Γ. Στασινός: Μέχρι τον Ιούλιο οι
μελέτες για το Μάτι
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ΣτοΜάτι "θα πρέπει να λύσουμε μια άσκηση που δεν έχει λυθεί ποτέ στην Ελλάδα, θα πρέπει να
γίνει μια δουλειά που θα ήθελε 15 χρόνια αλλά εμείς πρέπει να το κάνουμε μέχρι τον Ιούλιο και θα
το κάνουμε", δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Στασινός για
την ολοκλήρωση των μελετών για την ανάπλαση της περιοχής. Μιλώντας κατά την διάρκεια
ακρόασης των φορέων στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου κύρωσης της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (24-7-’19) στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο κ.
Στασινός ανέφερε πως η δουλειά που ανετέθη στο ΤΕΕ θα ήθελε πάνω από 15 χρόνια και πάνω
από 5 εκατ. ευρώ. "Θα το κάνουμε με 500.000 και εθελοντική εργασία" τόνισε.
"Θααπευθύνουμε πρόσκληση σε εξειδεικευμένα γραφεία και επιστήμονες, η πρόκληση είναι
μεγάλη. Στο Μάτι είναι μαζεμένα όλα τα προβλήματα του ελληνικού κράτους. Δασικά,
πολεοδομικά, όλα. Οι αναθέσεις θα είναι πολύ μικρότερες από ό,τι προβλέπει η κοινοτική
νομοθεσία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Η πρόκληση είναι
να δείξουμε πως η χώρα μας γίνεται κανονική μετά από πολλά χρόνια. Καλούμαστε να
δουλέψουμε με πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα και να παραδώσουμε ότι απαιτείται. Καλώ τους
βουλευτές να βοηθήσουν και να μην γίνει η υπόθεση αυτή πεδίο αντιπαράθεσης".
Μόνο 3 συντάξεις χηρείας
Κατάτην διάρκεια ακρόασης των φορέων αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση της κ. Εμυς Κροκίδη
από το Ν. Βουτζά, η οποία ως Πρόεδρος του συντονιστικού των κατοίκων χαρακτήρισε θετικό
βήμα την δημιουργία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας "Μάτι ξανά" ενώ τόνισε πως
υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλα προβλήματα. "Ξέρετε πως μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο είχαν
εκδοθεί μόλις 3 συντάξεις χηρείας κι αυτές λειψές γιατί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχει
λογισμικό και χρειάστηκε να βγουν χειρόγραφα κι αυτό μετά από πιέσεις”;
Όπωςείπε η κ. Κροκίδη, "βρίσκαμε κατανόηση και στήριξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την
άλλη πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και η προτεινόμενη διάταξη
της ΑΑΔΕ προέβλεπε πάντα κάτι λιγότερο από την πρωθυπουργική εντολή. Η συνεργασία με το
κράτο και τις υπηρεσίες του ήταν χρονοβόρα και αναποτελεσματική, ανύπαρκτος ο δήμαρχος
Μαραθώνα, ενώ με τον ιδιωτικό τομέα η συνεργασία απέφερε καρπούς".
Τονομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται η ΠΝΠ αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη στην Ολομέλεια

της Βουλής με ευρεία πλειοψηφία.
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