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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Την ανάγκη μείωσης του διατροφικού 
μας αποτυπώματος, προβάλει η UNEP ως 
κεντρικό σύνθημα της εφετινής Παγκόσμιας 
Ημέρας Περιβάλλοντος. Ζήτημα μείζον, 
ίσως σηματικότερο από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση, αν ληφθεί υπόψη ότι: πάνω από 
1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων, το ⅓ της 
παγκόσμιας παραγωγής ετησίως, οδηγούνται 
στις χωματερές του αναπτυγμένου ή 
αναπτυσσόμενου κόσμου, όταν καθημερινά 
ένας στους επτά ανθρώπους παγκοσμίως 
πηγαίνει για ύπνο πεινασμένος και 
περισσότερα από 20.000 παιδιά κάτω των 5 
ετών πεθαίνουν από την πείνα κάθε 24ωρο � Η 
σπατάλη είναι τεράστια, γίνεται σε όλα τα στάδια 
της διατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή 
ως την κατανάλωση, και σε όλο τον πλανήτη: 
στις χώρες με χαμηλό εισόδημα, η μεγαλύτερη 
απώλεια παρατηρείται κατά το στάδιο της 
παραγωγής, ενώ στις ανεπτυγμένες χώρες, 
περίπου 100 κιλά ανά άτομο και ανά έτος, 
χάνεται στο στάδιο της κατανάλωσης.
Κι αυτό όταν η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων 
καταλαμβάνει το 25% της εν δυνάμει 
κατοικήσιμης γης του πλανήτη, καταναλώνει 
το 70% της συνολικής διαθέσιμης ποσότητας 
γλυκού νερού, είναι υπεύθυνη για το 80% 
της αποψίλωσης των δασών και για το 30% 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Δηλαδή, είναι η μεγαλύτερη αιτία απώλειας της 
βιοποικιλότητας και αλλαγής της χρήσης γης 
στον πλανήτη. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όχι έργα, για τα έργα
ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ Ο ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ο κύκλος των διαλέξεων για τα θέματα δικαίου για το Περιβάλλον, τη Χωροταξία και την Πολεοδομία, που 
ξεκίνησε στις 15 Μαΐου, με πρωτοβουλία του ΤΕΕ, κλείνει σήμερα 5 Ιουνίου, – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος – με ένα “στρογγυλό τραπέζι”, με θέμα «Το Περιβάλλον σε κρίση», το οποίο θα συντονίσει ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κωνσταντίνος Μενουδάκος. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν: Χρ. Σπίρτζης, 
Πρόεδρος ΤΕΕ, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών και Γ. Πολύζος Καθηγητής ΕΜΠ. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος), με ώρα έναρξης στις 6 μ.μ. 
και ελεύθερη είσοδο.

Σήμερα η εκδήλωση  με θέμα  
«Το περιβάλλον σε κρίση»

Συνέχεια 
στη σελ. 3 


Τα έργα μεταφορικών υποδο-
μών, θα μπορούσαν να είναι ο 
μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας, με 
την προύπόθεση ότι θα υπήρχε 
ένα εθνικό σχέδιο, στο οποίο θα 
ήταν ενταγμένα και ως στόχο θα 
είχαν την συνολική ενίσχυση της 
παραγωγικής δομής της χώρας.
Με αυτή την τοποθέτηση, κατά 
το “στρογγυλό τραπέζι” με το 
οποίο έκλεισε το διήμερο για τα 
“έργα μεταφορικών υποδομών”, 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης ξεκαθάρισε τη θέση 
του ΤΕΕ απέναντι στο επίκαιρο 
ζήτημα της επανεκίνησης των με-
γάλων έργων στη χώρα μας.
Την αναγκαιότητα ενός εθνικού 

σχεδίου ανασυγκρότησης, υπο-
γράμμισε και ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Γεώργιος Σταθάκης. 
“Αντί να περιφέρουμε έναν κα-
τάλογο αποσπασματικών έργων-
επενδύσεων και να ρωτάμε τους 
ξένους τι θέλουν να αγοράσουν, 
θα έπρεπε να τους επιδεικνύου-
με ένα συνολικό σχέδιο, ώστε 
να ξέρουν και την προοπτική της 
επένδυσή τους”, είπε χαρακτηρι-
στικά.
Ανάλογες ήταν και οι θέσεις των 
υπόλοιπων ομιλητών, με εξαίρε-
ση του βουλευτή της ΝΔ Διονύ-
σιου Σταμενίτη, ο οποίος χαρα-
κτήρισε “τα έργα μεταφορών, 
βασική προϋπόθεση για αναδι-
άρθρωση της χώρας”.

Η επιτυχία του διη-
μέρου απέδειξε την 
ικανότητα του ΤΕΕ 
να παρεμβαίνει στα 
επίκαιρα θέματα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

ΣΗΜΕΡΑ
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press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: "Υπάρχουν προοπτικές στην άσκηση 
του επαγγέλματος του μηχανικού; Η περίπτωση των 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών" 
ΑΘΗΝΑ

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών ΕΜΠ, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και 
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

6
Ιουνίου
2013

6
Ιουνίου
2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Εργαλεία του Τεχνικού Ασφαλείας 
στο σύγχρονο εργασιακό χώρο» 
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Ψηλά και πολύ ψηλά κτήρια: Eπιτε-
λεστικότητα της κατασκευής και του κελύφους της»
ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
σε συνεργασία με το ΤΕΕ 
Μαγνησίας

6
Ιουνίου
2013

ΣΗΜΕΡΑ 05-06-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Σήμερα στις 18.00 -στην  Αίθουσα Εκδηλώ-
σεων του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(Νίκης 4, 1ος όροφος)- πραγματοποιείται η 
συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού, με θέμα: 
«Το Περιβάλλον σε κρίση», με την οποία και 
ολοκληρώνεται ο κύκλος εκδηλώσεων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τίτλο: 
«Επίκαιρα θέματα δικαίου περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και πολεοδομίας».

ΞΑΝΘΗ
➦ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 
(MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργα-
νώνει ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: 
«Διαδίκτυο & Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα: 
Απόφοιτοι του MIS παρουσιάζουν τις εμπειρίες 
τους από τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και 
εργαλείων πληροφορικής». Η εκδήλωση είναι 
ανοιχτή για το κοινό και πραγματοποιείται 
σήμερα (19:00-21:00), στο Αμφιθέατρο 14 του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Συνεδρίαση των μελών  
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 

Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιάννης Θεο-
δωράκης καλεί τα μέλη, στη δέκατη τρίτη 
τακτική συνεδρίαση της «Α», που θα πραγ-
ματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 και 
ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Εκδηλώσεων 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 
4, 1ος όροφος) με θέματα:

•Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπρο-
σωπείας του Τ.Ε.Ε., Πράξεις Αντικατάστασης 
Μελών Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.

•Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριό-
τητα της Διοικούσας Επιτροπής.

•Έλεγχος - Ερωτήσεις - Επερωτήσεις προς 
τη Διοικούσα Επιτροπή.

•Ένταξη επιμέρους ειδικοτήτων στις 9 βασι-
κές ειδικότητες για τις εκλογές του Τ.Ε.Ε.

•Εκλογές Τ.Ε.Ε.

•Το Τ.Ε.Ε. αύριο.

•Σχέδιο Νόμου για τις αυθαίρετες κατα-
σκευές και τα αυθαίρετα κτίσματα.

•Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων 
μηχανικών ρυθμιζόμενων νομοθετικά.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση απαιτείται 
απαρτία πάνω από το μισό των μελών. Αν 
δεν επιτευχθεί, η συνεδρίαση θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 και ώρα 
09:30, στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος 
όροφος) και με την ίδια ημερήσια διάταξη, 
οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του 
ενός τετάρτου των μελών.

Σημειώνεται ότι: α) Η διαπίστωση της 

ύπαρξης απαρτίας θα γίνει το αργότερο στις 
09:45 του Σαββάτου 15 Ιουνίου 2013, ενώ η 
Συνεδρίαση προβλέπεται να διαρκέσει έως 
τις 20:30 της ίδιας ημέρας, β) Η Συνεδρίαση 
θα συνεχιστεί την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 
με ώρα έναρξης 09:45 και προβλέπεται να 
έχει ολοκληρωθεί έως τις 16:00.

Ειδική συνεδρίαση

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ειδική 
συνεδρίαση των μελών της «Α» την Τετάρτη 
12 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στην αί-
θουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος), με 
μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Εκλογή Β ' Αντιπροέδρου, της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

- Εκλογή Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, 
της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Στην ειδική συνεδρίαση απαιτείται απαρτία 
των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των 
Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Αν 
δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Αντιπρο-
σωπεία του Τ.Ε.Ε. θα συνέλθει το Σάββατο 
15 Ιουνίου 2013 και ώρα 09:45 π.μ. στην 
αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος), 
οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία 
πάνω από το μισό των Μελών.

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας πρέπει να 
έχουν μαζί τους, για πιστοποίηση της ταυτό-
τητάς τους, την αστυνομική τους ταυτότητα ή 
το δελτίο μέλους του Τ.Ε.Ε. ή το διαβατήριο 
ή την άδεια οδήγησης.

Στην Ελλάδα οι απόδημοι 
Μακεδόνες

Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, θα πραγματοποιη-
θεί, στο Λιτόχωρο, το 67ο Συνέδριο της Παμμα-
κεδονικής Ένωσης των ΗΠΑ, ενώ στις 13 και 14 
θα γίνει στη Φλώρινα το 11ο Διεθνές Συνέδριο 
των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου. Στις 
13 και 14 Ιουλίου, επίσης, χορευτικοί σύλλογοι 
από την Ελλάδα και άλλα μέρη του κόσμου θα 
συμμετάσχουν στο 3ο Παμμακεδονικό Αντάμω-
μα, στη Σιταριά Φλώρινας.



Τι θα γίνει εάν πετύχει αυτό που δρομολογούμε;
ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ...ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ “ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ”

Η ερώτηση υποβλήθηκε από τον Α΄Αντιπρόεδρο του ΣΕΓΜ, Γιώργο Κάζο και απευ-
θυνόταν, κυρίως, στον βουλευτή Πέλλας τη ΝΔ Διονύσιο Σταμενίτη, ο οποίος είχε 
διατυπώσει την αισιοδοξία του γενικότερα για την πορεία της οικονομίας, αλλά και 
ειδικότερα για την επανεκίνηση των έργων μεταφορικών υποδομών, χαρακτηρίζο-
ντας, τις συμβάσεις παραχώρησης ως σημαντικό εργαλείο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας. Ο κ. Κάζος ανησυχεί, όπως είπε, μήπως τελικά δεν αλλάξουν θεσμικό 
πλαίσιο και πρακτικές στην ανάθεση και εκτέλεση έργων στη χώρα μας, αφού με τα 
ίδια “υλικά” θα έχουμε οδηγηθεί στην ανάκαμψη !
Ωστόσο, ακόμη και ο εκπρόσωπος της ΝΔ, είχε παραδεχτεί πως είναι πολλές οι 
αλλαγές που πρέπει να γίνουν, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει μηχανισμός και 
όργανα επιλογής, ελέγχου και παρακολούθησης των έργων, συμφωνώντας ως προς 
αυτά με τον πρόεδρο του ΤΕΕ. Όχι, όμως, και στα υπόλοιπα.
Ο κ. Σπίρτζης είχε, μεταξύ άλλων, καταγγείλει “τη μηδενική εκπροσώπηση της χώ-
ρας στα ευρωπαϊκά κέντρα” όπου παίρνονται οι αποφάσεις για τις προδιαγραφές 
και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα έργα, την έλλειψη διαπραγμάτευσης “της 
επόμενης προγραμματικής περιόδου, με όρους συμφέροντες για την Ελλάδα, με 
εξασφάλιση εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης”, αλλά και τις ιδιωτικοποιήσεις 
“που γίνονται δίχως σχέδιο”, τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών και την κατάρ-
γηση οργανισμών, για να καταλήξει: “Είμαστε απογοητευμένοι απ’ όσα ακούσαμε 
από επίσημα χείλη”.
Ο κ. Σταθάκης έκανε αναδρομή στη “χρυσή εποχή” των κατασκευών, υπογραμμί-
ζοντας πως και τότε “τα έργα δεν τα σχεδίασε κανένας”, έγιναν πάρα πολλά ταυ-
τόχρονα “χάρη στον τραπεζικό δανεισμό” και όταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

κατέρρευσε, κατέρρευσε και ο κατασκευαστικός κλάδος. Σήμερα, όπως είπε, “το 
δημόσιο γίνεται εγγυητής και υποκαθιστά τις τράπεζες στα έργα παραχώρησης, εμ-
φανίζεται φιλικό ως προς τις εταιρείες, αλλά με τρόπο που δεν είναι βιώσιμος” για 
να καταλήξει: “Χρειαζόταν άλλη διαπραγμάτευση για την επανεκίνηση των έργων”.
Ο Πάρις Χαρλαύτης, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη 
την επανεκίνηση των έργων, όπως και την ανάπτυξη του Πειραιά, αλλά, όπως είπε, 
στην ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα λιμάνια, όπως και μα-
ρίνες. “Να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ν’ αρχίσουν πάλι 
οι ΣΔΙΤ” είπε, αφού, κατά την γνώμη του, “αν δρομολογηθούν όλα αυτά, θα μπει 
εμπρός και η επίλυση του ασφαλιστικού”.
Ο Ηλίας Τσιμπουκάκης, εκπρόσωπος του ΚΚΕ, τόνισε ότι “ο αστικός μύθος της 
δεκαετίας του ’90 περί μείωσης της φτώχειας” κατέρρευσε. Αν και ζήσαμε “επεν-
δύσεις τύπου Χόχτιφ και Cosco” φτάσαμε στη σημερινή ανελέητη κατάσταση, 
με μηχανικούς που εργάζονται με “μπλοκάκι” και αδυνατούν να πληρώσουν τις 
ασφαλιστικές εισφορές. “Λεφτά υπάρχουν” είπε, “αλλά μόνο για κατασκευαστι-
κούς ομίλους”, για να τονίσει: “Η ανάπτυξη που επαγγέλλονται σήμερα είναι ίδια 
με την παρελθούσα, σε απόκληση προς το συμφέρον της χώρας και των εργαζο-
μένων”.
Τέλος, η Νίκη Φούντα, βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, στάθηκε στην ανυπαρξία ενός συ-
νολικού σχεδιασμού, που θα καταστήσει την Ελλάδα “σταυροδρόμι δύσης και ανα-
τολής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισόρροπη ανάπτυξη”. Τα έργα επανεκίνησης 
“δεν είναι το παν, αλλά απλώς ένα βήμα προς θετική κατεύθυνση” είπε, ζητώντας 
να μπουν στο “κάδρο” της συζήτησης οι νέοι μηχανικοί και ο νέος ρόλος του ΤΕΕ.
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Ο περιορισμός της χρήσης λιγνίτη και μεγάλη αύξηση των υδροηλεκτρικών 
και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σηματοδοτούν τις μεγάλες αλλαγές 
που έχουν συντελεστεί το τελευταίο διάστημα στην εγχώρια ηλεκτροπαραγω-
γή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ΔΕΗ. Από τα στοιχεία αυτά 
προκύπτει ότι η συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα καυσίμων που χρησιμοποιεί 
η ΔΕΗ, μειώθηκε στο 39,2% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, έναντι 47% 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Αντίθετα η συμμετοχή των υδροηλεκτρικών 
αυξήθηκε στο 16,2% από 5,1%, ενώ αυξημένη κατά 13,1% εμφανίζεται και η 
συμμετοχή των ΑΠΕ. Ως εκ τούτου το μερίδιο της ΔΕΗ στην εγχώρια παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας (ηπειρωτικό σύστημα και νησιά) διαμορφώθηκε σε 
67,3% έναντι 71,1% το 2012.
Η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ που αγόρασε η ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο ανήλθε 
σε 1.966 γιγαβατώρες, έναντι 1.360 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 (+44%), ενώ 
αντίθετα οι αγορές από τους ανεξάρτητους παραγωγούς, μειώθηκαν σε 2.516 
γιγαβατώρες από 2.825 το 2012 (-12%).
Τη νέα εικόνα στο ενεργειακό ισοζύγιο η ΔΕΗ την αντιμετώπισε με περιορι-
σμό της λειτουργίας των δικών της μονάδων φυσικού αερίου, λόγω και της 
χαμηλής απόδοσης και μειωμένης ευελιξίας που έχουν οι παλαιότερες του-
λάχιστον, προκειμένου να μειώσει το κόστος αγοράς καυσίμων. Έτσι, η παρα-
γωγή των μονάδων φυσικού αερίου της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 75% έναντι 

του 2012, ενώ συμμετείχαν με μόλις 2,6% στο μίγμα καυσίμων, έναντι 10,1% το 
πρώτο τρίμηνο του 2012.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τις καταναλώσεις ανά κατηγορία, το πρώτο τρίμηνο 
συνεχίστηκε η τάση μείωσης των πωλήσεων της ΔΕΗ. Στην οικιακή χρήση η 
μείωση ήταν 4%, στη γεωργική χρήση 1,8%, στην εμπορική 4,5%, στη βιομηχα-
νική στην υψηλή τάση 2,5%, ενώ αντίθετα στη βιομηχανική στη μέση και στη 
χαμηλή τάση η ζήτηση αυξήθηκε κατά 1,7%.

Λιγότερος λιγνίτης στο μείγμα καυσίμων της ΔΕΗ
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Ο εφετινός εορτασμός (�) της Παγκόσμιας Ημέρας του Περιβάλλοντος, έχει ως στόχο την ενημέρωση 
για τις διατροφικές επιλογές και τους κινδύνους που αυτές εγκυμονούν για ολόκληρο τον πλανήτη. 
Όπως επισημαίνεται, ενώ διεθνώς καταβάλλεται προσπάθεια να διασφαλιστεί η επάρκεια τροφίμων 
για τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους (που θα αυξηθούν σε 9 έως το 2050), ο FAO και πολλοί με-
λετητές εκτιμούν ότι το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια. 
Πρόκειται για μια τεράστια σπατάλη, στο σύνολο των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, 
διάθεση και κατανάλωση.
Αρκεί να ληφθί υπόψη ότι χρειάζονται περίπου 1.000 λίτρα νερού για την παραγωγή ενός λίτρου 
γάλακτος και περίπου 16.000 λίτρα για την παραγωγή ποσότητας μοσχαρίσιου κρέατος, που αντιστοι-
χεί στην παραγωγή ενός χάμπουργκερ�
Τεράστιοι πόροι που μαζί με τα τρόφιμα καταλήγουν στα απορρίμματα, η διαχείριση των οποίων 
απαιτεί διαρκώς και μεγαλύτερες δαπάνες. Από το 1974 έως το 2003, οι ποσότητες τροφίμων που 
καταλήγουν στις χωματερές στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 50% και έχουν ξεπεράσει τις αντίστοιχες 
ποσότητες χαρτιού. Σύμφωνα με έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας Πόρων των ΗΠΑ, οι 
αμερικανοί πετούν στα σκουπίδια το 40% των τροφίμων, με συνέπεια ένα ετήσιο κόστος διαχείρησης 
αποβλήτων που φτάνει τα 165 δισεκατομμύρια δολάρια. Κι αυτό όταν εκτιμάται πως το 15% του πλη-
θυσμού των ΗΠΑ αντιμεωπίζει πρόβλημα επάρκειας σε τρόφιμα. Το σύνολο των αποβλήτων τροφί-
μων μόνο από τους καταναλωτές των βιομηχανικών κρατών έφτασαν το 2011 στα 222 εκατ. τόνους, 
ποσότητα ίση με το σύνολο της παραγωγής τροφίμων στην υποσαχάρια Αφρική (230 εκατ. τόνοι). Οι 
απώλειες τροφίμων, ανά έτος, κατ’ άτομο και ανά γεωγραφική περιοχή, σε κάθε φάση της αλυσίδας 
από την παραγωγή ως την κατανάλωση, καταγράφονται στον πίνακα που παραθέτουμε:
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:  Think.Eat.Save

Τεχνολογία και κυβερνήσεις κινητοποιούνται, 
πλέον, για την καταπολέμηση του προβλήματος. 
Στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, 
ερευνητές εργάζονται πάνω σε μια συσκευή 
που ανιχνεύει την ωρίμανση ενός φρούτου. 
Χάρη σ’ αυτή οι λιανοπωλητές θα μπορούν να 
ξέρουν πότε είναι η κατάλληλη ημέρα να διαθέ-
σουν τα εμπορεύματά τους προς πώληση.
Η εταιρεία Zero Percent, αναπτύσσει μια 
εφαρμογή για τα εστιατόρια, ώστε όταν παρου-
σιάζεται περίσσευμα τροφίμων, να ειδοποιούν 

αυτομάτως τις οργανώσεις που φροντίζουν για 
συσσίτια απόρων και άστεγων.
Οι υπηρεσίες τροφίμων στις διάφορες χώρες 
αναθεωρούν τη στάση τους απέναντι στις “ετι-
κέτες λήξης” και στοχεύουν σε μια διπλή εγ-
γραφή: την ημερομηνία που το προϊόν δεν είναι 
στην καλύτερη ποιότητα και εκείνη κατά την 
οποία γίνεται πλέον επικίνδυνο.
Ωστόσο, οι καταναλωτές είναι αυτοί που μπο-
ρούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο σ’ αυτή 
την υπόθεση και σ’ αυτούς στοχεύει η εφετινή 
καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα Περι-
βάλλοντος: στην ευαισθητοποίησή τους, για 
παράδειγμα, ώστε να επιλέγουν τρόφιμα με τον 
μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, 
όπως είναι τα βιολογικά για τα οποία δεν χρησι-
μοποιούνται χημικές ουσίες κατά τη διαδικασία 
παραγωγής. Ή να επιλέγουν τοπικά προϊόντα, 
που σημαίνει ότι στη διαδρομή από την παρα-
γωγή ως την κατανάλωση δεν έχουν πεταχτεί τα 
μισά, κι ούτε η μεταφορά τους έχει προκαλέσει 
εκπομπές ρύπανσης. Τέλος, η επιλογή των 
αγορών, σε ποσότητα και είδος, να γίνεται κατά 
τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα ...χρήματά τους, 
δεν θα καταλήγουν στις χωματερές.
Με δυο λόγια, σκεφτείτε προτού να φάτε για 
να σώσουμε το περιβάλλον, όπως προτρέπει το 
σύνθημα της σημερινής ημέρας.

Τι μπορεί να γίνει;

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Ευρώπη 280 190 90
Βόρεια Αμερική 
και Ωκεανία

295 185 110

Ασία 
(βιομηχανικές 
χώρες)

240 160 80

Βόρεια Αφρική, 
Δυτική και 
Κεντρική Ασία

215 180 35

Λατινική 
Αμερική

225 200 25

Νότια και 
Νοτιοανατολική 
Ασία

125 110 15

Υποσαχάρια 
Αφρική

160 155 5

Ποσότητες σε κιλά



Στον «αέρα» βρίσκεται το ΤΕΕ/ΤΚΜ, εξαιτίας των 
συσσωρευμένων οικονομικών προβλημάτων, που 
συνεπάγεται η μη έγκριση του προϋπολογισμού 
του, μετά την κατάργηση της εισφοράς του 2%*, 
αλλά και, δευτερευόντως, λόγω του «μπαράζ» 
διαγραφών των μηχανικών- μελών του, οι οποίοι 
αδυνατούν λόγω της κρίσης και της καλπάζουσας 
ανεργίας –ιδίως των νέων- να αντεπεξέλθουν στις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις.  
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόνο στο πρώτο 
πεντάμηνο του 2013 οι αιτήσεις διαγραφών μη-
χανικών από τα μητρώα του ΤΕΕ/ΤΚΜ ξεπέρασαν 
τις αντίστοιχες του συνόλου του 2012, ενώ έντονα 
πτωτικά κινήθηκαν οι εγγραφές. Την ίδια στιγμή, 
ολοένα περισσότεροι μηχανικοί στην Κ. Μακεδο-
νία αδυνατούν πλέον να καταβάλλουν τις ασφα-
λιστικές εισφορές τους, εξαιτίας της υπέρογκης 
αύξησής τους, αλλά και παραγόντων, που ‘απογει-

ώνουν’ την ανεργία στον κλάδο,  όπως η καθίζηση 
του κλάδου των κατασκευών, ο οποίος πλέον έχει 
υποχωρήσει κάτω από το 10% της περιόδου ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονομίας. 
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν από τον πρόεδρο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσο Κονακλίδη, στη διάρκεια ση-
μερινής συνέντευξης Τύπου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 
το Επιμελητήριο πρέπει προωθήσει σημαντικές 
αλλαγές στο θεσμικό του πλαίσιο, ώστε να αντα-
ποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και να αναδι-
αρθρωθεί, στη βάση της πρότασης που έχει ήδη 
καταθέσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Περιθώρια αισιοδοξίας
Σε αυτό το σκηνικό, πάντως, και ενώ σήμερα το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ αδυνατεί να πληρώσει ακόμη και τους 
λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, κάποια 
περιθώρια αισιοδοξίας για επίλυση των οικονομι-
κών προβλημάτων δημιουργεί η άτυπη συνάντη-
ση, που είχαν το περασμένο Σάββατο με τον ανα-
πληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής, Σταύρο Καλαφάτη, οι πρόεδροι του ΤΕΕ, 
Χρήστος Σπίρτζης και του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονα-
κλίδης. Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της συ-
νάντησης, ο κ.Κονακλίδης δήλωσε ότι θεωρεί πως 
«βρίσκεται σε καλό δρόμο η  απόδοση, στο ΤΕΕ, 
των χρημάτων από τα αυθαίρετα και τις ενεργεια-
κές επιθεωρήσεις».

Καθίζηση στις εγγραφές, απογείωση  
στις διαγραφές

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το θέμα των μειωμένων 

εγγραφών και αυξημένων διαγραφών, που έχει 
λάβει διαστάσεις μάστιγας, αλλά και της επίπτω-
σής του στο ασφαλιστικό ταμείο των μηχανικών, ο 
κ. Κονακλίδης επισήμανε ότι παρατηρείται έντονα 
το φαινόμενο της απροθυμίας εγγραφής των μη-
χανικών, ιδίων των νέων, στο ΤΕΕ και συνεπώς στο 
ΤΣΜΕΔΕ.
Ενδεικτικό είναι ότι οι εγγραφές στο κεντρικό 
ΤΕΕ υποχώρησαν πέρυσι στις 2220, έναντι 4225 
το 2009, 4117 το 2010 και 3309 το 2011, ενώ στο 
Τμήμα Κ.Μακεδονίας μειώθηκαν το 2012 στις 367 
από 737 το 2009, 731 το 2010 και 569 το 2011. Την 
ίδια στιγμή, οι αιτήσεις διαγραφής, που κατατέθη-
καν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 
2013 έφτασαν τις 68, ενώ στο σύνολο του 2012 δεν 
είχαν ξεπεράσει τις 57. Σημειώνεται ότι το 2012, ο 
προϋπολογισμός του Τμήματος ανερχόταν στο 1,1 
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 800.000 ευρώ κατευ-
θύνονταν στη μισθοδοσία των στελεχών του, πολλά 
από τα οποία εργάζονται σήμερα σε …εθελοντική 
βάση. 

Η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει  
το έλλειμμα των ταμείων από τον κλάδο  

των μηχανικών 
«Αγκάθι» για τους μηχανικούς αποτελεί και η υπέ-
ρογκη αύξηση των εισφορών τους. «Η κυβέρνηση 
προσπαθεί να καλύψει το έλλειμμα των ταμείων 
από τον κλάδο των μηχανικών», είπε ο κ. Κονακλί-
δης κι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανι-
κών στο ΤΣΜΕΔΕ. 
Όπως είπε, σύμφωνα με τον νόμο 3986/2011 το 
ΕΤΑΑ θα στείλει ειδοποιητήρια προς τους μηχα-
νικούς με πρόσθετες αναδρομικές εισφορές από 
1ης Ιουλίου 2011, ενώ σε περίπου έναν χρόνο 
από σήμερα οι ασφαλιστικές εισφορές (για τους 

μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 ασφαλισμένους του 
ΤΣΜΕΔΕ), θα αυξηθούν σε ποσοστό 48,8% σε σχέ-
ση με τα παλιά ισχύοντα. 

Με την αύξηση των εισφορών, η Πολιτεία  
θα εισπράξει λιγότερα

«Δυστυχώς, η Πολιτεία δεν κατανοεί ότι με την 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών θα εισπράξει 
λιγότερα, καθώς οι μηχανικοί δεν θα μπορούν να 
τις πληρώσουν», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, 
ανέφερε ότι ο δείκτης εισπραξιμότητας των εισφο-
ρών παρουσιάζει πτωτική τάση καταλήγοντας στο 
επίπεδο του 64% για το 2012. Πιο συγκεκριμένα, 
πέρυσι οι εισφορές θα έπρεπε να είναι 691 εκα-
τομμύρια ευρώ και τελικά οι εισπράξεις ήταν μόλις 
440 εκατομμύρια ευρώ. 
Επιπλέον, ο κ. Κονακλίδης ζήτησε να αποκτήσει κι 
ο μηχανικός το δικαίωμα που έχουν όλοι οι υπόλοι-
ποι Έλληνες ασφαλισμένοι, δηλαδή να επιλέγουν 
την ασφαλιστική κατηγορία τους.  Υπογράμμισε ότι 
πριν από την κρίση η αναλογία στο ΤΣΜΕΔΕ ήταν 
επτά ενεργοί μηχανικοί προς έναν συνταξιούχο. Σε 
σύντομο χρονικό διάστημα η συγκεκριμένη ανα-
λογία θα ανατραπεί σε δύο προς ένα! 
«Όλοι προσπαθούν να βγουν στη σύνταξη», τόνισε 
και πρόσθεσε ότι οι νέοι μηχανικοί δεν επιθυμούν 
την εγγραφή τους στο ΤΕΕ προκειμένου να απο-
φύγουν την φορολόγηση από την απόκτηση της 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και την καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών. 
Ερωτηθείς για την συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην 
ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής (της 
οποίας είναι μεταλομέτοχος), απάντησε λέγοντας 
ότι τέτοιου είδους αποφάσεις λαμβάνονται από 
εξειδικευμένους οικονομολόγους με γνώμονα το 
συμφέρον του Ταμείου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Στον «αέρα» λόγω οικονομικών προβλημάτων το ΤΕΕ/ΤΚΜ,  
ενώ η ανεργία των μηχανικών «θερίζει»

Προτάσεις
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«Bούληση των μηχανικών είναι το 
ΤΕΕ να μην κλείσει,  

είτε το θέλει είτε όχι η κυβέρνηση», 
τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τάσος Κονακλίδης

Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει προτείνει μεταξύ άλλων τα εξής:
-Τη χορήγηση στο ΤΕΕ του Γενικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ)
- Την πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων από το ΤΕΕ, σύμφωνα με την πρόταση του ΤΕΕ/
ΤΚΜ. «Είναι αδιανόητο να καταργηθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όταν προχωράμε τη δι-
αδικασία για τις πιστοποιήσεις των τεχνικών επαγγελμάτων. Ωστόσο πρέπει να αλλάξει μορφή η 
διαδικασία χορήγησής της, να γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά», σημείωσε ο κ. Κονακλίδης. 

- Τη δημιουργία του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε). το οποίο βρίσκεται 
στα συρτάρια του Υπουργείου πάνω από μια 10ετία. 

-Τη χορήγηση δυνατότητας στο ΤΕΕ για αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων. 
- Τη θεσμοθέτηση ανταποδοτικού πόρου στις εφαρμογές, στα αυθαίρετα, ενεργειακούς επιθεω-
ρητές και ελεγκτές δόμησης

- Την προαναφερθείσα αλλαγή του θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ για τη δημιουργία ενός ΤΕΕ αυ-
τοδιοίκητου και οικονομικά ανεξάρτητου στη βάση της προσφοράς προς τα μέλη του και την 
Πολιτεία. 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το υπουργείο Ανάπτυξης αναγκάστηκε σε 
αναδίπλωση μετά τις αντιδράσεις- ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 
ΔΙΠΛΗ «ΠΑΓΙΔΑ» ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Αναβολή συζήτησης για μια 
εβδομάδα • Κομισιόν: Ο επίτροπος φορολογίας δήλωσε ότι δεν 
υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια- ΠΟΛΛΑ ΤΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ • Γιούνκερ-Λαγκάρντ: ΠΡΟΩΡΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΧΡΕΟΣ • Υπ. Οικονομικών: ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΓΡΙΦΟ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΤΕΛΟΥΣ • Αξιολόγηση: ΜΕ ΓΕΜΑΤΗ ΑΤΖΕΝΤΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΤΡΟΪΚΑΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΡΣΗ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ- Παραμένουν «παγωμένοι» φέτος- 
Τα σενάρια για τα επόμενα χρόνια • ΔΙΕΤΕΣ ΠΛΑΝΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- Ποιες αλλαγές προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή 
• ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ • 
ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ • ΑΙΧΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΧΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ- Ζητεί ανεξάρτητη και 
αποτελεσματική διοίκηση • ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ 
ΤΟΝ ΜΑΪΟ- Πρωταθλητές οι Ρώσοι με άνοδο 230%.

ΚΕΡΔΟΣ: Σήμερα καλούνται οι εκπρόσωποι της διακομματικής να 

δώσουν λύση- ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ- Μετά τη Λαγκάρντ και ο επίτροπος Σεμέτα αντιδρά 
στην ελάφρυνση- Τα κλιμάκια της τρόικας άρχισαν ήδη τον έλεγχο 
των εκκρεμοτήτων • Με ηλεκτρονική δημοπρασία στις 17 Ιουνίου 
από το ΤΑΙΠΕΔ- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 16 ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Σε ιδιώτες και 
η συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής • Την επιτάχυνση των 
διαδικασιών εξόρυξης προανήγγειλε ο πρωθυπουργός- ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝ • Είχαν μείνει εκτός PSI- ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αυξημένες αρμοδιότητες ελέγχου στο Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας- ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ- Σε ρόλο 
ελεγκτή η ΕΚΤ στις τράπεζες για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων 
• Πάνω από 350 συναντήσεις Ελλήνων με ξένους επενδυτές- 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΗ Ν. ΥΟΡΚΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ • 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗ MOODY’S • Από τον υφυπουργό Αθ. 
Σκόρδα- ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΣΤΟ «ΠΑΓΩΜΑ» ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ • Δηλώσεις Κρ. Λαγκάρντ-Αλ. Σεμέτα- 
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΝΤ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟ- Με αφορμή 
την κριτική σε κυβερνητικές επιλογές και τη στάση του ΠΑΣΟΚ στη 
Βουλή • ΠΑΓΩΝΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ- Κριτική για τη 
φοροδιαφυγή •  Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΖΗΤΗΣΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ- 
Σκοτώθηκε και δεύτερος διαδηλωτής- 48ωρη απεργία των δημοσίων 
υπαλλήλων.

ΤΑ ΝΕΑ: Ο Παύλος Τσίμας μεταδίδει από την Πόλη- Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ 
ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΝΤΕΡΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η κυβέρνηση διά της πλαγίας ανοίγει δρόμο για 
«ξεπάγωμα»- ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ • ΤΟΥΡΚΙΑ: ΑΙΜΑ 
ΚΑΙ ΟΛΙΓΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ • ΔΙΑΓΚΩΝΙΣΜΟΣ ΣΑΜΑΡΑ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΑ… ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Τι αποκαλύπτει η «Επιστολή 
Προθέσεων» Σαμαρά στη Λαγκάρντ- ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ, ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ • 
Τα οικονομικά σκάνδαλα, τα άδεια ταμεία και τα σενάρια για αυτοδιάλυση 
του ΠΑΣΟΚ- ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ •Τουρκία: ακόμη 
ένας νεκρός- ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Θα πληρώσουν μαζεμένα την εισφορά 
αλληλεγγύης του 2012- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ… ΒΟΜΒΕΣ ΓΙΑ 450.000 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ • ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ- Αρνητικά τα μηνύματα λίγες ημέρες 
πριν από τη διαπραγμάτευση με την τρόικα •  Νεκρός 22χρονος στις 
διαδηλώσεις- ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ.

ΕΘΝΟΣ: Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία από τα βαθμολογικά 

κέντρα- ΧΑΜΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ • Ηφαίστειο η 
Τουρκία- ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ 
ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ • Για την πρώτη κατοικία- ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Δεν παρακρατήθηκε μέσα στο 2012 (από τα ποσά 
που έλαβαν) και θα πρέπει να πληρώσουν φέτος μαζί με τον φόρο 
εισοδήματος- ΕΙΣΦΟΡΑ (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ!) ΓΙΑ 450.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 
• ΑΝΩ ΚΑΤΩ (ΠΑΛΙ) Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- Νέα θύελλα και για τα «κόκκινα» δάνεια.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Τρικλοποδιά στη μοναδική αποκρατικοποίηση 
Σαμαρά- ΠΛΕΚΤΑΝΗ ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ • Η 
πλατεία Ταξίμ «αγγίζει» την πολιτική ηγεσία- Ο ΓΚΙΟΥΛ ΑΔΕΙΑΖΕΙ 
ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ, ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΝΕΚΡΟΥΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ • 
ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ ΤΡΟΪΚΑΣ ΜΕ 150 ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΜΥΝΧΑΟΥΖΕΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- Τα πάντα δωρεάν υπόσχεται 
ο κ. Τσίπρας.

Η ΑΥΓΗ: «Λαγός» ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θ. Σκορδάς- ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΕΧΕΙ ΤΟ SUCCESS STORY- Η κυβέρνηση 
Σαμαρά διά του υφυπουργού Ανάπτυξης προετοιμάζει το έδαφος για 
κατασχέσεις σπιτιών από τις τράπεζες.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Επιβεβαιώνονται τα λόγια του Θεόπνευστου 
Αγιορείτη Γέροντα με τα γεγονότα στην περίφημη «Τουρκική Άνοιξη»- Ο 
ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
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ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 5 | 5/06/2013

To σήμα για την επιτάχυνση των ερευνών για Πετρέλαιο 
και φυσικό αέριο, με ανοικτό το ενδεχόμενο οι έρευνες 
να επεκταθούν σε νέες θαλάσσιες περιοχές, έδωσε ο 
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με την επίσκεψη του 
χθες το πρωί στο υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας 
και τη σύσκεψη που είχε, αποκλειστικά για το θέμα των 
υδρογονανθράκων, με τον υπουργό Ευάγγελο Λιβιεράτο, τον 
αναπληρωτή υπουργό Σταύρο Καλαφάτη, τον  υφυπουργό 
Μάκη Παπαγεωργίου, τους γενικούς γραμματείς του 
υπουργείου, αλλά και στελέχη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
των εν εξελίξει διαγωνισμών για τρεις περιοχές, το Δυτικό 
Πατραϊκό, τα Ιωάννινα και το Κατάκολο, για τα οποίες 
οι ανάδοχοι μπορεί να επιλεγούν εντός του Ιουνίου. Ο 
πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την ίδρυση της Ελληνικής 
Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ A.E.), 
μίας εταιρείας με μόνο μέτοχο το Δημόσιο, που είχε 
εξαγγελθεί τον Φεβρουάριο 2012, από τον τότε υφυπουργό 
Γιάννη Μανιάτη, με σκοπό να αναλάβει τη διαχείριση 
για λογαριασμό του Δημοσίου την αναζήτησης, έρευνας 
και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση τη διερεύνηση και την 
τεκμηρίωση της ύπαρξης υδρογονανθράκων, είπε ότι 
μπορεί να αποτελέσουν μεγάλο εθνικό, οικονομικό και 
γεωπολιτικό συγκριτικό πλεονέκτημα και υπογράμμισε τη 
στόχευση και την αποφασιστικότητα για τη «δημιουργία 
εκείνων των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την 
εκμετάλλευση των φυσικών κοιτασμάτων της χώρας, που 
μπορούν να δώσουν πλούτο».  Έμφαση έδωσε στο μεγάλο 
ενδιαφέρον ξένων εταιρειών για το ελληνικό πρόγραμμα 
υδρογονανθράκων, μίλησε για «στρατηγικές συμμαχίες» 
με τις καλύτερες εταιρίες ερευνών και υπογράμμισε ότι n 
επιδίωξη της κυβέρνησης είναι το «ελληνικό πρόγραμμα 
να ενταχθεί στα νέα ευρωπαϊκά δίκτυα, δηλαδή στην 
ενεργειακή πολιτική της E.E. για ενεργειακή αυτονομία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις 
σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο Πέλαγος και νότια της Κρήτης, 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προώθηση των 
διαδικασιών επιλογής των εταιρειών που θα αναλάβουν τις 
έρευνες και την εκμετάλλευση στα Ιωάννινα, το Κατάκολο 
και το Δυτικό Πατραϊκό και πρόσθεσε, απευθυνόμενος 
προς τον κ. Λιβιεράτο. «Έχει κάνει ήδη εντύπωση το μεγάλο 
ενδιαφέρον των ξένων εταιρειών και για άλλες περιοχές του 
θαλασσίου χώρου που το υπουργείο σας επεξεργάζεται». 
Επισήμως το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής δεν επεξεργάζεται άλλες περιοχές, 
πέραν από αυτές που προαναφέρθηκαν, δήλωσαν χθες 
κύκλοι προσκείμενοι στον υπουργό, όμως κατά καιρούς 
έχουν υπάρξει φήμες για ενδιαφέρον εταιρειών όσον αφορά 
τον Θερμαϊκό, αλλά και το ανατολικό Αιγαίο. Εξάλλου, ο κ. 
Σαμαράς ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις όσον 
αφορά τόσο την επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων στο 
Ιόνιο Πέλαγος και νότια της Κρήτης. Ενδεικτικό της σημασίας 

που αποδίδει ο πρωθυπουργός στην επιτάχυνση των 
διαδικασιών είναι ότι στη σύσκεψη, που ξεκίνησε στις 9 π.μ. 
και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 10.00 π.μ, εκτός του γενικού 
γραμματέα Ενέργειας και προέδρου της δέκαεπταμελούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης Υδρογονανθράκων Κώστα 
Μαθιουδάκη συμμετείχαν n αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Σοφία Σταματάκη και τα μέλη ο Χαράλαμπος Τσουτρέλης, 
πρώην πρόεδρος του ΙΓΜΕ και n Αλεξάνδρα Σδούκου 
που είναι και διευθύντρια του γραφείου του υπουργού. 
Μάλιστα ο πρωθυπουργός κατέβηκε στον τέταρτο όροφο του 
υπουργείου για να συνομιλήσει προσωπικά με τα στελέχη 
της διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του υπουργείου. Η 
Επιτροπή Αξιολόγησης βρίσκεται στην τελική ευθεία για την 
επιλογή των εταιρειών, που θα αναλάβουν τις έρευνες στο 
Δυτικό Πατραϊκό, το Κατάκολο και βόρεια των Ιωαννίνων και 
μπορεί τα αποτελέσματα να ανακοινωθούν σύντομα. Ωστόσο, 
εκκρεμεί n εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που 
έχει καταθέσει n καναδική εταιρεία Arctic Hunter Energy 
για την απόρριψη της προσφοράς, που είχε καταθέσει για 
τα Ιωάννινα. Αν κερδίσει τα ασφαλιστικά, που συζητούνται 
εντός των προσεχών ημερών, τότε θα κληθεί να συμμετάσχει 
σε διαπραγματεύσεις, οπότε ο διαγωνισμός τουλάχιστον 
για την περιοχή βόρεια των Ιωαννίνων θα καθυστερήσει. Η 
εταιρεία, που συνεργάζεται με την αμερικανική ΚΟ Enterpise 
έχει προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον 
αποκλεισμό της στην πρώτη φάση της διαδικασίας.  Για 
τα Ιωάννινα, στον τελικό γύρο έχει περάσει η προσφορά 
των εταιρειών Energean Oil (Ελλάδα) - Petra Petroleum 
(Καναδάς) - Shlumberger (έδρα ΗΠΑ) και n προσφορά 
της Chariot Oil & Ga (έδρα βρετανικά νησιά της Μάγχης). 
Για το Κατάκολο, n προσφορά της Energean Oil - Trajan 
Oil (Βρετανία) - Shlumberger και της Grekoil Energy 
Ventures (Κύπρος) και τέλος για τον Πατραϊκό Κόλπο, τα 
ΕΛΠΕ - Edison (Ιταλία) - Melrose (ανήκει στην ιρλανδική 
Petroceltic) και το σχήμα Energean Oil- Trajan Oil- 
Schlumberger. «Γίνεται εντατική εργασία σε διάφορα 
μέτωπα για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες» δήλωσε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής 
προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός ενδιαφέρεται προσωπικά 
για το θέμα των υδρογονανθράκων. Ο κ. Λιβιεράτος 
εξέφρασε ακόμα τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για το 
αίσιο τέλος όλων των Προσπαθειών, χαρακτηρίζοντας το 
ζήτημα των υδρογονανθράκων εθνικών διαστάσεων.

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 5/06/2013

Την ιδιωτικοποίηση της συντήρησης της σιδηροδρομικής 
υποδομής προωθεί n διοίκηση του ΟΣΕ μέσω της οποίας 
αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων αλλά και στη 
θωράκιση της περιουσίας της από τις δολιοφθορές, 
καθώς οι ανάδοχοι θα αναλάβουν την ασφάλεια και τη 
φύλαξη. Η ανάθεση του έργου θα γίνει μέσω διαγωνισμών 
με υπεργολαβίες ή ΣΔΙΤ, ενώ τα τμήματα των οποίων n 
συντήρηση θα παραχωρηθεί αρχικώς θα είναι αυτά του 
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Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών (Αεροδρόμιο-ΣΚΑ-
Κιάτο). Η συντήρηση της γραμμής αποτελεί «γόρδιο δεσμό» 
με αποτελέσματα μεγάλα τμήματα να βανδαλίζονται και 
να μην μπορούν να λειτουργήσουν, καθώς n ΕΡΓΟΣΕ 
παραδίδει τμηματικά τα έργα, όπως επισήμανε ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης 
Θεοφανόπουλος κατά τη διάρκεια διημερίδας του TEE. 
Ενδεικτική είναι n περίπτωση του τμήματος Μενίδι 
(Αχαρνές)-Τιθορέα, για το οποίο υπεγράφη χθες από την 
ΕΡΓΟΣΕ n σύμβαση για την ανάταξη της ηλεκτροκίνησης, 
n οποία είχε υποστεί καταστροφές, μετά τις εκτεταμένες 
κλοπές χαλκού και τους βανδαλισμούς στους υποσταθμούς 
του ανωτέρω τμήματος. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 
21.000.000 ευρώ και το χρονοδιάγραμμά του 16 μήνες. 

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 9 | 5/06/2013

Ύστερα από σχεδόν τρεις μήνες που εκκρεμεί στη Βουλή 
n ψήφιση νομοσχεδίου που τροποποιεί τo θεσμικό 
πλαίσιο για το Κτηματολόγιο και χωρίς να προηγηθεί 
διαβούλευση, το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) 
προέβη σε συμπλήρωση του νομοσχεδίου με νέο 
άρθρο που καταργεί τον Οργανισμό Κτηματολογίου και 
Κτηματογραφήσεων (ΟΚΧΕ) και μοιράζει τις αρμοδιότητές 
του στην Κτηματολόγιο AE. και στο ίδιο το ΥΠΕΚΑ. Η 
απόφαση για ενοποίηση των ΟΚΧΕ και Κτηματολόγιο 
A.E. είχε ληφθεί στα τέλη του προηγούμενου έτους 
από την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή n ολοκλήρωση του 
Κτηματολογίου βρίσκεται στον αέρα, καθώς καθυστερούν 
οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και ενώ χρειάζεται 
άμεσα vα προκηρυχθεί το υπόλοιπο του έργου, που 
αφορά το 42% περίπου των δικαιωμάτων σε ιδιοκτησίες, 
που αντιστοιχεί στο 65% της χώρας. Όπως αναφέρεται 
στην αιτιολογική έκθεση για το νέο άρθρο, ο ΟΚΧΕ έχει 
εξελιχθεί σε έναν Οργανισμό ανταγωνιστικό ως προς την 
Κτηματολόγιο A.E., n οποία πέραν των κτηματογραφήσεων 
αναπτύσσει και δραστηριότητες ευρύτερου γεωχωρικού 
και χαρτογραφικού περιεχομένου, τα οποία είναι το 
κύριο αντικείμενο του Οργανισμού. Με άλλα λόγια 
παραμένει μια μάλλον χαοτική κατάσταση, n οποία δεν 
αποφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, όταν σε όλες 
τις προηγμένες χώρες το Κτηματολόγιο και γενικότερα 
n γεωχωρική πληροφορία θεωρείται βασικό εργαλείο 
ανάπτυξης. Πρόσφατα, μάλιστα, από το βήμα της Βουλής 
(28/05/2013 συνεδρίαση ολομέλειας) ο υπουργός ΠΕΚΑ 
Ευγγ. Λιβιεράτος παραδέχθηκε ότι: «...n διαχείριση της 
γεωχωρικής πληροφορίας στην Ελλάδα βρίσκεται σε άθλια 
κατάσταση...». Ο ίδιος όμως καταγγέλλεται ότι προεδρεύει 
της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) n οποία 
δεν έχει συνεδριάσει εδώ και 14 μήνες, ενώ θα έπρεπε να 
συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο σύμφωνα με 
το νόμο και να επιλαμβάνεται των προβλημάτων. Αναφορικά 
με τους απασχολούμενους στον ΟΚΧΕ, σύμφωνα με τη 
ρύθμιση που κατατέθηκε και αποτελεί το άρθρο 1 του 

εν λόγω νομοσχεδίου, το μόνιμο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται 
αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο ΥΠΕΚΑ.

ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-4 | 5/06/2013

Την ίδια στιγμή που n κυβέρνηση προωθεί νόμο για τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ανοίγει διά της πλαγίας οδού 
θέμα άρσης του «παγώματος» των πλειστηριασμών. Ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς αναφερόμενος 
στα προβλήματα που δημιουργεί το παρατεταμένο «πάγωμα» 
στην αγορά των ακινήτων ζήτησε από τα κόμματα να 
καταθέσουν άμεσα τις προτάσεις τους για τη διευθέτηση 
του θέματος. Στο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ συνέπραξαν 
με τον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά διαδικαστικά ζητήματα, 
ενώ ταύτιση απόψεων υπήρξε και για τις διατάξεις του 
νομοσχεδίου. Η σύμπραξή τους οδήγησε τον υπουργό 
Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη σε υποχώρηση σε σχέση 
με τον αρχικό του σχεδιασμό να συζητηθεί το νομοσχέδιο 
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (θα ψηφίζονταν 
σήμερα)... Έτσι n συζήτηση θα διεξαχθεί με την κανονική 
διαδικασία και το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την ερχόμενη 
Δευτέρα. Αναφορικά με τους πλειστηριασμούς, ο κ. Σκορδάς 
εξήγησε πως με τις συνεχόμενες παρατάσεις οδηγούνται 
σε δραματική μείωση οι τιμές των ακινήτων. «Αυτό που 
επιδιώκουμε είναι το καλύτερο πλαίσιο. Μόνο το πρώτο 
τρίμηνο του 2013 στην Ισπανία έγιναν 42.000 κατασχέσεις, 
εδώ αντίθετα καμία. Γνωρίζετε ότι δώσαμε παράταση 
στην αναστολή των πλειστηριασμών έως το τέλος του 
έτους», είπε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει 
όμως να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τις αναστολές 
των πλειστηριασμών, που σωρεύονται από το 2008. Διότι 
κάποια στιγμή θα μπει τέλος, ξέρετε τι θα γίνει τότε; Θα έχει 
μπουκώσει το σύστημα με ένα πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων 
που αν βγουν μαζικά έξω από το καθεστώς της αναστολής, 
τότε θα μηδενίσουμε την ακίνητη περιουσία κάθε Έλληνα 
πολίτη. Αυτό θέλετε να συμβεί; Ή θέλετε να συζητήσουμε 
έγκαιρα το θέμα μέσα στο καλοκαίρι», είπε απευθυνόμενος 
προς τους βουλευτές. Οι τελευταίοι δεν πήραν θέση στην 
πρόσκληση Σκορδά, εξέφρασαν ωστόσο σωρεία ενστάσεων 
και προβληματισμών για τις προωθούμενες ρυθμίσεις. «To 
νομοσχέδιο είναι υποδεέστερο και από αυτά που κάνουν σι 
τράπεζες», δήλωσε ο Γιώργος Σταθάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 
ο Θάνος Μωραίτης από το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το νομοσχέδιο 
«δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας». Στο 
ίδιο πνεύμα ήταν και n τοποθέτηση της Ασημίνας Ξηροτύρη. 
Η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο 
«κατώτερο των περιστάσεων και των προσδοκιών που είχαν 
καλλιεργηθεί». Ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι n κυβέρνηση 
επιχειρεί να αντιμετωπίσει το θέμα «στο πλαίσιο του δυνατού». 
Εξήγησε ότι το νομοσχέδιο ρυθμίζει το ζήτημα συνολικά 
και όχι ατομικά όπως κάνουν έως τώρα σι τράπεζες και 
είπε επίσης ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις έχουν τετραετή 
διάρκεια και όχι μονοετή όπως ίσχυε έως σήμερα.


