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Στο πρώτο επτάμηνο
του 2019 οι ματαιώσεις
και οι καθυστερήσεις
των πτήσεων στην Ελλάδα
ξεπέρασε τις 30.000
Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία
που προέκυψαν από έρευνα της
AirHelp για την εικόνα των
πτήσεων που αναχώρησαν από την
Ελλάδα το πρώτο επτάμηνο του
2019. Σύμφωνα με την εταιρεία, που είναι η
ηγέτιδα για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών
μεταφορών παγκοσμίως, συνολικά καταγράφηκαν
πάνω από 30.000 καθυστερήσεις και ματαιώσεις
πτήσεων στην Ελλάδα το διάστημα αυτό. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 3,2
εκατομμύρια ταξιδιώτες να αντιμετωπίσουν
κάποιο πρόβλημα με την πτήση τους από την αρχή
της χρονιάς. Με βάση τα αποτελέσματα, από τις
περισσότερες από 110.000 πτήσεις που μελετήθηκαν, το 27% δεν αναχώρησε στην ώρα του,
ποσοστό αυξημένο κατά σχεδόν 7% σε σύγκριση
με την περσινή χρονιά. Επιπλέον, παρά τις
προσπάθειες των αεροπορικών εταιρειών, των
αεροδρομίων και των υπηρεσιών ασφάλειας των
πτήσεων, οι περίπου 15.400 επιβάτες που
ταξιδεύουν καθημερινά από την Ελλάδα με κατά
μέσο όρο 140 πτήσεις αντιμετωπίζουν κάποιο
πρόβλημα.

Οι Μινωικές Γραμμές
συνδράμουν τον
εκπαιδευτικό κόσμο με
έκπτωση 50% στα εισιτήρια
με προορισμό στις γραμμές
Κρήτη – Κυκλάδες
Μειωμένες τιμές εισιτηρίων στους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μετακινήσεις τους στις γραμμές της
Κρήτης και των Κυκλάδων προσφέρουν οι
«Μινωικές Γραμμές», ενόψει της νέας σχολικής
χρονιάς και της διαδικασίας στελέχωσης των
δομών παιδείας των νησιών της χώρας.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία: Στις γραμμές
Ηράκλειο-Πειραιάς, Χανιά-Πειραιάς, ΗράκλειοΜήλος-Πειραιάς και αντίστροφα, με τα H/S/Fs
«Knossos Palace», «Mykonos Palace» και «Festos
Palace» παρέχει: -50% έκπτωση σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών (εκτός από Deck, VIP θέσεις και Lux καμπίνες) -50% έκπτωση στα δίκυκλα
και Ι.Χ. οχήματα (εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος).
Στη γραμμή Ηράκλειο-Κυκλάδες-Ηράκλειο, με το
H/S/C «Santorini Palace» παρέχει:
-50% έκπτωση, εκτός από VIP θέσεις.
-50% έκπτωση στα δίκυκλα και Ι.Χ. οχήματα (εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος).

Υπόθεση ΑΣΠΙΣ

Die Welt

Τροπολογία στη Βουλή με στόχο την ταχύτερη ικανοποίηση των δικαιούχων της ΑΣΠΙΣ
Πρόνοια μελετά να καταθέσει η κυβέρνηση,
καθώς δέκα χρόνια μετά το ηχηρό «λουκέτο»
της εταιρείας, οι ασφαλισμένοι είτε έχουν εισπράξει «ψίχουλα», είτε δεν έχουν καν δει το…
χρώμα του χρήματος.
σελ. 2
➞

Δημόσιοι υπάλληλοι

Η βελτιωμένη διεθνώς εικόνα της Ελλάδας
ως χώρος επενδύσεων τους λίγους μήνες διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι εμφανής κατά
τη γερμανική εφημερίδα, η οποία παίρνει
ως αφορμή για το άρθρο της την πρόσφατη
επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο
Βερολίνο.
σελ. 3

Τη δυνατότητα για συνταξιοδότηση εξπρές
έχουν πάνω από 50.000 ασφαλισμένοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πριν από τη συμπλήρωση των γενικών ορίων συνταξιοδότησης,
στα 62 με 40 έτη ασφάλισης ή διαφορετικά
στα 67 με 15 έτη ασφάλισης.

➞

➞ σελ. 8

Ο Γερμανικός Τύπος προειδοποιεί:

Η Ελλάδα θα πνιγεί από πρόσφυγες,
μετανάστες, λαθρομετανάστες και
η εγκληματικότητα εντός... των κατοικιών
και επαγγελματικών χώρων μας

Τ

α τελευταία χρόνια η Ελλάδα,
εν ονόματι των πολέμων που
έχουν στήσει οι Δυτικές Δυνάμεις, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκές χώρες
στις χώρες της Μέσης Ανατολής, έχει
προκύψει ένα τεράστιο πρόβλημα:
Χιλιάδες οικογένειες, επαγγελματίες, επιστήμονες, φοιτητές, αλλά
και επαγγελματίες κακοποιοί εκ των
χωρών αυτών συνωθούνται εντός της
ελληνικής επικράτειας. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά: Διαρρήξεις,
βιασμοί, δολοφονίες εις βάρος των
Ελλήνων πολιτών έχουν εικοσιπλασιαστεί και ουδείς έχει λάβει μέχρι
και σήμερα σοβαρά μέτρα ανάκοψης
των ρευμάτων αυτών. Εάν η ελληνική
κυβέρνηση δεν απαιτήσει -μαζί με την
Ιταλία- τον αποκλεισμό της εισόδου
όλων αυτών των μεταναστευτικών
ρευμάτων, οι χώρες της Ευρώπης τα
επόμενα 30 χρόνια θα έχουν μεταμορφωθεί σε ημιμουσουλμανικές. Ο
νοών, νοείτω.
Η τάση είναι σαφής: ενώ τον Ιανουάριο πέρασαν στα ελληνικά νησιά
2.000 πρόσφυγες και μετανάστες,
τον Ιούλιο ξεπέρασαν τις 5.600. Παρά
την ύπαρξη της προσφυγικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας μια πτυχή της
δεν λειτούργησε ποτέ. Η κυβέρνηση
Τσίπρα ουδέποτε ενδιαφέρθηκε να
δημιουργήσει τις αναγκαίες δομές

για να επιταχυνθεί η διαδικασία χορήγησης ασύλου. Με αποτέλεσμα τη
συνεχή αύξηση των προσφύγων στους
καταυλισμούς των νησιών.»
Μεταφορές με πλοία όπως το Aqua
Blue δείχνουν ότι η προσφυγική συμφωνία βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα
αποτυχίας. Πρόκειται όμως για μια
αποτυχία που θα μπορούσε να αποτραπεί, συνεχίζει η FAZ. «Η τήρηση της
συμφωνίας από την Άγκυρα εξαρτάται
από τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό, αλλά και τα δις που λαμβάνει η
Τουρκία από την ΕΕ. Όσον αφορά την
Ελλάδα είναι γνωστό εδώ και καιρό τι
πρέπει να γίνει. Χρειάζονται υποδομές
και η πολιτική βούληση έτσι ώστε οι

αρχές να αποφασίζουν πιο γρήγορα
αν θα χορηγήσουν ή όχι άσυλο. Σε
αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει να έχει
την απαραίτητη πολιτική βούληση».
«Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έφθασαν στην Ελλάδα από την Τουρκία
12.000 αιτούντες άσυλο», γράφει η
Neue Zürcher Zeitung σε άρθρο με
τίτλο «Πλησιάζει δραματικός χειμώνας στα ελληνικά νησιά». Η ελβετική
εφημερίδα παρατηρεί ότι οι λόγοι για
την ενίσχυση των προσφυγικών ροών
είναι ασαφείς. « Όλοι όμως γνωρίζουμε τις επιπτώσεις. Η άνοδος του
αριθμού των προσφύγων σχετίζεται
εν μέρει με τις πιέσεις που δέχονται

οι περίπου 4 εκατομ. πρόσφυγες
από τη Συρία στην Τουρκία. Λόγω
της εντεινόμενης δυσαρέσκειας του
τουρκικού πληθυσμού η Άγκυρα
υιοθετεί σκληρότερη στάση έναντι,
κυρίως, των Σύρων προσφύγων. Οι
περισσότεροι πρόσφυγες που περνούν
στην Ελλάδα ωστόσο είναι Αφγανοί.
Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η άνοδος
του αριθμού των προσφύγων έχει πολιτικό υπόβαθρο. Λέγεται μάλιστα ότι
στη διένεξη με την Κύπρο με αφορμή
τα κυριαρχικά δικαιώματα στην ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα εντείνει συνεχώς την πίεση, γεγονός που
αντανακλά και στην Ελλάδα καθώς
και το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Και είναι αλήθεια
εντυπωσιακό ότι αυτές οι προσφυγικές ροές περνούν απαρατήρητες
από την τουρκική ακτοφυλακή. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι η προσφυγική
συμφωνία αποτελεί μέσο πίεσης της
Άγκυρας στην ΕΕ. Θα πρέπει ωστόσο
να σημειωθεί ότι και ο αριθμός των
προσφύγων και μεταναστών που αποτρέπουν τούρκοι συνοριοφύλακες από
μια μετάβαση στα ελληνικά νησιά έχει
αυξηθεί. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τουρκία αθετεί
συστηματικά τις υποχρεώσεις της
που προκύπτουν από την προσφυγική
συμφωνία με την ΕΕ».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Δεν θα ισχύσουν
οι αυξήσεις διοδίων
της Αττικής Οδού

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αττικής
Οδού δηλώνει ότι δεν θα εφαρμόσει τις αυξήσεις διοδίων τελών που
ανακοίνωσε στις 14 Ιουνίου 2019»,
αναφέρεται.
Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της
Αττικής Οδού είχε ανακοινώσει
στα μέσα Ιουνίου δύο διαδοχικές
αυξήσεις των διοδίων. Με την πρώτη
αύξηση, οι οδηγοί Ι.Χ. θα πλήρωναν 3
ευρώ αντί για 2,80 σήμερα ενώ η τιμή
θα αυξάνονταν σε δεύτερο στάδιο
στα 3,30 ευρώ. Αυξήσεις προβλέπονταν και σε όλες τις άλλες κατηγορίες
οχημάτων. Αντίστοιχα, αυξήσεις θα
υπήρχαν και στα εκπτωτικά προγράμματα, με τις νέες τιμές για κάθε
εκπτωτικό πρόγραμμα και κατηγορία
οχήματος.

Κικίλιας:
Ο εμβολιασμός
είναι ζήτημα ζωής
και μας αφορά όλους

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού έστειλε
ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Σε
δήλωσή του αναφέρει ότι ο εμβολιασμός είναι ζήτημα ζωής και μας αφορά
όλους.
Όπως τονίζει, εμβολιασμός σημαίνει
προφύλαξη του ατόμου και ταυτόχρονα
προστασία του κοινωνικού συνόλου.
Αφορά όμως ιδιαίτερα εκείνους που
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού: παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα
με χρόνιες παθήσεις, εγκυμονούσες,
επαγγελματίες υγείας.
"Ως Υπουργός Υγείας, θα συνεργαστώ
μεθοδικά και στοχευμένα με φορείς της
επιστημονικής κοινότητας, για την επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης του
πληθυσμού και κυρίως για την εμπέδωση της εμβολιαστικής συνείδησης.
Θωρακίζουμε την υγεία μας, θωρακίζουμε τη ζωή μας".
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Κυβερνητική τροπολογία
για την «υπόθεση Ασπίς»

Τ

ροπολογία στη Βουλή με στόχο την ταχύτερη ικανοποίηση των δικαιούχων της
ΑΣΠΙΣ Πρόνοια μελετά να καταθέσει η κυβέρνηση, καθώς δέκα χρόνια μετά το
ηχηρό «λουκέτο» της εταιρείας (21 Σεπτεμβρίου 2009), οι ασφαλισμένοι είτε έχουν
εισπράξει «ψίχουλα», είτε δεν έχουν καν δει το… χρώμα του χρήματος.
Από πολιτικής άποψης, η σημερινή κυβέρνηση που προτείνει
το συνταξιοδοτικό σύστημα των
τριών πυλώνων, έχει κάθε λόγο
να ικανοποιήσει τα αιτήματα των
δικαιούχων της ΑΣΠΙΣ, οι οποίοι
ταλαιπωρούνται επί μια δεκαετία,
παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις όλων σχεδόν των κομμάτων.
Επιπλέον, η διευθέτηση του ζητήματος είναι προς όφελος του
κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που
ζητά την ανάληψη πρόσθετων
δραστηριοτήτων σε κομβικούς
τομείς για την κοινωνία και την οικονομία, όπως είναι η
σύνταξη (επαγγελματικά ταμεία), η υγεία (ΣΔΙΤ με κρατικά
νοσοκομεία) και υποχρεωτική κάλυψη κατοικιών έναντι
φυσικών καταστροφών.
Με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει οι δικαιούχοι της ΑΣΠΙΣ πρώτα να αποζημιωθούν από τον
εκκαθαριστή της εταιρείας και μόνο όταν ολοκληρωθεί η
εκκαθάριση (άγνωστο το πόσα χρόνια ακόμη θα διαρκέσει)
θα μπορούν να απευθυνθούν στο Εγγυητικό Κεφάλαιο
του κλάδου Ζωής.
Αν για παράδειγμα ένας ασφαλισμένος δικαιούται 10.000
ευρώ και λάβει αθροιστικά από τον εκκαθαριστή 2.000
ευρώ, τότε (άγνωστο σε πόσα χρόνια από σήμερα) θα μπορεί να ζητήσει από το Εγγυητικό Κεφάλαιο το 70% των

E-mail: iho@otenet.gr

υπόλοιπων 8.000 ευρώ.
Με βάση την συζητούμενη τροπολογία, θα δίδεται η δυνατότητα
παράλληλης αποζημίωσης των
δικαιούχων της ΑΣΠΙΣ τόσο από
τον εκκαθαριστή, όσο και από το
Εγγυητικό Κεφάλαιο. Κάτι τέτοιο,
αναμένεται να επισπεύσει σημαντικά το χρόνο αποζημίωσής τους.
Ακόμη όμως και αν ψηφιστεί
αυτή η τροπολογία, το Εγγυητικό Κεφάλαιο δεν διαθέτει σήμερα τη δυνατότητα να καταβάλει
άμεσα τα συνολικά ποσά στους
δικαιούχους. Ειδικότερα, με βάση
υπολογισμούς παραγόντων της αγοράς, το συνολικό ποσό
που θα πρέπει να δοθεί στους δικαιούχους υπολογίζεται
γύρω στα 350 εκατ. ευρώ, όταν η περιουσία της ΑΣΠΙΣ
εκτιμάται περίπου στα 70 εκατ. ευρώ. Άρα, το Εγγυητικό
Κεφάλαιο θα πρέπει να καταβάλει το 70% της διαφοράς
(350-70), δηλαδή γύρω στα 190-200 εκατ. ευρώ.
Όμως το Εγγυητικό φέρεται να διαθέτει σήμερα μόλις
72 εκατ. ευρώ, όπου γύρω στα 12 εκατ. θα κατευθυνθούν
στους δικαιούχους της International Life.
Υπάρχει λοιπόν ένα «άνοιγμα» γύρω στα 135 εκατ. ευρώ
που θα μπορούσε να καταβληθεί μέσω δανεισμού του
Εγγυητικού Κεφαλαίου από τις συστημικές τράπεζες.
Μάλιστα, υπάρχει ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει
τη δυνατότητα δανεισμού του Εγγυητικού.

H Eldorado Gold πήρε
τις άδειες για Σκουριές
και Ολυμπιάδα
Τις άδειες για Σκουριές και Ολυμπιάδα εξασφάλισε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας η Eldorado Gold, όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή που εξέδωσε αργά το βράδυ
της Τρίτης ο καναδικός όμιλος.
Ειδικότερα, η εταιρεία έλαβε άδεια για τον
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στις Σκουριές και για το μεταλλείο στην Ολυμπιάδα.
Ως προς τις Σκουριές, οι άδειες επιτρέπουν
την εγκατάσταση του μηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το οποίο θα αποπερατωθεί, ενώ θα
τοποθετηθούν επιπρόσθετες εγκαταστάσεις.
Στην Ολυμπιάδα, η άδεια επιτρέπει την εγκατάσταση ενός αναβαθμισμένου υποσταθμού
ρεύματος, όπως και την υλοποίηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων,
που αποτελούν τμήμα των ετήσιων, προγραμματισμένων εργασιών της Eldorado.
Υπενθυμίζεται ότι το υπ. Περιβάλλοντος είχε
δηλώσει πρόσφατα ότι ήταν θέμα ημερών η
έκδοση των αδειών.
Ο πρόεδρος και CEO της Eldorado Gold,
George Burns, εξέφρασε την ικανοποίηση
του για την ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης και σημείωσε ότι η επένδυση θα αποφέρει
σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία
και την τοπική κοινωνία. Αναλυτικά σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την
παραλαβή των πολυαναμενόμενων αδειών
που θα μας επιτρέψουν να προστατέψουμε
την επένδυση μας. Μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα
η συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα με
την ελληνική κυβέρνηση και προσβλέπουμε
σε μια εποικοδομητική συνεργασία με τα
αρμόδια υπουργεία. Πιστεύουμε ότι το έργο
στις Σκουριές προσφέρει σημαντική αξία
στους επενδυτές μας παρέχοντας οφέλη για
τις τοπικές κοινότητες και την ελληνική οικονομία, ενώ συμμορφώνεται με τα υψηλότερα
περιβαλλοντικά πρότυπα».

Απευθείας στις ιδιωτικές κλινικές
νοσοκομειακά ογκολογικά ΦΥΚ

Η Ελλάδα με Navtex δεσμεύει
τον ίδιο χώρο με την Τουρκία

Ξεκινά την προσεχή Πέμπτη η διευκόλυνση των χρονίως πασχόντων ασθενών, με
τη χορήγηση νοσοκομειακών ογκολογικών φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) των
ασφαλισμένων, απ’ ευθείας προς τις ιδιωτικές κλινικές, στο πλαίσιο υλοποίησης
της σχετικής κυβερνητικής δέσμευσης, με στόχο τη μείωση της ταλαιπωρίας των
ασθενών. Πλέον οι ιδιωτικές κλινικές θα συλλέγουν τις συνταγές των ασφαλισμένων
και θα λαμβάνουν τα νοσοκομειακά ογκολογικά φάρμακα κατά προτεραιότητα,
ώστε οι ασθενείς να μην ταλαιπωρούνται στις ουρές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για να παραλάβουν τα φάρμακά τους. Για την παραλαβή των ογκολογικών
φαρμάκων από τις ιδιωτικές κλινικές δεν θα υπάρχει καμία επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους. Το επόμενο στάδιο του σχεδιασμού του
υπουργείου Υγείας αφορά στην αύξηση των σημείων διανομής των εν λόγω ΦΥΚ
πανελλαδικά, ενώ θα ακολουθήσει και η δωρεάν διανομή ΦΥΚ κατ’ οίκον από
τον ΕΟΠΥΥ για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών.
Τις σχετικές ανακοινώσεις θα κάνουν ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κι ο
υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, σε εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΟΠΥΥ στην Πεύκη, με αφορμή
την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ των ιδιωτικών κλινικών και του ΕΟΠΥΥ.

Απάντηση στην συνεχιζόμενη προκλητικότητα της Αγκυρας η οποία εκδίδει
παράνομες Navtex δεσμεύοντας θαλάσσιες περιοχές τόσο στην Κυπριακή ΑΟΖ
όσο και στην περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο για πραγματοποίηση
ασκήσεων με αληθινά πυρά δίνει η Αθήνα. Από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας
υπήρξε άμεση απάντηση με νέα Navtex η οποία δεσμεύει τον ίδιο γεωγραφικό
χώρο την ίδια ημέρα (Τετάρτη 3/9) και την ίδια ώρα, έτσι ώστε το Ελληνικό Ναυτικό
να βρεθεί στη περιοχή και να πραγματοποιήσει ασκήσεις με πραγματικά πυρά.
Αρχικά η Αθήνα εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως η τουρκική Navtex είναι
άκυρη και στη συνέχεια, δέσμευσε την ίδια περιοχή με δική της NAVTEX: Ετσι,
αύριο έως τις 15:00 το μεσημέρι θεωρητικά υπάρχει η πιθανότητα να «συμπέσουν»
τα πολεμικά πλοία Ελλάδας και Τουρκίας στην ίδια περιοχή. Ωστόσο, από το
Πεντάγωνο τονίζουν πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί καθώς οι Τούρκοι
επιλέγουν κάθε φορά να μην εμφανιστούν στις συγκεκριμένες περιοχές. Την
ίδια ώρα οι γείτονες μας προχώρησαν σε νέο μπαράζ παραβιάσεων και σήμερα
στο Αιγαίο. Αμέσως μετά την πτήση του Τούρκου υπουργού Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ, ξεκίνησαν οι παραβιάσεις του εθνικού FIR 25 φορές ενώ υπήρξε και μια
εμπλοκή καθώς στον αέρα αμέσως βρέθηκαν τα ελληνικά μαχητικά.
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ΕΡΓΑΝΗ: 3.111 νέες θέσεις
εργασίας τον Αύγουστο
Θετικό ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων τον μήνα Αύγουστο του 2019, καθώς
σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ προκύπτει ότι τον προηγούμενο μήνα
δημιουργήθηκαν 3.111 περισσότερες νέες θέσεις
εργασίας σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό
των απολύσεων και των αποχωρήσεων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των
ροών μισθωτής απασχόλησης του Αυγούστου
2019, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε
195.425, ενώ οι αποχωρήσεις σε 192.314. Από
τις 192.314 συνολικά αποχωρήσεις, οι 91.936
προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι
100.378 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου
χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Από τα στοιχεία του συστήματος προκύπτει ότι
το ποσοστό των νέων προσλήψεων για το μήνα
Αύγουστο με συμβάσεις μερικής απασχόλησης
ανήλθε στο 56,91%, ενώ με συμβάσεις πλήρους εργασίας στο 43,91%. Για το σύνολο του
οκταμήνου, δηλαδή για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2019, οι προσλήψεις με μερική
απασχόληση ανήλθαν στο 52,71% του συνόλου
των νέων προσλήψεων, ενώ οι αντίστοιχες
θέσεις πλήρους εργασίας στις νέες προσλήψεις
περιορίστηκαν στο 47,29%. Από τη σύγκριση των
στοιχείων των δύο μηνών, Αύγουστος 2019 και
Αύγουστος 2018, προκύπτει αυξημένη επίδοση
κατά 10.859 περισσότερων θέσεων εργασίας
για τον Αύγουστο 2019 (θετικό ισοζύγιο 3.111
θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου
(-7.748) τον Αύγουστο του 2018 και η επίδοση
αυτή βασίζεται, κυρίως, στις νέες αναγγελίες
πρόσληψης που είναι περισσότερες του περσινού Αυγούστου κατά 8.265 προσλήψεις. Αξίζει,
επίσης, να σημειωθεί ότι η θετική επίδοση του
ισοζυγίου ροών του μηνός Αυγούστου είναι
η πρώτη θετική επίδοση αντίστοιχου μηνός
από τον Αύγουστο του 2014. Αθροιστικά για
την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2019, οι
αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.865.346
θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν
τις 1.580.460, εκ των οποίων οι 917.384 ήταν
αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου
χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου
και οι 663.076 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Έτσι,
το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης
του πρώτου οκταμήνου του έτους 2019 είναι
θετικό και διαμορφώνεται στις 284.886 νέες
θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη
επίδοση πρώτου οκταμήνου έτους από το 2001
μέχρι σήμερα. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα
του ισοζυγίου προσλήψεων – αποχωρήσεων
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στον ιδιωτικό τομέα
της οικονομίας, ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης
Βρούτσης, δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Το ιδιαίτερα θετικό ισοζύγιο ροών μισθωτής
απασχόλησης (+3.111) για το μήνα Αύγουστο του
2019 -το καλύτερο από το 2014- συνδυαστικά με
την υψηλότερη επίδοση οκταμήνου ταυτίζεται
με τον πρώτο μήνα διακυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας και αποτελεί επιβεβαίωση της αλλαγής του πολιτικού και οικονομικού κλίματος
που έχει επέλθει. Διαψεύδει όσους επιχειρηματολογούσαν ότι η απόσυρση του βάσιμου λόγου
απόλυσης θα έφερνε μεγάλο κύμα απολύσεων και κατάρρευση της αγοράς εργασίας.
Αντίθετα, το ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα του
Αυγούστου λειτούργησε υπέρ των εργαζομένων
καθώς οι προσλήψεις αυξήθηκαν. Τα ποιοτικά
στοιχεία της Εργάνη δείχνουν, μάλιστα, ότι οι
απολύσεις Αυγούστου 2019 είναι ευδιάκριτα
λιγότερες από τις απολύσεις του ίδιου μήνα για
το έτος 2018, καταρρίπτοντας τους αβάσιμους
ισχυρισμούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης
περί του αντιθέτου».

Die Welt:

Ελλάδα, η νέα κρυφή
αδυναμία των επενδυτών
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«Η

Ελλάδα αναδύεται όπως ο φοίνικας από τη στάχτη» σύμφωνα με τη Welt.
Η βελτιωμένη διεθνώς εικόνα της Ελλάδας ως χώρος επενδύσεων τους
λίγους μήνες διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι εμφανής κατά τη γερμανική
εφημερίδα, η οποία παίρνει ως αφορμή για το άρθρο της την πρόσφατη επίσκεψη του
Έλληνα πρωθυπουργού στο Βερολίνο.
«Επί χρόνια μία τέτοια επίσκεψη θα ήταν πρώτο θέμα,
όμως αυτήν τη φορά δεν άξιζε ούτε ένα πρωτοσέλιδο. Η
χειρότερη περίοδος της κρίσης χρέους έχει περάσει και η
ανησυχία για την τύχη της Αθήνας έχει καταλαγιάσει. Και
όχι μόνο αυτό, η Ελλάδα έχει στο μεταξύ γίνει η κρυφή
αδυναμία των επενδυτών» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο αρθρογράφος σημειώνει ως κρίσιμη αφετηρία ανάκτησης της εμπιστοσύνης την κατάργηση των capital
controls, από την 1η Σεπτεμβρίου, που επιβλήθηκαν
όταν στο απόγειο της κρίσης πανικοβλημένοι Έλληνες
έβγαζαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό για να τα σώσουν
από τη χρεοκοπία των ελληνικών τραπεζών. «Από τότε
οι επενδυτές σκέπτονταν τρεις φορές στο κεφάλι τους
εάν ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα… τώρα
όμως αυτό είναι παρελθόν».
Αλλά πώς έγινε εφικτό; «Με την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού
συστήματος, όπως φάνηκε από τις αποδόσεις του πενταετούς ομολόγου». Η Welt τονίζει, επίσης, και το απόθεμα
εμπιστοσύνης των αγορών στο μεγάλο ενδεχόμενο να
γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και
τα γρήγορα αντανακλαστικά του, όταν έγινε, για μεταρρυθμίσεις με την ψήφιση σειράς νομοθετημάτων, όπως
οι 120 δόσεις και η μείωση του ΕΝΦΙΑ. «Ο Μητσοτάκης
θέλει να επιτύχει μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης από
τις ιδιωτικοποιήσεις, ένας τομέας που η προηγούμενη
κυβέρνηση άφησε ανεκμετάλλευτο», επισημαίνεται.
Στο άρθρο γίνεται αναφορά στην επένδυση στο Ελληνικό και φιλοξενούνται δηλώσεις του Νίκολας Ροτ, του
ελβετικού τραπεζικού ομίλου REYL, ότι «ο συνολικός
όγκος επενδύσεων υπολογίζεται να φτάσει τα 8 δισ.

ευρώ. Η επένδυση σε αυτόν τον πρώτης τάξης χώρο θα
δημιουργήσει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας και
θα αποτελέσει νέα βιτρίνα της Ελλάδας, τόσο για τον
τουρισμό όσο και για την οικονομία».
Θετικά είναι τα σχόλια του Νίκολας Ροτ και για την επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά. «Η Ελλάδα δεν ξεπέρασε
μεν τον κίνδυνο, αλλά η κυβέρνηση φαίνεται ότι διαθέτει
ένα συνεκτικό σχέδιο και δείχνει αποφασισμένη να το
επιβάλει», δηλώνει στη γερμανική εφημερίδα. Πόσο
μακρόπνοα αποτελεσματικότητα θα έχουν αυτά; Η Welt
παραπέμπει στους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης
που διατηρούν «προσεκτική» στάση. Και αναφέρει ειδικά
τη Moody's, η οποία θεωρεί ότι ναι μεν η Ελλάδα έχει
κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις, «αλλά θα χρειαστεί ακόμη
πολύς χρόνος για την αναδιοργάνωση της διοίκησης ή
του τρόπου πληρωμής των λογαριασμών».
Σύμφωνα με τον Γιάκομπ Σουβάλσκι, αναλυτή του οίκου
αξιολόγησης Scope, που μιλά στη Welt, η οικονομία
πάσχει ακόμη από περιορισμούς που οφείλονται στην
κρίση, ενώ βελτιώσεις γίνονται με αργό ρυθμό. Ως περιορισμούς σημειώνει τα κόκκινα δάνεια. Ο κ. Σουβάλσκι θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί άμεση λύση για την
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Στο άρθρο, ο γερμανός
δημοσιογράφος μιλάει και για άλλα «βαρίδια», όπως η
μικρή ανταγωνιστικότητα σε τμήματα της οικονομίας,
η υψηλή ανεργία και η έξοδος εξειδικευμένων εργαζομένων από τη χώρα. Το συμπέρασμα; «Ο φοίνικας
φαίνεται ότι αναδύθηκε μερικώς από τις στάχτες, αλλά
θα διαρκέσει ακόμη μέχρις ότου αναδυθεί οριστικά»,
καταλήγει η εφημερίδα.

Οι άνθρωποι με προϋπάρχοντα καρδιαγγειακά προβλήματα ωφελούνται
περισσότερο από τους υγιείς, όταν
ασκούνται σωματικά και γενικότερα
ακολουθούν ένα ενεργητικό τρόπο
ζωής. Αυτό σύμφωνα με μια νέα νοτιοκορεατική επιστημονική μελέτη,
την πρώτη που κάνει αυτή τη συγκριτική διαπίστωση. Οι ερευνητές του
Εθνικού Πανεπιστημίου της Σεούλ,
με επικεφαλής τον καρδιολόγο δρα
Σανγκ-Γου Γεόνγκ, που έκαναν τη
σχετική ανακοίνωση στο Παγκόσμιο
Συνέδριο Καρδιολογίας στο Παρίσι
την Κυριακή, καθώς και σχετική ανακοίνωση στο περιοδικό European
Heart Journal της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, ανέλυσαν στοιχεία σε βάθος εξαετίας για σχεδόν
442.000 ανθρώπους με μέση ηλικία
60 ετών, από τους οποίους οι 131.600
είχαν καρδιαγγειακά προβλήματα
και οι υπόλοιποι όχι. Ανάλογα με τη
διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας κάθε συμμετέχοντος μέσα
στην εβδομάδα, υπολογίσθηκε ένα
«σκορ» σε μονάδες μεταβολικού ισοδύναμου (λεπτά ΜΕΤ ανά εβδομάδα). Για κάθε 500 λεπτά μεταβολικού
ισοδύναμου άσκησης, ο κίνδυνος
πρόωρου θανάτου μειωνόταν κατά
14% για τους καρδιαγγειακούς ασθενείς έναντι μόνο 7% για όσους δεν
είχαν καρδιαγγειακά προβλήματα.
Μεταξύ των ατόμων με καρδιαγγειακά προβλήματα, ο κίνδυνος πρόωρου
θανάτου για όσους έκαναν μόνο καθιστική ζωή και καθόλου άσκηση, ήταν
κατά μέσο όρο 27% μεγαλύτερος σε
σχέση με εκείνους που ασκούνταν
περισσότερο από όλους (τουλάχιστον
1.500 λεπτά ΜΕΤ ή μεταβολικού
ισοδύναμου την εβδομάδα). Για
όσους ασκούνταν έως 500 λεπτά
ΜΕΤ εβδομαδιαίως, ο κίνδυνος ήταν
μόνο κατά 8% αυξημένος.
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Πώς ο σινοαμερικανικός
«πόλεμος» ανοίγει
πληγές σε κάθε
γωνιά του πλανήτη
Ο κλιμακούμενος εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα
ανοίγει ολοένα και περισσότερες πληγές ανά τον πλανήτη. Δοκιμάζει τις
αντοχές αμερικανικών και κινεζικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πλήττει
τους βιομηχανικούς κολοσσούς της
Ασίας και λυγίζει τα εξαρτώμενα
από τις εξαγωγές εργοστάσια της
Ευρώπης.
Μετά την επιβολή νέων αμερικανικών
δασμών ύψους 15% σε κινεζικά αγαθά,
από ρούχα έως εργαλεία και ηλεκτρονικά είδη, την περασμένη Κυριακή
και την απόφαση του Πεκίνου να
επιβάλλει αντίποινα, βάζοντας στο
στόχαστρο την αμερικανική σόγια, το
αργό πετρέλαιο και τα φαρμακευτικά
προϊόντα, αλλά και να προσφύγει
στον ΠΟΕ κατά της Ουάσιγκτον, οι
όποιες ελπίδες για άμβλυνση της
αντιπαράθεσης χάθηκαν. Όλοι τώρα
κάνουν λόγο για μία παρατεταμένη
εμπορική κρίση, που δύσκολα θα
επιλυθεί πριν από τις προεδρικές
εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να εντείνει
τους φόβους για ύφεση σε μία παγκόσμια οικονηομία που ήδη εκπέμπει
πολλαπλά σήματα S.O.S. Αν και ο
Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ
Τραμπ, επιμένει στον ισχυρισμό του
ότι οι εμπορικοί πολέμοι κερδίζονται
εύκολα, η πραγματικότητα φαίνεται
να δικαιώνει εκείνους που προειδοποιούσαν πως όλοι θα βγουν χαμένοι
από μία τέτοια κατάσταση. Αλώβητη
δεν μπορεί να μείνει καμία οικονομία σε ένα έντονα διασυνδεδεμένο
παγκόσμιο σύστημα. Αλλά και οι
επιχειρήσεις και οι καταναλωτές των
ΗΠΑ που υποτίθεται θέλει ο Τραμπ
με την πολιτική του να προστατεύσει
πληρώνουν επίσης το τίμημα
Η μηνιαία έρευνα της Wall Street
Journal έδειξε ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ υποχώρησε τον Αύγουστο στα χαμηλότερα επίπεδα από
το Νοέμβριο του 2012. Το ποσοστό
των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι
περιμένουν επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών μέσα στους επόμενους
δώδεκα μήνες αυξήθηκε στο 40% από
μόλις 29% τον Ιούλιο και 23% πριν
από ένα χρόνο.
Στην Ευρώπη η Γερμανία, η Βρετανία
και η Ιταλία βρίσκονται στο χείλος της
ύφεσης και ο μεταποιητικός κλάδος
συνολικά στην ήπειρο συρρικνώνεται
εδώ και μήνες. Στην Ιαπωνία οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεταποιητικών βιομηχανιών έκαναν βουτιά 6,9%
το διάστημα Απριλίου- Ιουνίου. Στη
Νότια Κορέα οι εξαγωγείς υποφέρουν
με τις πωλήσεις τους προς την Κίνα
να κάνουν βουτιά 21,3% τον Αύγουστο
σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό
μήνα και τις συνολικές εξαγωγές να
μειώνονται 13,6%.

Βρετανία:

Το κοινοβουλευτικό ράπισμα
στον Τζόνσον και ο γρίφος
των εκλογών

Σ

ε αχαρτογράφητα νερά βρίσκεται η Βρετανία, μετά την ήττα του Μπόρις Τζόνσον στην
ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων, που αναδεικνύεται σε θρυαλλίδα εξελίξεων
εν μέσω της πολιτικής θύελλας για το Brexit.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ηττήθηκε επί του σχεδίου
νόμου για την αποτροπή της αποχώρησης χωρίς συμφωνία
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
γεγονός που τον εξώθησε να ανακοινώσει ότι θα ζητήσει
σήμερα να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές.
Το κείμενο εγκρίθηκε με 328 ψήφους (301 κατά) από μέλη
των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και 21 στελέχη
των Συντηρητικών, παρά την προειδοποίηση που είχαν
δεχθεί πως αν αψηφούσαν την κομματική γραμμή, θα
αποπέμπονταν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Τόρις
και θα στερούνταν τη δυνατότητα να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα να εκλεγούν. Η Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε
ότι θα τεθούν εκτός Συντηρητικού κόμματος.
Τρία χρόνια και πλέον αφότου οι ψηφοφόροι ενέκριναν
σε δημοψήφισμα την αποχώρηση από την Ε.Ε., η ήττα
του Τζόνσον διατηρεί τον γόρδιο δεσμό του Brexit άλυτο.
Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν πάντα ανοικτά, από τη
θυελλώδη έξοδο χωρίς συμφωνία ως την πλήρη εγκατάλειψη του εγχειρήματος. Η χθεσινή εξέλιξη πάντως ήταν
απλά το πρώτο εμπόδιο που καλούνταν να ξεπεράσουν
οι κοινοβουλευτικοί, που ανέκτησαν τον έλεγχο της νομοθετικής ατζέντας. Σήμερα, θα κληθούν ψηφίσουν επί
σχεδίου νόμου που θα αναγκάσει τον Τζόνσον να ζητήσει
από την Ε.Ε. αναβολή του Brexit για τρίτη φορά, ως την
31η Ιανουαρίου 2020, εκτός εάν εγκριθεί συμφωνία για τους
όρους και τον τρόπο της αποχώρησης νωρίτερα.
Σε περίπτωση έγκρισης του κειμένου αυτού, ο Τζόνσον
θα βρεθεί σε θέση όμοια με εκείνη της προκατόχου του,
Τερέζα Μέι, η οποία δεν κατάφερε σε καμία από τις τρεις
προσπάθειές της να εξασφαλίσει την υποστήριξη της
Βουλής των Κοινοτήτων που απαιτείτο για να εγκριθεί η
Συμφωνία Αποχώρησης που η κυβέρνησή της διαπραγματευόταν επί δυόμισι χρόνια με την Ε.Ε..
Ο Τζόνσον τη διαδέχθηκε πριν από έξι εβδομάδες, διαβεβαιώνοντας ότι η πιο δυναμική προσέγγισή του θα ανάγκαζε
τις Βρυξέλλες να κάνουν παραχωρήσεις, κι άρα η νέα
συμφωνία θα ικανοποιούσε το βρετανικό κοινοβούλιο. Σε
διαφορετική περίπτωση, διεμήνυε ότι θα προχωρούσε στο
σενάριο του no-deal Brexit, του διαζυγίου χωρίς συμφωνία.
Ανάμεσα στους 21 αντάρτες των Συντηρητικών που είναι
πλέον αντιμέτωποι με την αποπομπή τους από τις τάξεις
του κόμματος είναι ο Νίκολας Σόουμς, εγγονός του ηγέτη
της Βρετανίας την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Ουίνστον Τσόρτσιλ, καθώς και δύο πρώην υπουργοί Οικονομικών, οι Φίλιπ Χάμοντ και Κένεθ Κλαρκ.
«Δεν θέλω εκλογές, αλλά εάν τα μέλη της Βουλής των
Κοινοτήτων ψηφίσουν αύριο υπέρ της αναστολής των
διαπραγματεύσεων και ακόμη μιας ανούσιας αναβολής
του Brexit, πιθανόν για χρόνια, τότε αυτός είναι ο μόνος
τρόπος να λυθεί αυτό», είπε ο Τζόνσον μετά την ψηφοφορία.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι καταθέτουμε απόψε πρόταση»
για την προκήρυξη εκλογών, συμπλήρωσε.
Oι αντίπαλοι του Τζόνσον υποστηρίζουν πως θέλουν να
τον εμποδίσουν να παίξει «ρώσικη ρουλέτα» με την οικονομία μιας χώρας που χαρακτηριζόταν άλλοτε πυλώνας
και υπόδειγμα οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας
στη Δύση. Όπως επισημαίνουν, τίποτε δεν δικαιολογεί την
ανάληψη των κινδύνων που συνεπάγεται το no-deal Brexit,
δηλαδή της διακοπής μέσα σε μια νύχτα όλων των δεσμών

με τη μεγαλύτερη αγορά για τις βρετανικές εξαγωγές και
της εξάρθρωσης της βρετανικής οικονομίας.
Ο Τζόνσον, από την πλευρά του, διατείνεται πως οι πολέμιοι
της προσέγγισής του θέλουν η Βρετανία να παραδοθεί στην
Ε.Ε., την ώρα που προσπαθεί να εξασφαλίσει καλύτερους
όρους για το διαζύγιο απειλώντας ότι η χώρα θα φύγει
χωρίς συμφωνία. Πριν από την ψηφοφορία, ξεκαθάρισε
πως δεν θα αποδεχθεί «ποτέ» το να ζητηθεί νέα αναβολή.
«Το κοινοβούλιο είναι στα πρόθυρα του να καταστρέψει
όποια συμφωνία μπορεί να καταφέρναμε να κλείσουμε με
τις Βρυξέλλες» καθώς «η αυριανή [σημερινή] ψηφοφορία
θα παραδώσει τον έλεγχο των διαπραγματεύσεων στην
Ε.Ε.», κατήγγειλε.
Η κυβέρνηση του Τζόνσον θα ζητήσει να διεξαχθεί ψηφοφορία για την πρότασή της να προκηρυχθούν πρόωρες
βουλευτικές εκλογές, πιθανότατα την 14η Οκτωβρίου. Αν
πράγματι διεξαχθούν, ο νέος ηγέτης των Συντηρητικών
θα αναμετρηθεί σε αυτές με τον ηγέτη των Εργατικών
(αξιωματική αντιπολίτευση), Τζέρεμι Κόρμπιν.
Εν μέσω της πολιτικής θύελλας του Brexit, ωστόσο, είναι
κάθε άλλο παρά σαφές το εάν η αντιπολίτευση θα εγκρίνει
την προκήρυξη εκλογών. Για να περάσει η πρόταση χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Βουλή των Κοινοτήτων
των 650 μελών.
Ο Κόρμπιν ζητούσε εδώ και καιρό εκλογές, που θεωρεί τον
καλύτερο δρόμο για να αρθεί το αδιέξοδο, ωστόσο πολλοί
μεταξύ όσων επιδιώκουν να αποτραπεί το διαζύγιο χωρίς
συμφωνία προειδοποιούν πως ο Τζόνσον θα επιδιώξει οι
εκλογές να γίνουν σε χρόνο που θα εμποδίζει το κοινοβούλιο να αποτρέψει το Brexit την 31η Οκτωβρίου με ή
χωρίς συμφωνία.
Μετά τη χθεσινή ψηφοφορία, ο Κόρμπιν τόνισε πως εάν
ο Τζόνσον θέλει εκλογές, είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει πρώτα την αναβολή του διαζυγίου, η συζήτηση και η
ψηφοφορία επί της οποίας θα διεξαχθεί σήμερα.
Το δημοψήφισμα του 2016 αποκάλυψε ένα βαθιά διχασμένο
Ηνωμένο Βασίλειο, βάζοντάς το σε διαδικασία ενδοσκόπησης για πολλά ζητήματα: από τη μετανάστευση ως τον
καπιταλισμό, την αυτοκρατορία, την Ένωση, το τι σημαίνει
σήμερα η βρετανική ταυτότητα. Πυροδότησε επίσης σφοδρές εμφύλιες συγκρούσεις και στα δύο μεγάλα κόμματα,
με δεκάδες κοινοβουλευτικούς να ορκίζονται ότι θα βάλουν
τις τύχες της χώρας πάνω από την πίστη τους στο κόμμα
τους. Την Τρίτη ο Τζόνσον έχασε την πλειοψηφία των
εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων: ο Φίλιπ Λι, μέχρι χθες
βουλευτής των Τόρις, μεταπήδησε στους Φιλελεύθερους
Δημοκράτες.
Την ίδια ώρα, οι φόβοι για το Brexit χωρίς συμφωνία
κλιμακώνονται στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έκρινε πως είναι ολοένα περισσότερο «ευκρινής πιθανότητα». Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν
προεξόφλησε πως είναι το πιθανότερο σενάριο.
Σε έγγραφό της που περιήλθε σε γνώση του Reuters, η
Κομισιόν εισηγείται να προσφερθεί οικονομική βοήθεια
σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και αγρότες σε περίπτωση
που το σενάριο γίνει πραγματικότητα. Επαναλαμβάνει
ακόμη την εκτίμησή της πως το Brexit χωρίς συμφωνία
θα πλήξει πολύ πιο σκληρά την οικονομία της Βρετανίας
από ό,τι αυτή της ΕΕ.
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Νέος πυλώνας του ΝΑΤΟ
η Πολωνία
Σχεδόν επιδεικτική υπερηφάνεια αισθάνονταν επί εβδομάδες κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Πολωνία, καθώς ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει
ότι θα επισκεφθεί τη Βαρσοβία- για δεύτερη
φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων
του- προκειμένου να δώσει το παρών, την
περασμένη Κυριακή, στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 80 χρόνια από την έναρξη του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο την τελευταία
στιγμή η επίσκεψη ακυρώθηκε με αιτιολογία
την έλευση του τυφώνα "Ντόριαν" στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Αντί του προέδρου
Τραμπ το παρών έδωσε ο αντιπρόεδρος Μάικ
Πενς. Οι καλεσμένοι προέρχονταν όλοι από
τη Δύση. Η Ρωσία δεν έλαβε καν πρόσκληση.
Αλλά και στο ίδιο το "δυτικό στρατόπεδο"
είναι εμφανείς οι διαφορές όσον αφορά τις
σχέσεις με τη Βαρσοβία.
Ενώ οι σχέσεις με τη γειτονική Γερμανία
επισκιάζονται από το αίτημα περί πολεμικών
επανορθώσεων- το οποίο εξέφρασε ευθέως
ο πρόεδρος της χώρας Αντρέι Ντούντα το
περασμένο Σαββατοκύριακο- με την Ουάσιγκτον εκδηλώνεται σύμπτωση απόψεων
σε πολλά ζητήματα, για παράδειγμα στην
επιφυλακτική στάση απέναντι στους μετανάστες ή στην κριτική απέναντι στον αγωγό
φυσικού αερίου North Stream, ο οποίος
θα συνδέει Ρωσία και Γερμανία. Για τους
Πολωνούς, εγγυήσεις ασφάλειας απέναντι
στις διαθέσεις της Μόσχας δεν παρέχουν οι
υπόλοιποι Ευρωπαίοι, αλλά μόνον οι ΗΠΑ.
"Είναι λογικό να αναζητούμε έναν εταίρο, ο
οποίος πραγματικά διαθέτει τη στρατιωτική
ισχύ που χρειάζεται για να εφαρμόσει στην
πράξη το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ",
λέει στην Deutsche Welle η Μπεάτα Γκούρκα-Βίντερ, στέλεχος του Ινστιτούτου PISM
της Βαρσοβίας, που χρηματοδοτείται από το
πολωνικό κράτος. Η ίδια θεωρεί ότι η ρήτρα
αλληλεγγύης της Ατλαντικής Συμμαχίας που
κατοχυρώνεται στο άρθρο 5, ευτελίζεται σε
απλή διακήρυξη όταν δεν συνοδεύεται από
αντίστοιχη στρατιωτική παρουσία. Γι αυτό,
επισημαίνει, οι ΗΠΑ είναι η μοναδική χώρα,
την οποία μπορεί κανείς να εμπιστευθεί σε
περίπτωση σοβαρού κινδύνου, ενώ οι Ευρωπαίοι εταίροι στο ΝΑΤΟ έχουν επανειλλημμένα αποδείξει ότι δεν διαθέτουν την
ικανότητα για συντονισμένη δράση.
Για τους Πολωνούς ο μεγαλύτερος κίνδυνος
προέρχεται από τον ανατολικό τους γείτονα,
τη Ρωσία. Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Βαρσοβία επενδύει
τεράστια ποσά στον εκσυγχρονισμό των
ενόπλων δυνάμεων. Το 2018 επισφράγισε
τη μεγαλύτερη αμυντική συμφωνία στην
ιστορία της χώρας, αγοράζοντας από τις ΗΠΑ
συστήματα αμυντικών πυραύλων "Πάτριοτ"
έναντι 4,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τον
Φεβρουάριο του 2019 παρήγγειλε αυτοκινούμενα συστήματα εκτόξευσης πολλαπλών
ρουκετών Himars, αξίας 365 εκατομμυρίων
δολαρίων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την αγορά 32 αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F35. O
Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επαινεί την
Πολωνία, καθώς είναι μία από τις λίγες χώρες
που εκπληρώνουν τον νατοϊκό στόχο για αύξηση αμυντικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ,
προτίθεται μάλιστα να τις αυξήσει στο 2,5%
ως το 2030. Κατ' αυτόν τον τρόπο η Πολωνία επιχειρεί να προσελκύσει περισσότερες
αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο
έδαφός της.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ζημιές 683 εκατ. ευρώ
για τη ΔΕΗ
από το λιγνίτη
H ΔΕΗ έχει συσσωρεύσει ζημιές
ύψους 683 εκατομμυρίων ευρώ από τη
λειτουργία των λιγνιτικών της μονάδων
στο διάστημα από τον Ιανουάριο
του 2016 ως τον Ιούνιο του 2019, ενώ
αν δεν προχωρήσει η "απόσυρση"
λιγνιτικών μονάδων (την οποία πάντως
έχει αναγγείλει η κυβέρνηση και η νέα
διοίκηση της ΔΕΗ) τότε τα επόμενα
3,5 χρόνια η λιγνιτική βιομηχανία θα
συσσωρεύσει ζημιές της τάξης του
1,3 δισ. ευρώ, αναφέρει η έκθεση του
περιβαλλοντικού think tank "Green
Tank" που παρουσιάστηκε χθες.
Παρουσιάζοντας την έκθεση, ο κ.
Νίκος Μάντζαρης, αναλυτής πολιτικής
για την ενέργεια και το κλίμα ανέφερε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα έχει
ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου, με
χρηματοδότηση από την ΕΕ, μελέτη
για τη μετάβαση στις μεταλιγνιτική
εποχή των περιοχών που βασίζουν
μεγάλο μέρος της οικονομικής τους
δραστηριότητας στο λιγνίτη. Η μελέτη
διεξάγεται στην Πτολεμαΐδα και την
περιοχή της Σηλεσίας στην Πολωνία.
Μια από τις εναλλακτικές που εξετάζονται όπως ανέφερε ο κ. Μάντζαρης
είναι η αποθήκευση ενέργειας που
παράγεται από ΑΠΕ σε μορφή θερμικής ενέργειας και η μετατροπή της
εκ νέου σε ηλεκτρισμό με χρήση των
γεννητριών των λιγνιτικών μονάδων
όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Το
μοντέλο αυτό, ανέφερε ο ίδιος, θα
μπορούσε να εξεταστεί και για την υπό
κατασκευή μονάδα "Πτολεμαΐδα 5"
την οποία χαρακτήρισε ως "ένα λάθος
που κοστίζει 1,5 δισ. ευρώ" καθώς όπως
υποστήριξε η μονάδα δεν θα είναι
κερδοφόρα και θα πρέπει να ληφθούν
μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών.
Το "Green Tank" προτείνει την απόσυρση 9 λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και
συγκεκριμένα:
-Των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών
Καρδιάς και Αμυνταίου (συνολικά
6 μονάδες) η οποία θα μειώσει τις
ζημιές κατά 600 εκατ. ευρώ τα επόμενα 3,5 χρόνια. Όπως αναφέρεται
στη μελέτη η απόσυρση Καρδιάς και
Αμυνταίου επιβάλλεται και από το
γεγονός ότι έχουν υπερβεί το χρονικό
όριο των 17.500 ωρών λειτουργίας που
προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. Η
Κομισιόν έχει απευθύνει προειδοποοητική επιστολή προς τη χώρα μας για το
γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση
παρέτεινε τη λειτουργία του Αμυνταίου και δύο μονάδων της Καρδιάς στις
32.000 ώρες. Η απώλεια της παραγόμενης ενέργειας μπορεί να καλυφθεί
από τις λοιπές λιγνιτικές μονάδες.
-Των μονάδων 1 και 2 του Αγ.Δημητρίου
και 4 Μεγαλόπολης εφόσον καλυφθεί
το κενό στην παραγωγή ρεύματος.
Στην περίπτωση αυτή οι ζημιές μειώνονται κατά 66%.
Ο κ. Μάντζαρης σημείωσε ότι η ζημιά
της ΔΕΗ από το λιγνίτη (683 εκατ.)
είναι συγκρίσιμη με τη ζημιά που
υπέστη από τις δημοπρασίες λιγνιτικής
και υδροηλεκτρικής παραγωγής (600
εκατ.).

Ξεκινά η υλοποίηση
του δικτύου υδατοδρομίων
του Νοτίου Αιγαίου

Τ

η σύμβαση ανάδειξης αναδόχου για την αδειοδότηση 20 συνολικά υδατοδρομίων, σε 19
νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπέγραψαν σήμερα Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος
Χατζημάρκος και οι εκπρόσωποι τριών εταιρειών που συνθέτουν το ανάδοχο σχήμα με
την επωνυμία "Υδατοδρόμια Νοτίου Αιγαίου", το οποίο προέκυψε μετά από διεθνή διαγωνισμό.

Με αυτόν τον τρόπο, το πλέον φιλόδοξο εγχείρημα της Περιφερειακής Αρχής και προσωπικά του Περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, της δημιουργίας
του μεγαλύτερου δικτύου υδατοδρομίων στη χώρα και διεθνώς, εισέρχεται στο στάδιο της υλοποίησης, μετά από πέντε
χρόνια επίπονης και κοπιώδους προσπάθειας, λόγω του
παρωχημένου θεσμικού πλαισίου και άλλων κωλυμάτων που
τεχνηέντως δημιουργήθηκαν στην πορεία, όπως σημειώνει
η Περιφέρεια σε σχετική ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι το σχήμα αποτελείται από τις εταιρείες Ελληνικά Υδατοδρόμια και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο
της, Τάσο Γκόβα, Hellenic Seaplanes, που εκπροσωπείται
από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νίκο Χαραλάμπους και τη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Optimum
Value, που εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
Θεοφάνη Καραγιάννη.
Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν επίσης ο
Δρ Άγγελος Βλάχος μέλος του ΤΑΙΠΕΔ και Συντονιστής
του νευραλγικού έργου αδειοδότησης και ανάπτυξης του
Δικτύου Υδατοδρομίων καθώς και ο Δήμαρχος Ρόδου,
Αντώνης Καμπουράκης.
Αντικείμενο της σύμβασης ύψους €480.200,00, είναι η
ανάδειξη αναδόχου για την Αδειοδότηση Υδατοδρομίων
ΠΝΑΙ, ο οποίος αναλαμβάνει την διαδικασία του Τεχνικού
Φακέλου που θα υποβληθεί αρμοδίως για την αδειοδότηση
είκοσι συνολικά υδατοδρομίων, 11 στα Δωδεκάνησα και 9
στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στα εξής νησιά: Ρόδος (2
υδατοδρόμια), Χάλκη, Σύμη, Τήλος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Αγαθονήσι, Νίσυρος, Αστυπάλαια, Κάσος, Μύκονος,
Σαντορίνη, Κύθνος, Κέα, Άνδρος, Σίκινος, Σέριφος, Δονούσα
και Ανάφη.
Το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που τίθεται για την ολοκλήρωση της υποδομής των 20 υδατοδρομίων, είναι 18 μήνες.
Σημειώνεται ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για
8 ακόμη υδατοδρόμια στα νησιά Κάλυμνο, Λέρο, Λειψούς,
Σύρο, Πάρο, Νάξο, Μήλο και Αμοργό, των οποίων οι μελέτες
είναι προχωρημένες και αναμένεται να υποβληθούν προς
αδειοδότηση μέχρι το τέλος του έτους. Ακόμη 4 υδατοδρόμια
έχουν προηγηθεί αυτοτελώς σε Ίο, Τήνο, Σίφνο και Πάτμο,
ενώ στο δίκτυο θα προστεθεί προσεχώς και το υδατοδρόμιο
της Κω, μετά από συνεννόηση του νέου Δημάρχου, Θεοδόση
Νικηταρά με τον Περιφερειάρχη, δεδομένου ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή της Κω δεν εξεδήλωσε σχετικό ενδιαφέρον.
Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, σε δηλώσεις
του στα ΜΜΕ, ενώπιον των οποίων υπεγράφη η σύμβαση,
εξέφρασε την ικανοποίηση και την αισιοδοξία του για την

εξέλιξη αυτή, η οποία συμπίπτει με την έναρξη της δεύτερης
θητείας του στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπενθύμισε
ότι η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου υδατοδρομίων
στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ήταν ο πρώτος μεγάλος και
φιλόδοξος στόχος που ο ίδιος έθεσε ήδη από το ξεκίνημα της
πρώτης του θητείας, τον Σεπτέμβριο του 2014.
"Τότε ήμουν μόνος μου. Δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο το
κλίμα το 2014. Στην πορεία, το κλίμα αντιστράφηκε τελείως
και εκείνοι που με κατηγορούσαν ως αιθεροβάμονα, άρχισαν
να ρωτούν γιατί τα υδατοδρόμια καθυστερούν. Άλλη μια
μεγάλη ιστορία ενός project που δείχνει γιατί αυτή η χώρα
βρέθηκε στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα" ανέφερε
και πρόσθεσε: "Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι μια αισιόδοξη
μέρα η σημερινή, πρωτίστως για μας τους νησιώτες, αλλά
και για όλη τη χώρα. Μια μέρα που στέλνει το μήνυμα ότι τα
πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα εάν με καθαρό μυαλό,
πίστη και επιμονή υπηρετήσεις όλους τους στόχους. Χρειάστηκε να δουλέψουμε χρόνια, χρειάστηκε να ξεπεράσουμε
απίθανα εμπόδια. Κάποια ήταν αναμενόμενα, κάποια ήταν
εντελώς παράλογα. Δεν το βάλαμε κάτω ποτέ. Τα υδροπλάνα
που πετούσαν κάποτε στα νησιά μας, τις δεκαετίες του 1920
και του 1930, ξένων αεροπορικών εταιρειών τότε, θα πετάξουν
ξανά στο Νότιο Αιγαίο. Το δίκτυο των υδατοδρομίων που
ονειρευτήκαμε θα υλοποιηθεί και μέσα σε αυτή τη θητεία
θα μπορέσουμε και εμείς και οι νησιώτες και η χώρα ολόκληρη να απολαύσει μια νέα προοπτική, που για μας, στα
μεγάλα νησιά, μπορεί να αποτελεί μια πρόσθετη δυνατότητα
μετακίνησης, αλλά για ορισμένα νησιά είναι κάτι που θα
ανατρέψει τα δεδομένα τους. Δεν θα επιτρέψω με τίποτα
αυτή η ευκαιρία να χαθεί. Τα υδροπλάνα θα πετάξουν στα
νησιά μας το συντομότερο δυνατόν. Εύχομαι όλοι να ζήσουν
την ικανοποίηση αυτού που τήρησε την υπόσχεση του, αυτή
που εγώ αισθάνομαι σήμερα".
Ο κ. Χατζημάρκος, εν συνεχεία ευχαρίστησε τον Δήμαρχο
Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη για την παρουσία του και την
στήριξή του στο εγχείρημα: "Ευχαριστώ τον Δήμαρχο της
Ρόδου, κ. Καμπουράκη, που είναι εδώ σήμερα. Η παρουσία του με κάνει ακόμη πιο αισιόδοξο γιατί ο πρώτος και ο
δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, συνεργαζόμενοι, μπορούν
να δώσουν υπέροχα αποτελέσματα στην κοινωνία. Αν δεν
είχε προηγηθεί η συνεννόηση με τον πρώτο βαθμό, δεν θα
είχαμε φτάσει ως εδώ. Η εγγύηση της συνέχισης της καλής
συνεργασίας είναι η παρουσία του δημάρχου σήμερα εδώ
και τον ευχαριστώ γι΄αυτό. ".

Tο μυστήριο και οι προοπτικές με το Kατάρ
Tις τελευταίες ημέρες, έγινε talk of the... business town: H μεγαλύτερη θαλαμηγός του κόσμου, το βασιλικό megayacht του
Kατάρ, Al Mirqab, είχε δέσει αρόδου στον Aργολικό Kόλπο. Aπό τη στεριά, απογειώθηκε ένα ελικόπτερο, το οποίο μετέφερε
στο πλωτό παλάτι έναν σημαντικό επισκέπτη. Ποιος μπορεί να ήταν; Oι φήμες οργίαζαν. Iδιοκτήτης, πιλότος και επιβάτης του
ελικοπτέρου, ήταν ο εφοπλιστής Mάριος Hλιόπουλος. O ιδιοκτήτης της Seajets -ο οποίος είναι... μανιώδης πιλότος ελικοπτέρων- προσγειώθηκε στο Al Mirqab, για να συναντηθεί με τον πρώην εμίρη και ξάδερφο του σημερινού εμίρη του Kατάρ, σεΐχη
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. O Al Thani, ο οποίος κατέχει σήμερα θέση υπουργού Eξωτερικών της χώρας, διατηρεί
φιλικές σχέσεις με τον Έλληνα εφοπλιστή, όπως άλλωστε και όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Tο ερώτημα, βέβαια,
είναι το τι μπορεί να συζήτησαν οι δύο άνδρες, πριν ο σεΐχης συνεχίσει την κρουαζιέρα του, η οποία κατέληξε στη Σκιάθο.
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Νέος «εμφύλιος» στην
οικογένεια Μυλωνά
Στην αμερικανική ταινία - ορόσημο
«Κράμερ εναντίον Κράμερ», το ζευγάρι
Tedd και Joanna Kramer επιδίδονται σε
έναν αδυσώπητο μεταξύ τους πόλεμο για
το παιδί τους. Στην πραγματικότητα, η
ζωή του Ελληνοαμερικανού μεγιστάνα
της ναυτιλίας Σπύρου Μυλωνά, ξεπερνά
το σενάριο, αφού... όλοι είναι εναντίον
όλων. Γιατί, την τελευταία διετία, ο 90χρονος κροίσος της Ionian Management,
υπέβαλε αγωγή εναντίον της συζύγου
του, Αντωνίας, στη συνέχεια την απέσυρε,
λέγοντας ότι οι δύο κόρες του, Σοφία και
Claire, μαζί με τον δικηγόρο του, την
υπέβαλαν πίσω από την πλάτη του. Τώρα,
ο Μυλωνάς αρνείται να πληρώσει το χρέος της συζύγου του στην εφορία, ύψους
2,27 εκατ. δολαρίων, με τον αμερικανικό
Τύπο να αναφέρει ότι το ζευγάρι είναι εν
διαστάσει, σε αντίθεση με ό,τι κατέθεσε πρόσφατα σε δικαστήριο η Αντωνία
Μυλωνά.
Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας άλλος
μεγιστάνας. Ο επί δεκαετίες επιστήθιος φίλος του Μυλωνά και διαχειριστής
της περιουσίας του εφοπλιστή (η οποία
υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 500 εκατ.
δολάρια), Τζον Κατσιματίδης. Ο οποίος
και αποκάλυψε ότι ο Σπύρος Μυλωνάς
δεν έχει την πρόθεση να βοηθήσει την -εν
διαστάσει, όπως φαίνεται- σύζυγό του να
πληρώσει το χρέος προς το... αδυσώπητο
αμερικανικό IRS.
Τις προηγούμενες ημέρες, η αμερικανική
Υπηρεσία Εσωτερικής Φορολόγησης
Εισοδημάτων, Internal Revenue Service,
θυροκόλλησε στο διαμέρισμα της 64χρονης Αντωνίας Κοτοβού- Μυλωνά, στο
Μανχάταν, έγγραφο για σώρευση οφειλών ύψους 2,27 εκατ. δολαρίων. Είναι το
ίδιο διαμέρισμα, αξίας 4,25 εκατ. δολαρίων, το οποίο της είχε δωρίσει, κάποια
χρόνια πριν, ο Σπύρος Μυλωνάς. Όμως,
με την IRS να απειλεί με κατάσχεση,
φαίνεται πως ο επί 20 έτη σύζυγός της,
δεν δηλώνει «παρών» για να βοηθήσει.
Αυτό, το επιβεβαιώνει και ο μακροχρόνιος φίλος και σύμβουλός του, Τζον Κατσιματσίδης. Μιλώντας στη New York
Post, o δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι ο Μυλωνάς δεν
είναι πρόθυμος να τη βοηθήσει με το
φορολογικό της χρέος. «Δεν είναι ευθύνη
του Σπύρου», είπε ο Κατσιματίδης.
«Είμαι ο οικονομικός διαχειριστής του και
δεν έχω εξουσιοδοτήσει τους συνεργάτες
του Σπύρου να πληρώσουν τα χρέη τής
εν διαστάσει συζύγου του στην Εφορία.
Είναι δική της ευθύνη, σύμφωνα με τη
σύμβαση γάμου. Κάνουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις και οι δηλώσεις του
Σπύρου είναι ενημερωμένες».
Η “Post”, όπως και άλλες αμερικανικές
και βρετανικές εφημερίδες, αναφέρουν
πως η υγεία του Μυλωνά είναι εύθραυστη
και ότι το ζευγάρι δεν έχει πάρει ακόμα
διαζύγιο, αλλά είναι σε διάσταση. Το τελευταίο, βέβαια, έρχεται σε σύγκρουση
με τα όσα κατέθεσε πρόσφατα σε αμερικανικό δικαστήριο η Αντωνία Κοτοβού
- Μυλωνά, η οποία δήλωσε ότι ζουν μαζί.
Το βέβαιο είναι ότι οι δυο τους συνεχίζουν
να είναι συμμέτοχοι στην εταιρία real
estate, Axia, την οποία ίδρυσαν μαζί.
Αλλά τα χρέη του καθενός, ανήκουν στον
καθένα...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ
για την Φουρλής
το 1ο εξάμηνο
Ζημιογόνο ήταν το το 1ο εξάμηνο για
τον Όμιλο FOURLIS, καθώς οι ζημιές
προ φόρων ανήλθαν σε €1,0 εκατ. ενώ
σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ
φόρων ανήλθαν σε €0,6 εκατ. έναντι
κερδών €0,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο
του 2018. Την ίδια ώρα οι πωλήσεις
207,3 εκατ. ευρώ έναντι 202,1 εκατ. το
πρώτο εξάμηνο του 2018 αυξημένες
κατά 2,6% παρουσίασε ο Όμιλος
FOURLIS. Τα ενοποιημένα κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν σε €23,2 εκατ.,
μετά την εφαρμογή του προτύπου
IFRS 16. Το συγκρίσιμο EBITDA
ανήλθε σε €13,1 εκατ. έναντι €12,8
εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και
επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις
€ 132,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του
2019 αυξημένες κατά 1,6% σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2018
(€ 130,8 εκατ.). Oι πωλήσεις στην
Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,3%, ενώ
στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά 4,9% συγκρινόμενες
με το πρώτο εξάμηνο του 2018. Το
EBITDA το πρώτο εξάμηνο του 2019
ανήλθε στα € 12,4 εκατ. Το συγκρίσιμο
EBITDA, ανήλθε σε € 8,9 εκατ. έναντι
€ 8,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του
2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν
σε € 0,7 εκατ. Σήμερα, λειτουργούν
συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από
αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο,
και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης
λειτουργούν 10 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ.
Έξι από αυτά στην Ελλάδα, τρία στην
Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο, με τα
Pick-up-Point στην Καλαμάτα και στη
Λεμεσό να έχουν λειτουργήσει πιο
πρόσφατα. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό
ρυθμό και στις τρείς χώρες Ελλάδα,
Βουλγαρία και Κύπρο. Στη λιανική
αθλητικών ειδών (INTERSPORT &
THE ATHLETE'S FOOT), οι πωλήσεις
το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν
στα €74,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2018 (€ 71,2 εκατ.). Στην
Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά
3,6%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 5,4%,
με όλες τις χώρες Ρουμανία, Κύπρο,
Βουλγαρία και Τουρκία να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
σε τοπικό νόμισμα. Η δραστηριότητα
αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA
€ 11,5 εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA,
ανήλθε σε € 4,9 εκατ. έναντι € 4,5
εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Οι
ζημίες προ φόρων ανήλθαν στις € 0,9
εκατ. Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί
σήμερα 134 καταστήματα στη λιανική
αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50
καταστήματα στην Ελλάδα, 31 στη
Ρουμανία, 23 στην Τουρκία, 8 στη
Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 13 καταστήματα The
Athlete's Foot στην Ελλάδα και 3 στην
Τουρκία.

Στο «σφυρί» εκατοντάδες
ακίνητα επιχειρήσεων

Τ

ο τσουνάμι των πλειστηριασμών που ξεκίνησε θα σηματοδοτήσει εξελίξεις σε εκατοντάδες επιχειρήσεις για τις οποίες ο κώδων του κινδύνου έχει χτυπήσει προ πολλού.
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, χώροι εκθέσεων, ακίνητα κατασκευαστικών
εταιρειών αλλά και πολλά ξενοδοχεία θα βγουν στο σφυρί ως το τέλος της χρονιάς, κυρίως
για κόκκινα δάνεια τα οποία πρέπει να καλυφθούν.
Κάποια από τα σημαντικότερα και πιο ηχηρά εκποιούμενα
περιουσιακά στοιχεία σας τα παρουσιάζουμε:
Εκτυπώσεις
Στις 5 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί να γίνει εκ νέου ο πλειστηριασμός των ακινήτων της εταιρείας Ιρις ΑΕΒΕ, του εκτυπωτικού
σκέλους των πάλαι ποτέ μεγαλύτερων και ισχυρών συγκροτημάτων του Τύπου, του ΔΟΛ και της Πήγασος Εκδοτικής.
Επισπεύδουσα είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία προέβη
στην κατάσχεση για 2 εκατ. ευρώ.
Ο πλειστηριασμός αφορά τον ακίνητο και μηχανολογικό
εξοπλισμό της εταιρείας στο Κορωπί, σε μια έκταση 62.406,41
τ.μ. Επειτα από δύο άγονους πλειστηριασμούς που έγιναν, από
πέρυσι το καλοκαίρι έως σήμερα η τιμή πρώτης προσφοράς
πλέον έχει μειωθεί στα 15,88 εκατ. ευρώ (από 35,18 εκατ. ευρώ
που είχε προσδιοριστεί στον πρώτο).
Στις 30 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει και δεύτερος πλειστηριασμός για την εγκατάσταση της εταιρείας στην περιοχή του
Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για οικόπεδο 4.601,22 τ.μ., στο
οποίο υπάρχει κτίριο με δύο υπόγεια, ισόγειο με πατάρι και
δώμα. Ως τιμή πρώτης προσφοράς έχουν προσδιοριστεί τα
1,6 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στον τελευταίο γνωστό δημοσιευμένο ισολογισμό η εταιρεία εμφάνιζε υπερδιπλάσιες του
κύκλου εργασιών βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες
έφταναν περίπου τα 89 εκατ. ευρώ, ενώ οι μακροπρόθεσμες
ήταν περίπου στα 6,4 εκατ. ευρώ.
Στις 18 Σεπτεμβρίου θα βγει στο σφυρί και η πρώην εκτυπωτική μονάδα του ΚΚΕ, η γνωστή Τυποεκδοτική Α.Ε.
που έβαλε λουκέτο το 2015. Επισπεύδουσα είναι η Εθνική
Τράπεζα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο πλειστηριασμούς
(ηλεκτρονικούς) που θα πραγματοποιηθούν στις 18/9 και
αφορούν τόσο τα οικόπεδα και τα κτίρια όπου φιλοξενούνται
οι εγκαταστάσεις όσο και τα μηχανήματα, δηλαδή τις εκτυπωτικές μονάδες (εφημερίδων, βιβλίων, εντύπων κ.λπ.). Για
τον πρώτο, που αφορά στα ακίνητα στο Κρυονέρι Αττικής και
ξεπερνούν τις 33.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων δεκάδων
θέσεων πάρκινγκ Ι.Χ., φορτηγών και ενός γηπέδου μπάσκετ
κ.λπ. η τιμή εκκίνησης έχει προσδιοριστεί στα 7.607.000
ευρώ. Για τον δεύτερο, που αφορά στην κινητή περιουσία
της εταιρείας (εκτυπωτική μονάδα), η τιμή εκκίνησης είναι
στο 1.538.880 ευρώ.
Την 1η Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί και ο πλειστηριασμός
του ακινήτου του εκτυπωτικού σκέλους της κηρυχθείσας σε
κατάσταση πτώχευσης Εξπρές – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική
Εκτυπωτική Α.Ε. Η κατάσχεση του ακινήτου, που βρίσκεται
στον Δήμο Κερατέας, είχε γίνει για οφειλή περίπου 1,3 εκατ.
ευρώ, ενώ ως τιμή πρώτης προσφοράς έχουν προσδιοριστεί
οι 540.000 ευρώ.
Κατασκευαστικές
Μεγάλη, πάντως, είναι η λίστα των πλειστηριασμών γύρω
απ’ τον χώρο των κατασκευών. Αναμφίβολα η πιο εντυπωσιακή περίπτωση είναι αυτή της Δρομέας Aκινήτων A.E. της
οικογένειας Κοντέλλη, όπου είναι σε εξέλιξη μια μάχη για να
αποφευχθούν τα χειρότερα. Και αυτό καθώς έχει οριστεί για
τις 11 Δεκεμβρίου ο πλειστηριασμός του μεγάλου κτιριακού
συγκροτήματος επί της λεωφόρου Bουλιαγμένης 580, στο
ύψος της Aργυρούπολης, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 9
εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ οι εξελίξεις στην εταιρεία τρέχουν,
αφού στις 20 Mαρτίου έγινε η απορρόφηση των εταιρειών
Θέσεις Πάρκινγκ A.E., Δρομέας Aυτοκίνητα – Mηχανήματα
και Kοντέλλης Eμπορική και ακολούθησε στις 20 Ιουνίου
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 810.910 ευρώ. Επίσης,

στις 28 Iουνίου κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Aθηνών αίτηση
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης με ποσοστό συναινούντων πιστωτών 90,20%. Η αίτηση έχει προγραμματιστεί
να διενεργηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου.
Στη Θεσσαλονίκη, στις 16 Οκτωβρίου, εκπλειστηριάζεται
με τιμή πρώτης προσφοράς τα 5,42 εκατ. ευρώ το Mέγαρο
Kιτρικής στην Tσιμισκή και Kατούνη, εμβαδού 4.589 τ.μ. Η
ημιτελής πολυώροφη οικοδομή ήταν ιδιοκτησίας της καταχρεωμένης Aλέξανδρος Διεθνής Kατασκευαστική. Επισπεύδουσα
του πλειστηριασμού είναι η Τράπεζα Πειραιώς.
Νωρίτερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, το σφυρί θα χτυπήσει για
δύο κατασκευαστικές εταιρείες. Ο πρώτος πλειστηριασμός
αφορά την Iόνιος ATE του Γιάννη Mαρούλη, και συγκεκριμένα
βιομηχανικό χώρο στη Mάνδρα με τιμή πρώτης προσφοράς
τα 2,33 εκατ. ευρώ και επισπεύδουσα την Alpha Bank. Μία
εβδομάδα πριν, στις 11 του μήνα, θα τρέξουν άλλοι 23 πλειστηριασμοί κινητών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας
(τα περισσότερα είναι οχήματα) με επισπεύδοντες 13 πρώην
εργαζόμενους της εταιρείας.
Ο δεύτερος θα γίνει για την κατασκευαστική Cornerstone Real
Estate Α.Ε. με επικεφαλής τον Καρλ-Αντρέ Βαντενάαρ και
αφορά πολυτελή κατοικία στο Eλληνικό, παραπλεύρως της
έκτασης του πρώην αεροδρομίου με τιμή 2.506.000 ευρώ. Ο
πλειστηριασμός θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου με επισπεύδουσα και πάλι την Alpha Bank, στην οποία η κατασκευαστική
χρωστάει πάνω από 4 εκατ. ευρώ.
Στις 27 Σεπτεμβρίου είναι η σειρά της Ξένιος Ζευς των αδελφών
Παναγιώτη και Δημήτρη Μητρόπουλου. Ο πλειστηριασμός
με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα αφορά ένα ολόκληρο
κτιριακό συγκρότημα που περικλείεται από τις οδούς Οθωνος,
Αμαλίας, Μιαούλη, Μπουμπουλίνας και Κανάρη στην Πάτρα.
Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι τα 2,3 εκατ. ευρώ.
Εγκαταστάσεις
Αρκετές όμως είναι και οι εγκαταστάσεις βιομηχανιών και
επιχειρήσεων που το επόμενο χρονικό διάστημα θα βγουν
στο σφυρί.
Στις 25 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός
για το ακίνητο στο Kορωπί της βιομηχανίας ηλεκτροτεχνικών
προϊόντων Schwabe Hellas. H εταιρεία που άρχισε να λειτουργεί το 1974 ως ελληνογερμανικό joint venture και θεωρείται
από τις πιο γνωστές στα προϊόντα φωτισμού. Tο ακίνητό της
επί της λεωφόρου Bάρης – Kορωπίου είναι έκτασης 9.322
τ.μ. και περιλαμβάνει τριώροφο κτίριο γραφείων, αποθήκη,
βιομηχανοστάσιο κ.ά. H τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα
6.655.000 ευρώ.
Δύο ημέρες μετά, στις 27 του μήνα, έχει προγραμματιστεί ο
πλειστηριασμός του βιοτεχνικού χώρου, δύο αγροτεμαχίων
καθώς και ενός ελαιοκτήματος της Λεσβιακής Επιχείρησης
Βιομηχανίας Αλίπαστων Ελαίων, γνωστής ως ΛΕΒΑ Α.Ε. με
έδρα τη Μόρια. Ως τιμή πρώτης προσφοράς για το κεντρικό
αγροτεμάχιο μαζί με τη βιοτεχνική μονάδα ορίστηκαν τα 1,1
εκατ. ευρώ. Η επισπεύδουσα Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει
να εισπράξει απαίτηση ύψους περίπου 403.000 ευρώ. Στις 9
Οκτωβρίου πλειστηριάζεται βιομηχανικός χώρος της Αδάμ
Δημήτριος ΑΕΒΕΕΔ στη Λάρισα, με αρχική τιμή τα 2 εκατ.
ευρώ και επισπεύδουσα την Εθνική.
Στις 23 Οκτωβρίου με επισπεύδοντα ιδιώτη και για οφειλή
44.000 ευρώ θα γίνει ο πλειστηριασμός του εργοστασίου της
εταιρείας εμφιάλωσης και διανομής φυσικού μεταλλικού νερού
Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε. στα Τζουμέρκα. Ως τιμή πρώτης
προσφοράς έχουν καθοριστεί τα 1,17 εκατ. ευρώ.
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Ανοίγει η αυλαία για την
πώληση του 30% του ΔΑΑ

Όλο και πιο κοντά έρχεται για το ΤΑΙΠΕΔ
ο διαγωνισμός για την πώληση του 30% του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών που αν δεν
δοθεί παράταση, καταληκτική ημερομηνία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι 30η Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός, ο οποίος καθυστέρησε
πάνω από ένα χρόνο εξαιτίας της εμπλοκής
που σημειώθηκε με την 20ετή σύμβαση
παραχώρησης του ΔΑΑ με τις Βρυξέλλες,
εισέρχεται στην τελική ευθεία με τουλάχιστον
δύο φαβορί στο προσκήνιο.
Πρόκειται για τους υφιστάμενους μετόχους
της AviAlliance, που ελέγχεται από τον καναδικό όμιλο PSP αλλά και τον όμιλο Κοπελούζου, ο οποίος αναμένεται να προσέλθει
στο διαγωνισμό με διεθνή σύμμαχο κατά τα
πρότυπα των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.
Στους υποψήφιους εμφανίζεται επίσης και
το επενδυτικό fund Macquarie από την
Αυστραλία, χωρίς όμως να είναι σίγουρη η
συμμετοχή του στον διαγωνισμό.
Παράγοντες της αγοράς που παρακολουθούν
την διαγωνιστική διαδικασία εκτιμούν ότι
πέρα από τους νυν μετόχους και funds, ο
διαγωνισμός είναι δύσκολο να προσελκύσει
διεθνείς λειτουργούς αεροδρομίων και ο λόγος που προβάλλουν είναι θέματα εταιρικής
διακυβέρνησης (θέσεις στο ΔΣ και δικαιώματα), τα οποία όπως αναφέρουν αν είχαν
λυθεί στην 20ετή σύμβαση παραχώρησης θα
μεγιστοποιούσαν την αξία πώλησης του 30%
που κατέχει στο ΔΑΑ το ΤΑΙΠΕΔ.
Υπό το πρίσμα αυτό παρότι εξετάστηκε από
τον διεθνή όμιλο θεωρείται δύσκολο να συμμετέχει στον διαγωνισμό η Γαλλική Vinci, η
οποία μέσω των αεροδρομίων που λειτουργεί
παγκοσμίως υπολογίζεται ότι διαχειρίζεται
200 εκ. επιβάτες το χρόνο.
Η AviAlliance, ελέγχει το 40% των μετοχών
της ΔΑΑ και διαχειρίζεται το αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος», το 5% ανήκει στην
οικογένεια Κοπελούζου, το 25% στο Υπερταμείο και 30% στο ΤΑΙΠΕΔ.
Ο διαγωνισμός για την πώληση του 30% προκηρύχθηκε εσπευσμένα στα τέλη Ιουνίου,
καθώς τότε έληγε η συναίνεση (waiver) που
είχε δώσει η AviAlliance για την πώληση
του πακέτου. Οι Καναδοί θεωρούνται από
τους πλέον ισχυρούς διεκδικητές του ΔΑΑ
ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η συμμαχία
που θα εμφανίσει στο διαγωνισμό ο όμιλος
Κοπελούζου, ο οποίος ελέγχει το 16,6% της
Fraport-Greece.
Πρωτοβουλίες αναμένονται από την κυβέρνηση και στην σύνθεση του ΔΣ του ΔΑΑ,
καθώς το δημόσιο ορίζει τα τέσσερα από τα
9 μέλη αλλά και τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Τα άλλα τέσσερα ορίζονται
από τους Καναδούς και το ένατο μέλος μετά
από συμφωνία μεταξύ του δημοσίου και των
μετόχων πλειοψηφίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος εγγράφου της
από 30.07.2019 Αναγγελίας
Στην Αθήνα σήμερα την 02η-09-2019
εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ.
106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου
1), τηλ. 210-8817118, μετά την από
30.07.2019 έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ.
ΓΕΩΡΓΙΟ Α. ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗ πληρεξούσιο
του τελούντος υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
υπό εκκαθάριση και τον διακριτικό τίτλο
«FBBank», που εδρεύει στην Αθήνα,
επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 109111, τκ 11526, (ΑΦΜ 999931359) όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ειδικό
Εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PQH
ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.»,
με ΑΦΜ 800721689, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, και αριθμ. ΓΕΜΗ 138353201000,
που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας
268, και εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 182/1/4.4.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και
Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (ΦΕΚ Β΄
925/5.4.2016), σε συνδυασμό με τη με
αριθμό 73/1/10.05.2013 απόφασης της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών
Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΦΕΚ Β 1137/10.05.2013), επέδωσα με
την υπ' αριθμ. 2941/02.09.2019 έκθεση
μου επίδοσης, προς τον κ. Εισαγγελέα
του Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό της καθ’ ης η εκτέλεση οφειλέτριας
ΕΥΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΙΡΜΓΚΑΡΝΤ ΜΠΕΜΕ
(EVA MARIA IRMGA BOHME) του ΚΟΝΡΑΝΤ (KONRAD) και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΜΠΕΜΕ (BOHME), ΑΦΜ 023201132,
πρώην κατοίκου Μεγάρων Αττικής, θέση
Μουρτιζά – Πευκενέας και νυν αγνώστου
διαμονής, την από 30.07.2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος
ΕΝΩΠΙΟΝ της επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου Δέσποινας Σακκά, κατοίκου
Αθηνών, επί της οδού Σταδίου αρ. 39,
ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του κατά νόμο αναπληρωτή της,
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ : 1) στην καθ’ ης
η εκτέλεση οφειλέτρια ΕΥΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΙΡΜΓΚΑΡΝΤ ΜΠΕΜΕ (EVA MARIA IRMGA
BOHME) του ΚΟΝΡΑΝΤ (KONRAD) και
της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΠΕΜΕ (BOHME),
ΑΦΜ 023201132, πρώην κάτοικο Μεγάρων Αττικής, θέση Μουρτιζά – Πευκενέας και νυν αγνώστου διαμονής και 2)
στην επισπεύδουσα Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ

EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «EUROBANK ERGASIAS»,
Α.Φ.Μ.: 094014250, που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται, με την οποία το ως άνω
Πιστωτικό Ίδρυμα αναγγέλλεται στον
αναγκαστικό ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
που διενεργήθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κυρίας Δέσποινας
Σακκά την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 654 αποσπάσματος
της υπ’ αριθμ. 653/13.12.2018 Έκθεσης
Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας της Δικαστικής Επιμελήτριας
της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών,
Αγγελικής Καράκου κατά της οφειλέτριας
ΕΥΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΙΡΜΓΚΑΡΝΤ ΜΠΕΜΕ
(EVA MARIA IRMGA BOHME) του ΚΟΝΡΑΝΤ (KONRAD) και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΜΠΕΜΕ (BOHME), ΑΦΜ 023201132,
δυνάμει της οποίας κατασχέθηκαν και
τέθηκαν σε πλειστηριασμό : 1) το υπ’
αριθμόν δύο (2) διαμέρισμα (κατοικία)
του τρίτου (Γ) υπέρ το ισόγειο ορόφου
οικοδομής (πολυκατοικίας), που βρίσκεται στην Αθήνα, στον Δήμο Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της
πόλεως των Αθηνών, της περιφέρειας
του Δήμου Αθηναίων και επί της οδού
Κυνίσκα εφ’ ης φέρει τον αριθμό 15 και
2) η υπ’ αριθμόν τρία (3) αποθήκη του
υπογείου ορόφου της ιδίας ως άνω πολυκατοικίας, με τιμή πρώτης προσφοράς
: α) για το υπό στοιχεία Γ-2 διαμέρισμα
του τρίτου ορόφου, το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (84.000) ευρώ
και β) για την υπό στοιχεία Α-3 αποθήκη
του υπογείου το ποσό των χιλίων (1.000)
ευρώ, όπως προκύπτει και από την 0412-2018 έκθεση εκτίμησης εμπορικής
αξίας της πιστοποιημένης εκτιμήτριας
εταιρείας Eurobank Property Services.
Τα ως άνω ακίνητα εκπλειστηριάστηκαν στις 24.07.2019. Επειδή η ως άνω
Τράπεζα δικαιούται να αναγγελθεί στον
πλειστηριασμό, ο οποίος διενεργήθηκε
στις 24.07.2019, μέσω των ηλεκτρονικών
συστημάτων πλειστηριασμού από την
πιστοποιημένη υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Συμβολαιογράφο
Αθηνών Δέσποινας Σακκά, με σκοπό την
κατάταξη της για τις απαιτήσεις της, στον
συνταχθησόμενο πίνακα διανομής του
πλειστηριάσματος, ζητάει να γίνει δεκτή
η αναγγελία της αυτή. Να ικανοποιηθεί
ως ενέγγυος πιστώτρια για την απαίτησή της, η οποία απορρέει από την υπ’
αριθμόν 45199/2011 Διαταγή Πληρωμής
του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ανέρχεται
στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα
πέντε λεπτών (€ 13.723,95) εντόκως από
30.09.2011, ήτοι την επομένη επίδοσης
της ανωτέρω Διαταγής Πληρωμής, πλέον
τόκων και εξόδων και μέχρι ολοσχερούς
εξοφλήσεως και μέχρι να καταστεί ο πίνακας αμετάκλητος και επικουρικώς και
για την απαίτηση της, η οποία απορρέει
από την υπ’ αριθμόν 45199/2011 Διαταγή
Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και

που δεν θα ικανοποιηθεί από το 65%
του εκπλειστηριάσματος, ζητάει να ικανοποιηθεί ως ανέγγυος πιστώτρια από
το 10% του εκπλειστηριάσματος, για
το ποσό των δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα
πέντε λεπτών (€ 13.723,95) εντόκως από
30.09.2011, πλέον τόκων και εξόδων και
μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως και μέχρι
να καταστεί ο πίνακας αμετάκλητος. Αντίκλητό της και δεκτικό καταβολής ορίζει
τον Γεώργιο Ανδρονιάδη του Αθανασίου,
κάτοικο Αθηνών επί της οδού Βαλαωρίτου 18, τηλ. 2103388414. Προς γνώση
της και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 02-09-2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, κάτοικος
Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από
έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Παρασκευής ΝΑΝΟΥ, κατοίκου Χαλανδρίου
Αττικής, ως πληρεξούσιας της εταιρείας
με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΕ», ΑΦΜ 998106085, που εδρεύει στο
Χαλάνδρι στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου αρ.
50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης
με απορρόφηση της εταιρείας με την
επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN ΑΕ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στη Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει
της με αρ. 12.863/9-6-2011 πράξης του
Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011
απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η
οποία καταχωρήθηκε στις 30-6-2011
στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα
στις 2-9-2019 (αρ. εκθ. 246B), στον κ
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
λογαριασμό του ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Γεωργίου του Ιωάννη (ΑΦΜ 052438775/
ΔΟΥ Παλλήνης), πρώην κατοίκου Ραφήνας Αττικής επί της οδού Παλ. Λεωφ.
Μαραθώνος και Ευβοίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της
από 1-7-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται
ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης
κατά του ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου του Ιωάννη (ΑΦΜ 052438775/ΔΟΥ
Παλλήνης), κατοίκου Ραφήνας Αττικής
επί της οδού Παλ. Λεωφ. Μαραθώνος
και Ευβοίας. Κάτω από αυτό το έγγρα-

φο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με
ΓΑΚ 70344/2019 και με ΕΑΚ 6085/2019
«έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από
την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:07 πμ από τη
δικηγόρο ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία, ΔΣ
Αθηνών/26834, ΑΦΜ 112610644, το παραπάνω δικόγραφο το οποίο παρέλαβε η
γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα
στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το
αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με
την αναφερθείσα αγωγή η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα
αγωγή της, β) να υποχρεωθεί ο αντίδικός
της να της καταβάλει για την αιτία που
αναφέρεται στο ιστορικό της ανωτέρω
αγωγής το ποσό των 21.544,78 €, νομίμως και εντόκως από την επίδοση της
υπό κρίση αγωγής της μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ως άνω οφειλόμενου
ποσού, γ) να κηρυχθεί η απόφαση που
θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και
δ) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην
καταβολή της εν γένει δικαστικής της
δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρους της. Για γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να
παραστεί όταν και όπου οριστεί.
Αθήνα, 4-9-2019
Ο Δικ. Επιμελητής
Δημήτριος Αναστ. Μήλας
Με την με αριθμόν 7414 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ηλία Σάμιου, ύστερα από έγγραφη
παραγγελία μου για λογαριασμό του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ του
Παναγιώτη και της Αναστασίας, κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Πατριάρχου
Γρηγορίου Ε’ αρ.45, επιδόθηκε στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
τον ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΑΓΑΡΗ του Νικολάου,
πρώην κάτοικο Μαραθώνος Αττικής και
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20.08.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ανάκλησης
απόφασης εγγραφής προσημείωσης του
πρώτου κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και με την
οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αίτηση, να
ανακληθεί λόγω εξόφλησης η υπ’ αριθμ.
3801/1987 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, με σκοπό την
εξάλειψη της εγγραφείσας δυνάμει της
υπ’ αρ. 3801/1987 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου
Αθηνών, στον τόμο 3322 και αύξοντα
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αριθμό 174, φύλλο 311412, προσημείωσης υποθήκης υπέρ του καθ’ ου, ποσού
δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων
δραχμών (2.900.000 δρχ), επί του ακινήτου υπ’ αρ. 16 διαμερίσματος Δ’ ορόφου,
κειμένου στο Δήμο Αθηναίων και επί της
συμβολής των οδών Σκιάθου και Πατησίων. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν
πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως
του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ.
ΓΑΚ 72859/2019 και ΕΑΚ 9182/2019
και χρονολογία κατάθεσης 21.08.2019,
ταυτόχρονη πράξη της κ. Γραμματέως
του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία
ορίζεται χρόνος συζήτησης της αίτησης η
6η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Αθηνών με αριθμ. πιν.
69. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια καλούμε να παραστεί κατά
τη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται.
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΕΛΕΤΗΣ
Σπάρτης 72, Ν. Ιωνία ΤΚ 14233
τηλ. 210.27.11.313, κιν. 697.69.42.352

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.756
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής
του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η
παραχώρηση καταστήματος για χρήση αποκλειστικά ως ιχθυοπωλείο για
χρονικό διάστημα (6) έξι ετών από την
υπογραφή της έγκρισης της απόφασης
παραχώρησης.
Το υπό παραχώρηση κατάστημα βρίσκεται εντός του κτιρίου του ΛΤ Πιερίας
εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα
Παραλίας και είναι εμβαδού 55,58 m2.
Η δημοπρασία θα γίνει την Πέμπτη 26
Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09.00- 10:00
π.μ. στα γραφεία της έδρας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας που βρίσκεται στην
Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος
όροφος ενώπιον τριμελούς Επιτροπής
Δημοπρασίας. Ως ελάχιστο όριο πρώτης
προσφοράς του μισθώματος ορίζεται το
ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00
€) ετησίως.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το
1/10 της πρώτης προσφοράς δηλαδή
600,00 Ευρώ, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στους όρους του διαγωνισμού.
Οι οφειλέτες προς το Λιμενικό Ταμείο δεν
γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες ,ούτε
σαν εγγυητές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν

πληροφορίες καθώς και τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού από τον
υπεύθυνο Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Πιερίας
κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, στην Κατερίνη.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
2351078537.
Κατερίνη 02.09.2019
Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής
του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας
Αθανασιάδης Παναγιώτης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.758
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής
του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η
παραχώρηση καταστήματος για χρήση
αποκλειστικά ως Ψαροταβέρνα για χρονικό διάστημα (10) Δέκα ετών από την
υπογραφή της έγκρισης της απόφασης
παραχώρησης.
Το υπό παραχώρηση κατάστημα βρίσκεται εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας
εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα
Παραλίας και είναι α) κτίσμα εμβαδού
381,46 τμ. β) ξύλινο κιόσκι- στέγαστρο
248,50 τμ.
Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09.00 -10:00
π.μ. στα γραφεία της έδρας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας που βρίσκεται στην
Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος
όροφος ενώπιον τριμελούς Επιτροπής
Δημοπρασίας. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μισθώματος ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00 €) ετησίως.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το
1/10 της πρώτης προσφοράς δηλαδή
2.000,00 Ευρώ, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στους όρους του διαγωνισμού.
Οι οφειλέτες προς το Λιμενικό Ταμείο
δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες,
ούτε σαν εγγυητές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
πληροφορίες καθώς και τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού από τον
υπεύθυνο Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Πιερίας
κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, στην Κατερίνη.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
2351078537.
Κατερίνη 02.09.2019
Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής
του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας
Αθανασιάδης Παναγιώτης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/

Email: contact@dpa.gr
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

210 6475600
210 3359900
210 3304444
1564
210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
1502

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html 1520

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς
Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr
Αθηνών
Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

210 6984147
213 2064100, 1539
213 2005100
210 5561275
210 4148516,
1570,
800 11 405060

ΔΕΗ
Site: http://www.dei.gr/
Email: info@dei.com.gr
Βλάβες Αθηνών

10503
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Η ΕΤΕ μειώνει
το προσωπικό
και κλείνει
καταστήματα
Σε μείωση των εργαζομένων του στην
Ελλάδα στα 8.600 άτομα ως το τέλος
του τρέχοντος έτους και στα 8.000
άτομα ως το τέλος του 2020, προχωρά
ο όμιλος της Εθνικής, στο πλαίσιο του
αναθεωρημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης, που κατέθεσε, πέρσι, η Εθνική
Τράπεζα και εγκρίθηκε από την DG
Comp στις 10 Μαΐου του 2019.
Στις μειώσεις αυτές δεν υπολογίζονται
οι εργαζόμενοι της προς πώληση «Εθνικής Ασφαλιστικής». Το πλάνο προβλέπει
ότι ως το τέλος του 2022 το εν Ελλάδι
προσωπικό θα περιοριστεί στα 7.150
άτομα.
Η επίτευξη του στόχου για φέτος
φαίνεται αρκετά πιθανή, αφού στις 30
Ιουνίου ο αριθμός του εν Ελλάδι προσωπικού στον όμιλο είχε υποχωρήσει
σε 8.719 άτομα, λόγω της αποχώρησης
632 εργαζομένων οι οποίοι έκαναν
χρήση των κινήτρων πρόωρης αποχώρησης του τελευταίου προγράμματος
εθελουσίας εξόδου, που έθεσε σε ισχύ
η Εθνική τον περασμένο Μάιο. Η Εθνική
επιδιώκει να εξασφαλίσει ως το τέλος
της χρονιάς ελάχιστη συμμετοχή στο
πρόγραμμα (το οποίο κανονικά έληγε
στις 10 Ιουνίου αλλά παρατάθηκε λόγω
χαμηλής συμμετοχής), από τουλάχιστον
750 εργαζομένους, ώστε να επιτευχθεί
η δέσμευση μείωσης του προσωπικού
σε 8.600 άτομα.
Επιπλέον, η τράπεζα υλοποιεί εμπροσθοβαρές πρόγραμμα συρρίκνωσης
του δικτύου της. Ως το τέλος Ιουνίου τα
καταστήματα στην Ελλάδα μειώθηκαν
σε 401, ξεπερνώντας τη δέσμευση του
αναθεωρημένου πλάνου αναδιάρθρωσης η οποία προέβλεπε μείωση του
αριθμού τους σε 420 ως το τέλος της
φετινής χρονιάς.
Το πρόγραμμα συρρίκνωσης του δικτύου θα συνεχισθεί και το αναθεωρημένο
πλάνο προβλέπει την περαιτέρω μείωση
τους σε 390 καταστήματα ως το τέλος
του 2020.
Τέλος, η Κομισιόν επέβαλε να περιοριστούν τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου
στην Ελλάδα στα 845 εκατ. ευρώ στο
τέλος της φετινής χρονιάς και στα 800
εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020.

Συνταξιοδότηση εξπρές
για δημοσίους υπαλλήλους

Τ

η δυνατότητα για συνταξιοδότηση εξπρές έχουν πάνω από 50.000 ασφαλισμένοι σε
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πριν από τη συμπλήρωση των γενικών ορίων συνταξιοδότησης, στα 62 με 40 έτη ασφάλισης ή διαφορετικά στα 67 με 15 έτη ασφάλισης.

Πρόκειται για 25.000 ασφαλισμένους στο Δημόσιο, στο
πρ. ΙΚΑ, σε πρ. Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών, αλλά και στον
ΟΑΕΕ, οι οποίοι έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα με 35ετία
ασφάλισης, 37ετία ή 25ετία και ευνοούνται ακόμη από τη
μεταβατική περίοδο αύξησης των ορίων ηλικίας.
Υπενθυμίζεται ότι τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν
νωρίτερα θα έχουν χιλιάδες ασφαλισμένοι μέχρι το 2022,
οπότε λήγει η μεταβατική περίοδος.
Ωστόσο η επιλογή της εξόδου, όπως αναφέρει το aftodioikisi.
gr από την αγορά εργασίας νωρίτερα θα οδηγήσει σε χαμηλότερες συντάξεις, ειδικά εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε
παραμετρικές αλλαγές στο νόμου Κατρούγκαλου, αυξάνοντας τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν περισσότερα
από 35 έτη ασφάλισης.
Ασφαλισμένοι Δημοσίου που συνταξιοδοτούνται με 35ετία,
πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2019 τα 35 έτη
ασφάλισης και το εκάστοτε όριο ηλικίας.
Άμεση αποχώρηση αν τα 58 και η 35ετία συμπληρώθηκαν
το 2015.
Αν η 35ετία και τα 58 συμπληρώθηκαν το 2016 αποχώρηση
φέτος στα 59.
Αν η 35ετία και τα 58 συμπληρώθηκαν το 2017 αποχώρηση
φέτος στα 59 και έξι μήνες.
Αν η 35ετία συμπληρώθηκε το 2018 αποχώρηση φέτος
στα 60.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Αν η 35ετία συμπληρώνεται φέτος αποχωρεί στα 60 και 6
μήνες. Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος συμπληρώνει
35ετία εντός του 2019 και έχει γεννηθεί τον 2/1958. Έκλεισε
τα 60 και 6 μήνες και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.
Ασφαλισμένοι Δημοσίου με 25ετία έως 31/12/2010 που
έφευγαν με 37ετία χωρίς όριο:
Αν η 37ετία συμπληρώθηκε το 2015 άμεση αποχώρηση.
Αν η 37ετία συμπληρώθηκε το 2016 αποχώρηση φέτος στα
56 και 9 μήνες.
Αν η 37ετία συμπληρώθηκε το 2017 αποχώρηση φέτος στα
57 και 8 μήνες.
Αν η 37ετία συμπληρώθηκε το 2018 αποχώρηση φέτος στα
58 και 6 μήνες.
Αν η 37ετία συμπληρώνεται φέτος αποχώρηση στα 59 και
5 μήνες.
Ασφαλισμένοι Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη πρέπει να έχουν συμπληρώσει 25ετία
έως 31/12/2012 και:
Γυναίκες με 25ετία το 2010 συνταξιοδοτούνται φέτος στα 55.
Γυναίκες και άνδρες με 25ετία το 2011 συνταξιοδοτούνται
φέτος στα 56.
Γυναίκες και άνδρες με 25ετία το 2012 συνταξιοδοτούνται
φέτος στα 57.
Γυναίκες και άνδρες με 25ετία από1/1/2013 συνταξιοδοτούνται το 2019 με πρόωρη στα 62.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

84η ΔEΘ:
«Γιορτή» καινοτομίας
και εξωστρέφειας
Θα παίξει τελικά η ΔEΘ το ρόλο του θεσμού - «φάρου» που θα σηματοδοτήσει την
πραγματική αλλαγή σελίδας και την πορεία
αναγέννησης της ελληνικής οικονομίας;
Θα κάνει το άλμα, δίνοντας, πέρα από τις
θεωρίες, πραγματικό περιεχόμενο και δυναμική στο γνωστό τρίπτυχο «εξωστρέφεια,
επιχειρηματικότητα και καινοτομία» που
συνιστούν για μια ακόμη χρονιά τα βασικά
«γνωρίσματα», αλλά συνάμα και στόχους της
Έκθεσης; Eκ των πραγμάτων επομένως, ο
πήχης της φετινής ΔEΘ είναι πολύ ανεβασμένος. Διότι στο 9ήμερο της λειτουργίας
της, από 7-15 Σεπτεμβρίου, καλείται μεταξύ άλλων να αντιμετωπίσει 5 προκλήσεις,
αναδεικνυόντας:
• τις πρωτοπόρες δυνάμεις του ελληνικού
επιχειρείν που πρωταγωνιστούν στους κλάδους τους και που παρά την πρωτοφανή
οικονομική κρίση που βίωσαν, κατάφεραν να
προχωρήσουν μπροστά, με όπλα την καινοτομία, τη νέα τεχνολογία και την εξωστρέφεια,
δίνοντας το μήνυμα και στους υπόλοιπους
• τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης και της Bόρειας Eλλάδας, που
διεκδικούν επί χρόνια το ρόλο του πρωταγωνιστή στις βαλκανικές οικονομικές και
επιχειρηματικές εξελίξεις, αλλά ο στόχος
αυτός ολοένα γίνεται και πιο δύσκολος, ενώ
παράλληλα στο «τοπίο» προστέθηκε και
η Συμφωνία των Πρεσπών με τις θετικές
παραμέτρους, αλλά και τα προβλήματά της
• την πετυχημένη συνέχεια της παρουσίας
της ως θεσμός που ανοίγει νέους διεθνείς
οικονομικούς και εμπορικούς δρόμους και
προοπτικές για την Eλλάδα, καθώς μετά την
Kίνα και τις HΠA, φιλοξενεί ως «τιμώμενη
χώρα» έναν ακόμη «γίγαντα» της παγκόσμιας
οικονομίας, την Iνδία, του 1,4 δισ. ανθρώπων
και των εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων που διαπρέπουν στο σύνολο σχεδόν των
τομέων του επιχειρείν
• τον πραγματικό επιχειρηματικό της χαρακτήρα, καθώς πέρα από τους 1.500 και πλέον
εκθέτες από 20 χώρες, το ζητούμενο παραμένει η καταγραφή της ως ένα σημαντικό
διεθνές επιχειρηματικό και εμπορικό event.
• να κρατήσει τη σωστή ισορροπία με την
πολιτική εκπροσώπηση, καθώς ναι μεν κυβέρνηση και κόμματα αξιοποιούν το βήμα της
ΔEΘ για να εξαγγείλουν την οικονομική και
τη γενικότερη πολιτική τους για την επόμενη
περίοδο, αλλά τούτο πρέπει να πάψει να
κυριαρχεί στον χαρακτήρα της Έκθεσης

