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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ç åíÝñãåéá … êáßåé ôçí Åõñþðç. Ïé ôéìÝò óôï 

âéïìç÷áíéêü ñåýìá åßíáé õðåñäéðëÜóéåò óôçí 

Åõñùæþíç, áð’ üôé óôéò ÇÐÁ êáé 20% õøçëü-

ôåñåò áðü ôéò áíôßóôïé÷åò óôçí Êßíá. Åðßóçò, ïé 

ôéìÝò ôïõ öõóéêïý áåñßïõ åßíáé ôñéðëÜóéåò êáé 

ôåôñáðëÜóéåò ãéá ôéò âéïìç÷áíßåò óôçí Å.Å. áð’ 

üôé óôéò ÇÐÁ êáé óôç Ñùóßá êáé 12% óå ó÷Ýóç ìå 

ôçí Êßíá.

Ïé äéáðéóôþóåéò áõôÝò áíáöÝñïíôáé óå ðñüóöáôï 

Ýããñáöï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ìå ôï 

ïðïßï åðéäéþêåé íá óçìÜíåé ôïí «êþäùíá êéíäý-

íïõ» óôïõò åôáßñïõò, ãéá ôç ìåãÜëç êáé äéåõñõ-

íüìåíç äéáöïñÜ ôïõ åíåñãåéáêïý êüóôïõò ìåôá-

îý ôçò Åõñþðçò êáé ôùí âáóéêþí åìðïñéêþí ôçò 

áíôéðÜëùí. Åðéóçìáßíåé üôé «åíþ ç Åõñþðç äåí 

åß÷å ðïôÝ öèçíÞ åíÝñãåéá» ôï ÷Üóìá ìåãáëþíåé 

åîáéôßáò ôùí åã÷þñéùí åðé÷ïñçãÞóåùí óå êñÜôç 

ìÝëç ðïõ ðáñÜãïõí åíÝñãåéá, êáèþò êáé óôçí 

ôá÷åßá áíÜðôõîç Üíôëçóçò ôïõ ó÷éóôïëéèéêïý 

áåñßïõ óôéò ÇÐÁ.

Óå ìéá ðñïóðÜèåéá Üìâëõíóçò ôùí åíôõðþóåùí, 

ç ÅðéôñïðÞ óçìåéþíåé üôé ç ðáñï÷Þ çëåêôñéóìïý 

åßíáé ðéï áîéüðéóôç óôá êñÜôç ôçò Å.Å. áð’ üôé 

óôéò ÇÐÁ, óôçí Êßíá, óôç Ñùóßá Þ óôçí Éáðùíßá, 

êÜôé ðïõ óçìáßíåé üôé ïé âéïìç÷áíßåò ôçò Å.Å. äåí 

áíôéìåôùðßæïõí ôï êüóôïò áðü ôéò äéáêïðÝò óôçí 

ðáñï÷Þ åíÝñãåéáò, üðùò ôï áíôéìåôùðßæïõí ïé 

áíôáãùíéóôÝò ôïõò óå Üëëåò ÷þñåò.

¼ôé êé áí õðïóôçñßîåé, ç ïõóßá äåí áëëÜæåé: ç 

åíÝñãåéá «êáßåé» êáé óå âéïìç÷áíéêü êáé ïéêéáêü 

åðßðåäï ôïõò Åõñùðáßïõò, ðïõ óå õøçëÜ ðïóï-

óôÜ âéþíïõí ìéá æùÞ … Üíåñãïé êáé ðáãùìÝíïé.

ÓõìðÝñáóìá: ç Ñùóï-ïõêñáíéêÞ êñßóç åßíáé 

åðüìåíï íá áíôéìåôùðéóôåß êáé õð’ áõôÜ ôá 

äåäïìÝíá.
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Νέα συγκέντρωση  
διαµαρτυρίας και διεκδίκησης

Το TEE ενημερώνει τα μέλη του ότι 

συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για τα 

ασφαλιστικά θέματα και καλεί τους δι-

πλωματούχους Μηχανικούς για άλλη 

μία φορά να αντιδράσουν δυναμικά 

και να ακυρώσουν στην πράξη τη νέα 

απόπειρα του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ, 

που επιχειρεί αιφνιδιαστικά και απρο-

κάλυπτα να επιβάλει τις νέες εξοντωτι-

κές ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν 

θεσμοθετηθεί με τους μνημονιακούς 

Νόμους της περιόδου 2011-2013, εις 

βάρος του άγρια δοκιμαζόμενου από 

την κρίση και την ανεργία τεχνικού επι-

στημονικού κόσμου.

Με βάση τις αποφάσεις της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΕΕ, οι  κινητοποιήσεις 

συνεχίζονται μέχρι να επιλυθούν ορι-

στικά και δίκαια τα ασφαλιστικά μας αι-

τήματα. Στόχος πρώτης γραμμής είναι 

να αποτραπεί η αποστολή προς Κέντρο 

Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 

(ΚΕΑΟ), ο κατάλογος ληξιπρόθεσμων 

ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχει 

ως συνέπεια  να ξεκινήσουν αμέσως 

κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων 

εις βάρος διπλωματούχων Μηχανι-

κών, όπως επιδιώκει ο πρόεδρος του 

ΔΣ  ΕΤΑΑ Αντώνης Σελλιανάκης, σε 

συνεννόηση με τον υπουργό Εργασίας 

Γιάννη Βρούτση.

Με  κατάσχεση περιουσιακών στοιχεί-

ων απειλούνται, σύμφωνα με στοιχεία 

του Ταμείου, περίπου 50.000 διπλωμα-

τούχοι Μηχανικοί-ελεύθεροι επαγγελ-

ματίες, οι οποίοι, λόγω της κατάρρευ-

σης της οικοδομικής δραστηριότητας 

και του δραστικού περιορισμού των 

δημόσιων έργων, τελούν ουσιαστικά 

σε μακρόχρονη ανεργία και αδυνα-

τούν να καταβάλουν τις υποχρεωτικές 

και, ταυτόχρονα, παράλογα αυξημένες 

ασφαλιστικές εισφορές στο πρώην 

ΤΣΜΕΔΕ (τομέα του ΕΤΑΑ σήμερα).

Ήδη, το μεγάλο αυτό πλήθος των δι-

πλωματούχων μηχανικών – μεταξύ 

των οποίων πολλοί με χρόνιες ή και 

ανίατες ασθένειες – στερείται και της 

στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, επειδή, ακριβώς, αδυνα-

τούν αντικειμενικά να καταβάλουν τις 

ασφαλιστικές εισφορές.

Στο πλαίσιο των σταθερών αποφάσε-

ων, που με εισηγήσεις του προέδρου 

ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη έχει λάβει η Δι-

οικούσα Επιτροπή, το ΤΕΕ καλεί τους 

διπλωματούχους μηχανικούς στην 

πρώτη γραμμή της κινητοποίησης και 

του διεκδικητικού αγώνα για τα μεγά-

λα ανοιχτά θέματα στο ασφαλιστικό 

των μηχανικών. Οι αγώνες του ΤΕΕ 

σε κοινό μέτωπο με τους συλλόγους 

και τις συλλογικότητες των μηχανικών 

αλλά και το σύνολο των επιστημονικών 

φορέων έχουν φέρει καρπούς και συ-

νεχίζονται  μέχρι την τελική δικαίωση.

Να αποτραπούν 

οι κατασχέσεις 

περιουσιακών 

στοιχείων σε 

50.000 Μηχανι-

κούς µε ληξιπρό-

θεσµες ασφαλι-

στικές εισφορές.

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
1

ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

   Στο πλαίσιο του προγράµµατος διαλέξεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, η 

δρ. Μαρία Μποϊλέ, ∆ιευθύντρια Ερευνών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών  θα αναπτύξει 

το θέµα: «Κατευθύνσεις & Εξελίξεις στην Έρευνα των Ναυτιλιακών Μεταφορών στην Ευρώπη». 

H διάλεξη θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:30, στην αίθουσα Εκδηλώσεων 

του Ινστιτούτου (Σκουζέ 14, Πειραιάς). Η συµµετοχή είναι ελεύθερη.

Για δηλώσεις συµµετοχής στο e-mail: elint@otenet.gr ή στο τηλέφωνο: 210-4186062, (από 10:00 

– 14:00, κ. Ξ. Γκαλέτση) έως τη ∆ευτέρα 10 Μαρτίου 2014.                                             

Πληροφορίες:     Τηλ: 210-4186062, elint@otenet.gr , www.elint.org.gr

ΑΘΗΝΑ
Ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: «Νέο 

νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις δη-

µόσιες συµβάσεις έργων» διοργανώνει σήµερα 

ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών 

- ΣΑΤΕ, στην αίθουσα «Ερµής» του Εµπορικού 

και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών 

(Ακαδηµίας 7).

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

∆ιεθνές συνέδριο για τα άτοµα µε αναπηρία

11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτοµία 

και Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα".  

ΑΘΗΝΑ

Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης 

και Τεχνολογίας Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών

15 
Μαϊου
2014

1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα 

στην Ελλάδα  

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση ∆ιαπιστευµέ-

νων Φορέων Επιθεώρησης-Πι-

στοποίησης

13-14 
Μαρτίου

2014

Η Γενική Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης, 

διοργανώνει -στις 13 και 14 Μαρτίου 2014, 

στην Αθήνα- το 5ο διεθνές συνέδριο µε θέµα:  

«Άτοµα µε Αναπηρία και ΜΜΕ – Ενσωµάτωση 

και Κρίση στην Ψηφιακή Εποχή».

Στόχος του συνεδρίου είναι η ευαισθητοποί-

ηση της κοινής γνώµης και των εκπροσώπων 

των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για την άρση 

των προκαταλήψεων και στερεότυπων που 

αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία, αλλά 

και η βελτίωση της προσβασιµότητας των 

ΑµεΑ στην επικοινωνία και την ενηµέρωση.

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο 

συντονισµένων δράσεων που η Γενική 

Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης αναπτύσσει 

από το 2006 και οι οποίες στοχεύουν στον 

προβληµατισµό και τον διάλογο για τα θέµατα 

των ΑµεΑ. Οι αλλαγές που βιώνει η ελληνική 

κοινωνία λόγω της τρέχουσας οικονοµικής 

κρίσης κάνουν επιτακτική την ανάληψη της 

συγκεκριµένης πρωτοβουλίας. 

Στο συνέδριο –που θα πραγµατοποιηθεί στο 

συνεδριακό κέντρο της Γενικής Γραµµατείας 

Μέσων Ενηµέρωσης – Γενική Γραµµατεία 

Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας- έχουν κληθεί 

να συµµετάσχουν εκπρόσωποι της κοινότη-

τας των ΑµεΑ, πανεπιστηµιακοί, καθηγητές, 

επικοινωνιολόγοι και εκπρόσωποι των ΜΜΕ, 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρ-

χει διερµηνεία σε Ελληνικά, Αγγλικά και στην 

ελληνική νοηµατική. 

 Η «Κοίµηση της Θεοτόκου» -νεανικό έργο του ∆ο-

µήνικου Θεοτοκόπουλου, που κοσµεί την οµώνυµη 

εκκλησία στην Ερµούπολη της Σύρου- θα «ταξιδέ-

ψει» στο Τολέδο της Ισπανίας. Κι αυτό, προκειµένου 

να συµπεριληφθεί στην περιοδική έκθεση µε τίτλο «Ο 

Έλληνας του Τολέδο» («The Greek of Toledo»), που 

πραγµατοποιείται για τα 400 χρόνια από τον θάνατο του 

κορυφαίου ζωγράφου. Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί 

από τις 14 Μαρτίου έως τις 14 Ιουνίου 2014 στο Μου-

σείο Santa Cruz του Τολέδο, στο πλαίσιο του «Έτους Ελ 

Γκρέκο», που έχει κηρυχθεί το 2014 από Ελλάδα και 

Ισπανία. Είναι η µεγαλύτερη έκθεση που έχει γίνει ποτέ 

για τον Έλληνα δηµιουργό, καθώς θα εκτεθούν συνολι-

κά 75 έργα από σηµαντικά µουσεία του κόσµου, όπως 

το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, η Εθνική 

Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον και το Μουσείο Πράδο.

Η εικόνα ωστόσο δεν θα λείψει από τη Σύρο κατά τη δι-

άρκεια του Πάσχα, καθώς θα παραµείνει στην ισπανική 

πόλη για περίπου έναν µήνα, δηλαδή έως τις 14 Απριλί-

ου 2014.  Η συγκεκριµένη εικόνα είναι ένα από τα πρώ-

ιµα έργα του Ελ Γκρέκο, που δηµιούργησε µεταξύ του 

1562 και του 1564, όταν ακόµα βρισκόταν στην Κρήτη. 

Η πραγµατική ταυτότητα του έργου αποκαλύφθηκε 

µόλις το 1983 από τον αρχαιολόγο του ΥΠΠΟ, Γιώργο 

Μαστορόπουλο, ο οποίος ανακάλυψε την υπογραφή 

«∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος ο δείξας» στην εικόνα.

Στο Τολέδο η  
«Κοίµηση της Θεοτόκου»  

του «Ελ Γκρέκο»
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Σε νέα µαζική συγκέντρωση διαµαρτυρίας στα γραφεία του ΕΤΑΑ 

(Μάρνη 22) αύριο Πέµπτη, στις 15:00 καλεί το ΤΕΕ τους διπλωµατού-

χους µηχανικούς, σε µια προσπάθεια να αποτραπεί η αποστολή προς 

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ο κατάλογος των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές µηχανικών, 

ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, 

όπως επιδιώκει ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ Αντώνης Σελλιανάκης, σε συ-

νεννόηση µε τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Υπενθυµίζουµε ότι µε κατάσχεση περιουσιακών απειλούνται, σύµ-

φωνα µε στοιχεία του Ταµείου, περίπου 50.000 διπλωµατούχοι µη-

χανικοί-ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι, λόγω της κατάρρευσης 

της οικοδοµικής δραστηριότητας και του δραστικού περιορισµού των 

δηµόσιων έργων, τελούν ουσιαστικά σε µακρόχρονη ανεργία και αδυ-

νατούν να καταβάλουν τις υποχρεωτικές και, ταυτόχρονα, παράλογα 

αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές στο πρώην ΤΣΜΕ∆Ε (τοµέα του 

ΕΤΑΑ σήµερα).

Ήδη, το µεγάλο αυτό πλήθος των διπλωµατούχων µηχανικών – µεταξύ 

των οποίων πολλοί µε χρόνιες ή και ανίατες ασθένειες – στερείται και 

της στοιχειώδους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, επειδή, ακριβώς, 

αδυνατούν αντικειµενικά να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές.

Να σηµειωθεί ότι οι διπλωµατούχοι µηχανικοί, σε αντίθεση µε τη συ-

ντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων, ασφαλίζονται για την ιδιότητα 

τους και όχι για το χρόνο κατά τον οποίο εργάζονται. Εξαιτίας αυτής 

της ιδιοτυπίας, εµφανίζονται τυπικά µόνιµα εργαζόµενοι και άρα υπο-

χρεωµένοι να καταβάλουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές τους εισφορές, 

ακόµη και όταν τα κυβερνητικά δεδοµένα και ανακοινώσεις βεβαιώ-

νουν ότι είναι ο κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση και 

ουσιαστικά δεν έχουν εισόδηµα.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης καλώντας τους διπλωµατού-

χους µηχανικούς στη νέα συγκέντρωση διαµαρτυρίας, καταγγέλλει τις 

απαράδεκτες µεθοδεύσεις µεταξύ του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-

νικής Ασφάλισης, κ. Βρούτση, και του Προέδρου του ∆Σ του  ΕΤΑΑ, κ. 

Σελλιανάκη και επισηµαίνει ότι αυτές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση 

µε το ∆Σ του ΕΤΑΑ, το οποίο στη συνεδρίαση της 19ης ∆εκεµβρίου 

2013, αποφάσισε:

«α. την µη αποστολή καταλόγου βεβαιώσεων οφειλών στο ΚΕΑΟ και

β. το θέµα να επανέλθει στο ∆Σ µετά τις 31/01/2014, εφόσον υπάρξει 

τοποθέτηση από τους Φορείς των Ασφαλισµένων µε αντικείµενο την 

είσπραξη οφειλόµενων εσόδων».

Με δεδοµένη την απόφαση αυτή, οι Φορείς των Ασφαλισµένων και 

Εκπροσώπων των Επιστηµονικών Φορέων στο ∆Σ του ΕΤΑΑ, συνεδρί-

ασαν στα γραφεία του ΤΕΕ στα µέσα Ιανουαρίου, συζήτησαν για:

1.Τη γενικότερη δραµατική κατάσταση των Κλάδων του ΕΤΑΑ και των 

ασφαλισµένων του, τις υπέρογκες εισφορές και το αναποτελεσµατικό 

πλαίσιο ρυθµίσεων και διευκολύνσεων των οφειλών ασφαλισµένων

2.Την εξαίρεση του ΕΤΑΑ από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Ει-

σφορών (ΚΕΑΟ) και τη µη αποστολή από το ΕΤΑΑ βεβαιώσεων οφειλής 

στο ΚΕΑΟ

3.Την καθυστέρηση έκδοσης της ΥΑ του Κλάδου προνοιακών παροχών, 

την κάλυψη της ανεργίας των επιστηµόνων και την υγειονοµική κάλυ-

ψη όλων των Ασφαλισµένων (χωρίς εξαιρέσεις)

Και αποφάσισαν:

επιτροπή αντιµετώπισης των ασφαλιστικών θεµάτων, να εξετάσουν το 

απαρχαιωµένο και αντικρουόµενο νοµοθετικό πλαίσιο, να καθορίσουν 

την κοινή στάση των Εκπροσώπων των Φορέων στο ∆Σ και τις ∆ιοι-

κούσες Επιτροπές Τοµέων του ΕΤΑΑ και να καταθέσουν συγκεκριµένη 

πρόταση για την είσπραξη οφειλόµενων εσόδων από το ΕΤΑΑ,

Κυβέρνηση την προώθηση νοµοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιµε-

τώπιση των παραπάνω θεµάτων, όπως, επίσης, και την αυτοδιαχείριση 

του ΕΤΑΑ.

Ήδη οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Φορέων συναντήθηκαν µε τις 

Κοινοβουλευτικές Οµάδες του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ την 7η Φεβρουα-

ρίου, της ∆ΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ την 11ηΦεβρουαρίου, των Ανεξαρτή-

των Ελλήνων την 20η Φεβρουαρίου και χτες  µε την Κοινοβουλευτική 

Οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Αντίστοιχη συνάντηση έχει  ζητηθεί 

από τον Υπουργό Εργασίας, η οποία δεν έχει γίνει ακόµη δεκτή.

Κατά τις συναντήσεις µε όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες διαπιστώ-

θηκε αποδοχή για τη δραµατική κατάσταση των Ασφαλισµένων, υιο-

θετήθηκε η ανάγκη νοµοθετικών τροποποιήσεων, ενώ δόθηκαν σχέδια 

τροπολογιών από το ΤΕΕ.

Επί πλέον, το ΤΕΕ αποφάσισε να προτείνει τον ορισµό στο εξής του 

Προέδρου του ∆Σ του ΕΤΑΑ, από τους Φορείς των τριών Κλάδων του 

ΕΤΑΑ, εκ περιτροπής ανά έτος.

Όµως, καθώς οι συζητήσεις και διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, 

όπως τονίζει ο κ. Σπίρτζης, «παρά τις κοινές προσπάθειες των Φο-

ρέων µας και παρά την απόφαση του ∆Σ του ΕΤΑΑ», µε την από 19η 

Φεβρουαρίου 2014 επιστολή του κ. Βρούτση, έγινε γνωστή η απαίτηση 

«για διαβίβαση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΤΑΑ στο ΚΕΑΟ, υπό 

την απειλή αστικών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, σε ύφος “συ-

νταγµατάρχη” άλλης εποχής: ‘προβείτε πάραυτα και αµελλητί ‘….».

Την επόµενη, 20 Φεβρουαρίου 2014, ο Πρόεδρος του ∆Σ του ΕΤΑΑ, 

µε δική του επιστολή, «αξιοποίησε» την επιστολή του κ. Βρούτση για 

να συντάξει λίβελο κατά του ΤΕΕ και των µηχανικών, ενώ ταυτόχρονα 

διαβίβασε τη «διαταγή» στους Προέδρους των Τοµέων, στις ∆ιοικού-

σες Επιτροπές και στις Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ, επαναλαµβάνοντας και 

ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ, ΣΤΙΣ 15:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ

Να αποτραπούν οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων σε 
50.000 Μηχανικούς µε ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

υιοθετώντας τις απειλές αστικών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, 

παρακάµπτοντας και ενεργώντας αντίθετα µε την απόφαση του ∆Σ του 

ΕΤΑΑ, το οποίο δεν ενηµέρωσε καν για τις δυο επιστολές (υπουργού 

και δική του).  

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατήγγειλε τη συµπεριφορά του κ. Σελλιανάκη 

ως προσβλητική απέναντι στο ΤΕΕ και στους Φορείς των Ασφαλισµέ-

νων του ΕΤΑΑ, απέναντι στους Μηχανικούς και σε όλους τους ασφα-

λισµένους του ΕΤΑΑ. «∆εν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Σελλιανάκης 

µεθοδεύει σε αγαστή συνεργασία µε τον Υπουργό κ. Βρούτση την εξό-

ντωση των Ασφαλισµένων και των ασφαλιστικών µας Φορέων» τονίζει 

σε επιστολή του ο κ. Σπίρτζης, ούτε η πρώτη φορά που «κινείται στο 

πλαίσιο της διατεταγµένης υπηρεσίας του από τους ανάλγητους κυ-

βερνητικούς εντολείς του. Είναι, όµως, προφανές, ότι έχει ξεπεράσει 

κάθε όριο και ο διορισµένος κ. Σελλιανάκης και ο Υπουργός του, κ. 

Βρούτσης, έχοντας οδηγήσει τον κλάδο µας όχι µόνο σε οικονοµικά 

και θεσµικά αδιέξοδα αλλά και σε ανθρωπιστική κρίση».

Με δεδοµένη αυτή τη στάση, η ∆Ε του ΤΕΕ σε κοινή Συνεδρίαση µε 

τους Εκπροσώπους όλων των Παρατάξεων των Μηχανικών αποφάσισε 

οµόφωνα, µεταξύ άλλων, ότι ο κ. Σελλιανάκης αποτελεί ανεπιθύµη-

το πρόσωπο για το ΤΕΕ και τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς, ενώ 

κάλεσε τα µέλη του ∆Σ του ΕΤΑΑ να ακυρώσουν το έγγραφο µε το 

οποίο ζητά να προχωρήσει η διαδικασία κατάσχεσης περιουσιακών 

στοιχείων από το ΚΕΑΟ.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ αποφάσισε να παραπέµψει τον κ. Σελλια-

νάκη στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΤΕΕ για παραβίαση του Ν. 1486/ 

1984 και του Κώδικα ∆εοντολογίας των Μηχανικών, µε την επιφύλαξη 

της διερεύνησης αστικών και ποινικών ευθυνών του.

Έως ότου επιλυθούν «τα ανθρωπιστικά, ασφαλιστικά θέµατα που 

έχουν δηµιουργήσει η Κυβέρνηση και τα ενεργούµενα της», η ∆Ε 

του ΤΕΕ αποφάσισε «να καλεί σε κινητοποίηση τους Μηχανικούς και 

όλους τους Φορείς των επιστηµόνων Ασφαλισµένων στο ΕΤΑΑ, σε 

κάθε Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου».

Στην πρόσκληση που απευθύνει για την αυριανή νέα συγκέντρωση δι-

αµαρτυρίας έξω από τα γραφείο του ΕΤΑΑ, ο κ. Σπίρτζης τονίζει προς 

τους µηχανικούς: «Είµαστε βέβαιοι ότι κριτήριο στις Αποφάσεις σας 

δεν θα αποτελέσουν µόνο οι θέσεις του ΤΕΕ και των Φορέων µας, αλλά 

η συνείδησή σας για

-

κευτική περίθαλψη,

προταχθεί το θέµα στην Ηµερήσια ∆ιάταξη του ∆Σ του ΕΤΑΑ»

Σενάρια αντιµετώπισης πιθανής κρίσης εφοδιασµού της Ευρώπης µε 

φυσικό αέριο λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία, συζητήθηκαν στο  

συµβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, όπως ανέφερε υψηλόβαθµος 

παράγοντας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον επί-

τροπο Ενέργειας, Γκ. Έτινγκερ, η ΕΕ παρέλαβε πέρυσι από τη Ρωσία 

160 δισ. κυβικά µέτρα φυσικού αερίου, από τα οποία τα 82 δισ. µετα-

φέρθηκαν µε αγωγούς µέσω Ουκρανίας. Ειδικότερα, για τον Μάρτιο, 

πιθανή διακοπή των παραδόσεων µέσω Ουκρανίας θα δηµιουργήσει 

στην ευρωπαϊκή αγορά έλλειµµα της τάξης των 6,5 δισ. κυβικών µέ-

τρων, από τα οποία περισσότερα από 6 δισ. µπορούν να καλυφθούν από 

άλλες πηγές, όπως είναι οι αγωγοί Nord Stream και Blue Stream, η 

Νορβηγία, οι υπάρχουσες αποθήκες φυσικού αερίου ανά την ΕΕ και οι 

σταθµοί υγροποιηµένου φυσικού αερίου. Πρακτικά, σε αυτή την περί-

πτωση, το έλλειµµα θα είναι της τάξης των 0,4 δισ. κυβικών, πανευρω-

παϊκά. Όµως, οι επιπτώσεις θα διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, 

µε τα Βαλκάνια να περιλαµβάνονται στις περιοχές που αναµένεται να 

πληγούν περισσότερο.

Για την Ελλάδα, ο ίδιος παράγοντας διαβεβαίωσε ότι αυτήν τη στιγµή 

δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα εφοδιασµού και ότι οι αποθήκες υγρο-

ποιηµένου αερίου στη Ρεβυθούσα είναι γεµάτες κατά 80%, µε το επό-

µενο φορτίο να αναµένεται στις 14 Μαρτίου. Αν χρειαστεί, τονίστηκε, 

θα αναζητηθεί και άλλο φορτίου υγροποιηµένου αερίου. Εκτός από τη 

Ρεβυθούσα, η Ελλάδα προµηθεύεται φυσικό αέριο µέσω αγωγών από 

τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Οι περισσότερες χώρες υποστήριξαν 

ότι η ενέργεια δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο πίεσης, 

από οποιαδήποτε πλευρά. Επίσης, τις επόµενες ηµέρες είναι πιθα-

νό να πραγµατοποιηθεί συνάντηση του επιτρόπου και του υπουργού 

ΠΕΚΑ µε τον υπουργό Ενέργειας της Ουκρανίας. Ακόµη, στο συµβού-

λιο συζητήθηκε η πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής για τις τιµές της 

ενέργειας. Οι υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της µείωσης των φόρων στα 

ενεργειακά προϊόντα, καθώς, όπως προκύπτει από την έκθεση, πάνω 

από το µισό κόστος που πληρώνουν οι τελικοί καταναλωτές είναι µη 

ενεργειακό.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό σήµερα από το ΥΠΕΚΑ, οι προτάσεις της 

κυβέρνησης για τη µείωση του ενεργειακού κόστους που αφορούν τη 

λεγόµενη διακοψιµότητα για τις βιοµηχανίες (µειώσεις τιµολογίων µε 

αντάλλαγµα τη δυνατότητα µείωσης της παροχής ενέργειας σε ώρες 

αιχµής), την αντιστάθµιση του κόστους των ρύπων καθώς και τις αλ-

λαγές στο καθεστώς ενίσχυσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 

έχουν παραδοθεί στην τρόικα και αναµένεται η απάντηση τις επόµενες 

ηµέρες. Εξάλλου, σύντοµα θα κατατεθεί στη Βουλή το νοµοσχέδιο για 

την αποκρατικοποίηση της ∆ΕΗ µε την απόσχιση µονάδων παραγωγής.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ετοιµότητα για τον ενεργειακό εφοδιασµό της Ευρώπης 
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Το µεγαλύτερο κτίριο στον κόσµο από πλευράς όγκου (3,3 εκατ. κυβικά µέτρα) καλύπτει 98,3 στρέµµατα και είναι το εργοστάσιο της Boeing όπου συναρµολογούνται 

µερικά από τα πιο προηγµένα και µεγαλύτερα αεροσκάφη, όπως το 747-8 Intercontinental, το 777 Worldliner και το 787 Dreamliner. Βρίσκεται στην πόλη Everett στα 

βόρεια του Σιάτλ. Πρόκειται για ένα χώρο όπου επικρατεί η µεγαλύτερη τάξη και η απίστευτη καθαριότητα, γιατί οι εργασίες τελικής συναρµολόγησης είναι από τις 

πλέον σύνθετες και απαιτούν «χειρουργική» µεθόδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα φτερά σε ένα αεροπλάνο πρώτα βάφονται και µετά τοποθετούνται στην άτρακτο, 

ώστε να ρυθµιστούν µε απόλυτη ακρίβεια οι ισορροπίες τους. Κι αυτό γιατί τα χρώµατα προσθέτουν εκατοντάδες κιλά, που µπορούν να ανατρέψουν την συνολική 

ισορροπία του αεροσκάφους !

Στο χώρο αυτό, καθηµερινά οργανώνονται επισκέψεις-ξεναγήσεις πολιτών από την Boeing, που ανταποκρίνεται στη εκπληκτική ζήτηση που υπάρχει (µε το αζηµίωτο, 

έναντι αξιοσέβαστου εισιτήριου) όχι από κατοίκους του Σιάτλ, αλλά από κάθε σηµείο των ΗΠΑ, ακόµη και όλο τον πλανήτη. Το θέαµα που αντικρίζουν τους αποζηµι-

ώνει. Όλα σ’ αυτό το χώρο είναι τεράστια και µόνο οι άνθρωποι, ένα τεράστιο πλήθος, µοιάζουν … µυρµήγκια.

Κάθε χρόνο περίπου 110.000 επισκέπτες µπαίνουν σ’ αυτό το χώρο, το µεγαλύτερο 

κτίριο του κόσµου, απ’ όπου βγαίνουν τα µεγαθήρια της Boeing.

Στο Everett φτάνουν από διαφορετικά σηµεία του πλανήτη τα κοµµάτια κάθε αεροσκάφους, 

όπως αυτό το τµήµα της ατράκτου ενός 777 Worldliner, το οποίο έχει µια πράσινη προσωρινή 

προστατευτική επικάλυψη.

Τα φτερά που τοποθετούνται στην άτρακτο του Boeing 777, 

κατέχουν το ρεκόρ της πιο µακρινής και άνευ εφοδιασµού 

πτήσης, 13.422 χιλιόµετρα.

Το βάρος του είναι κάτι περισσότερο από 8.618 κιλά, η 

περίµετρός του όσο και ενός Boeing 737, στα ρεκόρ Γκίνες 

καταγράφεται ως ο ισχυρότερος κινητήρας εµπορικών αεριω-

θουµένων. Με δυο τέτοιους κινητήρες GE90-115B, το 777 έχει 

πετάξει συνεχώς επί 22 ώρες και 22 λεπτά !

Η Boeing µεταφέρει ολόκληρες ατράκτους ενός 787, µε αυτό 

το τροποποιηµένο 747, που ονοµάζεται Dreamlifter και το µε-

γαλύτερο, από άποψη µεταφορικής ικανότητας, αεροσκάφος 

στο κόσµο. Υπάρχουν µόνο 4 όµοιά του στον πλανήτη.

Πριν τις τελικές δοκιµές 

και την παράδοση των 

αεροσκαφών, µπαίνουν 

και οι τελευταίες … 

πινελιές, µε τα χρώµατα 

των αεροπορικών 

εταιρειών.
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι διαφορές παραµένουν ενώ πλησιάζει η 

σύγκληση του Eurogroup- Ο «ΓΡΙΦΟΣ» ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΘΥΣ-
ΤΕΡΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Σύγχυση για πιθανή αναβολή της ανακεφα-

και Λαγκάρντ θα επιδιώξει άµεσα ο κ. Σαµαράς- ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Πολύωρη σύσκεψη στο 

 ΚΕΠΕ: 
ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΣΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ  ΕΚΤ: ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ 
ΓΑΛΛΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σε πολιτική λύση προσανατολίζεται ο Αντ. Σαµα-

ράς- Ολονύκτιες διαπραγµατεύσεις- ΣΚΛΗΡΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΜΑΞΙ-
ΜΟΥ-
Στοιχεία Ιανουαρίου από την Τράπεζα της Ελλάδος- ΜΙΚΡΗ ΜΕΙ-
ΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΑ

 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ∆ΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ  ΞΕΚΙΝΑ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 67% ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ.
ΚΕΡ∆ΟΣ: Η κυβέρνηση αποµακρύνεται από το ∆ΝΤ και στέλνει 

το θέµα στο Eurogroup- ΑΓΚΑΘΙ ΤΟ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»- ∆ύ-

σκολη ακόµη και µία δήλωση προόδου έως τη ∆ευτέρα- Εµπλοκή 

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ BOUTIQUE HOTEL 
ΣΕΛΠΕ µε όφελος για καταναλωτές και κράτος- ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΦΠΑ 
ΜΕ ΚΑΡΤΑ! ΤΑΙΠΕ∆: ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΠ 

 ΤΑ STRESS TESTS ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΟ-
ΧΕΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «ΦΡΕΝΟ» ΑΠΟ Ε.Ε. ΣΤΟ 
ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ∆ΕΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- Θεωρεί τα 

χαµηλότερα τιµολόγια κρατική ενίσχυση και ζητεί εξηγήσεις " 

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΙ 9ΕΤΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ- Ποια είναι τα 

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 79% ΤΑ 
ΚΕΡ∆Η ΣΕ ∆ΕΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΠΕΙΛΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ- Όχι τρόικας και στις αλλαγές για φόρο 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ- Στα δικαστήρια πέντε διεθνείς τράπεζες.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ- Σε 

καθεστώς επιτήρησης από την Κοµισιόν η Ρώµη, αυστηρή προει-

ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ 
ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΕΚΤΟΝΩΣΗ- -

ΤΑ ΝΕΑ: Η τρόικα απαιτεί- ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ∆ΙΑ ΝΟ-
ΜΟΥ- Σταθερό «όχι» από την κυβέρνηση η κοινή γραµµή Σαµαρά 

 Ο∆ΗΓΟΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α’ 
ΛΥΚΕΙΟΥ- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι µαθητές για τη βαθ-

 ΟΥΚΡΑΝΙΑ:  11 
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ∆ιχάζει κυβέρνηση και 

τρόικα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών- ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ- 

Σχεδόν απίθανο να επιτευχθεί συµφωνία των δύο πλευρών µέχρι 

την Κυριακή- ∆εν θα πειραχθούν τα 14 δισ. ευρώ του ΤΧΣ µέχρι 

το τέλος του χρόνου- Η κυβέρνηση προτείνει συµβιβαστική λύση 

 ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ: ∆ΙΑΓΚΩΝΙΣΜΟΙ ∆ΗΜΑΡ- 
ΠΑΣΟΚ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆Η- 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Η ΙΤΑΛΙΚΗ «ΛΙΣΤΑ 
ΤΣΙΠΡΑ»  ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΜΑΛΩΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ!
ΕΘΝΟΣ: Οι περικοπές και οι κρατήσεις- Οδηγός για όλα τα 

Ταµεία- ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Eurogroup φέρνει το θέµα ο Γ. Στουρνάρας- ΜΕ ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
ΝΤΡΑΓΚΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ 17Ν- Μετωπική Ν∆- ΣΥΡΙΖΑ για τον πρόλογο 

του Ν. Γιαννόπουλου- Η σύνθεση του εξωφύλλου µε το ΕΑΜ από 

ΨΥΧΡΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΛΑΒΡΟΦ- ΚΕΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ξεπαγώνουν χιλιάδες εντολές που είχαν 

µείνει στο συρτάρι- ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΙΚΑ- Απειλή 

για 50.000 µηχανικούς και 200.000 ελεύθερους επαγγελµατίες 

ΝΕΕΣ «ΕΣΤΙΕΣ» ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
εταίροι- ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ… ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι 30 νέοι κωδικοί στο έντυπο Ε1 της 

εφορίας- ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  ΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ -

σχιση- «Η ΚΡΙΜΑΙΑ ΕΧΕΙ Η∆Η ΑΥΤΟΝΟΜΗΘΕΙ».
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Επισπεύδονται οι διαδικασίες του ΙΚΑ για την εί-

σπραξη µε κάθε τρόπο των ληξιπρόθεσµων- «Αναλήψεις»- εξπρές 

(από την Εφορία) καταθέσεων χωρίς καµία προειδοποίηση- ΠΙΟ 
ΓΡΗΓΟΡΑ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΕ 
ΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ (!!!) Ο ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ».
ΕΣΤΙΑ: Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ 120 ΕΤΩΝ!- Μοναδικό επίτευγµα 

στον Ελληνικό Τύπο.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:  Το βαρυσήµαντο µήνυµα του Ρώσου προ-

έδρου προς τον αµερικανό οµόλογό του στην κρίσιµη 90λεπτη 

τηλεφωνική συνοµιλία τους τη νύχτα του Σαββάτου της 1ης Μαρ-

τίου- ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΟΣ ΟΜΠΑΜΑ: «ΑΝ ΕΜΠΛΕΞΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΘΑ ΦΤΑΣΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ»!
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Για φορολογούµενους και επιχειρήσεις- ∆Ι-
ΠΛΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ- ΤΑΜΕΙΑ!
Η ΑΥΓΗ: Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- Επίσηµη 

επίσκεψη του Γερµανού προέδρου Γιόαχιµ Γκάουκ στην Ελλάδα µε 

φόντο τις γερµανικές αποζηµιώσεις.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΝ ΑΝΕΡΓΩΝ.
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ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ/ ΣΕΛΙ∆ΕΣ 1-3 /6-3-2014

Στη Φραγκφούρτη είναι σήµερα στραµµένα τα βλέµµατα όλων, καθώς η 

τα επόµενα βήµατα για τη θωράκιση της εύθραυστης ανάκαµψης 

στην Ευρωζώνη. Αν και ορισµένα µακροοικονοµικά στοιχεία, όπως η 

επιτάχυνση της δραστηριότητας στον τοµέα των υπηρεσιών, γεννούν 

συγκρατηµένη αισιοδοξία, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η κεντρική 

τράπεζα δεν έχει περιθώρια εφησυχασµού. Ελπίδες για νέα µέτρα, 

που θα δώσουν πνοή στην αναιµική έως τώρα ανάπτυξη και θα 

αποµακρύνουν τον κίνδυνο του αποπληθωρισµού, εκφράζουν οι 

αγορές, ενώ πιέσεις για άµεση και αποφασιστική δράση ασκεί και 

το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Μία ηµέρα πριν από την κρίσιµη 

συνεδρίαση της ΕΚΤ, αξιωµατούχοι του ∆ΝΤ κάλεσαν τους Ευρωπαίους 

κεντρικούς τραπεζίτες να ενισχύσουν τα στηρίγµατα στην πραγµατική 

οικονοµία, µειώνοντας τα επιτόκια σε νέα ιστορικά χαµηλά επίπεδα και 

διοχετεύοντας περισσότερη ρευστότητα στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

µε χορήγηση φθηνών δανείων στις τράπεζες ή αγορές ενεργητικού. 

Ιδιαίτερη ανησυχία στο διεθνή οργανισµό προκαλεί ο πληθωρισµός 

στην Ευρωζώνη, ο οποίος έχει παγιδευτεί στη λεγόµενη «ζώνη 

κινδύνου», δηλαδή σε επίπεδα κάτω του 1%, για τουλάχιστον πέντε 

µήνες.

«Ο εξαιρετικά χαµηλός πληθωρισµός µπορεί να είναι επωφελής για 

σηµαντικά τµήµατα του πληθυσµού, όπως είναι οι αποταµιευτές. Στο 

σηµερινό πλαίσιο, ωστόσο, των ευρύτατα διαδεδοµένων προβληµάτων 

υπερχρέωσης, λειτουργεί εις βάρος της ανάκαµψης στη ζώνη του ευρώ 

και ιδιαίτερα στις πλέον ευάλωτες οικονοµίες, όπου υπονοµεύει τις 

προσπάθειες για µείωση των χρεών, ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας 

και αντιµετώπιση της ανεργίας» προειδοποίησαν χαρακτηριστικά σε 

Τµήµατος του ∆ΝΤ Ρέζα Μογκαντάµ και ο αναπληρωτής του, Ραντζίτ 

Τετζά. «Η ΕΚΤ πρέπει να είναι βέβαιη ότι οι πολιτικές της αντικρούουν 

τον αρνητικό αντίκτυπο του χαµηλού πληθωρισµού και αποµακρύνουν 

τον κίνδυνο αποπληθωρισµού, θα πρέπει εποµένως να εξετάσει 

περαιτέρω µειώσεις στο βασικό της επιτόκιο και κυρίως να αναζητήσει 

τρόπους επέκτασης του ισολογισµού της, είτε µέσω στοχευµένων 

δηµοπρασιών δανείων είτε µε ποσοτική χαλάρωση (αγορές δηµόσιων 

και ιδιωτικών στοιχείων ενεργητικού)» συµπλήρωσαν.

Πριν από λίγες ηµέρες τον κώδωνα του κινδύνου είχε κρούσει και η 

γενική διευθύντρια του ∆ΝΤ, Κριοτίν Λαγκάρντ, καλώντας το διοικητή 

της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, να αναλάβει δράση για να θωρακίσει την 

εύθραυστη ανάκαµψη. ∆ιεθνείς αναλυτές και επενδυτικοί οίκοι 

συµµερίζονται ης ανησυχίες του Ταµείου, επισηµαίνοντας ότι, παρά τις 

όποιες ενδείξεις ανάκαµψης, χωρίς πρόσθετα µέτρα από την κεντρική 

τράπεζα, η Ευρωζώνη κινδυνεύει να επαναλάβει τα λάθη της Ιαπωνίας, 

παγιδευόµενη σε µια δεκαετία αποπληθωρισµού και ασθενικής 

ανάπτυξης. Όπως µας θυµίζει το πρακτορείο Bloomberg, τον Ιανουάριο 

του 1998 η Τράπεζα της Ιαπωνίας διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει 

κίνδυνος αποπληθωρισµού, για να τη διαψεύσει η πραγµατικότητα έξι 

µήνες αργότερα.

Στη συνεδρίαση του προηγούµενου µήνα ο Μάριο Ντράγκι είχε 

επισηµάνει ότι η ΕΚΤ χρειάζεται «περισσότερες πληροφορίες» για την 

πορεία της Ευρωζώνης, πριν αποφασίσει την όποια νέα κίνηση. Έκτοτε 

τα στοιχεία είναι ελαφρώς καλύτερα των εκτιµήσεων. Ο σχετικός 

δείκτης ΡΜΙ για όγδοο διαδοχικό µήνα παρέµεινε πάνω από το όριο 

των 50 µονάδων, που διακρίνει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Μετά και τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων αυτών, µόλις το 25% 

των αναλυτών που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Bloomberg 

προέβλεψαν ότι κατά τη σηµερινή συνεδρίαση θα αποφασιστεί µείωση 

του βασικού επιτοκίου του ευρώ, που τώρα βρίσκεται στο 0,25%.

Μία από τις εναλλακτικές που επίσης εξετάζει η ΕΚΤ, όπως έχουν 

αποκαλύψει αξιωµατούχοι της, είναι και το να οδηγήσει σε αρνητικό 

έδαφος το επιτόκιο για τα χρήµατα που καταθέτουν για µία ηµέρα στα 

ταµεία της οι εµπορικές τράπεζες. Μια τέτοια κίνηση θα ενθάρρυνε 

ουσιαστικά τις τράπεζες αντί να κρατούν τα χρήµατα, να τα διοχετεύουν 

στον ιδιωτικό τοµέα και κυρίως σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι 

«ΦΡΕΝΟ» ΑΠΟ E.E. ΣΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ∆ΕΗ ΣΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/ ΣΕΛΙ∆ΕΣ 1-17-21 /6-3-2014

 «Φρένο» και στα µέτρα για τη µείωση του κόστους ηλεκτρικής 

ενέργειας για την ενεργοβόρο βιοµηχανία που εγκρίθηκαν µέσω 

της γενικής συνέλευσης της ∆ΕΗ απειλεί να βάλει η Κοµισιόν, 

χαρακτηρίζοντας τα κρατική ενίσχυση. Το θέµα τέθηκε στην ελληνική 

πλευρά κατά την επίσκεψη του υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη στις 

Βρυξέλλες. Στο περιθώριο του Συµβουλίου Υπουργών Ενέργειας, 

στελέχη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της Κοµισιόν, σε 

σύσκεψη µε στελέχη του ΥΠΕΚΑ που συνόδευαν τον κ. Μανιάτη, 

εξέθεσαν τον προβληµατισµό τους για τα µέτρα που το ελληνικό 

∆ηµόσιο εισηγήθηκε στη γενική συνέλευση της ∆ΕΗ.

Άσκησαν κριτική για το γεγονός ότι δεν ενηµερώθηκαν και τόνισαν 

ότι κατά την εκτίµηση τους και την ενηµέρωση που έχουν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι πρόκειται για κρατική ενίσχυση. Είπαν στα στελέχη του 

ΥΠΕΚΑ ότι αναµένουν ενηµέρωση από την ελληνική πλευρά πριν 

προχωρήσουν σε αιτιολογηµένη γνώµη περί κρατικών ενισχύσεων. Η 

πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ ενηµέρωσε σχετικά το Μέγαρο Μαξίµου 

και σύµφωνα µε πληροφορίες δόθηκε εντολή να προχωρήσει η 

υλοποίηση των µέτρων και να σταλεί παράλληλα το ενηµερωτικό προς 

τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε. µε την τεκµηρίωσή τους.

Η εξέλιξη αποτελεί για τη βιοµηχανία το δεύτερο «χτύπηµα» από 

την πλευρά της Κοµισιόν. Έχει ήδη απορρίψει δύο φορές το µέτρο 

της διακοψιµότητας από το οποίο ανέµενε εξοικονόµηση της τάξης 

των 70 εκατ. ευρώ ετησίως και µε τη νέα παρέµβαση της θέτει εν 

αµφιβάλω την ενίσχυση της µε ένα συνολικό ποσό της τάξης των 

55 εκατ. ευρώ ετησίως για τη διετία 2014-2015. Τα µέτρα για τη 

µείωση του κόστους ρεύµατος αποτιµήθηκαν από τη βιοµηχανία ως 

θετικά και ήδη η Σιδενόρ ανακοίνωσε χθες ότι προχωράει σε νέα 

επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. 

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα µελετηθεί πιθανή αύξηση των 

βαρδιών για τη λειτουργία του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης και τα 

Σαββατοκύριακα. Η πρόσφατη απόφαση της γενικής συνέλευσης της 

∆ΕΗ για µείωση της τιµής ενέργειας στη ζώνη της ελάχιστης ζήτησης 

(νύχτα και Σαββατοκύριακο) κατά 25% προσαρµόζει σε κάποιο βαθµό 

την τιµολόγηση στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των βιοµηχανικών 

µονάδων, γεγονός που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές 

της εταιρείας, αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Σιδενόρ. 

Σηµειώνει, ωστόσο, ότι η µείωση αυτή δεν επαρκεί ώστε να γίνει η 
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τελική τιµή ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς ανταγωνιστική, εάν δεν 

συνοδευτεί από την άµεση εφαρµογή των ήδη εξαγγελθέντων µέτρων, 

όπως της αντιστάθµισης του κόστους ρύπων και των συµβάσεων 

διακοψιµότητας.

Ως ένδειξη για τη βούληση της πολιτείας να αντιµετωπίσει ουσιαστικά 

και συνολικά το µείζον πρόβληµα του υψηλού κόστους ενέργειας 

στη χώρα, βλέπει τα µέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα (µείωση 

της τιµής φυσικού αερίου και τιµολογίων ∆ΕΗ υψηλής τάσης) η 

ΕΒΙΚΕΝ. Επισηµαίνει δε, ότι επιβάλλεται να ληφθούν τα απαραίτητα 

µέτρα ώστε να µην υπάρξει αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος 

ΑΠΕ) και να µην απειλούνται οι καταναλωτές µε υπερδιπλασιασµό 

του. Η αναφορά της ΕΒΙΚΕΝ στο θέµα του ΕΤΜΕΑΡ συνδέεται µε 

την καθυστέρηση που παρατηρείται από πλευράς του ΥΠΕΚΑ στην 

προώθηση του νοµοσχεδίου για τη µείωση των εγγυηµένων τιµών 

στις ΑΠΕ. Το νοµοσχέδιο θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Βουλή µέχρι 

τέλος Μαρτίου, προκειµένου να αποτραπούν αυξήσεις στο ΕΤΜΕΑΡ 

που έχουν ήδη προαποφασιστεί από τη ΡΑΕ. Η Ολοµέλεια της ΡΑΕ 

έκανε αποδεκτό το αίτηµα του ΥΠΕΚΑ για παράταση ενός µήνα 

αναπροσαρµογής του ΕΤΜΕΑΡ.

Η αρχική της απόφαση προέβλεπε αναπροσαρµογή από την 1η 

Μαρτίου και η τελευταία από την 1η Απριλίου, παρέχοντας στο 

ΥΠΕΚΑ διάστηµα ενός ακόµη µήνα για να θεσµοθετήσει µέτρα που 

θα υποκαταστήσουν την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ για το κλείσιµο του 

ελλείµµατος του ΛΑΓΗΕ. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, 

το ΕΤΜΕΑΡ θα αυξηθεί από τα 14,96 ευρώ η µεγαβατώρα σήµερα 

µεσοσταθµικά στα 33,68 ευρώ η µεγαβατώρα από την 1η Απριλίου 

(125%), επιβαρύνοντας αντίστοιχα τους λογαριασµούς ηλεκτρικού 

ρεύµατος.

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  Η ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ 
ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ/ ΣΕΛΙ∆ΕΣ 1-16 /6-3-2014

Κατασχέσεις-εξπρές στα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασµών 

των οφειλετών του ∆ηµοσίου θα πραγµατοποιούν σύντοµα 

οι φοροεισπρακτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, 

χρησιµοποιώντας σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα. Οι εντολές και οι 

απαιτούµενες ενέργειες για τις κατασχέσεις θα διεκπεραιώνονται 

ηλεκτρονικά από τις αρµόδιες εφορίες και τις τράπεζες, χωρίς καµία 

προειδοποίηση στους οφειλέτες, προκειµένου να µην αποσύρουν τα 

χρήµατα που έχουν στους τραπεζικούς λογαριασµούς τους! 

Το αργότερο µέχρι το τέλος Μαρτίου οι 65 µεγαλύτερες εφορίες της 

χώρας στις οποίες λειτουργούν Τµήµατα Ελέγχου και ∆ικαστικού 

θα µπορούν να αποστέλλουν µε ηλεκτρονικά µέσα στις τράπεζες τα 

κατασχετήρια για τους φορολογουµένους τους, οι οποίοι οφείλουν 

ληξιπρόθεσµα χρέη στο ∆ηµόσιο.

Σήµερα για να ολοκληρωθεί µια κατάσχεση κατάθεσης απαιτούνται 

έως και τρεις µήνες καθώς η διαδικασία διεκπεραιώνεται στο... 

ρελαντί µέσω δικαστικών επιµελητών οι οποίοι αναλαµβάνουν να 

επιδώσουν στις τράπεζες τα κατασχετήρια έγγραφα.

Με το νέο σύστηµα οι κατασχέσεις των καταθέσεων των οφειλετών 

του ∆ηµοσίου θα ολοκληρώνονται µέσα σε 15 µέρες από τη 

στιγµή που οι αρµόδιες εφορίες θα αποστείλουν τα κατασχετήρια, 

µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων, στις τράπεζες. Για την ταχύτατη 

διεκπεραίωση των κατασχέσεων στις καταθέσεις των οφειλετών 

του ∆ηµοσίου έχουν δηµιουργηθεί δύο κόµβοι. Ένας στη Γενική 

Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (κόµβος υπουργείου 

Οικονοµικών), µέσω του οποίου οι αρµόδιες ∆ΟΥ θα υποβάλλουν τα 

ηλεκτρονικά αιτήµατα κατάσχεσης, και ένας στην εταιρία Τειρεσίας 

Α.Ε., η οποία θα διαβιβάζει τα αιτήµατα σε όλες τις τράπεζες.

Σε κάθε περίπτωση οφειλέτη, η αρµόδια ∆ΟΥ θα υποβάλλει 

ηλεκτρονικά µέσω του κόµβου της ΓΓΠΣ κατασχετήριο αίτηµα προς 

την Τειρεσίας  Α.Ε., η οποία θα το παραλαµβάνει και θα το προωθεί 

αυτόµατα και χωρίς καµία επεξεργασία προς την τράπεζα στην οποία 

απευθύνεται.

Η τράπεζα θα δηµιουργεί αµέσως την ηλεκτρονική βεβαίωση 

παραλαβής του κατασχετηρίου, η οποία θα χρονοσηµαίνεται, θα 

υπογράφεται ψηφιακά και θα κρυπτογραφείται. Στη συνέχεια, η 

τράπεζα θα υποβάλλει ηλεκτρονικά «δήλωση τρίτου» στον κόµβο 

της εταιρίας Τειρεσίας Α.Ε., η οποία θα την προωθεί στον κόµβο 

της ΓΓΠΣ, απαντώντας επί της ουσίας αν υπάρχουν λεφτά στους 

λογαριασµούς του φορολογουµένου για τον οποίο έχει εκδοθεί 

εντολή κατάσχεσης.

Παράλληλα, θα δίνει τα παραστατικά κίνησης του λογαριασµού 

του οφειλέτη για διάστηµα τουλάχιστον πέντε ηµερών πριν από 

την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής παραλαβής του κατασχετηρίου και 

µίας ηµέρας µετά από αυτήν. Εφόσον η τράπεζα υποβάλει θετική 

δήλωση, δηλαδή εφόσον απαντήσει ότι υφίσταται υπόλοιπο στους 

λογαριασµούς του οφειλέτη, υποχρεούται να προχωρήσει στην 

κατάσχεση του ποσού που έχει ζητηθεί από την αρµόδια ∆ΟΥ και στην 

απόδοσή του στο ∆ηµόσιο, µέσα σε 10 ηµέρες από την υποβολή της 

θετικής δήλωσης. Σε περίπτωση απόδοσης στο ∆ηµόσιο ποσών που 

υπερκαλύπτουν το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ή σε 

περίπτωση όπου το χρέος έχει εξοφληθεί, το υπερβάλλον ποσό θα 

επιστρέφεται στο φορολογούµενο µέσω της εφορίας. 

" ...Και ακίνητης περιουσίας για χρέη προς το ΙΚΑ

 ΞΕΠΑΓΩΝΟΥΝ 5.000 κατασχέσεις ακίνητης περιουσίας για 

οφειλές άνω των 30.000 ευρώ προς το ΙΚΑ. Τα ειδοποιητήρια θα 

αποσταλούν ως τις 31 Μαρτίου, σύµφωνα µε επείγον έγγραφο 

που έστειλε χθες το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 

(ΚΕΑΟ) στις περιφερειακές του υπηρεσίες, τονίζοντας ότι εφεξής οι 

παραγγελίες κατάσχεσης πρέπει να εκτελούνται εντός διµήνου από 

την ηµεροµηνία που θα παραλάβουν την ειδοποίηση οι δικαστικοί 

επιµελητές. Οι κατασχέσεις γίνονται και µε την πίεση της τρόικας η 

οποία σε σύσκεψη που έγινε χθες παρατήρησε ότι έπρεπε να είχαν 

ξεκινήσει νωρίτερα! Εντός των επόµενων ηµερών µάλιστα θα εκδοθεί 

και η απόφαση που θα δίνει στο ΚΕΑΟ τη δυνατότητα να «ανοίγει» και 

να «βλέπει» όλο το περιουσιολόγιο και κυρίως τα ακίνητα που έχουν 

δηλώσει στο Ε9 όσοι χρωστούν στα Ταµεία, όπως αποκάλυψε πρώτος 

από τις 16/2/14 ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής.

Αυτή τη στιγµή το ΚΕΑΟ έχει στις λίστες του περίπου 80.000 

οφειλέτες και µε την απόφαση πρόσβασης στο Ε9 θα µπορεί 

ακόµη και να µπλοκάρει αγοραπωλησίες ή να δεσµεύει ποσά 

αγοραπωλησιών από όσους δεν ρυθµίζουν τα χρέη τους! Όσοι 

έχουν οφειλές µέχρι 30.000 ευρώ και επί του παρόντος γλιτώνουν 

τα ακίνητα από κατάσχεση, αντιµετωπίζουν τη δέσµευση είτε των 

τραπεζικών τους καταθέσεων, αν υπάρχουν, είτε την αναγκαστική 

είσπραξη ποσών που τους οφείλουν τρίτα πρόσωπα. 


