότου ή 
αλλοίωσης του ίχνους καθόδου 
του αεροσκάφους, είναι δυνα-
τόν να οδηγήσει σε ατύχηµα, 
λένε.
Στο εργαστήριο ηλεκτροµαγνη-
τικών παρεµβολών της Boeing, 
στο Σιάτλ, έχουν διαπιστώσει 
ότι η συχνότητα ενός φορητού 
υπολογιστή, µπορεί να ταυτίζε-

ται µε τις ραδιοσυχνότητες του 
αεροσκάφους και άρα να τις επηρεάζει. Το ζήτηµα δεν είναι αυτός καθ’ εαυτός ο επη-
ρεασµός, λένε, αλλά το γεγονός ότι κατά τις κρίσιµες φάσεις της πτήσης (απογείωση – 
προσγείωση) προσθέτει ένταση και δουλειά στους πιλότους, τους αποσπά την προσοχή. 
Από το 2003 έως το 2009, υπήρξαν 75 περιπτώσεις ύποπτων ηλεκτρονικών παρεµβολών 
από συσκευές, απ’ τις οποίες 29 αφορούσαν κινητά τηλέφωνα, σύµφωνα µε µια µελέτη 
της ∆ιεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, δηλαδή µια στις 283.300 πτήσεις.
Η πρακτική που ακολουθείται σήµερα είναι η απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρονικών 
συσκευών όταν τα αεροσκάφη βρίσκονται σε ύψος µικρότερο των 10.000 ποδιών, κι 
αυτό γιατί σε µεγαλύτερο ύψος, ακόµη κι αν γίνει κάποια παρεµβολή, ο πιλότος έχει το 
χρονικό περιθώριο να αντιδράσει.
Σήµερα, σε σχέση µε το παρελθόν, όλα τα συστήµατα του αεροσκάφους ελέγονται 
ηλεκτρονικά, άρα είναι περισσότερο εκτεθειµένα σε παρεµβολές, υπογραµµίζουν οι 
ειδικοί, οι οποίοι δεν αποκλείουν στο µέλλον να δούµε να προσφέρονται υπηρεσίες WiFi 

εν πτήσει, αλλά αυτές θα είναι 
ενσωµατωµένες στα συστήµατα 
του αεροσκάφους. Αλλά και 
τότε, τα κινητά τηλέφωνα δεν 
θα µπορούν να χρησιµοποιη-
θούν για µετάδοση φωνής.
Το βέβαιο είναι, διαπιστώνει 
η FAA, πως πολλοί επιβάτες 
αγνοούν ή και αδιαφορούν για 
τις υφιστάµενες απαγορεύσεις 
και γι’ αυτό η συζήτηση είναι 
πάντα επίκαιρη.



Παρατείνεται κατά έξι µήνες η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων του προγράµµα-

τος «Πράσινες Υποδοµές 2010», πέραν της προβλεφθείσας παράτασης στον Οδηγό του 

Προγράµµατος, µε απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανά-

σιου Σκορδά. Η απόφαση ελήφθη δεδοµένων της µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών 

και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις κι αποσκοπεί στην υποστήριξη 

της επιχειρηµατικότητας, ιδιαίτερα στον τοµέα του περιβάλλοντος. Το Πρόγραµµα «Πρά-

σινες Υποδοµές 2010» που προκηρύχθηκε τον Απρίλιο του 2010, εντάσσεται στα πλαί-

σια του ΕΠΑΕ και συνδέεται µε τη δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας του 

περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Το έργο 

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το Ελληνικό ∆ηµόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 

(ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, 

Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).

Την κατηγορηµατική αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχη-

µάτων (ΕΛΒΟ) επαναλαµβάνει µε σηµερινή -εξασέλιδη- ανακοίνωσή του το Σωµατείο Ερ-

γαζοµένων στην εταιρεία, ενώ παράλληλα καταλογίζει στην κυβέρνηση προχειρότητα και 

βιασύνη στη λήψη αποφάσεων, αλλά και "συστηµατική παραπληροφόρηση" για το θέµα. 

Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόµενοι κάνουν λόγο για παρουσίαση "κατά παραγγελία 

'οικονοµικών εκθέσεων' ειδικών και αδρά πληρωµένων 'συµβούλων', οι οποίες” -όπως 

ισχυρίζονται- “ως εκ θαύµατος παρουσιάζουν ως ζηµιογόνες και µη διατηρήσιµες ακόµη 

και βιοµηχανίες όπως η ΕΛΒΟ, που έχουν συνεισφέρει τα µέγιστα στην αµυντική θωρά-

κιση της χώρας".

Μάλιστα, οι εργαζόµενοι θέτουν σειρά ερωτηµάτων για τις επιλογές που έγιναν σε ό,τι 

αφορά την ΕΛΒΟ, διερωτώµενοι -µεταξύ άλλων- γιατί το δηµόσιο δεν συµµετείχε στην 

αποφασισµένη από το ίδιο αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, “όπως είχε εκ του 

νόµου υποχρέωση”, αλλά και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από το κλείσιµο της βιοµηχα-

νίας στην προµήθεια και τους εξοπλισµούς του ελληνικού στρατού και του δηµοσίου. Οι 

εργαζόµενοι ζητούν ακόµη απαντήσεις για τα εξής ζητήµατα: τι συνέβη µε τη συµµετοχή 

της ΕΛΒΟ στην κατασκευή των αρµάτων “Leopard” για λογαριασµό αραβικών κρατών και 

τι θα γίνει µε την υπόθεση της σύµβασης προµήθειας του Ιρακινού στρατού µε οχήµατα 

διαφόρων τύπων, που επρόκειτο να αποφέρει στην ΕΛΒΟ έσοδα της τάξης των 200 εκατ. 

ευρώ.

"Είναι δεδοµένο ότι επιχειρείται κλείσιµο της ΕΛΒΟ, χωρίς να έχει γίνει εκείνη η ανα-

γκαία και σοβαρή µελέτη του συνόλου των επιπτώσεων, οικονοµικών και άλλων, που κάθε 

υπεύθυνος και σοβαρός κυβερνήτης έχει την υποχρέωση να λάβει υπόψη του, πριν από 

µια τέτοια βιαστική και πρόχειρη απόφαση. ∆εν είναι όλα µόνο νούµερα. Η ΕΛΒΟ επιτελεί 

έργο εθνικής σηµασίας, υποστηρίζοντας το σέρβις, τα ανταλλακτικά και τις ανακατασκευ-

ές των οχηµάτων του υπουργείου Εθνικής Άµυνας", καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. 

ÐáñÜôáóç ãéá ôï ðñüãñáììá   

«ÐñÜóéíåò ÕðïäïìÝò 2010»

∆ιορθώσεις στα στοιχεία ακινήτων του Ε9 µπορούν να 

κάνουν οι φορολογούµενοι ως και τέσσερις µήνες µετά 

τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των δηλώσεών τους, 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, χωρίς ποινές και πρόστιµα. 

Τούτο σηµαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 

διορθώσεις και να υποβάλλουν στοιχεία και πέραν της 

προθεσµίας υποβολής των στοιχείων ακινήτων τους για 

το 2012 που λήγει στις 27 Σεπτεµβρίου. Αυτό διευκρι-

νίζεται από αρµόδια στελέχη του υπουργείου Οικονο-

µικών προς τους φορολογούµενους, ενόψει της λήξης 

της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης Ε9 για τα εντός 

σχεδίου ακίνητά τους, τις επόµενες ηµέρες, γεγονός 

που έχει δηµιουργήσει προβλήµατα καθυστερήσεων 

στη διαδικασία υποβολής λόγω του πλήθους των δηλώ-

σεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Äéïñèþóåéò óôï Å9 

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας µελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σειρά έργων χερσαίων 

και εναέριων υποδοµών, που χαρακτηρίζονται από τοπι-

κές και µη σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορι-

σµούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος, 

µετά την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης από 

τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-

κής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη και Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. 

Με τον τρόπο αυτόν, όπως υπογραµµίζει σε ανακοίνωσή 

του το ΥΠΕΚΑ, συντοµεύεται ο συνολικά απαιτούµενος 

χρόνος για την αδειοδότηση των έργων, τα οποία στη µε-

γάλη πλειοψηφία τους είναι δηµόσια έργα, και µειώνεται 

σηµαντικά το κόστος αδειοδότησης. Ειδικότερα, η από-

φαση αφορά σε αγροτικές, δασικές, δευτερεύουσες και 

τριτεύουσες οδούς, καθώς και σε όλους τους τύπους των 

συλλεκτήριων οδών, πλην ορισµένων εξ αυτών, που βρί-

σκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Επίσης, αφορά στη δηµιουργία ελικοδροµίων, όταν δεν 

περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις συντήρησης ή εφοδια-

σµού, σε αεραθλητικές λέσχες που έχουν πεδία απογεί-

ωσης/προσγείωσης. 

Στην ΚΥΑ περιλαµβάνονται ακόµα εµπορευµατικοί σταθ-

µοί αυτοκινήτων, µε ωφέλιµη επιφάνεια από 800 τµ έως 

και 10.000 τµ, σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων µε 

ετήσιο αριθµό επιβατών από 50.000 έως 150.000, καθώς 

επίσης και οργανωµένοι χώροι στάθµευσης, φύλαξης και 

ελέγχου φορτηγών οχηµάτων, µε εµβαδόν από 10 έως 50 

στρέµµατα. 

Όπως διευκρινίζεται από το ΥΠΕΚΑ, τα έργα αυτά πλέον 

λαµβάνουν αυτόµατα περιβαλλοντικούς όρους µε τη συ-

µπλήρωση µιας απλής αίτησης, χωρίς κάποια πρόσθετη 

διαδικασία.

Περιβαλλοντική  
αδειοδότηση χερσαίων 
και εναέριων υποδοµών
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Κούρεµα στα πάντα, εκτός από µισθούς, 
συντάξεις, ασφαλιστικά ταµεία- ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
ΚΑΤΑ 10% ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ- Καθυστερούν αποδόσεις 

προϋπόθεση συµµετοχής στη συνέλευση για λήψη απόφασης- 
ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  
ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΛΟΓΩ ΤΡΟΪΚΑΣ ΕΠΤΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αλλάζει το κλίµα στην οικονοµία- Επενδυτική 
ευφορία- ΤΡΙΠΛΗ ΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑ
ο ∆είκτης 
στη Γερµανία- «ΒΕΤΟ» SPD ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΦΟΡΟΣ ΕΩΣ 20 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ. ΣΤΑ 
ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ΤΡΙΜΗΝΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ταυτοποιήθηκαν τα πέντε κρίσιµα τηλεφωνήµατα µε τον δολοφόνο 
Γ. Ρουπακιά- ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»- «Βαθύ 
λαρύγγι» έτοιµο να µιλήσει για τη ναζιστική οργάνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΒΗΝΟΥΝ ΚΑΙ ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ελάφρυνση στα φθηνά και επιβάρυνση στα ακριβά οικόπεδα  
ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΕ 
ΥΦΕΣΗ 4% ΤΟ 2013 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- Στα ραντάρ Shell, Total, ExxonMobil, Repsol, Gazprom 
και Boulgargas οι έρευνες για τα νέα κοιτάσµατα ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ- Πρώτοι στον 
ΟΟΣΑ σε σχέση µε το εισόδηµά τους "ΣΤΟ ΙΚΑ ΘΕΛΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ «ΚΑΙΝΕ» ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ- 
Έρχονται διώξεις 5 στελεχών της για τη δολοφονία του Π. Φύσσα 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΕΙΑ- 

 ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ.

ΤΑ ΝΕΑ: Κόµµατα και συνδικάτα καλούν σήµερα σε µεγάλη 
ειρηνική αντιφασιστική διαδήλωση στο Σύνταγµα- ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ!- 
Συζήτηση στη Βουλή και κατάθεση Αντιρατσιστικού- Συνελήφθη 

Γραφεία- οπλοστάσια εντοπίζει η Αστυνοµία σε όλη την Ελλάδα- 

«ΑΣ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟ».

ΕΘΝΟΣ: 

Πατέλης- ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ) & ΟΠΛΟΦΟΡΕΙ- Μετά τις 
αποκαλύψεις του «Έθνους»- Σκούπα των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ. 
στα αµαρτωλά αστυνοµικά τµήµατα- Εγκατέλειψαν άρον άρον 

ΦΡΕΝΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ
ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Συνελήφθη ο πρώην φρουρός του 
βουλευτή Μπαρµπαρούση- ΧΕΙΡΟΠΕ∆ΕΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕ… 
ΣΦΑΙΡΕΣ «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΑΣ, ΛΑΡΚΟ- Αίτηµα να προσµετρηθούν στις 

Κόντρα Σόιµπλε- Σουλτς εν όψει συγκυβέρνησης- ∆ΙΑΦΩΝΟΥΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΣΥΝΤΑΓΗ».

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πάνω από 150 οι 

εγκληµατικές πράξεις της οργάνωσης που στάλθηκαν στη 

∆ικαιοσύνη- Ο 20ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Χ.Α.- Έφοδος 

της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο αµαρτωλό Αστυνοµικό 

 ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ… ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Παλλαϊκό συλλαλητήριο στο Σύνταγµα κατά 

 ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΠΙΑΣΤΗΚΕ Ο 
ΦΡΟΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗΣ  ΠΟΙΟΙ ΟΙ 1.349 ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ 
ΑΕΙ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Απελευθέρωση οµαδικών απολύσεων ζητά 

η τρόικα από τον υπουργό Εργασίας- ΠΙΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ- 
«Παράθυρο» για περισσότερες αποµακρύνσεις από το ∆ηµόσιο στη 

συνάντηση µε τον Κυριάκο! Το µαρτύριο της σταγόνας για τη σφαγή  

10.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΜΕΣΩ ΟΑΕ∆) ΜΕ 490 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑ- ΜΑΜΟΥΘ ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΙΣΜΟΥ- 

Κραυγαλέο παράδειγµα το άρθρο 16 περί Παιδείας.

Η ΑΥΓΗ: ΕΚΡΗΞΗ ΒΙΑΣ ΕΦΕΡΕ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ- 281 κρούσµατα 

σε ενάµιση χρόνο.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Φοιτητές- µαθητές- νέοι εργαζόµενοι και 

άνεργοι- ΣΗΜΕΡΑ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ 
ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Το γιγάντιο φράγµα «Κεµάλ Ατατούρκ» στην 

Τουρκία στόχος… ανατίναξης, για να αρχίσει ο Γ’ παγκόσµιος 

πόλεµος;- ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: «ΑΡΜΑΓΕ∆∆ΩΝΑΣ ΟΤΑΝ 
ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΤΗ ΤΑ ΚΟΒΟΥΝ ΨΗΛΑ ΟΙ 
ΤΟΥΡΚΟΙ»!
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«Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΟ ∆ΡΟΜΟ ΑΛΛΑ Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΘΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ»

H NAYTEMΠOΡIKH |  Σελίδες 1-5 | 25/09/2013

Την άποψη ότι τόσο η χώρα µας όσο και η Ισπανία 
«βρίσκονται σε καλό δρόµο» και ως εκ τούτου αυτό 
προσφέρει και στη Γερµανία τη δυνατότητα να διατηρήσει 
την τρέχουσα πολιτική της σε ό,τι αφορά τη σταθεροποίηση 
της Ευρωζώνης, εξέφρασε ο Γερµανός υπουργός 
Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε σε χθεσινή συνέντευξή 
του στην εφηµερίδα «Leipziger Volkszeitung».
Η δήλωση του κ. Σόιµπλε καταφθάνει σε µια στιγµή 
που αρκετοί είναι αυτοί -κυρίως στις χώρες του 

αναγκάσει την κα Μέρκελ και το γερµανικό οικονοµικό 
επιτελείο να χαλαρώσουν τη στάση τους σχετικά µε την 
εφαρµογή προγραµµάτων λιτότητας, προκειµένου οι 
«προβληµατικές χώρες» της Ευρωζώνης να ισορροπήσουν 
τα δηµοσιονοµικά τους µεγέθη.
Ως εκ τούτου, ο κ. Σόιµπλε φρόνησε, µε απόλυτα ξεκάθαρο 
τρόπο, να «σβήσει» αυτές τις ελπίδες, προσθέτοντας 
µάλιστα ότι κατά τη δική του εκτίµηση δεν πρόκειται να 
δοθούν επιπλέον κεφάλαια για την ανάπτυξη και την 

Ο Γερµανός υπουργός επανέλαβε την πάγια θέση της 
γερµανικής κυβέρνησης ότι ο καλύτερος δρόµος, 
προκειµένου να επιτευχθούν κάλοι ρυθµοί ανάπτυξης και 
να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, είναι η εφαρµογή 
µιας «λογικής δηµοσιονοµικής πολιτικής» και η ορθή 
εφαρµογή των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων. Τόνισε, 
µάλιστα, ότι «οι χώρες µε ισχυρά δηµοσιονοµικά µεγέθη 
είναι αυτές που έχουν και την πιο σταθερή οικονοµική 
ανάπτυξη».
Αν και παραδέχθηκε ότι τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα 
λιτότητας έχουν αποδειχθεί επώδυνα σε ορισµένες 
περιπτώσεις, υποστήριξε ότι οι περιπτώσεις Ισπανίας και 
Ελλάδας, όπου καταγράφεται βελτίωση συγκεκριµένων 
οικονοµικών µεγεθών, αποδεικνύουν ότι όταν εφαρµόζονται 
ορθά έχουν και τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Την ίδια ώρα, την εκτίµηση ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί 
πιθανότατα συµπληρωµατική βοήθεια µετά την 
ολοκλήρωση του δεύτερου προγράµµατος έκανε χθες ο 
Γερµανός γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού 
Σταθερότητας (ταµείο διάσωσης της Ευρωζώνης) Κλάους 
Ρένγκλινγκ, ο οποίος επισήµανε ότι στη διαχείριση του 
ελληνικού χρέους ακολουθείται από τους εταίρους το 
µοντέλο της Ιαπωνίας, δηλαδή µικρά επιτόκια και µακρά 
περίοδος αποπληρωµής.
Ο αξιωµατούχος της Ευρωζώνης, που συµµετείχε χθες στη 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκανε ειδικές αναφορές 
στην Ελλάδα, ενώ στο θέµα της ανάγκης συµπληρωµατικής 
βοήθειας διαφοροποιήθηκε από την προχθεσινή 

στην ίδια επιτροπή είχε χαρακτηρίσει πρόωρη τη συζήτηση 
για νέα βοήθεια στην Ελλάδα.
Σύµφωνα µε τον κ. Ρένγκλινγκ, η Ελλάδα είναι η πιο 
δύσκολη περίπτωση µεταξύ των µνηµονιακών χωρών, 
ενώ αναµένει πως η χώρα θα χρειαστεί συµπληρωµατική 
βοήθεια µετά την ολοκλήρωση του δεύτερου 
προγράµµατος.
«∆ηµιουργούµε ιαπωνικού τύπου συνθήκες για την Ελλάδα 
για όσο παραµένει εκτός αγορών, διασφαλίζοντας πάρα 
πολύ χαµηλά επιτόκια και µακρές περιόδους ωρίµανσης, 
που φτάνουν και τα 30 χρόνια και µπορούν να καταστήσουν 
το χρέος βιώσιµο», συνέχισε, τονίζοντας ότι σήµερα το 
ταµείο διάσωσης δανείζει τις τρεις µνηµονιακές χώρες µε 
τα επιτόκια που ο ίδιος δανείζεται από ης αγορές, συν τα 
λειτουργικά έξοδα.
Ως θετικές εξελίξεις, ανέφερε την αισθητή µείωση του 
µοναδιαίου κόστους εργασίας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα 
τη σηµαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Όπως 
είπε, αυτό αποδεικνύει ότι οι όροι που θέσαµε είναι 
αποτελεσµατικοί.
Θεωρεί επίσης ιδιαίτερα θετική εξέλιξη την ύπαρξη 
πρωτογενούς πλεονάσµατος από την πλευρά της ελληνικής 
κυβέρνησης, ενώ οι προσπάθειες αυτές επιβραβεύονται 
ήδη από τις αγορές, τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΕΜΣ. 
Στα αρνητικά ο κ. Ρένγκλινγκ αναγνώρισε, απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση της Αννυς Ποδηµατά, ότι το ζήτηµα της 
έλλειψης ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία και η 
φυγή επιχειρήσεων από την Ελλάδα είναι ένα πραγµατικό 
πρόβληµα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάσταση θα 
βελτιωθεί.
Όπως είπε, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης 

είναι ένα βασικό βήµα προς την επιστροφή σε οµαλές 
συνθήκες χρηµατοδότησης στην ελληνική οικονοµία, 
υπογραµµίζοντας ότι η αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων 
οφειλών ∆ηµοσίου, που έχει ήδη ξεκινήσει, θα δώσει µια 
ανάσα ρευστότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Συµπερασµατικά, ο κ. Ρένγκλινγκ θεωρεί ότι η ελληνική 
οικονοµία σταθεροποιείται, αλλά τα θετικά αποτελέσµατα 
αυτής της σταθεροποίησης θα γίνουν αντιληπτά από τον 
ελληνικό λαό σε µεταγενέστερο στάδιο.
Ανεξάρτητα, πάντως, από το τι εξέφρασαν επωνύµως τόσο 
ο κ. Σόιµπλε όσο και ο κ. Ρένγκλινγκ, χθες συνεχίστηκαν 
και οι «ανώνυµες» διαρροές για τη χώρα µας, µε κορυφαίο 

δεν πρόκειται να υπάρξει «ποτέ, ποτέ, ποτέ» νέο κούρεµα 
του ελληνικού χρέους.
Σύµφωνα µε την εν λόγω πηγή, οι εταίροι ποτέ δεν 
υποσχέθηκαν στην Ελλάδα ότι θα υπάρξει και νέο 
«κούρεµα». Αυτό που έχουν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι είναι 
«να υπάρξει επιπλέον στήριξη αλλά και αυτό θα συµβεί υπό 
συγκεκριµένες και αρκετά περιοριστικές συνθήκες».
Αναφερόµενος στις πιέσεις που έχει δεχθεί η Ευρωζώνη 
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βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους, εµφανίστηκε µάλλον 
επιθετικός δηλώνοντας ότι «αυτό που ενδιαφέρει το 

πληρώνει η Ευρώπη, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να 
πετύχει το στόχο του». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΙΚΟΠΕ∆Α

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-19 | 25/09/2013

Σε βελτιώσεις στον ενιαίο φόρο ακινήτων που θα 

κυρίως στους συντελεστές φορολόγησης των οικοπέδων 
που βρίσκονται εντός πόλεως ή οικισµού. Σύµφωνα µε το 
νεότερο σχέδιο, στα χαµηλής αξίας οικόπεδα µειώνεται 

ήταν στο αρχικό σχέδιο και αφορά αξία οικοπέδων από 
0,01 έως 2 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Για τα ακριβά 
οικόπεδα αξίας άνω των 5.000 ευρώ το τ.µ. ο συντελεστής 
φθάνει στα 20 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Ο φόρος στα 
οικόπεδα θα υπολογίζεται µε 25 συντελεστές (ανάλογα µε 
τη µοναδιαία αξία του), από 20 που προέβλεπε το αρχικό 
σχέδιο. Σηµειώνεται, πάντως, ότι κυβέρνηση και τρόικα δεν 
φαίνεται να έχουν συµφωνήσει ως προς το νεότερο σχέδιο 
του υπουργείου Οικονοµικών, κάτι που σηµαίνει ότι δεν 
έχει κλείσει και το θέµα της εισπραξιµότητας. ∆ηλαδή, το 

ότι αρχικά n τρόικα ζητούσε να επιβληθούν φόροι ύψους 

Κι αυτό διότι το ποσοστό εισπραξιµότητας, σύµφωνα µε 

συσκέψεις των επόµενων ηµερών αναµένεται να κλείσει 
και το θέµα αυτό. Το βελτιωµένο σχέδιο περιλαµβάνει 
µικρές αλλαγές και στα αγροτεµάχια. Ωστόσο, παραµένει 
στα ίδια υψηλά επίπεδα ο συντελεστής φορολόγησης των 
κτισµάτων που βρίσκονται εντός των αγροτεµαχίων.
Ειδικότερα και σύµφωνα µε πληροφορίες, τα οικόπεδα 

συντελεστές σε σχέση µε το αρχικό σχέδιο στα πρώτα 8 
κλιµάκια (θα υπάρχουν 25 κλιµάκια αντί 20 που προέβλεπε 
το αρχικό σχέδιο).

συντελεστής διαµορφώνεται σε 0,07.

συντελεστής 0,15.

συντελεστής 0,25.

συντελεστής από 0,7 αυξάνεται σε 0,75.

αυξάνεται στο 0,85 από 0,8.

αυξάνεται στο 1,00 από 0,9.

Ο φόρος που επιβάλλεται επί των οικοπέδων υπολογίζεται 
βάσει της επιφανείας του και των χαρακτηριστικών του. 
Εφόσον υπάρχει κτίσµα εντός του οικοπέδου, η επιφάνεια 
που φορολογείται υπολογίζεται ως εξής:
 α) Στα οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης 
ή οικισµού, η επιφάνεια είναι αυτή που προκύπτει ως 
υπόλοιπο από τη µη χρήση του συντελεστή δόµησης.
β) Για οικόπεδα τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης 
ή οικισµού είναι αυτή που προκύπτει από την αφαίρεση της 
επιφάνειας του κτίσµατος από τη συνολική επιφάνεια του 
γηπέδου.
Όσον αφορά στα αγροτεµάχια, θα υπάρχουν µικρές αλλαγές 
που σχετίζονται µε τον συντελεστή πρόσοψης που θα 
διαµορφωθεί ως εξής:

Για τις κατοικίες (διαµερίσµατα, µονοκατοικίες κ.λπ.) ο 
φόρος προκύπτει από τα τετραγωνικό µέτρα του ακινήτου, 
του βασικού συντελεστή (ΒΦ), του συντελεστή παλαιότητας 
(ΣΠΚ), του συντελεστή ορόφου (ΣΟ), του συντελεστή 
αποµείωσης (ΣΑΕ) στις περιπτώσεις όπου αυτός ισχύει, του 

ισχύει, ως εξής: 
Φόρος = Επιφάνεια κτίσµατος (µ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ x ΣΑΕ 

Οι συντελεστές ανέρχονται σε 20 και ξεκινούν από 2,3 ευρώ 
το τετραγωνικό µέτρο για ακίνητα µε τιµή ζώνης έως 500 

για ακίνητα µε τιµή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ το τ.µ.
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Κλειστή θα είναι σήµερα, από τις 8 π.µ. έως τις 2 µ.µ. της 
επόµενης ηµέρας, η ΠΑΘΕ από τον κόµβο Κλειδιού Ηµαθίας 
έως τον κόµβο Μεθώνης - Αγαθούπολης Πιερίας λόγω 
εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης της αερογέφυρας του 
ανισόπεδου κόµβου Αιγινίου Πιερίας. Για το λόγο αυτό θα 
ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις:

αρχικά στην Εγνατία οδό µε κατεύθυνση προς Βέροια µέσω 
του Α/Κ Κλειδιού Ηµαθίας, στη συνέχεια θα εισέρχονται στην 
παλιά εθνική οδό Αλεξάνδρειας - Κατερίνης µέσω του Α/Κ 

Α/Κ Μεθώνης - Αγαθούπολης.

εκτρέπεται αρχικά στην παλιά εθνική οδό Αλεξάνδρειας 
- Κατερίνης µέσω του Α/Κ Μεθώνης - Αγαθούπολης, εν 

στην ΠΑΘΕ µέσω του Α/Κ Κλειδιού.


