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Στα όρια της χρεοκοπίας
ο ΟΗΕ - Δεν θα μπορεί
να πληρώσει ούτε μισθούς
Ο προϋπολογισμός λειτουργίας του ΟΗΕ βρίσκεται στο
«κόκκινο» από τα τέλη
Σεπτεμβρίου για 230 εκατομμύρια δολάρια και υπάρχει
κίνδυνος τα τελευταία ταμειακά αποθέματά
του να έχουν εξαντληθεί ως το τέλος του
μήνα, υπογραμμίζει σε χθεσινή επιστολή του
ο γενικός γραμματέας του οργανισμού
Αντόνιο Γκουτέρες. Για να μπορεί ο ΟΗΕ να
εγγυηθεί την καταβολή των μισθών ως το
τέλος του έτους, θα πρέπει να ληφθούν
μέτρα, διευκρινίζει στην επιστολή του αυτή
προς το προσωπικό (περίπου 37.000
άνθρωποι εργάζονται για την γραμματεία
του ΟΗΕ), αντίγραφο της οποίας εξασφάλισε το AFP. Για να περιοριστούν οι δαπάνες
στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου, ο
Γκουτέρες επικαλέστηκε κυρίως την πιθανότητα αναβολής διασκέψεων και συνόδων και
την αναθεώρηση προς τα κάτω των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν.
Οδηγίες δόθηκαν επίσης για να περιοριστούν τα επίσημα ταξίδια στα πλέον
απαραίτητα, να αναβληθεί η αγορά αγαθών
και υπηρεσιών και να υπάρξει εξοικονόμηση
ενέργειας.

Αντικαπνιστικός νόμος Κικίλιας: Έρχεται τριψήφιος
αριθμός καταγγελιών
Συνεχίζοντας τον «πόλεμο»
κατά των καπνιστών, το
υπουργείο Υγείας προχωρά στη
δημιουργία ενός τριψήφιου
τηλεφωνικού αριθμού, στον
οποίο θα γίνονται οι καταγγελίες για τους
θεριακλήδες που παραβιάζουν τον αντικαπνιστικό νόμο. Όπως δήλωσε ο υπουργός
Υγείας Βασίλης Κικίλιας, «θα υπάρξει
τριψήφιο νούμερο που θα μπορείς να
καλέσεις τη Δημοτική Αστυνομία ή την
Αστυνομία, που θα δίνει πρόστιμο στον
ιδιώτη και υπερδεκαπλάσιο πρόστιμο στον
καταστηματάρχη». Ο υπουργός Υγείας
διεμήνυσε, ότι «ο αντικαπνιστικός νόμος θα
εφαρμοστεί. Θα σεβαστούμε τα δικαιώματα
των καπνιστών, αλλά προφανώς θα προασπίσουμε και τα δικαιώματα των μη καπνιστών,
το δικαίωμα στη ζωή των παθητικών καπνιστών, και ειδικά των παιδιών, που είναι μια
αδικία και μάστιγα στη χώρα». Αναφορικά με
το χρονοδιάγραμμα η κυβέρνηση θα αρχίσει
μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία, ώστε οι
πολίτες να μάθουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους. Θα ακολουθήσουν
περαιτέρω καμπάνιες σε βάθος τετραετίας.

Προσφυγικό

Κατασχέσεις

«Χωρίς πολλές πιθανότητες επιτυχίας ο Γερμανός υπ. Εσωτερικών Χορστ Ζέεχοφερ θα
αναζητήσει σήμερα στο συμβούλιο υπουργών
Εσωτερικών της Ε.Ε στο Λουξεμβούργο υποστηρικτές για την ποσόστωση στην κατανομή
όσων προσφύγων και μεταναστών διασώζονται
στη Μεσόγειο», γράφει η SΖ.
σελ. 2
➞

Ποινικοί κώδικες

Αντιμέτωποι με κατασχέσεις βρίσκονται από
σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι
με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, μετά
τη λήξη και της παράτασης για τη ρύθμιση των
οφειλών τους σε έως 120 δόσεις, εκτός και εάν
επιστρατεύσουν τις ισχύουσες διατάξεις της
πάγιας ρύθμισης οφελών.
σελ. 3
➞

Καίριες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και
τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επέφεραν
οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που είχε
συστήσει η νέα ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι εργασίες των δυο επιτροπών
έχουν ολοκληρωθεί και μέσα στην εβδομάδα
θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση. σελ. 8
➞

Ζεσταίνεται η αγορά

Εμβληματικά κτίρια
της Αθήνας αλλάζουν χέρια
Μ

ε απτό πλέον το επενδυτικό
ενδιαφέρον από την Ελλάδα
και το εξωτερικό για ακίνητα
υψηλών προδιαγραφών στο κέντρο
της Αθήνας, αναρτώνται αυτή τη στιγμή πωλητήρια εκατομμυρίων ευρώ σε
κτίρια κεντρικών αξόνων.
Εν αναμονή του νέου πακέτου ακινήτων που θα βγάλει στην αγορά η Bain
Capital, η Εθνική Leasing βγάζει στην
αγορά δύο ακίνητα αξίας 42 εκατ. ευρώ
στην οδό Μιχαλακοπούλου και στην
λεωφόρο Συγγρού.
Δεν πρόλαβε καλά- καλά να κλείσει
ένας μήνας από την ημέρα που έκλεισε το Odeon Starcity, στη λεωφόρο
Συγγρού και στο κτίριο, το οποίο έχει
περιέλθει στην Εθνική Leasing, αναρτήθηκε πωλητήριο.
Το νούμερο που ζητείται ως ελάχιστη
τιμή προσφοράς για το ακίνητο αντιστοιχεί στα 20 εκατ. ευρώ. Πρόκειται
για το πολυώροφο κτίριο, κέντρο ψυχαγωγίας και διασκέδασης επί της
λεωφόρου Συγγρού 111 με χώρους
στάθμευσης αυτοκινήτων, όπου λειτουργούσε ήδη από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας το Odeon Starcity.
Tο κλείσιμο του πολυκινηματογράφου
στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου ήταν ουσιαστικά «παράπλευρη
απώλεια», δεδομένου ότι το ακίνητο
αποτελεί κομμάτι της συμφωνίας εξυγίανσης της Δρομέας Ακινήτων Α.Ε.
του ομίλου Κοντέλη, όπως αυτή είχε
κατατεθεί στο Πολυμελές Πρωτοδι-

κείο Αθηνών στα τέλη του περασμένου Ιουνίου, εξ’ ού και το κλείσιμο
του πολυκινηματογράφου, ο οποίος
μισθωνόταν από την Δρομέας Ακινήτων. Το ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια ανωδομής 7.900 τμ και υπόγειων
χώρων 12.800 τ.μ. και έχει ανεγερθεί
σε οικόπεδο επιφανείας άνω των 2,5
στρεμμάτων.
Η Δρομέας Ακινήτων δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων, έχοντας αναπτύξει
από την περασμένη δεκαετία ουκ ολίγα κτίρια καταστημάτων και γραφείων,
εμπορικά κέντρα, χώρους ψυχαγωγίας
και αποθηκευτικούς χώρους.
Η εταιρεία ήλθε αντιμέτωπη με την

κατάρρευση της εγχώριας αγοράς
real estate, με αποτέλεσμα να συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της κρίσης
υψηλές ζημιές. Πίσω στο παρελθόν, η
μεγάλη στροφή του ομίλου Κοντέλλη (με σημαντική παρουσία τότε στα
αυτοκίνητα και όχι μόνο) στα ακίνητα
είχε γίνει την περασμένη δεκαετία,
εν έτει 2007, δεδομένης της μεγάλης
ακίνητης περιουσίας του ομίλου τότε,
με μία εμπορική αξία, στο ξεκίνημα
της κρίσης, κοντά στα 230 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, στους μισθωτές των ακινήτων του ομίλου έχουν βρεθεί, πέραν
της Odeon, από παλιά, ονόματα όπως
οι Media Markt, Fiat Auto Hellas,
Glaxo Smithkline, UCB Pharma,

Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος
κ.λ.π.
Στην αγορά βγαίνει ξανά το κτιριακό συγκρότημα, όπου στεγάζονταν
τα γραφεία του Δημοσιογραφικού
Οργανισμού Λαμπράκη στην οδό
Μιχαλακοπούλου.
Μετά από προηγούμενες προσπάθειες
που απέβησαν άκαρπες, η Εθνική
Leasing, από την πλευρά της ιδιοκτήτριας, εκκινεί εκ νέου τις διαδικασίες, αυτή τη φορά για την πώληση
του ακινήτου με ένα ελάχιστο τίμημα
στα 22 εκατ. ευρώ. Η εγγύηση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο οποίος
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα
τέλη του Οκτωβρίου είναι στα 2,2
εκατ. ευρώ.
Το κτίριο της οδού Μιχαλακοπούλου
80 είναι πολυώροφο, έχει συνολική
επιφάνεια 14.957 τ.μ και έχει κατασκευαστεί σε οικόπεδο επιφάνειας
1.985 τ.μ., ενώ πλέον παραμένει κλειστό.
Η τελευταία προσπάθεια για την αξιοποίησή του είχε γίνει την περασμένη
άνοιξη και αφορούσε τη μακροχρόνια
μίσθωσή του με ένα ελάχιστο ενοίκιο
ύψους 115 χιλ. ευρώ το μήνα, ωστόσο
δεν βρέθηκε ενδιαφερόμενος με την
αγορά να θεωρεί το μίσθωμα υψηλό.
Σημειώνεται ότι πέραν της χρήσης
γραφείων, η Εθνική Leasing έχει δεχθεί κρούσεις στο παρελθόν για την
αξιοποίηση του ακινήτου ακόμη και
ως ξενοδοχείο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Σήριαλ με την ΕγνατίαΑλλάζει ο σχεδιασμός
για τα διόδια
Την απόφαση της κυβέρνησης να μην
προχωρήσουν οι αυξήσεις – φωτιά των
διοδίων στην Εγνατία Οδό εξέφρασε ο
υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση ενημέρωσε κατά τις πρόσφατες
συναντήσεις που είχε με τους θεσμούς
ο κ. Καραμανλής και ο υπουργός Οικονομικών πως θέλει μεν να προχωρήσει
στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού,
αλλά πως αυτό πρέπει να γίνει με όρους
διαφάνειας και εξορθολογισμού.
«Δεν μπορούμε ξαφνικά έναν αυτοκινητόδρομο που έχει τα προβλήματα
που έχει, που έχει να συντηρηθεί πάρα
πολλά χρόνια, που δεν έχει Σταθμούς
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών να
πάμε και να διπλασιάσουμε ξαφνικά το
κόστος των διοδίων».
Επισήμανε μάλιστα ότι η κυβέρνηση
σχεδιάζει να βάλει διόδια αλλά η
αύξηση θα είναι ορθολογική, ζήτημα το
οποίο όπως υπογράμμισε αυτή την περίοδο αποτελεί σημείο διαπραγμάτευσης
με το ΤΑΙΠΕΔ και με την νέα διοίκηση
της Εγνατία Οδός ΑΕ.
Όπως υποστήριξε ο υπουργός Υποδομών, η κυβέρνηση Σαμαρά, το 2012-2015
είχε συμφωνήσει με την τρόικα στη
λειτουργία 18 σταθμών διοδίων. Αμέσως
μετά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τους διπλασίασε και μάλιστα η Εγνατία έφτασε
στο σημείο να έχει έτοιμους σταθμούς
αλλά να παίζει κρυφτούλι με τους θεσμούς για να μην τους λειτουργήσει.
«Έτσι οι σταθμοί κατασκευάζονταν,
είχαν υπογραφεί η ΚΥΑ αλλά τελικά οι
σταθμοί διοδίων ποτέ δεν λειτούργησαν» σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί
ότι με τον υφιστάμενο διαγωνισμό είναι
δύσκολο να περπατήσει η παραχώρηση
του μεγάλου οδικού άξονα.
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«SZ»: Κοινό αίτημα Ελλάδας,
Κύπρου, Βουλγαρίας
για το προσφυγικό

«Χ

ωρίς πολλές πιθανότητες επιτυχίας ο Γερμανός υπ. Εσωτερικών Χορστ Ζέεχοφερ θα αναζητήσει σήμερα στο συμβούλιο υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε
στο Λουξεμβούργο υποστηρικτές για την ποσόστωση στην κατανομή όσων
προσφύγων και μεταναστών διασώζονται στη Μεσόγειο», γράφει η Süddeutsche Zeitung
σε άρθρο με τίτλο «Oι δισταγμοί των άλλων».
Σε συνάντηση στη
Μάλτα τον περασμένο μήνα οι υπ. Εσωτερικών Γαλλίας και
Γερμανίας συμφώνησαν κατ΄ αρχήν να
δέχονται στο έδαφός
τους το 25% όσων διασώζονται στη Μεσόγειο. Ευρωπαίοι
διπλωμάτες ωστόσο δεν αναμένουν
στο Λουξεμβούργο
να δεσμευτούν περισσότερες από μια
χούφτα χώρες για
συγκεκριμένα ποσοστά προσφύγων
και μεταναστών.
Την ίδια στιγμή Ελλάδα, Κύπρος και
Βουλγαρία επιδιώκουν μια λύση που να βοηθά όλες τις χώρες-μέλη που
δέχονται πρόσφυγες και μετανάστες. Οι τρεις χώρες αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στο συμβούλιο των
υπ. Εσωτερικών έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ότι «ενώ

όλα τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των
προσφυγικών ροών
στην ανατολική Μεσόγειο, δεν δίνεται
βάρος σε αυτήν τη
μετανασ τευτι κ ή
οδό». Στο κοινό
έγγραφο Αθήνα,
Λευκωσία και Σόφια ζητούν να αναζητηθεί ένας κοινός
μηχανισμός κατανομής για όλες τις
προσφυγικές οδούς
στη Μεσόγειο και να
βοηθηθούν οι χώρες
που αντιμετωπίζουν
τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Οι πιθανότητες για
μια συμφωνία σήμερα στο Λουξεμβούργο είναι ωστόσο περιορισμένες.
Παρατηρητές στις Βρυξέλλες εκτιμούν ωστόσο ότι παρ' όλα
αυτά ο διάλογος για το προσφυγικό δεν ήταν εδώ και καιρό
τόσο εποικοδομητικός όσο τις τελευταίες εβδομάδες».

Στο προσχέδιο
του προϋπολογισμού
επίδομα 2.000 ευρώ
για κάθε γέννηση
Επίσημη μορφή παίρνει μετά την κατάθεση
του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη
Βουλή, το επίδομα γέννας το οποίο ανέρχεται
στα 2.000 ευρώ και αφορά περίπου το 90%
των οικογενειών.
Το συνολικό ποσό που προϋπολογίζεται για
το επίδομα του κάθε παιδιού που γεννιέται
στις νέες οικογένειες, ανέρχεται στα 123 εκατ.
ευρώ, ενώ άλλα 12 εκατ. αναμένεται να κοστίσει η μετάπτωση στον χαμηλό συντελεστή
ΦΠΑ για τα είδη βρεφικής ηλικίας και για
τα κράνη ασφαλείας. Στις αναπτυξιακές και
κοινωνικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις
του προσχεδίου του προϋπολογισμού που
κατατέθηκε ήδη στη Βουλή περιλαμβάνονται
μέτρα για το 2020 όπως:
-Χορήγηση επιδόματος ύψους 2.000 ευρώ
για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την 1η
Ιανουαρίου 2020, με εξαιρετικά διευρυμένα
εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν το
90% των οικογενειών.
-Μετάπτωση στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ
του 13% των ειδών βρεφικής ηλικίας και των
κρανών ασφαλείας.
-Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά περίπου μια μονάδα βάσης. Υπενθυμίζεται πως,
σύμφωνα με το σχέδιο, η σταδιακή μείωση
των εισφορών θα ξεκινήσει από το Β' εξάμηνο
του 2020, κατά το οποίο η μείωση θα φτάσει
τη μια ποσοστιαία μονάδα σωρευτικά για
εργαζόμενους και εργοδότες.
Με ενσωματωμένες τις εν λόγω προβλέψεις,
το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Κοινωνικού Προϋπολογισμού (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ,
ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ) προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους
1,84 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση σε
σχέση με τις εκτιμήσεις του 2019, κατά 174
εκατ. ευρώ.

«Παράθυρο» Σταϊκούρα για νέες παροχές,
εάν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος

Σε ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο του δήμου της Κάσου, με φορείς και πολίτες του νησιού συμμετείχε
ο υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν το
νησί, όπως θέματα υποδομών, υγείας, συγκοινωνιών, αλλά και οι αναπτυξιακές προοπτικές που
υπάρχουν. Ο υφυπουργός Τουρισμού επεσήμανε ότι η Κάσος πρέπει να διαμορφώσει το δικό της
πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, τονίζοντας ότι μπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τουριστικό
προορισμό. Αναφέρθηκε δε στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό, που μπορεί
να αποτελέσει προνομιακό πεδίο για την Κάσο, αλλά και στο νέο αναπτυξιακό νόμο που αίρει όλα τα
εμπόδια για την υλοποίηση επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Οι πολίτες έθεσαν, από την πλευρά τους, στον κ. Κόνσολα τα προβλήματα υποστελέχωσης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο του νησιού, αφού, παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα η σχολική
περίοδος, υπάρχουν ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες.
Ο κ. Κόνσολας επισκέφθηκε την Κάσο με την ευκαιρία της ανακάλυψης σημαντικών ενάλιων αρχαιολογικών ευρημάτων από κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών.
Το κλιμάκιο αποτελείται από περίπου είκοσι άτομα, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, καθώς
και εθελοντές και πραγματοποιούν υποβρύχιες ανασκαφές σε ενάλια περιοχή του νησιού.

«Παράθυρο» για πρόσθετα θετικά μέτρα τόσο φέτος όσο και το 2020, εφόσον υπάρξει δημοσιονομικό περιθώριο, άφησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του
στην ΕΡΤ1. «Εάν προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος απ’ αυτόν που εκτιμάμε σήμερα και
κλείνουμε τον προϋπολογισμό του 2020, μπορεί να αξιοποιηθεί ενδεικτικά για την προκαταβολή
φόρου, το τέλος επιτηδεύματος ή την αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος», ανέφερε
ο κ. Σταϊκούρας, ενώ για τη φετινή χρονιά σημείωσε:
«Κάθε δύο μήνες όλο και αιφνιδιάζουμε. Εάν τον Νοέμβριο υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια να
πετύχουμε και να υπερκαλύψουμε τον στόχο, προφανώς αυτός ο δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιηθεί. Το πώς θα αξιοποιηθεί ο όποιος επιπλέον, εύχομαι, δημοσιονομικός χώρος προκύψει μέσα
στο 2019, θα υπάρξει συνεννόηση με τον πρωθυπουργό και θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό».
Ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί η υπουργική
απόφαση για την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης. «Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών
δυνατοτήτων που έχουμε, αποφασίσαμε να δώσουμε διευρυμένο επίδομα με προκαταβολή». Όπως
είπε, τα κριτήρια χορήγησης θα είναι διευρυμένα και η προκαταβολή θα δοθεί ανάλογα με τη ζώνη.
Σημείωσε ακόμα πως «την προηγούμενη εβδομάδα προέκυψε επιπλέον δημοσιονομικός χώρος.
Επιλογή του πρωθυπουργού είναι να χρησιμοποιηθεί για το επίδομα θέρμανσης».
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Ακυρώνει το ΣτΕ
τις αντικειμενικές τιμές
σε 12 ζώνες
Στον επανακαθορισμό των αντικειμενικών
αξιών σε δώδεκα ζώνες ανά την Ελλάδα, εκ των
οποίων οι οκτώ στην Αθήνα, καλείται να προβεί
το υπουργείο Οικονομικών μετά από σχετικές
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
των οποίων αναμένεται η δημοσίευση.
Το ΣτΕ , με δώδεκα αποφάσεις ακύρωσε τις
αντικειμενικές αξίες του 2018 στην περιοχή
της Πλάκας, στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ Ζώνες
του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Ε΄ Ζώνη
Εκάλης, , στην Α' Ζώνη Αγίας Βαρβάρας, στην
Ζώνη της Λιλαίας του Δήμου Δελφών, και στην
Α΄ Ζώνη Αετοφωλιάς Δήμου Τήνου.
Οι σχετικές αποφάσεις δεν έχουν αναδρομική
ισχύ, καθώς όπως επισημαίνεται σε αυτές το
ΣτΕ, αφενός στάθμισε τα συμφέροντα των
διαδίκων, αποδίδοντας μείζονα βαρύτητα στο
επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που καθίσταται
ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες και αφετέρου προς αποτροπή
του κινδύνου διαταραχής των φορολογικών
εσόδων του κράτους και των Δήμων.
Η 7μελής σύνθεσης Β΄ Τμήματος του ΣτΕ με
πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ και
εισηγητή τον πάρεδρο Ιωάννη Δημητρακόπουλο, με τις υπ΄ αριθμ. 1865-1870, 1872-1876 και
1879/2019 αποφάσεις του έκρινε παράνομο
τον καθορισμό τιμών ζώνης κατά το σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των
ακινήτων, που έγινε από το υπουργείο Οικονομικών το περασμένο έτος, λόγω πλημμελούς
διαδικασίας κατά τον καθορισμό τους και για το
λόγο αυτό έκανε δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως ιδιοκτητών ακινήτων 12 περιοχών της χώρας.
Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας
ακύρωσαν την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1113/12.6.2018
απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών κατά
το μέρος εκείνο με το οποίο ορίστηκαν οι τιμές
εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε 12
ζώνες.
Σημειώνεται ότι ο καθορισμός των αντικειμενικών αξιών με την ανωτέρω υπουργική απόφαση
έγινε με τη διαδικασία του άρθρου 46 του
νόμου 4509/2017, βασικό στοιχείο του οποίου
είναι η σύνταξη και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων/εκτιμήσεων από ιδιώτες, δηλαδή, από
πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους
στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας, μεταξύ των άλλων,
έκριναν, ότι ο προσδιορισμός των τιμών εκκίνησης πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για
το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί
στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού),
διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και
επιστημονικά άρτια μεθοδολογία, ώστε να
παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης
αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από
τα αρμόδια όργανα της διοίκησης το ίσο μέτρο
(γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης.
Σε άλλο σημείο, οι αποφάσεις του ΣτΕ, διευκρινίζουν ότι κατά την διαδικασία προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης δεν αποκλείεται η
ανάθεση καθηκόντων συλλογής, επεξεργασίας
και εκτίμησης στοιχείων της αγοράς (όπως είναι
για αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων) σε
ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου), τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένα τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και
την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη.

Μπαράζ κατασχέσεων μετά
το τέλος των 120 δόσεωνα

Α

ντιμέτωποι με κατασχέσεις βρίσκονται από σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, μετά τη λήξη και της
παράτασης για τη ρύθμιση των οφειλών τους σε έως 120 δόσεις, εκτός και εάν
επιστρατεύσουν τις ισχύουσες διατάξεις της πάγιας ρύθμισης οφελών.
Οι κατασχέσεις τραπεζικών
λογαριασμών είχαν κατεβάσει
ταχύτητα τους τελευταίους μήνες, δίνοντας την ευκαιρία στους
φορολογούμενους να ενταχθούν
στη ρύθμιση, αλλά από σήμερα ο εισπρακτικός μηχανισμός
αναμένεται να πάρει και πάλι
«φωτιά». Αν ένας φορολογούμενος γύρισε την πλάτη σε μια
ρύθμιση 120 δόσεων, δύσκολα
θα σπεύσει να ενταχθεί σε ένα
πάγιο σχήμα 12-24 δόσεων…
Από σήμερα, η πάγια ρύθμιση
είναι η μόνη ενεργή επιλογή
διευθέτησης των φορολογικών οφειλών, αλλά εάν δεν
υπάρξουν ανατροπές στους
σχεδιασμούς του υπουργείου
Οικονομικών, σύντομα θα συμπληρωθεί από μια ευνοϊκότερη ως προς τον αριθμό
των δόσεων (24-48) ρύθμιση, με την ενσωμάτωση, όμως,
εισοδηματικών κριτηρίων.
Σχετικές διατάξεις αναμένεται να περιληφθούν στο υπό
κατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τους έως
σήμερα σχεδιασμούς, η νέα ρύθμιση θα αφορά μόνο χρέη
τα οποία θα βεβαιωθούν ή θα καταστούν ληξιπρόθεσμα
από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.
Με απλά λόγια, εάν ένας ιδιοκτήτης ακινήτων αφήσει
απλήρωτο τον φετινό φόρο εισοδήματος, δεν θα μπορεί
να ρυθμίσει το χρέος του αυτό σε περισσότερες από 12
δόσεις, όπως έχει τη δυνατότητα να κάνει και σήμερα με
την ισχύουσα πάγια ρύθμιση. Εάν όμως ένας ελεύθερος
επαγγελματίας δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει στην
ώρα του τον ΦΠΑ του Απριλίου 2020 και πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια που θα συνοδεύουν τη νέα ρύθμιση,
θα μπορεί να «σπάσει» το χρέος του σε έως 24 δόσεις.
Η σημερινή πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων, χωρίς
εισοδηματικά κριτήρια και με απλές διαδικασίες υπαγωγής, παραμένει σε ισχύ παράλληλα με το νέο πάγιο
σύστημα διευθέτησης οφειλών. Όλα αυτά σε επίπεδο
σχεδιασμών, μέχρι τώρα.
Η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς την εφορία
τελικά δεν πήγε άσχημα. Η ανάλυση των δεδομένων τις
επόμενες ημέρες θα δείξει εάν θα αφαιρέσει ή θα προσθέσει έσοδα στο δημόσιο ταμείο, επιβεβαιώνοντας τις
εκτιμήσεις των θεσμών που προέβλεπαν «τρύπα» ή του
υπουργείου Οικονομικών που περίμενε έξτρα εισπράξεις.
Περίπου 700.000 φορολογούμενοι επιχείρησαν να
ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 120 δόσεις, αλλά όπως
δείχνουν τα στοιχεία τα οποία αφορούν τις επιδόσεις
της ρύθμισης έως χθες το μεσημέρι, δύο στους τρεις τα
είχαν καταφέρει καταβάλλοντας και την πρώτη δόση.
Το τελικό ταμείο της ρύθμισης σήμερα θα οδηγήσει σε
ασφαλέστερα συμπεράσματα.
Έως χθες το μεσημέρι πάντως 660.082 φορολογούμενοι
είχαν τρέξει τις διαδικασίες ρύθμισης συνολικών οφειλών
6,370 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,5 δισ. ευρώ κεφάλαιο
και κάτι λιγότερο από 1,9 δισ. ευρώ προσαυξήσεις. Οι
επικυρωμένες ρυθμίσεις περιορίζονταν σε 454.246 και
το συνολικά ρυθμιζόμενο ποσό σε 3.981 δισ. ευρώ (2,864
δισ. ευρώ κεφάλαιο). Στο ταμείο του δημοσίου είχαν
μπει 401,9 εκατ. ευρώ.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τον Ιούλιο
έδειχναν 4.019.350 οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη
(αν και παραπάνω από τους
μισούς είτε οφείλουν μικροποσά, είτε έχουν πτωχεύσει,
είτε έχουν πεθάνει…), εκ των
οποίων 1.222.301 φορολογούμενοι έχουν ήδη βιώσει μέτρα
αναγκαστικής είσπραξης για
τις οφειλές τους. Συνολικά ο
εισπρακτικός μηχανισμός της
ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα,
σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, να
επιβάλει κατασχέσεις και λοιπά
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης
σε 1.819.142 φορολογούμενους.
Αντιμέτωποι με αναγκαστικά
μέτρα είσπραξης, όπως οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και πλειστηριασμούς
ακινήτων αναμένεται να βρεθούν όσοι οφειλέτες στα
ασφαλιστικά ταμεία δεν εντάχθηκαν στην ρύθμιση των
έως 120 δόσεων, καθώς έληξε τα μεσάνυχτα και η παράταση της 7ήμερης προθεσμίας που είχε δοθεί από το
οικονομικό επιτελείο.
Βάσει των πλέον πρόσφατων στοιχείων, έως χθες το
μεσημέρι, είχαν ήδη ενταχθεί σε ρύθμιση περίπου 10
δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,5 δισ. ευρώ χρέη προς
τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, ενώ ήδη στα ταμεία του
δημοσίου έχουν εισρεύσει ποσά ύψους πάνω από 600
εκατ. ευρώ. Μόνο από το ΚΕΑΟ έχουν εισπραχθεί 200
εκατ. ευρώ.
Το ενδεχόμενο νέας παράτασης απέκλεισε από νωρίς χθες
το πρωί ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γιάννης Βρούτσης, σε ανάρτηση στον προσωπικό του
λογαριασμό στο twitter, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι
πρόκειται για την πιο ευνοϊκή ρύθμιση που υπήρξε ποτέ,
η οποία όμως ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα. Εκτίμησε
μάλιστα ότι η συμμετοχή στα ασφαλιστικά ταμεία ήταν
πέρα από κάθε πρόβλεψη θετική. Και ξεκαθάρισε ότι από
σήμερα, υπάρχουν μόνο οι 12 δόσεις της πάγιας ρύθμισης.
Αναλυτικά, σε ρύθμιση εντάχθηκε κατ' ελάχιστο το 10%
των συνολικών οφειλών που ξεπερνούν τα 35 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία χθες το μεσημέρι,
είχαν υποβληθεί περισσότερες από 410.000 αιτήσεις.
Από αυτές, έχουν ήδη εγκριθεί 273.000 αιτήσεις για τη
ρύθμιση περισσότερων από 3,5 δισ. ευρώ. Μάλιστα, από
το υπουργείο Εργασίας εξέφραζαν την άποψη ότι έως
τα μεσάνυχτα, το ποσό μπορεί να έφτανε και τα 4 δισ.
ευρώ. Περίπου 2 δισ. ευρώ χρέη έχουν ενταχθεί προς
ρύθμιση, από επιχειρήσεις - εργοδότες.
Σχεδόν 1 δισ. ευρώ ρυθμισμένων ποσών αφορά τους
ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕΕ, 170 εκατ. ευρώ
αφορούν χρέη αγροτών, ενώ περίπου 55 εκατ. ευρώ είναι
οφειλές αυτοαπασχολούμενων. Ήδη, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έχει εισπράξει
περίπου 200 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, σε εκκρεμότητα
υπάρχουν 135.000 αιτήσεις, οι οποίες εφόσον εγκριθούν,
θα περάσουν στην επόμενη φάση. Να σημειωθεί ότι
ΕΦΚΑ και υπουργείο Εργασίας έχουν ξεκαθαρίσει ότι
η προθεσμία για αυτές τις αιτήσεις είναι έως το τέλος
του έτους.
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Πολλαπλή
Σκλήρυνση:
Το φθηνό φάρμακο
που αναστρέφει
τις νευρολογικές
βλάβες
Ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς με
πολλαπλή σκλήρυνση δίνει νέα
πειραματική μελέτη που έδειξε
ότι ένα αντιδιαβητικό φάρμακο
μπορεί να αναστρέψει τις νευρολογικές βλάβες που προκαλεί η
νευροεκφυλιστική πάθηση, σε
μόλις τρεις μήνες.
Επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ σε σχετικό άρθρο στο Cell Stem Cell,
υποστηρίζει ότι η μετφορμίνη
αντέστρεψε τις νευρολογικές
βλάβες σε αρουραίους με πολλαπλή σκλήρυνση.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι
το αντιδιαβητικό φάρμακο που
παίρνουν εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως αναγεννά τα
βλαστοκύτταρα και αυτά με τη
σειρά του εξελίσσονται σε κύτταρα που παράγουν μυελίνη, την
λιπώδη επίστρωση που προστατεύει τα νευρικά κύτταρα.
Ως γνωστόν στην πολλαπλή
σκλήρυνση το ανοσοποιητικό
σύστημα επιτίθεται στην μυελίνη καταστρέφοντάς την αφήνοντας έτσι ακάλυπτα τα νευρικά
κύτταρα που δεν μπορούν πια
να στέλνουν και να λαμβάνουν
μηνύματα με αποτέλεσμα την
εμφάνιση δυσλειτουργιών.
Οι Βρετανοί ειδικοί δηλώνουν
ενθουσιασμένοι από τα πειραματικά δεδομένα και σκοπεύουν
το 2020 να κάνουν κλινική μελέτη στην οποία θα χορηγήσουν
μετφορμίνη σε πάσχοντες από
πολλαπλή σκλήρυνση.
«Είμαστε αισιόδοξοι ότι η μετφορμίνη θα είναι το ίδιο αποτελεσματική και στους ασθενείς»,
γράφουν στο Cell Stem Cell.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Μήνυμα Κρεμλίνου
στην Άγκυρα
για την επίθεση
στη Βόρεια Συρία
Πρέπει να διαφυλαχθεί η εδαφική
ακεραιότητα της Συρίας, επανέλαβε
σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, την ώρα που οι
ΗΠΑ ανακοίνωναν ότι αποσύρουν τα
στρατεύματά τους από την βορειοανατολική Συρία. Ο Πεσκόφ δήλωσε
σε δημοσιογράφους ότι η Μόσχα
γνωρίζει ότι η Τουρκία συμμερίζεται
τη θέση της Ρωσίας όσον αφορά την
εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.
"Ελπίζουμε ότι οι Τούρκοι συνάδελφοί
μας θα μείνουν προσηλωμένοι σε
αυτή τη θέση σε όλες τις περιστάσεις", σημείωσε. Ο Πεσκόφ επανέλαβε επίσης τη θέση της Μόσχας ότι
όλες οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις
"με παράνομη παρουσία" θα πρέπει
να εγκαταλείψουν τη Συρία.
Την Κυριακή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως η Τουρκία θα αρχίσει
σύντομα την από καιρό σχεδιαζόμενη στρατιωτική επιχείρηση για να
δημιουργήσει αυτό που αποκαλεί
"ασφαλή ζώνη" στη βόρεια Συρία και
πως οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα
αναμιχθούν.

ΕΟΤ: Αυξημένο
το ενδιαφέρον
από Ρώσους τουρίστες
για την Ελλάδα
Το αυξημένο ενδιαφέρον της ρωσικής
αγοράς για το ελληνικό τουριστικό
προϊόν επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα
φορά κατά τη διάρκεια της Διεθνούς
Περιφερειακής Έκθεσης Expotravel,
που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5
Οκτωβρίου στο Αικατερίνεμπουργκ,
την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας.
Το περίπτερο του ΕΟΤ στην έκθεση,
στην οποία συμμετείχαν 32 χώρες και
επισκέφθηκαν σχεδόν 16.000 άτομα,
προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών
που προμηθεύτηκαν ενημερωτικό υλικό
και διαφημιστικά φυλλάδια του Οργανισμού. Στα εγκαίνια του περιπτέρου
παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης
της περιοχής του Αικατερίνεμπουργκ
Kopelyan Evgeny Alexandrovich,
ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Ουραλίων Besedin
Andrey Adolfovich, η εκπρόσωπος
του Rostourism Menshikova Tatyana
Nikolaevna, ο Διευθυντής του Συνδέσμου Τουρισμού των Ουραλίων Maltsev
Mikhail Anatolievich και ο Αντιπεριφερειάρχης της Νότιας Βοημίας (Τσεχία)
Pavel Groh. Ακόμη, στο ελληνικό
περίπτερο διεξήχθη στρογγυλό τραπέζι
με τους τουριστικούς πράκτορες της
περιοχής των Ουραλίων, ενώ εκπρόσωποι του ΕΟΤ παρουσίασαν τις επιλογές
που προσφέρει η Ελλάδα στους τομείς
του ιατρικού-θεραπευτικού τουρισμού
και του τουρισμού ευεξίας.

Πρόβλεψη-σοκ για τη βρετανική οικονομία:

Το άτακτο Brexit θα ωθήσει
το χρέος στα επίπεδα
της δεκαετίας του 1960

Σ

το υψηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1960 αναμένεται να εκτιναχθεί το κρατικό
χρέος της Βρετανίας σε περίπτωση ενός άτακτου Brexit, σε συνδυασμό με έκτακτες
περικοπές φόρων και αυξήσεις των δαπανών προειδοποιούν τον Μπόρις Τζόνσον οι
κορυφαίοι ειδικοί της χώρας για τα δημοσιονομικά.

Σε έκθεση -καμπανάκι προς τον Μπόρις Τζόνσον, που
ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα καθώς οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για το Brexit αναμένεται να
ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Σπουδών (IFS) ο δανεισμός για
τη Βρετανία αναμένεται να εκτιναχθεί στα 100 δις. λίρες
και το συνολικό χρέος να εκτοξευθεί στο 90% του ΑΕΠ.
«Η κυβέρνηση είναι πλέον έρμαιο χωρίς ουσιαστική δημοσιονομική άγκυρα», επισημαίνει ο διευθυντής του IFS,
Πολ Τζόνσον. «Δεδομένου του τεράστιου επίπεδου ασάφειας και των κινδύνων που αντιμετωπίζει η οικονομία
και τα δημοσιονομικά δεν πρέπει να εξετάζει περαιτέρω
μόνιμες συνολικές φοροελαφρύνσεις στους επόμενους
προϋπολογισμούς. Σε περίπτωση ενός άτακτου Brexit,
ωστόσο, θα πρέπει να εφαρμόσει προσεκτικά στοχευμένες
και προσωρινές περικοπές φόρων και αυξήσεις δαπανών,
όπου μπορούν να στηρίξουν την οικονομία», συμπληρώνει.
Η οικονομία της Βρετανίας έχει ήδη συρρικνωθεί κατά περίπου 60 δις. Λίρες από τό δημοψήφισμα για το Brexit του

Ιουνίου του 2016, σημειώνει ο επικεφαλής οικονομολόγος
της Citi για το Ηνωμένο Βασίλειο, Κρίστιαν Σουλτς, που
συνέβαλε στη σύνταξη της έκθεσης του IFS. «Οι επιχειρηματικές επενδύσεις είναι έως και 20% χαμηλότερες απ’ ό,τι
σε αντίθετη περίπτωση πλήττοντας την παραγωγικότητα
και τις αυξήσεις των μισθών», επεσήμανε. Πρόσθεσε,
ωστόσο, ότι μια περαιτέρω αναβολή του Brexit θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ασάφεια και ανασφάλεια, με
αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις και την ανάπτυξη,
που αναμένεται να κυμανθεί σε ετήσιο ρυθμό της τάξης του
1%. «Από την άποψη της ανάπτυξης μια συμφωνία για το
Brexit είναι κατά τι καλύτερη, αφού αναμένεται ανάπτυξη
γύρω στο 1,5%, αλλά από την άλλη δεν θα αφήνει περιθώρια
ακύρωσης του διαζυγίου από την ΕΕ. Ένα άτακτο Brexit,
από την άλλη -ακόμη και αν η κυβέρνηση λάβει έντονα
μέτρα τόνωσης της οικονομίας – μπορεί να οδηγήσει σε
μηδενική ανάπτυξη την επόμενη διετία. Το καλύτερο σενάριο για την οικονομική ανάπτυξη τα προσεχή χρόνια»,
κατέληξε, «θα ήταν η παραμονή στην ΕΕ».

Στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ 28 κινεζικές εταιρείες
Οι ΗΠΑ έθεσαν 28 οργανισμούς της Κίνας στον μαύρο κατάλογό τους, κατηγορώντας τους ότι εμπλέκονται στην
εκστρατεία καταστολής των κινεζικών αρχών κυρίως εναντίον της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων,
ανακοίνωσε τη Δευτέρα το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου.
Πλέον οι 28 αυτοί οργανισμοί –στους οποίους περιλαμβάνονται κυβερνητικοί οργανισμοί αλλά και τεχνολογικές
εταιρείες-- δεν θα μπορούν να αγοράζουν προϊόντα από τις ΗΠΑ χωρίς την έγκριση της Ουάσινγκτον.
«Η αμερικανική κυβέρνηση και το υπουργείο Εμπορίου δεν μπορούν και δεν θα ανεχθούν την βίαιη καταπίεση των
εθνικών μειονοτήτων στην Κίνα», τονίζει στην ανακοίνωση ο υπουργός Εμπορίου Ουίλμπουρ Ρος.
«Αυτό το μέτρο δεν θα επιτρέψει στις τεχνολογίες μας (…) να χρησιμοποιηθούν για την καταστολή ανυπεράσπιστων
μειονοτήτων», πρόσθεσε.
Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν το Πεκίνο ότι διώκει τις μειονότητες της Κίνας,
κυρίως τους μουσουλμάνους Ουιγούρους, πολλούς από τους οποίους φέρεται να τοποθετεί σε κέντρα κράτησης.
Η απόφαση της Ουάσινγκτον ελήφθη λίγες ημέρες πριν την επανάληψη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κίνας
και των ΗΠΑ για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας, προκειμένου να τερματιστεί ο μεταξύ τους εμπορικός πόλεμος,
όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
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Οικονομική
και αμυντική συνεργασία
συμφώνησαν
Ερντογάν-Βούσιτς

Οι σχέσεις Σερβίας και Τουρκίας είναι σήμερα
οι καλύτερες από ποτέ, στην νεότερη ιστορία,
διαπίστωσαν από κοινού οι πρόεδροι των δύο
χωρών, Αλεξάνταρ Βούτσιτς και Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, μετά την συνάντησή τους στο Βελιγράδι. Ο Τούρκος πρόεδρος πραγματοποιεί,
από σήμερα το μεσημέρι, διήμερη επίσκεψη
στην Σερβία. Το πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου είναι πλήρες αφού πέρα από τις συναντήσεις σε διμερές επίπεδο, κατά την διάρκεια της
επίσκεψης του θα πραγματοποιηθεί (αύριο) η
τριμερής διάσκεψη Σερβίας-Τουρκίας-Βοσνίας
και Ερζεγοβίνης και θα γίνουν τα εγκαίνια
έναρξης των εργασιών για την κατασκευή του
αυτοκινητόδρομου Βελιγράδι -Σαράγιεβο που
χρηματοδοτεί η Τουρκία. Πλούσιο ήταν και το
σημερινό πρόγραμμα αφού πέρα από τις κατ
ιδίαν συνομιλίες των δύο προέδρων, συνεδρίασε
το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας με την
συμμετοχή πολλών υπουργών ενώ οι πρόεδροι απεύθυναν χαιρετισμό στο οικονομικό
φόρουμ όπου συμμετείχαν Τούρκοι και Σέρβοι
επιχειρηματίες. Τον Ερντογάν, στο ταξίδι του
στο Βελιγράδι, συνοδεύουν διακόσιοι περίπου
επιχειρηματίες από την Τουρκία. Με αφορμή
την επίσκεψη του σήμερα έγιναν τα εγκαίνια έναρξης λειτουργίας έξι εργοστασίων που
ανοίγουν στην Σερβία τουρκικές εταιρίες. Στην
κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο προέδρων,
ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι συμφωνήθηκε
η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών από τα
1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι σήμερα στα
2 δισεκατομμύρια με προοπτική να ανέλθουν
μακροπρόθεσμα στα πέντε δισεκατομμύρια.
Αναφέρθηκε επίσης ότι υπεγράφησαν, συνολικά, εννέα συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές,
την άμυνα, την ασφάλεια, τις υποδομές, την
επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία,
την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τεχνολογιών,
την κοινωνική ασφάλεια, τις συγκοινωνίες, τον
πολιτισμό. Συμφωνήθηκε επίσης να ανοίξει η
Τουρκία προξενείο στο Νόβι Πάζαρ, στην περιοχή του Σάντζακ, όπου αποτελεί πλειοψηφία
ο μουσουλμανικός πληθυσμός.
Στα θέματα της ασφάλειας ο Τούρκος πρόεδρος
αναφέρθηκε στην παρουσία, από φέτος το
καλοκαίρι, Τούρκων αστυνομικών στις συνοριακές διαβάσεις στην Σερβία απ όπου διέρχονται
Τούρκοι υπήκοοι που εργάζονται σε χώρες της
δυτικής Ευρώπης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και
στην ανάγκη πάταξης της δράσης του δικτύου
του Φετουλάχ Γκιουλέν και ευχαρίστησε τον
πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς για την υποστήριξη που παρέχει η Σερβία. «Δεν μπορούμε να
ξεχάσουμε την υποστήριξη του Βούτσιτς. Σας
ευχαριστώ εκ μέρους της χώρας μου και του
λαού της» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν
απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της Σερβίας.
Σχετικά με την συνεργασία στον αμυντικό τομέα ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε ότι υπάρχει
ενδιαφέρον της Σερβίας για αγορά εξοπλισμού
από την Τουρκία και για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσα από την συνεργασία της αμυντικής
βιομηχανίας των δύο χωρών.
Αναφορικά με το ζήτημα του Κοσόβου ο πρόεδρος της Σερβίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει
σύγκλιση απόψεων με δεδομένο ότι η Τουρκία
αναγνωρίζει το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος,
εξέφρασε ωστόσο κατανόηση σημειώνοντας ότι
η τουρκική ηγεσία ασκεί πολιτική, πρωτίστως,
με βάση τα συμφέροντα της χώρας της.
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H Eθνική Aσφαλιστική
και τα μυστήρια
H τρίτη προσπάθεια πώλησης της
Eθνικής Aσφαλιστικής που έρχεται,
καθώς μέσα στο μήνα πρόκειται να
ανοίξει, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Eθνικής Tράπεζας το
data room, εάν τελικά δεν δώσουν
το «παρών» οι νέοι «μνηστήρες» που
«χτύπησαν» την πόρτα της ETE, διερευνώντας το ενδεχόμενο απόκτησης
του 80% της εταιρίας θα έχει μυστήριο και ενδιαφέρον...
Mετά το «κάζο» με την EXIN και όλα
τα «απίθανα», που σε ό,τι αφορά
κυρίως τους χειρισμούς, έγιναν με
την Congbao όπου η «νίκη» του Wong
Ching «ακυρώθηκε» την επομένη
του διαγωνισμού με την περίφημη
επίσημη τοποθέτηση της ETE για
IPO και νέο διαγωνισμό. Tώρα μετά
την παράταση που δόθηκε από την
Eυρωπαϊκή Eπιτροπή Aνταγωνισμού
η πώληση πρέπει να ολοκληρωθεί. Tα
περίεργα όμως είναι πολλά, αν και
όλα θα κριθούν στην πράξη.
Θα εμφανιστεί εκ νέου η EXIN του
Mατ. Φέρφιλντ και των Kουδούνη - Kάλαμος που μετά ήρθαν στα
μαχαίρια;
H EXIN είχε κερδίσει τον πρώτο
διαγωνισμό και δεν κατάφερε παρά
τις τόσες παρατάσεις που δόθηκαν,
να συγκεντρώσει τα απαραίτητα
κεφάλαια.
Θα δώσει το «παρών» η Fosun που
στον προηγούμενο διαγωνισμό ζητούσε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις
και «χρειάστηκε» να παρέμβει το
TXΣ για να γίνει κανονικά ο διαγωνισμός που έφερε «τυπικά» νικητή
την Congbao; H Fosun στην Eλλάδα
βρίσκεται σε μια φάση «μέσα - έξω».
Πέρα από την περιπέτεια με τη FolliFollie που ακόμα τη «στοιχειώνει»,
ήρθε η αποχώρηση από την κοινοπραξία του mega project του Eλληνικού.
Παράλληλα, έβαλε «πάγο» σε όσα
ελληνικά σχέδια είχε στο στόχαστρό
της, ενώ «πληγώθηκε» και από το
μεγάλο κανόνι της Thomas Cook.
Θα «χτυπήσει» η Fairfax του Watsa
που στην Eλλάδα έχει την Eurolife
Aσφαλιστική και ήδη τίθεται θέμα
κανόνων ανταγωνισμού; Θα μετουσιωθεί σε πράξη το ενδιαφέρον του
CVC Capital μέσω του επενδυτικού
βραχίονα Hellenic Health Care (υπάρχει το ενδεχόμενο και της απευθείας
διεκδίκησης από τη μητρική) που
πρώτη αποκάλυψε η “Deal” μετά τα
όσα είπε σε «κλειστή» συνάντηση των
γιατρών του Metropolitan ο Δ. Σπυρίδης; Aν συμβεί αυτό, το CVC Capital
θα έχει σπάσει κάθε ρεκόρ εξαγορών
την τελευταία διετία.
Mετά το Metropolitan, ως γνωστόν
απέκτησε το Iασώ General και το
Yγεία και υπό προϋποθέσεις «βλέπει»
και προς το Nτυνάν που πρόκειται να
βγει σε νέο διαγωνισμό. Σύμφωνα με
τις διαρροές πάντως, πέραν αυτών
αρχικές επαφές εκδήλωσης ενδιαφέροντος είχαν εκφράσει τα funds
Blackstone, Lone Star, Apollo, Centerbridge, οι γερμανικές Allianz, Talaux
και η ιταλική Generali.

Τελευταία ευκαιρία
για τη ΛAPKO

A

πό το 1963 που ο Πρόδρομος Aθανασιάδης - Mποδοσάκης ίδρυσε τη ΛAPKO και
μετά από περιπέτειες δεκαετιών, η ιστορική βιομηχανία σιδηρονικελίου βρίσκεται
τούτη την περίοδο κυριολεκτικά στο «σημείο μηδέν».

Kάτι, βέβαια, που έχει ειπωθεί πολλές φορές μέχρι τώρα.
Ωστόσο, η επιβίωση της εταιρίας που κουβαλάει «βάρη»
460 εκ. ευρώ, -μόνο προς τη ΔEH και για τις κρατικές
ενισχύσεις-, «κρέμεται» πλέον από μια «κλωστή».
Kαι αυτή η «κλωστή» έγκειται στην ύστατη προσπάθεια
της κυβέρνησης να επαναφέρει το σχέδιο του 2014, για το
«σπάσιμο» και την αποκρατικοποίηση μέσω δύο ξεχωριστών διαγωνισμών.
Mε βάση εκείνο το σχέδιο, το οποίο και επανεξετάζεται,
ο πρώτος διαγωνισμός θα αφορούσε το μεταλλουργικό
εργοστάσιο της Λάρυμνας και το 40% των δικαιωμάτων
εκμετάλλευσης του μεταλλείου στον Άγιο Iωάννη (κοίτασμα λατερίτη), που θα υπάγονταν σε μια νέα εταιρία.
O δεύτερος, θα αφορούσε τα δικαιώματα εξόρυξης λατερίτη
στην Eύβοια, Kαστοριά και Kοζάνη. Mέσω αυτής της διαδικασίας θα πωλείτο το 33% της ΛAPKO, που αντιπροσωπεύει
το 60% της συνολικής εξορυκτικής δυναμικότητάς της.
Για να προχωρήσει όμως, αυτή η προσπάθεια θα πρέπει
να πειστούν οι Bρυξέλλες να δώσουν το «πράσινο φως»,
όπως είχαν κάνει προ πενταετίας. Kάτι που δεν είναι καθόλου βέβαιο, αφού η κατάσταση τώρα είναι δραματικά
χειρότερη. Kαι αυτό γιατί από πέρυσι εκδόθηκε η οριστική
καταδικαστική απόφαση του Eυρωπαϊκού Δικαστηρίου
για τις περίφημες «κρατικές ενισχύσεις», ουσιαστικά,
δηλαδή, τις εγγυήσεις που έδινε το Δημόσιο από το 2008
έως το 2011 για να αντλεί η εταιρία χρηματοδότηση και τη
συμμετοχή του στην AMK του 2009.
O «λογαριασμός» μαζί με τις προσαυξήσεις φτάνει πλέον
τα 160 εκ. ευρώ. Tο δεύτερο «δράμα» αφορά τις οφειλές
προς τη ΔEH που ξεπερνούν τα 300 εκ. ευρώ, ενώ θα
πρέπει να προστεθούν και τα χρωστούμενα για την αγορά
δικαιωμάτων ρύπων, οι λειτουργικές ζημιές κ.α.
Όλα τούτα διαμορφώνουν ένα ζοφερό σκηνικό. H κυβέρνηση προς το παρόν διόρισε νέα διοίκηση, -υπό τους
Xρ. Kυριαζή και Σπ. Tζίτζο-, προκειμένου κατ’ αρχήν να
καταγραφεί η κατάσταση, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν
και «κρυμμένοι σκελετοί» από το παρελθόν.

Eίναι δε χαρακτηριστικό ότι η εταιρία δεν έχει εκδώσει
οικονομικά αποτελέσματα εδώ και τέσσερα χρόνια.
Aπό την άλλη, μπορεί η ΛA-KPO να βρίσκεται στα «τάρταρα», αλλά εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
βιομηχανίες στον κλάδο της, καθώς αντιπροσωπεύει το
7% της ευρωπαϊκής αγοράς στην πώληση νικελίου και
το 2%-3% διεθνώς. Γι’ αυτό και κατά καιρούς έχει βρεθεί
στο «μικροσκόπιο» ισχυρών ξένων και εγχώριων ομίλων.
H ελπίδα της κυβέρνησης είναι ότι αν προχωρήσει ένα
σχέδιο απεγκλωβισμού της από τα σημερινά βαρίδια, αυτό
το ενδιαφέρον θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί.
Mε άλλα λόγια, υπάρχουν αρκετοί που θα την ήθελαν, αλλά
χωρίς να φορτωθούν τα χρέη και το σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού. Tα μέχρι τώρα δεδομένα, πάντως, δεν
επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις.
H πορεία της ΛAPKO, άλλωστε, έχει «σφραγιστεί» από
μεγάλα λάθη και άστοχες πολιτικές επιλογές τόσο κατά το
απώτερο, όσο και κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Aπό τις αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν πέρασε στο
Δημόσιο ως «προβληματική» μέχρι την «επανίδρυση» του
1989, με τη «νέα ΛAPKO» και την «παλαιά» να βρίσκεται
ακόμη σε εκκαθάριση...
Πέρα από τις ατυχείς ή και μεθοδευμένες επιλογές ορισμένων εκ των πολλών διοικήσεων που πέρασαν, έγιναν δύο
προσπάθειες εξεύρεσης επενδυτή που θα έβαζε «φρέσκο»
χρήμα για τις αναγκαίες επενδύσεις εκσυγχρονισμού και
θα αναλάμβανε το μάνατζμεντ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Στο διαγωνισμό του 2009 εμφανίστηκαν εννέα μνηστήρες,
αλλά η διαδικασία «πάγωσε» λόγω εκλογών. Στη συνέχεια η
ΛAPKO οδηγήθηκε στο TAIΠEΔ, που διαπραγματεύτηκε
με τις Bρυξέλλες το διαχωρισμό των παγίων (εργοστάσιο,
ορυχεία κ.λπ.) και τη διενέργεια ξεχωριστών διαγωνισμών.
Kαι αυτή η προσπάθεια, όμως, κατέληξε σε τέλμα.
Kατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣYPIZA
εξετάστηκαν μεν κάποια σενάρια αξιοποίησης, αλλά επί
της ουσίας δεν έγινε τίποτα, με αποτέλεσμα τη διόγκωση
των προβλημάτων και το σημερινό αδιέξοδο.

Sunlight: Kερδίζει το «στοίχημα» με το εργοστάσιο της Ξάνθης
Πρωτομαγιά του 2018, λίγο πριν από την μια το μεσημέρι, ξεσπά πυρκαγιά στο μεγαλύτερο εργοστάσιο μπαταριών
της Eυρώπης. Tα κινητά τηλέφωνα κουδουνίζουν ακατάπαυστα, τα πρόσωπα σφιγμένα από το άγχος, τα βλέμματα
των ανθρώπων της Sunlight «παγωμένα». Mια κατάσταση σοκ.
Ένα γεγονός εντελώς απρόσμενο, μια καταστροφή μεγάλη. Aνυπολόγιστη, στην αρχή.
Oι φόβοι για την «επόμενη μέρα» της ελληνικής εταιρίας leader σε παγκόσμια κλίμακα στον κλάδο της με εξαγωγές
σε πάνω από 100 χώρες, έκδηλοι και απόλυτα δικαιολογημένοι, τουλάχιστον για τα δεδομένα εκείνης της στιγμής.
Kι όμως. O όμιλος Olympia, με ιδρυτή του τον Πάνο Γερμανό, δείχνει ότι διαθέτει τα κατάλληλα αντανακλαστικά
και το απαιτούμενο DNA για να αντιδράσει γρήγορα και αποτελεσματικά.
χι μόνο δεν κινδύνευαν «ούτε ώρα» και «ούτε κατά σκέψη» οι θέσεις εργασίας, προς τιμήν της διοίκησης-, αλλά το
«χάντικαπ» στην παραγωγή καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ και το εργοστάσιο της Sunlight οδηγήθηκε σε μια «καθολική επαναφορά», τέτοια που σχεδόν σαν να μην υπήρξε ποτέ η καταστροφή.
Tώρα, 17 μήνες συνολικά μετά, οι ρυθμοί έχουν επανέλθει με το παραπάνω και ο πήχης ανεβαίνει: η υλοποίηση
επενδυτικού προγράμματος για την αύξηση της δυναμικότητάς του κατά 25% και η δημιουργία 200 νέων θέσεων
εργασίας, πιστοποιούν το αποτέλεσμα μια «τιτάνιας» προσπάθειας και η Sunlight κερδίζει ένα «στοίχημα», που
για άλλους μπορεί τώρα να ήταν, ήδη, χαμένο!
Γιατί, μοιάζει απίστευτο ότι τηρήθηκε τέτοιο χρονοδιάγραμμα. Tέλη Γενάρη του 2019, η εταιρία ανακοινώνει ότι το
συνασφαλιστικό σχήμα το οποίο είχε αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη της πυρκαγιάς στη μονάδα της στο Nέο
Όλβιο Ξάνθης, αποφάσισε την καταβολή 66 εκατ. για τις υλικές και αποθετικές ζημίες, η μεγαλύτερη αποζημίωση
που έχει δοθεί ως σήμερα στην Eλλάδα.
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H ευκαιρία
για το συνεδριακό
κέντρο στο TAE KBO NTO
Tο «αραχνιασμένο» project του Tαε Kβο
Nτο σε συνδυασμό και με «κινητήριο μοχλό» το mega project του Eλληνικού και την
αναπτυξιακή δυναμική που θα προσδώσει
στο παράκτιο μέτωπο της Aττικής (και όχι
μόνο), μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα βήμα
προς τα μπροστά ούτως ώστε η Aθήνα να
αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο διεθνές συνεδριακό κέντρο. Tο project της κατασκευής
της εγκατάστασης του Tαε Kβο Nτο «σέρνεται» εδώ και δεκαπέντε χρόνια και τώρα.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης
και των αρμοδίων υπουργών, το Δεκέμβριο
πρόκειται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός
για τη δημιουργία του συνεδριακού κέντρου.
Eάν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το σχέδιο
η δημιουργία του συνεδριακού κέντρου θα
συμβάλει στα μέγιστα ώστε η Aθήνα να
αποτελέσει ένα ελκυστικό προορισμό με
τη διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων. Tέτοιο
κέντρο με τις προδιαγραφές που συζητούνται
δεν υπάρχει στην Eλλάδα και η Aθήνα θα
μπει στο «χάρτη» των διεθνών συνεδρίων,
διορθώνοντας τα λάθη του παρελθόντος και
τις ευκαιρίες που χάθηκαν.
Tα οικονομικά οφέλη για τον τόπο, οι νέες
θέσεις εργασίας, η αυξημένη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών θα είναι πολλά και
συνάμα το νέο «κέντρο» θα βοηθήσει τόσο
τον τουρισμό, αλλά θα ενισχύσει ταυτόχρονα την προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Eίναι ενδεικτικό ότι η
Kωνσταντινούπολη διαθέτει υπερσύγχρονα
συνεδριακά κέντρα και τα τελευταία χρόνια
έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο πόλο προσέλκυσης συνεδρίων. H προσπάθεια για την
ανάδειξη της Aθήνας σε αυτόνομο προορισμό
για επισκέπτες και κορυφαία επιλογή για
διεθνή συνέδρια πρέπει να ενταχθεί σ’ ένα
ευρύτερο σχεδιασμό αλλά και στρατηγική,
ώστε ο συνεδριακός τουρισμός να αποτελέσει
ένα από τους πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας. H Eλλάδα δυστυχώς βρίσκεται στην 16η
θέση στην Eυρώπη σύμφωνα με την κατάταξη
που κάνει ο Διεθνής Σύνδεσμος Συνεδρίων.
Kι αυτό παρά το γεγονός ότι η Aθήνα το 2019
κατέγραψε μια αύξηση της τάξης του 11% στον
αριθμό των συνεδρίων που διοργανώθηκαν.
Στην παγκόσμια κατάταξη βρισκόμαστε στην
25η θέση. Tο 2018 η Aθήνα φιλοξένησε μόλις
90 συνέδρια ενώσεων και οργανισμών έναντι
του συνολικού αριθμού των 37.000 συνεδρίων.
Bάσει των στατιστικών στοιχείων της ICCA
ο κάθε σύνεδρος - επισκέπτης δαπανά κατά
μέσο όρο 1760 ευρώ κατά τη διάρκεια της
παραμονής του. Στο διαγωνισμό που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο,
αν και είναι σχετικά νωρίς να μιλήσει κανείς
για «μνηστήρες», η κυβέρνηση θεωρεί ότι
ορισμένοι από εκείνους που διεκδίκησαν το
έργο πριν από μια 10ετία, θα δώσουν και πάλι
το «παρών». Όπως ο Θανάσης Λασκαρίδης
και ο Eυτύχης Bασιλάκης. Δυνητικό ενδιαφέρον μπορεί να υπάρχει και από τη Lamda
Development, από το ισραηλινό fund Benny
Steinmezt Group και το Brookfiled Asset
Management που κατά καιρούς έχει διατυπώσει ερωτήματα για την τύχη του project.
Tαυτόχρονα όμως σε ένα timing που η Eλλάδα «σκανάρεται» για επενδύσεις από τους
ξένους κολοσσούς και επενδυτικά σχήματα σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στις
υποδομές, τις AEEAΠ και στο real estate,
η γκάμα των ενδιαφερόμενων μπορεί να
μεγαλώσει.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τέλη κυκλοφορίας
2020: «Παγώνουν»
φέτος, ζεσταίνονται
αλλαγές για το 2021

Το ύψος των τελών κυκλοφορίας έχει
να κάνει µε διάφορες παραµέτρους,
και σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις
ο κάτοχος µπορεί να εξαιρεθεί από

Υπ. Υγείας:

Οδηγίες για τη σωστή
και έγκαιρη χορήγηση
του αντιγριπικού εμβολίου

την πληρωµή τους.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραµανλής,
δήλωσε πρόσφατα πως για φέτος δεν
θα υπάρξει καµία αλλαγή, όµως για
τα τέλη που θα κληθούµε να πληρώ-

Ο

δηγίες για την εποχική γρίπη, δίνει το υπουργείο Υγείας, υπογραμμίζοντας για άλλη μια
φορά τη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως αποτελεσματικότερου τρόπου πρόληψης. « Όταν το αντιγριπικό εμβόλιο χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα προφυλάσσει από
τη μετάδοση τού ιού της γρίπης και συμβάλλει στην προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές της».

σουµε του χρόνου για το 2021 υπάρχει
ευρωπαϊκή οδηγία µε την οποία θα
πρέπει να υπολογιστούν βάσει των
εκπεµπόµενων ρύπων. Αυτό σαφέστατα σηµαίνει ότι θα αυξηθούν.
powered by Rubicon Project
Συγκεκριµένα, από τον Οκτώβριο
του 2010 τα τέλη κυκλοφορίας των
καινούργιων αυτοκινήτων που ταξινοµούνται στη Ελλάδα υπολογίζονται
µε βάση τις εκποµπές CO2 που έχουν
και µε τη χρήση των συντελεστών της
αντίστοιχης κλίµακας που είναι σε
ισχύ. Για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί πριν από τον Οκτώβριο του
2010 ο υπολογισµός των τελών γίνεται
αποκλειστικά µε τα κυβικά του κινητήρα τους και τους φορολογήσιµους
ίππους που προκύπτουν από αυτά.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από την 1η Σεπτεµβρίου 2019 η
µέτρηση των εκποµπών του CO2 και
των άλλων ρύπων που γινόταν µε τον
κύκλο NEDC, ο οποίος είχε εργαστηριακή µορφή, έχει αντικατασταθεί
από τον κύκλο WLTP, που είναι πολύ
πιο κοντά στην πραγµατικότητα και
κατά συνέπεια τα αποτελέσµατά του
σε ό,τι αφορά τόσο την κατανάλωση καυσίµου όσο και τις εκποµπές
ρύπων είναι πιο αυξηµένα. Ο κύκλος
WLTP (Worldwide Harmonized Light
Vehicles Test Procedure) έχει τεθεί σε
ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου του 2018,
αλλά δόθηκε ένας χρόνος παράτασης για την εφαρµογή του ώστε να
προλάβει η αγορά αυτοκινήτου σε
κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης
να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα.
Με βάση το ΦΕΚ 31/8, 139 τεύχος Α’,
στην Ελλάδα η παράταση είναι έως
τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Η γρίπη είναι μια μεταδοτική
νόσος του αναπνευστικού συστήματος προκαλούμενη από
τον ιό της γρίπης. Μπορεί να
προκαλέσει ήπια έως σοβαρή
νόσο και κάποιες φορές να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. Οι
ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και
άτομα που πάσχουν από ορισμένα χρόνια νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρές
επιπλοκές της γρίπης. Η διαχρονική παρακολούθηση του
νοσήματος στην Ελλάδα δείχνει
ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνεται κατά τον Ιανουάριο,
ενώ κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο.
Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας
μας, ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να εφαρμόζεται
συστηματικά σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν
στις ομάδες αυξημένου κινδύνου:
Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).
Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
Παιδιά (6 μηνών και άνω) και
Ενήλικες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
-Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
-Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή
-Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)
-Μεταμόσχευση οργάνων
-Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)
-Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
-Χρόνια νεφροπάθεια
-Νευρολογικά-νευρομυϊκά νοσήματα
Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωίδες και
θηλάζουσες
Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώματος
>40Kg/m2) και παιδιά με ΔΜΣ >95ηΕΘ
Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. για νόσο
Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό
κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.
Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα
των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα που
αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.
Οι κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί
σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών,
ειδικών σχολείων και τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.).
Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς, σφαγείς
και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με
πτηνά ή χοίρους.
Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν
την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης της έξαρσης
των κρουσμάτων γρίπης, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου
δύο εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης.

Κατά προτίμηση ο εμβολιασμός
θα πρέπει να ολοκληρώνεται
τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες
προς της ενάρξεως του ετήσιου
επιδημικού κύματος της γρίπης
στην Ελλάδα (δηλαδή στα μέσατέλος Νοεμβρίου). Επιπρόσθετα
ο εμβολιασμός συνεχίζεται καθ'
όλη τη διάρκεια της εποχικής
γρίπης για άτομα για τα οποία
ενδείκνυται ο εμβολιασμός και
δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν
εγκαίρως.
Ο αντιγριπικός εμβολιασμός γενικά περιλαμβάνει 1 μόνο δόση
του εμβολίου ετησίως. Βρέφη και παιδιά ηλικίας <9 ετών που
εμβολιάζονται για πρώτη φορά, ή εκείνα <9 ετών που στο παρελθόν είχαν λάβει μόνο 1 δόση εμβολίου γρίπης χρειάζονται
2 δόσεις αντιγριπικού εμβολίου με μεσοδιάστημα τουλάχιστον
28 ημερών. Σε βρέφη ηλικίας >=6 μηνών χορηγείται 0,5 ml
(ολόκληρη η δόση), σύμφωνα με τις οδηγίες από επίσημους
Ευρωπαϊκούς ή άλλους φορείς φαρμάκων ( FDA, ΕΜΑ κ.α.).
Επισημαίνεται ότι, εργαστηριακή διάγνωση γρίπης δεν απαιτείται για την χορήγηση αντι-ιικής θεραπείας. Τα άτομα που
ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου συνιστάται να
προσέρχονται έγκαιρα στις μονάδες υγείας με την έναρξη
συμπτωμάτων για ιατρική διάγνωση και θεραπεία.
Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας βρίσκονται σε αυξημένο
κίνδυνο να προσβληθούν από λοιμώξεις κατά την εργασία
και να τις μεταδώσουν στους συναδέλφους, τους ασθενείς
και τις οικογένειες τους. Η ανοσοποίηση έναντι της γρίπης
του προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας
προστατεύει όχι μόνο τους εμβολιασμένους, αλλά λειτουργεί
και ως φραγμός κατά της μετάδοσης της γρίπης και μάλιστα σε άτομα με αντένδειξη εμβολιασμού (π.χ. βρέφη κάτω
των 6 μηνών, αλλεργικά άτομα κ.α.) ή με χαμηλή ανοσιακή
απόκριση και συμβάλλει στην απρόσκοπτη διατήρηση της
παροχής υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της
κορύφωσης της εποχικής γρίπης. Ιδιαίτερα το προσωπικό
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων και των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, των
Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, καθώς και το προσωπικό
των Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων, των ειδικών Μονάδων
Ανοσοκατασταλμένων, των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων, των
Αιματολογικών και Ογκολογικών Κλινικών και των Τμημάτων
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) πρέπει να είναι στο σύνολό
του εμβολιασμένο.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό ετήσιου αντιγριπικού εμβολιασμού
επαγγελματιών υγείας σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική
είναι ένας από τους δείκτες επιτήρησης συμμόρφωσης των
επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου
διασποράς μικροβίων, με τους οποίους γίνεται η αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Διοικήσεων
των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και της ποιότητας
των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
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Μείωση
των εισακτέων
στα ΑΕΙ
από την ερχόμενη
ακαδημαϊκή χρονιά

Στη μείωση του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστήμια προσανατολίζεται η κυβέρνηση, και μάλιστα από την
ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 20202021. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει
άμεσα τους μαθητές οι οποίοι φοιτούν
αυτήν τη στιγμή στη Γ' Λυκείου και
θα δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις
τον Ιούνιο, οι οποίοι θα βρεθούν μπροστά σε περιορισμένο αριθμό θέσεων
στα τμήματα όπου θα θελήσουν να
εισαχθούν.
Αυτό σημαίνει ότι οι περίπου 100.000
απόφοιτοι των λυκείων θα χρειαστεί να
εντείνουν την προσπάθειά τους, καθώς
ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση
μιας θέσης θα είναι ιδιαίτερα σκληρός.
Η σχετική ανακοίνωση έγινε χθες
Τρίτη στη Βουλή από τον υφυπουργό
Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη, ο οποίος,
επί της ουσίας, είπε ότι το υπουργείο
θα λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των
πανεπιστημίων σχετικά με τον αριθμό
των εισακτέων. Οπως είναι γνωστό,
τα πανεπιστήμια κάθε χρόνο ζητούν
όλο και λιγότερους φοιτητές, αλλά το
υπουργείο πάντα ανακοινώνει μεγαλύτερο αριθμό θέσεων.
«Πρέπει να μπει ένα τέλος στη μικροπολιτική διαχείριση της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, όπου χωρίς να εξασφαλίζονται οι ανάλογοι πόροι υπήρχε συνεχής αύξηση του αριθμού εισακτέων»
τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας και
υπογράμμισε: «Εμείς ως νέα πολιτική
ηγεσία έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι
θα λάβουμε υπ' όψιν τον αριθμό των
εισακτέων που θα μας δώσει κάθε πανεπιστήμιο, τμήμα και σχολή. Επειδή
υπηρετώ είκοσι πέντε χρόνια στο πανεπιστήμιο, επιτρέψτε μου να φέρω το
εξής αρνητικό παράδειγμα: Τα πανεπιστήμια διαχρονικά υποβάλλουν τις
προτάσεις τους, τις εισηγήσεις για τον
αριθμό εισακτέων, τις οποίες οι ηγεσίες
του υπουργείου Παιδείας δεν ακούν.
Τα ιδρύματα γνωρίζουν καλύτερα από
τον καθένα ποιον αριθμό φοιτητών
μπορούν να εκπαιδεύσουν και μέσω
του στρατηγικού σχεδιασμού μπορούμε να εξασφαλίσουμε επαγγελματική
προοπτική στους αποφοίτους των πανεπιστημίων».
Ο υφυπουργός από το βήμα της Βουλής εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση
κατά του πρώην υπουργού Παιδείας Κ.
Γαβρόγλου, τον οποίο κατηγόρησε ότι
δημιούργησε τετελεσμένα παραμονές
εθνικών εκλογών, εγκλωβίζοντας φοιτητές και τις οικογένειές τους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
6324Ζ’/8-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας
του Αντωνίου Μπιτσάκη του Μιχαήλ,
δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ 14822),
κατοίκου Αθηνών (Σκουφά 32), εταίρου
της δικηγορικής εταιρίας «Α. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΜΔΣΑ 80416), ως πληρεξουσίου της εταιρίας «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
Α.Ε.», που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής,
οδός Λεύκης αρ. 134, ΑΦΜ 094060567,
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται
νόμιμα, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Δημήτριο
Κατζουράκη του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές αντίγραφο της από 28-6-2019,
με ΓΑΚ 60135/2019 και ΕΑΚ 793/8-72019 κλήσης προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία)
με αίτημα τον ορισμό νέας ημερομηνίας
συζήτησης της από 19-11-2012, με ΓΑΚ
184958/2012 και ΑΚΔ 5880/21-11-2012
αγωγής της ως άνω εταιρίας εναντίον
του, με σκοπό να γίνει δεκτή η αγωγή
της καθ’ όλο το αιτητικό της και να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου
δικηγόρου της, που ορίζει δικάσιμο την
9-1-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00
στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 9 Αίθουσα 16 με αριθμό
πινακίου Η5 (ΠΟΛ)/6, προς γνώση του
και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον συγχρόνως να παραστεί όπου και
όταν ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019
Ο δικαστικός επιμελητής
Αναστάσιος Τσακνάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
6325Ζ’/8-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του
Αντωνίου Μπιτσάκη του Μιχαήλ, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ 14822), κατοίκου Αθηνών (Σκουφά 32), εταίρου της
δικηγορικής εταιρίας «Α. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(ΑΜΔΣΑ 80416), ως πληρεξουσίου της
εταιρίας «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που
εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Λεύκης αρ. 134, ΑΦΜ 094060567, Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα,
επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΣ ΠΟΛΥΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον
διακριτικό τίτλο «LAS MULTIEDITIONS»,
που είχε την έδρα της στην Καλλιθέα
Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμων αρ.
11 και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη
αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο
της από 28-6-2019, με ΓΑΚ 60135/2019
και ΕΑΚ 793/8-7-2019 κλήσης προς το
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική
διαδικασία) με αίτημα τον ορισμό νέας
ημερομηνίας συζήτησης της από 1911-2012, με ΓΑΚ 184958/2012 και ΑΚΔ
5880/21-11-2012 αγωγής της ως άνω
εταιρίας εναντίον της, με σκοπό να γίνει
δεκτή η αγωγή της καθ’ όλο το αιτητικό

της και να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του
πληρεξουσίου δικηγόρου της, που ορίζει
δικάσιμο την 9-1-2020, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 9 Αίθουσα 16
με αριθμό πινακίου Η5 (ΠΟΛ)/6, προς
γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί
όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019
Ο δικαστικός επιμελητής
Αναστάσιος Τσακνάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
6326Ζ’/8-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του
Αντωνίου Μπιτσάκη του Μιχαήλ, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ 14822), κατοίκου Αθηνών (Σκουφά 32), εταίρου της
δικηγορικής εταιρίας «Α. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(ΑΜΔΣΑ 80416), ως πληρεξουσίου της
εταιρίας «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που
εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Λεύκης αρ. 134, ΑΦΜ 094060567, Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα,
επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία με την επωνυμία «PRIVILEGE INTERNATIONAL
GROUP ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε.», που είχε την έδρα της στην
Καλλιθέα Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου
αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη
αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της
από 28-6-2019, με ΓΑΚ 60135/2019 και
ΕΑΚ 793/8-7-2019 κλήσης προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική
διαδικασία) με αίτημα τον ορισμό νέας
ημερομηνίας συζήτησης της από 1911-2012, με ΓΑΚ 184958/2012 και ΑΚΔ
5880/21-11-2012 αγωγής της ως άνω
εταιρίας εναντίον της, με σκοπό να γίνει
δεκτή η αγωγή της καθ’ όλο το αιτητικό
της και να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του
πληρεξουσίου δικηγόρου της, που ορίζει
δικάσιμο την 9-1-2020, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 9 Αίθουσα 16
με αριθμό πινακίου Η5 (ΠΟΛ)/6, προς
γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί
όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019
Ο δικαστικός επιμελητής
Αναστάσιος Τσακνάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗΣ)
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την με αριθμό 1.178β’/04-10-2019
Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου
Αθηνών με έδρα το Ίλιον Αττικής, Διονυσίας Αθ. Λακριντή ύστερα από έγγραφη
παραγγελία της δικηγόρου Αικατερίνης
Σισσάνη, πληρεξούσιας της ΜαίρηςΝανσούμπα (Mary-Nansumba) Σεκαι
(Sekayi) του Ιουλίο και της Αντωνία, συζ.
Βασ. Οκάλα, επιδόθηκε στο γραφείο
του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Βασίλειο-Κινγκς (Kingdom
ή Kings) Οκάλα (OKALA) του Ρούμπεν
και της Λυδία, πρώην κάτοικο Αθηνών
(Μυδείας αρ.9) και ήδη αγνώστου διαμο-

Προς Δημάρχους

Οταν θέλετε η διακήρυξή σας να καταχωρηθεί
εκτός από τις στήλες της εφημερίδας μας
και σε άλλη ημερήσια πολιτική ή οικονομική
εφημερίδα της Αθήνας, μη διστάσετε
να μας ενημερώσετε γι’ αυτό αμέσως.
Η «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
θα φέρει σε πέρας την επιθυμία σας χωρίς
καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

νής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν
9692/2019 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήματος Ειδικής Διαδικασίας Οικογενειακών Διαφορών, με την οποία δικάζοντας ερήμην του
εναγομένου : α) δέχεται την αγωγή διαζυγίου, β) επιβάλλει εις βάρος του εναγομένου παράβολο ερημοδικίας ποσού
200,00 € και δικαστική δαπάνη για λογαριασμό της ενάγουσας ποσού 400,00
€ και γ) απαγγέλει τη λύση του μεταξύ
των διαδίκων θρησκευτικού γάμου που
τέλεσαν την 06-01-1991 στον Ιερό Ναό
Εισοδίων της Θεοτόκου στη Λιβαδειά
Νομού Βοιωτίας. Προς γνώση του και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 07-10-2019
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΣΣΑΝΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 7261 γ΄/ 04.10.2019
έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την
από 02.10.2019 έγγραφη παραγγελία
του δικηγόρου Κωνσταντίνου Κουρκούλη, πληρεξουσίου της ΒΑΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Αθανασίου και της Πηνελόπης,
κατοίκου Γερακίου Λακωνίας, με ΑΦΜ:
040057902, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Νικόλαο
Αντ. Μύτη, για τον αγνώστου διαμονής
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟ, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές
αντίγραφο της από 02.10.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ-ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης εναντίον του,
που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή, να
διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του
ποσού των 4.037 ευρώ στον με αριθμό
6125142137436 λογαριασμό του καθ’ού
στην Τράπεζα Πειραιώς, για τους λόγους
που αναφέρονται στο ιστορική της άνω
αίτησης, προς ασφάλεια της απαιτήσεώς
της, μετά τόκων κι εξόδων. Στο τέλος του
δικογράφου υπάρχει η από 01.10.2019
και με αριθμό Ασφ. 120 / 2019 έκθεση
κατάθεσης δικογράφου της Γραμματέως
του άνω Δικαστηρίου, συνέχεια αυτής
υπάρχει η από 01.10.2019 πράξη της
Ειρηνοδίκου Υπηρεσίας κυρίας Γεωργίας
Παναγοπούλου, που ορίζει ημερομηνία
συζήτησης της αίτησης - κλήσης την 15η
Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
09:00 π.μ στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Σπάρτης και η από 2-10-2019
κλήση στον καθ’ού η αίτηση, όπως παραστεί κατά τη συζήτησή της όταν και
όπου με την ανωτέρω πράξη ορίζεται.Σπάρτη 8 Οκτωβρίου 2019.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
του Εφετείου Ναυπλίου
με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ
Αλκαμένους 15 - Σπάρτη
Τηλέφ. 27310-82439
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με
την από 12/07/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο
Αθηνών κ. Μαρία Κ. Γιαννάκου, ως πληρεξούσια του Εrion (Εριόν) Ρepa (Πέπα)
του Ilir (Ιλίρ), κατοίκου Αγίων Αναργύρων
Αττικής, οδός Μουσών αριθμ. 5, δια εαυτόν ατομικώς και ως εκπροσωπούντος
εν τοις πράγμασι το ανήλικο τέκνο του
Elmentina (Ελμεντίνα) Ρερα (Πέπα),
επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν
3968/25.07.2019 έκθεση επιδόσεώς μου
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της από 09/07/2019 ΚΛΗΣΗΣ,
του πρώτου, για την Μigena (Μιγκένα)
Rustemi (Ρουστέμι) του Νamik (Ναμίκ),
συζ. Εrion (Εριόν) Ρepa (Πέπα), κατοίκου
πρώην Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός
Μουσών αριθμ. 5 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
61153/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 7635/2019, για να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να

παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όπου
αρμόδιως ορίζεται. Η ανωτέρω Κλήση
απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με χρόνο συζήτησης
την 23-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 66
και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ πριν από
τη δικάσιμο και αιτείται να γίνει δεκτή η
παρούσα και να προσδιοριστεί νέα ημεροχρονολογία συζητήσεως της υπαριθμ.
καταθέσεως 305/3879/2019 αίτησης του
κατά της καθ'ής ενώπιον του ανωτέρω
δικαστηρίου και να καταδικασθεί εις την
εν γένει δικαστική δαπάνη και αμοιβή της
πληρεξουσίας Δικηγόρου.
Αθήνα 08.10.2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την με αριθμό 1.960Γ/2-10-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Ξάνθης
Χρήστου Κούτρα, πληρεξουσίου της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ», με διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ TOURS», η
οποία εδρεύει στην Ξάνθη [Μιχ. Βόγδου
8] και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.
997654621, ήρθα και επέδωσα στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, για
λογαριασμό του εναγομένου Ρουσίτ
Ιακώβου του Μιχαήλ, κατοίκου άλλοτε
Βαμβακιάς ν. Σερρών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της
από 25-1-2019 Αγωγής [διαδικασία μικροδιαφορών] της πρώτης κατά αυτού,
που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, με την οποία ζητά να
καταβάλει το ποσό των 3.000 ευρώ με
το νόμιμο τόκο από την επομένη της παρέλευσης της προσθεσμίας καταβολής
του τιμήματος, ήτοι από 4-12-2017 και
μέχρι εξοφλήσεως, επικουρικά δε από
την επίδοση της παρούσης μέχρι την
εξόφληση, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη
απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να
καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης και
στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, όπου με την από 30-1-2019 πράξη
της Ειρηνοδίκου Ξάνθης με την οποία
ορίζει δικάσιμο αυτής την 21-10-2019,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., στο
ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Ξάνθης,
με τον όρο να κοινοποιηθεί αντίγραφο
αυτής 10 ημέρες πριν την δικάσιμο και με
την από 7-2-2019 έγγραφη παραγγελία
του παραπάνω πληρεξουσίου δικηγόρου
να γίνει η επίδοση προς γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να
παραστεί κατά την συζήτηση όταν και
όπου αυτή ορίζεται, άλλως δικασθήσεται ερήμην.
Ξάνθη 2-10-2019
Η λαβούσα Αντεισαγγελέας
ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΧΑΤΖΑΚΗ
Ο επιδούς Δικαστικός Επιμελητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου
Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης &
Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου
Κατηγόρου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ.
38954/16-07-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου,
η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της
Graziella Scaravilli και κοινοποιήθηκε
για τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα Κοκκαρίου της δημοτικής ενότητας
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Βαθέος του δήμου Ανατολικής Σάμου,
χαρακτηρίστηκε ως εξής:
Η έκταση με στοιχεία κορυpών
(Α,Β,Γ,...,Χ,Ψ,Α) εμβαδού 744,40 τ.μ.
ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διαταξεων της παραγράφου
6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν.
998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν.
4280/14 (ΦΕΚ-159 Α'), μη υπαγόμενη
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση κείται
στη θέση «Κορωνιού», τοπικής κοινότητας Κοκκαρίου, τής δημοτικής ενότητας
Βαθέος, του δήμου Ανατολικής Σάμου,
της περιφερειακής ενότητας Σάμου και
απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο 2018
τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού
Δημητρίου Χατζηαντωνίου, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14
του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014
(ΦΕΚ Α'159/8-8-2014).
Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου
Ζωή Α. Κινιαζοπούλου
Δασολόγος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Διαγοριδών 1 - Ρόδος
Ταχ. Κώδ.: 85100
Τηλ.: 2241364691
fax.: 2241364697
Πληρ.: Καλικάτζαρος Ιγνάτιος
Αρ. Πρωτ: 1801οικ. / 2019
Θ Ε Μ Α: Διορθωτικές Πράξεις της Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Χαράκι
της Δ.Κ. Μαλώνας του Δήμου Ρόδου.
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις
αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με
την υπ’ αριθμό 4462/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου,
ανακοινώνει
Ότι ολοκληρώθηκαν οι διορθωτικές πράξεις της παρακάτω Πράξης Εφαρμογής:
1. Στην περιοχή σχεδίου πόλης «ΧΑΡΑΚΙ» της Δ.Κ. Μαλώνας μετά την κύρωσή
της που έγινε με την υπ’ αριθ. πρωτ.
9824/2-4-2013 απόφαση Περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου.
Η διορθωτική αυτή πράξη αφορά στην
αλλαγή των ποσοστών συνιδιοκτησίας
και των συνιδιοκτητών μετά από λαθεμένες εγγραφές στο κτηματολόγιο Ρόδου.
για τα οικόπεδα με αριθμό κτηματολογικής μερίδας:
α. 1200 10/1 οικοδομών Μαλώνας με
κτηματολογικά στοιχεία Τόμος: 14, Φύλλο: 27, Φάκελος: 1326 με συνολικό εμβαδόν 1060,00 τ.μ.
β. 3588 γαιών Μαλώνας με στοιχεία
κτηματολογίου Τόμος: 41, Φύλλο: 86,
Φάκελος: 4218 εμβαδόν 1480,00 τ.μ.
γ. 3601 γαιών Μαλώνας με στοιχεία
κτηματολογίου Τόμος: 41, Φύλλο: 87,
Φάκελος: 4219 εμβαδόν 1600,00 τ.μ.
Τα στοιχεία αυτά των διορθωτικών πράξεων (διαγράμματα και οι πίνακες) έχουν
αναρτηθεί στην Υπηρεσία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται στην οδό Διαγοριδών
1 - Ρόδος, (Τ.Κ. 85100, τηλ. 2241364691)
και δέχεται το κοινό καθημερινά πλήν
Τετάρτης και αργιών για να πληροφορηθούν σχετικά με τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις.
Κατά των παραπάνω διορθωτικών πράξεων επιτρέπονται ενστάσεις προς την
πιο πάνω Υπηρεσία που μπορούν να
υποβληθούν με ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) η μ ε ρ ώ ν από την
ημερομηνία της δεύτερης (συνεχούς με
την πρώτη) δημοσίευσης του κειμένου
αυτού στον ημερήσιο και Αθηναϊκό τύπο.
Στην περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων θα ακολουθήσει η διαδικασία Κύρωσης των τροποποιήσεων των Πράξεων Εφαρμογής από το Περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου.
Ρόδος 25-9-2019
Παπαοικονόμου Βασίλειος
Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Πολ. Σχεδιασμού

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΕΤΕ: Πιλοτικό
πρόγραμμα
για διαχείριση
«κόκκινων»
στεγαστικών
Ένα πιλοτικό πρόγραμμα για μη
εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια
ετοιμάζεται να τρέξει η Εθνική Τράπεζα
επιδιώκοντας, αφενός να διευρύνει τη
βεντάλια της διαχειριστικής προσέγγισης, αφετέρου να διαμορφώσει συνθήκες ανταγωνιστικών επιδόσεων, που
θα τη βοηθήσουν εν όψει των τιτλοποιήσεων, στις οποίες θα προχωρήσει από
το 2020. Ειδικότερα, η τράπεζα από τις
αρχές του Καλοκαιριού έχει ξεκινήσει
διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή
δύο ανεξάρτητων servicers, οι οποίοι
θα αναλάβουν τη διαχείριση ισάριθμων
χαρτοφυλακίων με στεγαστικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ( Non Performing
Loans –NPLs), ονομαστικής αξίας 300
εκατ. ευρώ, έκαστο.

ΔΕΗ: Από σήμερα
διακανονισμοί και μέσω
τηλεφώνου
Τη δυνατότητα να διακανονίσουν τις
οφειλές τους προς τη ΔΕΗ τηλεφωνικά
θα έχουν από σήμερα οι πελάτες της
επιχείρησης. To νέο, απλούστερο και
αυτοματοποιημένο σύστημα διακανονισμού οφειλών της ΔΕΗ, όχι μόνο δίνει
δυνατότητα σε εκατομμύρια οφειλέτες
να κάνουν μια νέα αρχή, αλλά και
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχεία
μείωση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Επιχείρηση, που
αγγίζουν τα 2,7 δισ. ευρώ. Το νέο σύστημα προβλέπει χαμηλότερες προκαταβολές σε σχέση με ό,τι προβλεπόταν έως
σήμερα: δεν θα υπερβαίνουν το 20%
ή εναλλακτικά το 30% (αν επιλεγούν
περισσότερες δόσεις) έναντι 40-50%
έως σήμερα. Η διαδικασία έγκρισης θα
είναι αυτοματοποιημένη και θα γίνεται
άμεσα στα καταστήματα της ΔΕΗ με
την υποβολή της αίτησης.

Αλλάζουν οι ποινικοί κώδικες:

Κακούργημα οι μολότοφ
και οι δωροδοκίες υπαλλήλων

Κ

αίριες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επέφεραν οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που είχε συστήσει η νέα ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι εργασίες των δυο επιτροπών
έχουν ολοκληρωθεί και ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα οι δυο νέοι αναμορφωμένοι Κώδικες να τεθούν
σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια προς ψήφιση στη Βουλή.

Πλέον, με τις αλλαγές που επήλθαν, η χρήση και η κατοχή εκρηκτικών υλών (μολότοφ) μέσα στο πλήθος θα τιμωρείται σε βαθμό
κακουργήματος, ενώ κακουργηματική μορφή αποκτά ξανά και το
αδίκημα της δωροδοκίας υπαλλήλων. Ακόμη, οι πολυισοβίτες –
ανάμεσά τους και οι κρατούμενοι για την υπόθεση της «17Ν» – θα
έχουν πλέον το δικαίωμα να ζητήσουν υφ΄ όρων αποφυλάκισή αφού
θα έχουν εκτίσει 20 χρόνια από την ποινή που τους έχει επιβληθεί.
Την ίδια ώρα, σημαντικές αλλαγές επήλθαν και στις διατάξεις για
εγκλήματα τρομοκρατίας, με την ενσωμάτωση σχετικών κοινοτικών
οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο.
Το «Θέμα» αποκαλύπτει τις τροποποιήσεις σε βασικά άρθρα των δυο
νομοθετημάτων από τα μέλη των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών,
οι οποίες ξεκίνησαν τις εργασίες τους τον περασμένο Αύγουστο με
στόχο τις «βελτιώσεις» στους νέους Κώδικες που ψηφίστηκαν από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2019.
- Υφ' όρους αποφυλάκιση: Στον Ποινικό Κώδικα, η πλέον κρίσιμη
αλλαγή που επήλθε αφορά στο δικαίωμα των πολυισοβιτών και τρομοκρατών για υφ' όρους αποφυλάκιση. Σύμφωνα με πληροφορίες,
οι κατάδικοι αυτής της κατηγορίας θα έχουν δικαίωμα να αιτηθούν
την υπό όρους απόλυσή τους αφού έχουν εκτίσει 20 χρόνια από την
ποινή που τους έχει επιβληθεί με μεροκάματα. Αντίθετα, με τη διάταξη
του Κώδικα που είχε τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, δικαίωμα να
αιτηθούν υφ όρους αποφυλάκιση είχαν πολυισοβίτες – ανάμεσά τους
και κρατούμενοι για εγκλήματα τρομοκρατίας – που είχαν εκτίσει
16 χρόνια από την ποινή που τους είχε επιβληθεί (με μεροκάματα
μέσα στη φυλακή).
- Τρομοκρατία: Σημαντικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης επέρχονται όμως και σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα
που αφορούν γενικότερα σε εγκλήματα τρομοκρατίας. Σύμφωνα με
πληροφορίες, στις νέες διατάξεις ενσωματώθηκαν κοινοτικές οδηγίες,
τις οποίες η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να εντάξει στο εσωτερικό
της δίκαιο. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπονται πλέον ποινές και
κυρώσεις και για άλλα εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία,
όπως η στρατολόγηση μελών σε τρομοκρατικές οργανώσεις, η παροχή
πληροφοριών αλλά και τα ταξίδια στο εξωτερικό για τέτοιους σκοπούς.
Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν, πως μια σειρά ακόμη ποινικών αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα αν εντάσσονται στο πλαίσιο
εγκλημάτων για τρομοκρατία θα τιμωρούνται με μεγαλύτερες ποινές.
- Κατοχή και παρασκευή μολότοφ: Πρόκειται για ένα από τα πλέον
πολυσυζητημένα ζητήματα που δίχασε και προβλημάτισε τη νομική

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

κοινότητα. Και αυτό καθώς το άρθρο 272 του Ποινικού Κώδικα που
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου, προέβλεπε ότι η παρασκευή, προμήθεια
και η κατοχή εκρηκτικών υλών ή βομβών θα διώκεται και θα τιμωρείται
σε βαθμό πλημμελήματος και έως εκ τούτου θα τιμωρείται με πολύ
χαμηλή ποινή για παράδειγμα έως τρία έτη. Πλέον, στο συγκεκριμένο
άρθρο επήλθαν αλλαγές, καθώς ναι μεν διατηρείται η πλημμεληματική
μορφή του αδικήματος σε ό,τι αφορά στην παρασκευή και κατοχή
εκρηκτικών υλών, πλην όμως αναβαθμίζεται σε κακούργημα η κατοχή
και η χρήση εκρηκτικών υλών μέσα στο πλήθος. Αυτό σημαίνει πως
όποιος φέρει εκρηκτικές ύλες σε συγκεντρώσεις, κλ.π. και ασκηθεί
σε βάρος του ποινική δίωξη θα του επιβάλλεται κάθειρξη έως και
δέκα ετών. Να σημειωθεί ότι το αδίκημα της παρασκευής και κατοχής
εκρηκτικών υλών είχε συνδεθεί από νομικούς με την τέλεση και άλλων
αδικημάτων που σχετίζονται με καταστροφές δημόσιας ή ιδιωτικής
περιουσίας ή ακόμη και με εμπρησμούς (όπως για παράδειγμα είχε
γίνει στην υπόθεση της Marfin).
- Διακεκριμένες κλοπές: Οι βελτιώσεις που επέφερε η αρμόδια
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, καταλαμβάνουν όμως και το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής. Πλέον, στις νέες διατάξεις για τις
διακεκριμένες κλοπές προβλέπεται κακουργηματική μορφή του
συγκεκριμένου αδικήματος εάν αυτό έχει τελεστεί από δύο ή περισσότερους δράστες, που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή
ληστείες. Αυτό σημαίνει ότι αν οι δράστες συστήσουν ομάδα -«συμμορία»- που προβαίνει σε κλοπές τότε θα τιμωρούνται με πολυετείς
καθείρξεις για διάπραξη κακουργήματος.
- Δωροδοκία υπαλλήλου: Κακουργηματική μορφή αποκτά όμως και
το αδίκημα της δωροδοκίας υπάλληλου, το οποίο με τις διατάξεις
του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα αντιμετωπίζονταν ως πλημμέλημα
με κάποιες εξαιρέσεις. Η συγκεκριμένη διάταξη ως είχε διατυπωθεί
στον Ποινικό Κώδικα είχε προκαλέσει τις παρατηρήσεις της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης) αλλά και της Ομάδας Κρατών του Συμβουλίου της
Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO). Τόσο η Ομάδα Εργασίας
του ΟΟΑΣΑ όσο και η GRECO, εξέφρασαν φόβους ότι η συγκεκριμένη διάταξη όπως είχε διατυπωθεί μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα
την αρχειοθέτηση δικαστικών ερευνών και διώξεων που βρίσκονται
σε εξέλιξη, μικρότερες περιόδους παραγραφής των υπό έρευνα
αδικημάτων ακόμη και την παρεμπόδιση της διεθνούς συνεργασίας
σε μελλοντικές υποθέσεις.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Μεταναστευτικό:
«Έκρηξη» στις
αφίξεις Αφγανών
το 2019

Μεγάλη αύξηση στις αφίξεις
στην Ελλάδα οικογενειών από
το Αφγανιστάν καταγράφονται για το 2019 σύμφωνα με
τα στοιχεία των ελληνικών
αρχών που αναλύει η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες.
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται τους καλοκαιρινούς
μήνες οπότε και στην Ελλάδα
έφτασαν το τρίμηνο ΙουνίουΙουλίου-Αυγούστου 6.586
Αφγανοί, 3.755 Σύροι και 3.069
από χώρες της υποσαχάριας
Αφρικής.
Παράλληλα καταγράφεται,
όπως σημειώνουν τα ΝΕΑ, και
αύξηση στους ασυνόδευτους
ανηλίκους η εθνικότητα για
την πλειονότητα των οποίων
είναι αφγανική. Σήμερα στην
Ελλάδα βρίσκονται περισσότερα απο 4.500 ασυνόδευτα
παιδιά με το 93,6% αυτών να
είναι αγόρια ενώ αύξηση σημειώνεται και στο ποσοστό
αυτών των παιδιών που είναι
ηλικίας κάτω των 14 ετών.
Η γενικη εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία
για τον Σεπτέμβριο που δείχνουν ότι το 39% όσων έφτασαν στα ελληνικά νησιά από
τα τουρκικά παράλια ήταν Αφγανοί, το 15% ήταν Σύροι και
το 9% Κογκολέζοι ενώ έχουν
καταγραφεί και αφίξεις Ιρακινών και Παλαιστινίων.
Συνολικά από τις αρχές του
χρόνου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου είχαν φτάσει στην
Ελλάδα είτε μέσω Έβρου είτε
-κυρίως- μέσω των νησιών του
Αιγαίου 45.597 πρόσφυγες και
μετανάστες.

