
Όλες οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση 
οφειλών παρατείνονται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της 
τραπεζικής αργίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΓΔΕ. Η ρύθμιση καταλαμ-
βάνει και τις προθεσμίες καταβολής των παρακρατούμενων και επιρριπτόμε-
νων φόρων και τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματι-

κής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ως χρηματοδο-
τικός φορέας 
θα μπορεί να 
χρησιμοποιη-
θεί το Πράσινο 
Ταμείο μέχρι να 
συσταθεί ειδικό 
Ταμείο Ενεργει-
ακής Απόδοσης.

ΣΗΜΕΡΑ Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο 
για την ενεργειακή απόδοση

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

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

Η κυβέρνηση επανέφερε τροποποιημένο 
σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο 
με το οποίο ενσωματώνεται στην εθνική 
νομοθεσία η Οδηγία 2012/27 για την 
ενεργειακή απόδοση. Η εφαρμογή των 
προβλέψεων του νομοσχεδίου συνεπά-
γεται τεράστιο χρηματοδοτικό κόστος για 
το Δημόσιο, που θα πρέπει να προχωρή-
σει σε μεγάλες επενδύσεις ενεργειακής 
εξοικονόμησης, ειδικά στα πιο «γερασμέ-
να» κτίρια. Με το νομοσχέδιο καθιερώ-
νεται σύστημα ενεργειακών ελέγχων σε 
επιχειρήσεις από ειδικευμένους ενερ-
γειακούς ελεγκτές, ενώ προβλέπονται 
υποχρεωτικά ή προαιρετικά μέτρα για 
την καλύτερη ενεργειακή απόδοση (π.χ. 
φορολογικά ή τιμολογιακά και άλλα αντι-
κίνητρα για την υπερκατανάλωση), όπως:
• Υποχρέωση ενεργειακής ανακαίνι-
σης του 3% της επιφάνειας των ιδιό-
κτητων δημόσιων κτιρίων με ωφέλιμη 
επιφάνεια άνω των 250 τ.μ.
• Υποχρεωτική εκπόνηση σχεδίων 
δράσης και ενεργειακής διαχείρισης 
για την ανακαίνιση κτιρίων από περιφέ-
ρειες και δήμους.
• Ο δημόσιος τομέας απαιτείται να 
αγοράζει προϊόντα, υπηρεσίες και κτί-
ρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Τα 
κτίρια που αγοράζονται ή μισθώνονται 
από το Δημόσιο πρέπει να είναι τουλά-
χιστον ενεργειακής κατηγορίας «Γ».
• Από 1.1.2017 καθιερώνεται καθε-
στώς επιβολής προς τους διανομείς 
ενέργειας ή και εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας για την επίτευξη 
στόχου εξοικονόμησης ενέργειας έως 

το 2020 που ισούται με 1,5% των κατ’ 
όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές όλων των 
διανομέων ενέργειας είτε όλων των 
επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέρ-
γειας του μέσου όρου των ετών 2010, 
2011, 2012. Τα καθεστώτα επιβολής 
μπορούν να συνδυαστούν με εναλλα-
κτικά μέτρα πολιτικής.
• Καθιερώνεται σύστημα ενεργειακών 
ελέγχων από ανεξάρτητους πιστοποι-
ημένους ενεργειακούς ελεγκτές. Οι 
ενεργειακοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί 
για τις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
εκτός εάν εφαρμόζουν σύστημα ενερ-

γειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρι-
σης.
• Προώθηση ατομικών μετρητών και 
ευφυών συστημάτων μέτρησης της 
ενέργειας.
• Υποχρέωση για παροχή πληροφο-
ριών τιμολόγησης βασιζόμενων στην 
πραγματική κατανάλωση.

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

•   Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο 
για την ενεργειακή απόδοση 
(σελ.1)

•   Η ΠΕΔΜΕΔΕ για το δημοψήφι-
σμα (σελ.3)

•   Ανακοίνωση ΣΕΠΑΚ για το 
δημοψήφισμα (σελ.3)

•   Ανακοίνωση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ (σελ.4)

•   Αναβολή των εκλογών του 
ΠΣΔΑΤΜ (σελ.4)

•   Παρέμβαση - έκκληση της ΠΕ-
ΣΕΔΕ για αναβολή διαγωνισμών 
Δημόσιων Έργων (σελ.4)

•   Προκήρυξη διαγωνισμού 
Copernicus Masters 2015 
(σελ.2)

•   4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολε-
οδομίας, Χωροταξίας και Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.



2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 2-07-2015

ΤΗΝΟΣ
➦ Ξεκινούν σήμερα –και ολοκληρώνονται αύριο- 
οι εργασίες του  παγκόσμιου συνεδρίου για τη 
βιώσιμη επεξεργασία των στερεών αποβλήτων 
«TINOS2015 - 3rd International Conference on 
Sustainable Solid Waste Management» που 
διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε 
συνεργασία με το Δήμο Τήνου, το Πανεπιστήμιο 
της Βερόνα και το δίκτυο European Compost 
Network.

   Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πο-
λεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει 
το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στην 
πόλη του Βόλου, από τις  24 έως τις 27 
Σεπτεμβρίου 2015. 
Στο συνέδριο θα γίνουν δεκτές εισηγή-
σεις για όλα τα γνωστικά αντικείμενα του 
χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής 
ανάπτυξης. Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες: 
νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού 
και περιβάλλοντος, χωρικές επιπτώσεις 
της κρίσης, κλιματική αλλαγή και δράση, 
μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα, 
στεγαστική πολιτική, διαχείριση ακινήτων 
(real estate), καινοτομία και επιχειρηματι-
κότητα, χωροθέτηση επενδύσεων, γεωπλη-
ροφορική, αστική αναγέννηση, ποιότητα 
ζωής, κοινωνικά προβλήματα και χωρική 
ανάπτυξη, δημογραφικές εξελίξεις, πρω-
τογενής τομέας και βιώσιμος σχεδιασμός 
της διατροφής (sustainable food planning), 
ελεύθερος χρόνος (τουρισμός, πολιτισμός, 
αθλητισμός, διασκέδαση), μάρκετινγκ και 
branding τόπου, σχεδιασμός του ήχου 

(sound planning) κ.ά.
Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές συνεδρί-
ες για νέους επιστήμονες.
Πληροφορίες: Τηλ.:  24210-74494 (Εύα 
Ψαθά) και 24210-74436 (Δώρα Παπαθεοχά-
ρη), http://conferenceprd4.prd.uth.gr/ 

Η «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.» 
συμμετέχει -με την υποστήριξη της Εθνικού Δικτύου 
Έρευνας και Τεχνολογίας, του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών, του ΣΕΚΕΕ και της Ατλαντίς Α.Ε.- στη 
διοργάνωση του διεθνούς εμβέλειας διαγωνισμού με 
τίτλο: Copernicus Masters 2015 αθλοθετώντας την 
πρόκληση: «Απεικόνιση χωρο-χρονικών δεδομέ-
νων», αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η έγκαιρη 
και ακριβής χαρτογραφική πληροφορία στις καθημε-
ρινές δραστηριότητες των ανθρώπων.  Και προσκαλεί
όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της γεω-πλη-
ροφορικής ή σε σχετικούς τομείς, να υποβάλουν 
προτάσεις με πρωτοποριακές ιδέες, πρωτότυπα 
συστήματα ή καινοτόμες εφαρμογές που αποσκο-
πούν στην αποτελεσματική διαχείριση και απεικό-
νιση τρισδιάστατων χωρο-χρονικών δεδομένων σε 
συσκευές πληροφορικής.
«Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ιδέες, συστήματα και 
εφαρμογές που λειτουργούν σε κινητές συσκευές 
(π.χ. smartphones) και εστιάζουν στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων σε μία ή περισσότερες από τις κύριες 
θεματικές περιοχές του Ευρωπαϊκού Διαστημικού 
Προγράμματος «Κοπέρνικος» (π.χ. παρακολού-
θηση της ξηράς, της θάλασσας, της ατμόσφαιρας, 
της κλιματικής αλλαγής κλπ), υπογραμμίζεται στην 
ανακοίνωση». 
Η καλύτερη πρόταση θα βραβευθεί σε ειδική τελετή 
που θα γίνει το Φθινόπωρο και ο νικητής θα λάβει 
το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ.  Επίσης, θα 
καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του 
στην τελετή απονομής,  θα παρασχεθεί καθοδή-
γηση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας του 
και δείγμα χωρικών δεδομένων από την ευρύτερη 
περιοχή της Αττικής.  Τέλος, η υποψηφιότητά του 
θα υποστηριχθεί στον τελικό γύρο του διαγωνισμού 
Copernicus Masters 2015 και υπάρχει η δυνατότητα 
για περαιτέρω ανάπτυξης της ιδέας του σε ειδική 
«θερμοκοιτίδα» για νεοφυείς εταιρείες. Η υποβο-
λή των προτάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα: www.copernicus masters.com/index.
php?kat=challenges.html&anzeige=ncma.html Προ-
θεσμία για την υποβολή προτάσεων: 13 Ιουλίου 2015. 
Πληροφορίες: Παν. Λολώνης, τηλ.: 210-6505636,ιστο-
σελίδα:  www.copernicus-masters.com/

Προκήρυξη διαγωνισμού 
"Copernicus Masters 2015" 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

3-4
Ιουλίου

2015

12-15
Ιουλίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Museums in Motion"    
ΒΟΛΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 8ο Διεθνές Συνέδριο Μηχανικής   
ΒΟΛΟΣ

ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Ελληνική Εταιρία Υπολογι-
στικής Μηχανικής, Τμήματα 
Μηχανολόγων και Πολιτικών 
Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας

  Το 14ο διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, από τις 25 ως τις 27 Μαΐου 2016. Τα συνέδρια της ΕΓΕ αποτελούν θεσμό στο χώρο 
των Γεωεπιστημών και πέραν αυτών με διεπιστημονικές συνεδρίες και εκδηλώσεις. Επικεντρώ-
νονται στην παρουσίαση της γεωλογίας της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου, των Βαλκανίων 
καθώς και σε ευρύτερα περιβαλλοντικά και τεχνικογεωλογικά θέματα.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΕ
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

	  



Η ΠΕΔΜΕΔΕ για το δημοψήφισμα

Ανακοίνωση ΣΕΠΑΚ για το δημοψήφισμα

H ΠΕΔΜΕΔΕ με απόφαση έκτακτης συνεδρίασης των οργάνων 
της απευθύνει ανακοίνωση – πρόσκληση προς όλους τους Ερ-
γολήπτες Δημοσίων Έργων και τους καλεί να σταθούν αλλη-
λέγγυοι και χωρίς διχασμό και δισταγμό να ψηφίσουν ΝΑΙ στο 
δημοψήφισμα της Κυριακής.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΔΜΕΔΕ και η Δ.Ε. του Τμήματος 
Εταιρειών της Ένωσης  σε έκτακτη κοινή συνεδρίασή τους, με 
την παρουσία και εκπροσώπων των Περιφερειακών Τμημάτων 
της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Χώρα αναμ-
φίβολα διάγει τις κρισιμότερες ώρες της σύγχρονης ιστορίας 
της, έλαβαν την απόφαση να απευθύνουν την πρόσκληση προς 
όλους τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων. Η ΠΕΔΜΕΔΕ συναι-
σθανόμενη την σοβαρότητα των γεγονότων, με νηφαλιότητα 
και ψυχραιμία, στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της, εί-
ναι υποχρεωμένη να παρέμβει, επισημαίνοντας ρεαλιστικά τα 
δεδομένα, και να προασπίσει  τα επαγγελματικά συμφέροντα 
του κλάδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα τελευταία πέντε 
χρόνια ο κλάδος βίωσε τον αφανισμό, λόγω συνθηκών και πα-
θογενειών που αντιμετωπίστηκαν αποσπασματικά και χωρίς 
σθεναρή πολιτική βούληση. Μοναδικό αντίβαρο της κατάστασης 
αυτής αποτέλεσε η εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ, τα οποία λόγω ευ-
ρωπαϊκής χρηματοδότησης είχαν εξασφαλισμένη  την πληρωμή 
των εκτελεσμένων εργασιών, καθώς, ΕΣΠΑ σημαίνει 
Ευρώπη, σημαίνει παραμονή στο ευρώ. Όλοι γνωρίζουμε, 
αναφέρεται στην ανακοίνωση, τί σημαίνουν για την άσκηση 
του επαγγέλματος οι κλειστές Τράπεζες, με χαριστική βολή το 
“capital control”. Όλοι βρισκόμαστε στο χείλος της καταστρο-
φής με το σύνολο των έργων μας να έχει περιέλθει αναγκαστικά 
σε κατάσταση διακοπής εργασιών. Όλοι βρισκόμαστε απέναντι 
στο σκληρό δίλημμα αν θα διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις μας 
και το προσωπικό που απασχολούμε ή θα βρεθούμε πραγμα-
τικά χωρίς αντικείμενο εργασίας. Είναι λοιπόν παραπάνω από 

σαφές πως το επαγγελματικό μας συμφέρον, ανεξάρτητα των 
σεβαστών πολιτικών πεποιθήσεων του  καθενός μας, είναι ΝΑΙ 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΙ στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που μας 
εξασφαλίζει αντικείμενο εργασίας ΝΑΙ στο ευρώ, γιατί ανήκου-
με στην καρδιά της Ευρώπης ως Ελληνικές Εργοληπτικές Επι-
χειρήσεις, ΝΑΙ την Κυριακή γιατί τότε θα κριθεί οριστικά εάν θα 
υπάρχουμε ως κλάδος ή εάν θα εξαφανιστούμε, κυριολεκτικά. 
ΝΑΙ στο δημοψήφισμα, ανεξαρτήτως πώς τίθενται τα ερωτήμα-
τα, εφόσον οι αποδέκτες του μηνύματος έχουν ερμηνεύσει απο-
κλειστικά ότι το ΝΑΙ είναι η μόνη προϋπόθεση παραμονής στο 
ευρώ. Η ΠΕΔΜΕΔΕ καλεί όλους τους συναδέλφους να σταθού-
με αλληλέγγυοι και χωρίς διχασμό και δισταγμό να ψηφίσουμε  
ΝΑΙ για την επιβίωσή μας, για τις οικογένειές μας, για το μέλλον 
των παιδιών μας, για την Πατρίδα.

Ο ΣΕΠΑΚ, αποτελείται από μέλη που εκ-
προσωπούν το σύνολο της κατασκευαστι-
κής βιομηχανίας (τεχνικά γραφεία, εται-
ρείες μελετών και κατασκευών, εμπορικές 
και βιομηχανικές εταιρείες). Είναι γνωστό 
ότι ο κλάδος των κατασκευών παγκοσμί-
ως δραστηριοποιείται μόνο σε περιβάλλον 
προόδου, οικονομικής ανάπτυξης, εκσυγ-
χρονισμού και ποιότητος. Τέτοιο περιβάλ-
λον διαμορφώνει για τη χώρα μας η Ευρω-
παϊκή Ένωση, στην οποία ανήκουμε και με 
την οποία έχουμε κοινό πολιτισμό και τρόπο 
ζωής. Πιστεύουμε ότι, έξω από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, ο κλάδος μας θα οδηγηθεί σε 
οριστικό μαρασμό, οδηγώντας στην ανεργία 
άλλους 300.000 καινούργιους ανέργους και 
εξειδικευμένους επαγγελματίες του τεχνι-
κού κόσμου. Παρακολουθώντας τα δραματι-
κά γεγονότα των τελευταίων ημερών και θε-
ωρώντας ότι η ενδεχόμενη απομόνωση της 

πατρίδας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και, ουσιαστικά, από τον υπόλοιπο κόσμο θα 
επιδεινώσει τις ήδη τραγικές οικονομικές 
συνθήκες που αντιμεπωπίζουμε, καλούμε:

1. Την Κυβέρνηση να αποσύρει το προγραμ-
ματισμένο διχαστικό δημοψήφισμα και να 
διαπραγματευθεί άμεσα με τους Ευρωπαί-
ους εταίρους μας για την εξεύρεση μιας 
αξιοπρεπούς και βιώσιμης λύσης.

2. Τις πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιστρέψουν, 
άμεσα, στο τραπέζι των διαπραγματεύσε-
ων ώστε να εξασφαλιστεί μια αξιοπρεπής 
και βιώσιμη λύση για την ευημερία και την 
ανάπτυξη του τόπου, με σεβασμό στους 
θεσμούς και τους κανόνες λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι νέες διαπραγμα-
τεύσεις πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τη 
σημασία που είχε και έχει για την οικονομία 

της χώρας μας ο κλάδος των κατασκευών, η 
οικονομική ανάπτυξη του οποίου θα στηρί-
ξει την κοινωνική πρόνοια και τα ασφαλιστι-
κά ταμεία μας.

3. Τις πολιτικές ηγεσίες όλων των κρατών 
της Ευρώπαϊκής Ένωσης να δώσουν την ευ-
καιρία στον Ελληνικό λαό να ξεπεράσει την     
παρούσα, εξαιρετικά δύσκολη, κατάσταση 
και να αναγεννηθεί στο πλαίσιο των κανό-
νων λειτουργίας και των θεσμών της  Ε.Ε. 

4.Όλα τα πολιτικά κόμματα να βοηθήσουν 
ώστε νε ξεπεραστεί, εν ηρεμία, η σημερινή 
κατάσταση, χωρίς ανώφελα, διχαστικά και 
πολωτικά συνθήματα, βάζοντας την πατρίδα 
πάνω από τα κόμματα.

Σε περίπτωση που το δημοψήφισμα δεν μα-
ταιωθεί, επιλέγουμε, εκφράζοντας την αγω-
νία των μελών μας, να ψηφίσουμε ΝΑΙ στην 
Ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

N E W S L E T T E R
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Σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόταση του προέδρου 
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) και του προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ, το Δ.Σ. ενη-
μερώθηκε από τον πρόεδρο της ΚΕΦΕ και από εκπροσώπους παρατάξεων για την ανάγκη 
αναβολής  των επικείμενων εκλογών του ΠΣΔΑΤΜ και την μετάθεσή τους σε χρόνο που θα 
αποφασίσει η Γ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ. 
Οι εκπρόσωποι της παράταξης ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ. στο Δ.Σ. και ο εκπρόσωπος του ΔΗ.ΚΙ. στο Δ.Σ. 
θεώρησαν ότι οι εκλογές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κανονικά την Τετάρτη 1 Ιου-
λίου 2015 εκτιμώντας ότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν επηρεάζουν αρνητικά τις εκλογικές 
διαδικασίες του συλλόγου, αντίθετα μπορεί να τις επηρεάζουν θετικά. Υπέρ της αναβολής 
τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΚΜ & ΔΑΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΥΤΟΝΟ-
ΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και ΕΝΕΡΓΟΙ Α.Τ.Μ., εκτιμώντας τη δεδομένη ημερομηνία 
διενέργειας Δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 καθώς και τις έκτακτες συνθήκες 
στις οποίες βρίσκεται η χώρα λόγω του περιορισμού της διακίνησης κεφαλαίων (όριο ανα-
λήψεων στις τράπεζες), που θα οδηγήσουν σε περιορισμένη συμμετοχή των συναδέλφων 
στην ψηφοφορία. Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα όλα τα παρευρισκόμενα μέλη 
του Δ.Σ. αποφάσισαν να ακυρωθούν οι εκλογές της Τετάρτης 1 Ιουλίου 2015, να συγκληθεί 
Γ.Σ. με ευθύνη του Δ.Σ. το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου για να καθορίσει τον 
ακριβή χρόνο τέλεσης των εκλογών, την εκλογή νέας ΚΕΦΕ, την κατάθεση ψηφοδελτίων και 
διακηρύξεων κλπ

Αναβολή των εκλογών του ΠΣΔΑΤΜ

Την αναβολή διαγωνισμών για την ανάθεση 
Δημόσιων Έργων, λόγω των ειδικών συνθη-
κών και ιδιαίτερα λόγω της ισχύος της ΠΝΠ 
περί «τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκει-
ας», ζητά η ΠΕΣΕΔΕ από τους αρμόδιους 
Υπουργούς κκ Σταθάκη και Σπίρτζη, από τις 
αναθέτουσες αρχές & φορείς της Χώρας, αλλά 
και από τα λοιπά Υπουργεία. Στην επιστολή 
της με θέμα «Αναβολή διαγωνισμών για την 
ανάθεση Δημόσιων Έργων, λόγω των ειδικών 
συνθηκών και ιδιαίτερα λόγω της ισχύος της 
ΠΝΠ περί «τραπεζικής αργίας βραχείας διάρ-
κειας», η ΠΕΣΕΔΕ αναφέρει: «Κύριοι Υπουρ-
γοί, Κυρίες & Κύριοι υπεύθυνοι των αναθε-

τουσών Αρχών & Φορέων της Χώρας, μετά 
την ισχύ της ΠΝΠ περί «τραπεζικής αργίας 
βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65 Α/28-06-2015), 
παρακαλούμε για άμεση αναβολή των διαγω-
νιστικών διαδικασιών, με ημερομηνία διεξα-
γωγής από την ισχύ της ΠΝΠ 28/06/2015, έως 
την ομαλοποίηση της διενέργειας τραπεζικών 
συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση μέχρι 
την εκπνοή της ισχύος της ΠΝΠ, δηλαδή έως 
07/07/2015. Λόγω της αδυναμίας έκδοσης 
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, αλλά και 
λόγω της διάχυτης αβεβαιότητας, οι διαγωνι-
σμοί που τυχόν θα διενεργηθούν, δεν θα έχουν 
την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων.

Παρέμβαση - έκκληση της ΠΕΣΕΔΕ για αναβολή 
διαγωνισμών Δημόσιων Έργων

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩ-
ΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ εξέδωσε ανακοίνωση 
σύμφωνα με την οποία η χώρα μας, ο 
λαός βρίσκονται μπροστά σε μια από 
τις πιο κρίσιμες περιόδους που πέρασε 
αυτός ο τόπος μεταπολεμικά. Μπρο-
στά στους εκβιασμούς, τις απειλές και 
τα τελεσίγραφα της ΕΚΤ, του ΔΝΤ της 
ΕΕ και των ντόπιων φερεφώνων τους 
υπάρχει η δημοκρατική διαδικασία 
του δημοψηφίσματος της 5ης Ιούλη. 
Αυτά τα πέντε (5) χρόνια, συνεχίζει η 
ανακοίνωση, έχουμε βιώσει την πλήρη 
εξαθλίωση με: 
•μείωση αποδοχών και μεγάλες αυξή-
σεις στο κόστος ζωής. 
•αποδόμηση και διάλυση του Δημόσι-
ου Τομέα.
•απολύσεις.
•διάλυση της Υγείας της Παιδείας του 
Κοινωνικού Κράτους.
•αποδόμηση της Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, νέα κλοπή των αποθεματικών μας 
(PSI), δραματικές μειώσεις συντάξεων 
και εφάπαξ, μεγάλες αυξήσεις των ει-
σφορών και αυξήσεις ορίων ηλικίας 
για σύνταξη στα βαθιά γεράματα.
•ληστρική φορολογική επιδρομή.
•ιδιωτικοποιήσεις και ξεπούλημα του 
Δημόσιου πλούτου. 
Με την πρόταση τους, οι δανειστές, 
εκτός των παραπάνω, ζητάνε την συ-
νέχιση και επέκταση αυτής της βαρβα-
ρότητας και μάλιστα χωρίς ημερομηνία 
λήξης. Με περισσό θράσος απορρί-
πτουν ακόμη και μια πιο δίκαιη κατα-
νομή των βαρών ώστε να πληρώσει την 
κρίση και ο πλούτος που αυτά τα πέντε 
χρόνια δεν έχει πληρώσει τίποτα, ανα-
δεικνύοντας ξεδιάντροπα τον ταξικό 
χαρακτήρα των επιλογών τους. 
Σε κάθε περίπτωση η όποια συμφωνία 
(ακόμα και με ήπια μέτρα) χωρίς δέ-
σμευση για παραγραφή ενός μεγάλου 
μέρους του επονείδιστου χρέους και 
επιπρόσθετα περιόδου χάριτος και 
ουσιαστικού χρηματοδοτικού προ-
γράμματος για την αναγκαία ανάπτυξη 
της Ελληνικής οικονομίας και την πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, 
στοιχεία απαραίτητα για να ξεφύγει η 
χώρα από το "σπιράλ" της οικονομικής 
ασφυξίας, να χτυπηθεί η μάστιγα της 
ανεργίας και τελικά να βγούμε ουσια-

στικά από τον μόνιμο βραχνά του χρέ-
ους δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει 
αποδεκτή. 
Μετά τα παραπάνω εκτιμούμε ότι είναι 
αδύνατον στις 5 Ιούλη να προσυπο-
γράψουμε την διαρκή καταδίκη μας, 
επιλέγοντας το Ναι, παραγνωρίζοντας 
αφενός μεν τους αγώνες που έχουμε 
δώσει αυτά τα πέντε χρόνια μαζί με όλο 
το Συνδικαλιστικό και Λαϊκό κίνημα 
ενάντια στη λιτότητα και την καταστρο-

φή, αφετέρου τις σελίδες αντίστασης 
και περηφάνιας αυτού του λαού που 
καταπατιέται βάναυσα.  Η ανακοίνωση 
της ΠΟ ΕΛΔΥΔΑΣ καταλήγει ότι είναι η 
ώρα να πούμε το μεγάλο ΟΧΙ στην κα-
ταστροφή της χώρας και στην μόνιμη 
σκλαβιά μας. 
Να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα 
και την προοπτική αυτού του τόπου για 
προκοπή, ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια, 
Δημοκρατία. 

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ
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5
Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΗΣ ΤΥΦΛΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 2/07/2015

Στο... έλεος της τυφλής σύγκρουσης στον δρόμο των 
ελάχιστων 24ωρων μέχρι το δημοψήφισμα της Κυριακής 
βρίσκεται η χώρα, τη στιγμή που ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας επιμένει στη διεξαγωγή της διαδικασίας ψηφίζοντας 
«όχι» και οι εταίροι διαμηνύουν ότι το αρνητικό αποτέλεσμα 
δεν είναι βάση διαπραγμάτευσης.
H «ώρα μηδέν» ήταν «χθες», σήμερα έχει αρχίσει η 
αμήχανη πλοήγηση στα αχαρτογράφητα νερά, ναι μεν με 
δεσμεύσει από την κυβέρνηση ότι από τη Δευτέρα δεν... 
έρχεται το τέλος του κόσμου, αλλά με την αβεβαιότητα 
να παραμένει και να χτυπάει κόκκινο όσο οι ουρές των 
ηλικιωμένων συνεχίζονται έξω από τις τράπεζες, οι 
επιχειρήσεις προειδοποιούν για την ασφυξία τους και 
οι μισθωτοί αναζητούν εγγυήσεις για την καταβολή των 
μισθών. Ο κίνδυνος για ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα 
και καύσιμα καταγράφεται και επικαιροποιείται κάθε ώρα 
που περνά και ουδείς γνωρίζει ότι το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος, είτε υπέρ του «ναι» είτε υπέρ του «όχι», 
μπορεί να διαβεβαιώσει πως θα απαντήσει αποφασιστικά 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μετά το 
πρώτο κρούσμα με το κλείσιμο των τραπεζών.
Το σίγουρο είναι ότι o πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
ακολουθεί πιστά τη «σκληρή γραμμή». Δεν ήταν τυχαίο 
ότι το «διάγγελμα» έγινε πριν αρχίσει η συνεδρίαση του 
Eurogroup που ήξεραν και οι... πέτρες ότι θα απέρριπταν την 
πρόταση με το «υστερόγραφο» ότι θα αναμένουν το φινάλε 
του δημοψηφίσματος. Και προφανώς ο κ. Τσίπρας έχει 
αποφασίσει να «βομβαρδίσει» με ευθύνες τους εταίρους, 
όπως για το κλείσιμο των τραπεζών και την αδιάλλακτη 
γραμμή. «Είναι απαράδεκτο σε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης 
και του αλληλοσεβασμού να έχουμε αυτές τις εικόνες 
της ντροπής. Να κλείνουν τις τράπεζες ακριβώς επειδή η 
κυβέρνηση αποφάσισε να δοθεί ο λόγος στον λαό. Και να 
οδηγούν σε ταλαιπωρία χιλιάδες ανθρώπους ηλικιωμένους 
που η κυβέρνηση, παρά τη χρηματοδοτική ασφυξία, 
φρόντισε και εξασφάλισε η σύνταξή τους να καταβληθεί 
κανονικά στους λογαριασμούς τους» τόνισε ο κ. Tσίπρας 
τη στιγμή που αρκετοί συνταξιούχοι ήταν στις ουρές και η 
«είδηση» που κυκλοφορούσε ήταν ότι θα λάβουν τμηματικά 
την καταβολή των συντάξεων.
Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός σε 
απανωτές συσκέψεις που είχε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου 
υποστήριξε απευθυνόμενος σε κυβερνητικά στελέχη την 
ανάγκη να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να αποφορτιστεί η 
κοινωνία από επιπρόσθετες δόσεις αβεβαιότητας. Βέβαια το 
Μέγαρο Μαξίμου έχει υπολογίσει ότι οι εξελίξεις θα είναι 
τέτοιες που δύσκολα μπορεί κάποιος να πιστεύει πως θα τις 
αντιμετωπίσει με ένα και μόνο σενάριο - «η κάθε μέρα είναι 
μια διαφορετική μέρα» λένε χαρακτηριστικά πολιτικοί που 
έχουν ζήσει σε ήπιες αλλά και άγριες μέρες.
Από σήμερα και μέχρι το δημοψήφισμα πάντως ο κ. 
Τσίπρας ακούγοντας διαφορετικές και συγκρουόμενες 

απόψεις -ακόμη και από τον κυβερνητικό του εταίρο- 
εκτιμά ότι η αναμέτρηση θα είναι ουσιαστική και από τη 
Δευτέρα και για τα πρώτα δύο 24ωρα θα κριθεί εν πολλοίς 
η «επόμενη μέρα». Δεσμεύτηκε με τη δήλωσή του ότι θα 
εγγυηθεί την άμεση λύση, είτε με το «ναι» είτε με το «όχι». 
«Μιλούν για πραξικόπημα. H δημοκρατία, όμως, δεν είναι 
πραξικόπημα. Οι δοτές κυβερνήσεις είναι πραξικόπημα» 
είπε χαρακτηριστικά o πρωθυπουργός, αποκαλύπτοντας 
ότι του δόθηκε τελεσίγραφο με συγκεκριμένη πρόταση 
από τους δανειστές. «Οι προτάσεις που μας ζήτησαν 
εκβιαστικά να υπογράψουμε ήθελαν τη συντριπτική μείωση 
των συντάξεων. Και γι' αυτό αρνηθήκαμε. Και γι' αυτό 
σήμερα μας εκδικούνται» ισχυρίστηκε ο πρωθυπουργός, ο 
οποίος συνέχισε στη δήλωσή του λέγοντας: «Στην ελληνική 
κυβέρνηση δόθηκε ένα τελεσίγραφο για την εφαρμογή 
ακριβώς της ίδιας συνταγής και όλων των εκκρεμοτήτων 
του Μνημονίου που δεν εφαρμόστηκαν. Και, μάλιστα, χωρίς 
καμία πρόβλεψη για το χρέος και τη χρηματοδότηση. Το 
τελεσίγραφο δεν έγινε αποδεκτό. H αυτονόητη διέξοδος 
ήταν να απευθυνθούμε στον λαό, γιατί η δημοκρατία δεν έχει 
αδιέξοδα».
Ακολούθησε η σφοδρή επίθεση προς τους εταίρους αλλά 
και προς το εσωτερικό στις αντίπαλες δυνάμεις από τον κ. 
Τσίπρα, δείχνοντας ότι θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις 
την επιλογή του «όχι»: «Προσωπικά δεν θα περίμενα ποτέ 
η δημοκρατική Ευρώπη να μην αντιλαμβάνεται την ανάγκη 
να δώσει χώρο και χρόνο σε έναν λαό προκειμένου να 
επιλέξει κυρίαρχα για το μέλλον του. Η επικράτηση ακραίων 
συντηρητικών κύκλων είχε ως συνέπεια την απόφαση να 
οδηγηθούν οι τράπεζες της χώρας σε ασφυξία. Με προφανή 
στόχο να περάσουν τον εκβιασμό από την κυβέρνηση σε 
κάθε πολίτη ξεχωριστά. Είναι πράγματι απαράδεκτο σε 
μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού να 
έχουμε αυτές τις εικόνες της ντροπής» υπογράμμισε μεταξύ 
άλλων.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-22 | 2/07/2015

Αύριο κρίνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας η 
διεξαγωγή ή μη του δημοψηφίσματος της Κυριακής, μετά 
τη χθεσινή προσφυγή που κατέθεσαν δύο Έλληνες πολίτες 
(μηχανικός και δικηγόρος τέως σύμβουλος Επικρατείας), 
ζητώντας να ακυρωθούν όλες οι σχετικές νομοθετικές 
πράξεις.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ συγκαλείται εκτάκτως αύριο, στις 12 
το μεσημέρι υπό τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο του ανωτάτου 
ακυρωτικού δικαστηρίου Ν. Σακελλαρίου, ενώ εισηγητής 
θα είναι ο σύμβουλος Επικρατείας Δ. Σκαλτσούνης 
(υπενθυμίζεται ότι από χθες δεν είναι πλέον πρόεδρος 
του ΣτΕ ο Σωτήρης Ρίζος, καθώς αποχώρησε λόγω 
συνταξιοδότησης και τον αναπληρώνει ο κ. Σακελλαρίου). 
Οι προσφεύγοντες στρέφονται τόσο κατά της πράξης του 
υπουργικού συμβουλίου για την πρόταση διεξαγωγής 
δημοψηφίσματος όσο και κατά του Προεδρικού Διατάγματος 
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για την προκήρυξη του δημοψηφίσματος.
Μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν στην προσφυγή (αίτηση 
ακύρωσης) ότι «τόσο η πράξη του υπουργικού συμβουλίου 
νια την πρόταση διεξαγωγής δημοψηφίσματος όσο 
και το Προεδρικό Διάταγμα για την προκήρυξη του 
δημοψηφίσματος προσκρούουν στο άρθρο 44 του 
Συντάγματος και στον νόμο 4023/2011, που αφορά τους 
κανόνες διεξαγωγής των δημοψηφισμάτων. Από τις 
συνταγματικές επιταγές δεν επιτρέπεται να τίθενται σε 
δημοψήφισμα ερωτήματα τα οποία ανάγονται στη διαχείριση 
της δημοσιονομικής πολιτικής και την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που προκύπτουν ή επηρεάζουν άμεσα (δυσμενώς 
ή ευμενώς) τη δημοσιονομική κατάσταση του κράτους. Τα 
έγγραφα των τριών διεθνών οργανισμών του Eurogroup 
της 25.6.2015, νια τα οποία ο ελληνικός λαός καλείται να 
αξιολογήσει και να αποφασίσει αν θα τα δεχτεί ή αν θα 
απορρίψει, έχουν σαφέστατο και σχεδόν αποκλειστικό 
οικονομικό αντικείμενο και άμεσο δημοσιονομικό 
αντικείμενο στη λειτουργία του κράτους και τη χρηματική 
επάρκεια για αντιμετώπιση των κρατικών δαπανών. Από τη 
διατύπωση του ερωτήματος δεν προσδιορίζονται, έστω κατά 
προσέγγιση, οι νομικές και οι οικονομικές συνέπειες στην 
κρατική λειτουργία και την κοινωνική ζωή του τόπου εκ της 
υιοθετήσεως της μιας ή της άλλης εκ των δύο ζητουμένων 
απαντήσεων. Παράλληλα, είναι παράνομες λόγω του 
σύντομου χρόνου διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, που 
έχει ως αποτέλεσμα να καθιστά αδύνατη την ενημέρωση του 
εκλογικού σώματος».
Σημειώνεται ότι μετά τη συζήτηση της προσφυγής σε 
δημόσια συνεδρίαση θα ακολουθήσει διάσκεψη των 
ανώτατων δικαστών (κεκλεισμένων των θυρών). Αμέσως 
μετά, αυθημερόν, θα δημοσιευτεί η απόφαση της 
Ολομέλειας. Οι προσφεύγοντες έχουν δηλώσει ότι θα 
καταθέσουν και αίτηση νια έκδοση προσωρινής διαταγής 
ή απόφαση του Τμήματος Αναστολών που να «παγώνει» το 
δημοψήφισμα.
Όμως, μετά τον προσδιορισμό συζήτησης (για αύριο) της 
κυρίας προσφυγής, η εν λόγω προσωρινή διαταγή και αίτηση 
είναι άνευ ουσίας.
Το δημοψήφισμα που θέλει να πραγματοποιήσει την Κυριακή 
η ελληνική κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στα «κριτήρια» 
που έχουν οριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, κυρίως 
εξαιτίας της υπερβολικά καθυστερημένης ανακοίνωσής του, 
δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του 
πανευρωπαϊκού οργανισμού.
«Είναι προφανές ότι η προθεσμία είναι υπερβολικά μικρή για 
τα κριτήρια μας» δήλωσε ο Ντάνιελ Χέλιγκεν, ο εκπρόσωπος 
του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
Θόρμπγερν Γιάνκλαντ.

CAPITAL CONTROLS ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-3 | 2/07/2015

Σε αχαρτογράφητα νερά καλείται να πλεύσει η αγορά του 
φαρμάκου αφού οι κλειστές τράπεζες- δημιουργούν νέα 

δεδομένα και για τον ευαίσθητο χώρο της δημόσιας υγείας 

και της φαρμακευτικής περίθαλψης. Οι πιο ψύχραιμοι 

εκπρόσωποι του χώρου κάνουν λόγο για επάρκεια 

σκευασμάτων για το επόμενο τρίμηνο αφού αυτό άλλωστε 

ορίζει ο νόμος.

Ωστόσο προσπαθούν να προλάβουν φαινόμενα μαύρης 

αγοράς και παράλληλα κάνουν σύσταση για οικονομία στην 

κατανάλωση φαρμάκων.

Ενδεικτικό του πανικού που έχει προκληθεί είναι ότι από το 

Σάββατο το πρωί, δηλαδή λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση 

του δημοψηφίσματος, νέοι γονείς συρρέουν στα φαρμακεία 

για να αγοράσουν βρεφικό γάλα ώστε να έχουν απόθεμα στα 

σπίτια τους.

Μετά τις συνθήκες αυξημένης ζήτησης αλλά και του 

φόβου για πυροδότηση φαινομένων μαύρης αγοράς, ο 

Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αττικής 

(ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ) έχει θέσει όριο στην προμήθεια των 1.600 

φαρμακείων που εξυπηρετεί, έως τέσσερα τεμάχια ανά 

κωδικό την ημέρα.

Οι φαρμακοποιοί, από την πλευρά τους, επιβάλλουν... capital 

controls καθώς έχουν προχωρήσει άτυπα σε αυστηρή 

διαχείριση των σκευασμάτων που έχουν στα ράφια τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αρνούνται την εκτέλεση τρίμηνων ή 

εξάμηνων συνταγών στους ασφαλισμένους (πρόκειται για 

τις συνταγές των χρονίως πασχόντων), τους οποίους μοιραία 

προμηθεύουν με λιγότερα σκευάσματα από αυτά που 

έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός τους, επικαλούμενοι την 

επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστούν φάρμακα για όλους.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΕ ΚΑΙ ΚΤΕΛ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 32 | 2/07/2015

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 50% στα εισιτήρια του ΟΣΕ και 25% σε εκείνα 

των ΚΤΕΛ αναμένεται να ισχύσουν για όσους πρέπει να 

μετακινηθούν προκειμένου να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα, 

ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν απάντηση για τα ακτοπλοϊκά 

εισιτήρια και τα διόδια των αυτοκινητοδρόμων. Θέμα είχε 

προκύψει με τους δικαστικούς αντιπροσώπους και ειδικά 

όσους πρέπει να μετακινηθούν εκτός έδρας και δεν γίνεται 

να πληρώσουν από την τσέπη τους για τα απαραίτητα 

έξοδα. Έτσι, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Γ. Χρυσικός 

ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι τυπικές διαδικασίες 

για τον ορισμό υποκαταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

και τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων, ώστε οι 

διορισθέντες δικαστικοί αντιπρόσωποι εκτός της έδρας τους 

να εισπράξουν προκαταβολικά την αμοιβή και τις δαπάνες 

μετακίνησής τους.


