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Κάμερες στις
λεωφορειολωρίδες
σε 40 σημεία στην Αθήνα
Φρένο στους οδηγούς ΙΧ και
μηχανών που το «παίζουν»
έξυπνοι και προκειμένου να
γλιτώσουν την κίνηση, οδηγούν
στις λεωφορειολωρίδες, βάζει
ο ΟΑΣΑ, καθώς θα θέσει και πάλι σε
λειτουργία τις κάμερες και οι παραβάτες θα
κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο.
Σε μία προσπάθεια να μπορέσουν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ να είναι στην ώρα τους
στα δρομολόγια τους, αλλά και οι οδηγοί
ΙΧ και μηχανών να σεβαστούν τον ΚΟΚ, ο
ΟΑΣΑ φαίνεται πως θέτει και πάλι σε πλήρη
λειτουργία τις κάμερες.
Ο ΟΑΣΑ ανανέωσε την προμήθεια σε θερμογραφικό χαρτί, αφού εγκρίθηκε σχετικό
κονδύλι ύψους 1.209 ευρώ. Το συγκεκριμένο
υλικό χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των
παραβάσεων και την αποστολή τους στην
Τροχαία. Στην Αθήνα υπάρχουν δώδεκα
κάμερες για την παρακολούθηση των λεωφορειολωρίδων, οι οποίες τοποθετούνται σε
40 διαφορετικά σημεία, ανά διαστήματα.
Υπενθυμίζεται πως το πρόστιμο για τους
παραβάτες είναι 200 ευρώ.

Νέα φέσια στην Εφορία από
500.000 φορολογούμενους
Χτύπησαν κόκκινο οι οφειλέτες
με ληξιπρόθεσμα χρέη στην
Εφορία το μήνα Σεπτέμβριο
καθώς για πρώτη φορά στη
διάρκεια του έτους ανήλθαν σε
4,.351.315 ή 476.413 περισσότεροι απ’ ότι τον
Αύγουστου (3.874.902).
Στο ίδιο διάστημα τα «φρέσκα» (σ.σ. δημιουργήθηκαν το 2019) χρέη έφτασαν τα 529
εκατ. ευρώ και αφορούν μόνο σε απλήρωτους φόρους.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι από την
αρχή του έτους έως το Σεπτέμβριο τα «φέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη έφτασαν μια ανάσα
από τα 5 δισ. ευρώ (4,907 δισ. ευρώ), ποσό
που έρχεται να προστεθεί σε ένα συνολικό
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο 104,916 δισ. ευρώ.
Στο μέτωπο των αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης περίπου 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες είναι εκτεθειμένοι σε αναγκαστικά
μέτρα είσπραξης, ενώ περισσότεροι από 1,2
εκατομμύρια έχουν ήδη υποστεί κατασχέσεις. Το πλήθος των τελευταίων μάλιστα
αυξήθηκε κατά περίπου 5.000 ανάμεσα στον
Αύγουστο και στον Σεπτέμβρη (από 1.222.485.
σε 1.227.944) ενώ ο εισπρακτικός μηχανισμός
η ΑΑΔΕ αναμένεται να πατήσει γκάζι σε
κατασχέσεις τους τελευταίους μήνες του
έτους μετά και την εκπνοή της ρύθμισης για
τις 120 δόσεις.

«Κόκκινα» δάνεια

Κ. Μητσοτάκης

Στα χέρια των ξένων funds, όπως και των κοινοπρακτικών σχημάτων των τραπεζών με εταιρίες
διαχείρισης «κόκκινων» δανείων περνάει ο
έλεγχος της δευτερογενούς αγοράς NPLs,
με δάνεια συνολικής αξίας 50 δισ. ευρώ να
προβλέπεται ότι θα αλλάξουν χέρια σταδιακά
μέχρι το τέλος του 2021.
σελ. 2
➞

Φορολογικό ν/σ

sfasdfdf Τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ενίσχυσης της ελληνοκινεζικής συνεργασίας, υπογράμμισε ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων της Διεθνούς
Έκθεσης China International Import Expo
2019 στη Σαγκάη.
σελ. 3
➞

Στην τελική ευθεία για την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή, το οικονομικό
επιτελείο φιλτράρει γραμμή γραμμή τις νέες διατάξεις οι οποίες σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις
του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα
θα είναι ανοιχτές σε τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις μετά από δημόσια διαβούλευση. σελ. 8
➞

Ενας στους δέκα νοσηλευόμενους
στην Ελλάδα πλήττεται
από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη

Χ

ιλιάδες ζωές συνανθρώπων
μας στερούν οι νοσοκομειακές λοιμώξεις στη χώρα μας,
κάθε χρόνο. Πρόσφατη πανευρωπαϊκή μελέτη, η οποία περιελάμβανε
και την Ελλάδα, έδειξε ότι 1 στους 10
Έλληνες, ποσοστό 9,6%, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο εμφάνισε
κάποια λοίμωξη από πολυανθεκτικά μικρόβια, σε μια συγκεκριμένη
ημέρα.
Το απογοητευτικό αυτό στοιχείο ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από
δημοσίευμα του έγκυρου επιστημονικού περιοδικού Lancet, το οποίο
αναφέρει ότι ο αριθμός των θανάτων
στην Ελλάδα από πολυανθεκτικά
μικρόβια έφτασε τους 1.626 για το
2018. Το πρόβλημα είναι εντονότερο
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) και η χώρα μας μαζί με τις
υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού
νότου καταλαμβάνουν τις πρώτες
θέσεις της σχετικής λίστας, επισημαίνουν οι επιστήμονες.
Το πολύ σοβαρό ζήτημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της αντιμετώπισής τους στη χώρα μας, θα συζητηθεί διεξοδικά στο 12ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων, που
πραγματοποιεί η Ελληνική Εταιρεία
Ελέγχου Λοιμώξεων, στις 6-8 Νοεμβρίου, στην Αθήνα.
Στο συνέδριο θα συζητηθούν και
θέματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων

των ασθενών και την εμπλοκή των
συνοδών τους, καθώς επίσης και ο
ρόλος των ΜΜΕ στη διάδοση και
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Επίσης, θα τεθεί και η οικονομική
επιβάρυνση στην αντιμετώπιση
των νοσοκομειακών λοιμώξεων, οι
οποίες απαιτούν πρόσθετες δαπάνες,
που περιλαμβάνουν την παράταση
των ημερών νοσηλείας, πρόσθετες
υπηρεσίες, ανθρώπινους πόρους και
μια σειρά άλλων υγειονομικών αλλά

και κοινοτικών υπηρεσιών. Το άμεσο
ιατρικό κόστος είναι εξαιρετικά υψηλό τονίζουν οι ειδικοί και απειλεί τα
συστήματα υγείας.
Το πρόβλημα, λένε, είναι πιο έντονο
στη χώρα μας, καθώς η οικονομική
κρίση, οι ελλείψεις σε απαραίτητες
υποδομές και υλικά και κυρίως η
υποστελέχωση των νοσοκομείων,
είναι επιβαρυντικοί παράγοντες και
παράλληλα, γενεσιουργά αίτια αύξησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Συνολικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
υπολογίζεται ότι κάθε μέρα περίπου
100.000 νοσηλευόμενοι αναπτύσσουν
κάποια νοσοκομειακή λοίμωξη, με
τον ακριβή αριθμό των θανάτων να
είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στο Ενωμένο Βασίλειο, ο υπουργός
Υγείας κάνει λόγο για περισσότερους
από 50.000 θανάτους, ενώ τα επίσημα
στοιχεία του NHS «μιλούν» για το ¼
αυτών (13.455).
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Tα «κόκκινα»
δάνεια των 50 δισ.
και οι ανατροπές

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Στα χέρια των ξένων funds, όπως και
των κοινοπρακτικών σχημάτων των
τραπεζών με εταιρίες διαχείρισης
«κόκκινων» δανείων περνάει ο έλεγχος
της δευτερογενούς αγοράς NPLs, με
δάνεια συνολικής αξίας 50 δισ. ευρώ
να προβλέπεται ότι θα αλλάξουν χέρια
σταδιακά μέχρι το τέλος του 2021.
Πρόκειται για την πιο εκτεταμένη
μεταβολή του επιχειρηματικού χάρτη
της χώρας που θα επέλθει, καθώς οι 4
συστημικές τράπεζες «ξεφορτώνονται»
με συνεχείς πωλήσεις και τιτλοποιήσεις
χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων
δανείων όχι μόνο καταναλωτικών και
καρτών, αλλά και επιχειρηματικών
μικρών, μεσαίων αλλά και μεγαλύτερων
επιχειρήσεων, με 6 στα 10 «κόκκινα»
δάνεια άλλωστε να είναι επιχειρηματικά, ενώ στο παιχνίδι έχουν μπει και τα
στεγαστικά δάνεια, κυρίως μέσα από τις
τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων.
Πάνω από 50 δισ. ευρώ δηλαδή, χονδρικά. Kαι μετά τις πωλήσεις δανείων
7,35 δισ. πέρυσι, φέτος επιχειρηματικά
δάνεια λογιστικής αξίας 10 δισ. ευρώ
και απαιτήσεων σχεδόν 18-20 δισ. έχουν
ήδη περάσει στα χέρια των funds που
τα αγόρασαν στο 20-25% της αξίας
τους κατά μέσο όρο.
Ήδη στην αγορά 4-5 funds κινούνται
με ταχύτητα, έχοντας αποκτήσει «τη
μερίδα του λέοντος» έναντι των άλλων,
και προσβλέπουν σε διπλασιασμό
των θέσεών τους. Oι δε αλλαγές στην
αγορά είναι καταιγιστικές. Tα funds
κινούνται ήδη «επιθετικά» προς τους δανειολήπτες, ωστόσο η ώρα της αλήθειας
θα έρθει μετά την 31η Δεκεμβρίου, όταν
και θα εκπνεύσει η τελευταία ευκαιρία
για ευνοϊκή ρύθμιση του χρέους των
οφειλετών βάσει του ν. 4605/2019 για
την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Aπό την 1η Iανουαρίου 2020 η δράση
των funds θα είναι ακόμη πιο «επιθετική». Eτοιμάζουν τη «γενική έφοδο».
Tα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για
την είσπραξη οφειλών θα απελευθερωθούν πλήρως και μόνο όσοι θα έχουν
εξασφαλίσει προστασία, θα μπορούν να
αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Tην ίδια στιγμή, βέβαια, ακόμη
και δάνεια σε καθεστώς προστασίας
ή ρύθμισης θα αλλάξουν χέρια και οι
οφειλέτες τους θα έχουν ως πιστωτή,
στη θέση της τράπεζας, το fund ή την
εταιρία διαχείρισης.
Oι δε δικαστικές αντιδικίες που ήδη
εξελίσσονται, καθώς οι δανειολήπτες
κατηγορούν τις τράπεζες και τα funds
για καταχρηστικές συμπεριφορές, αναμένεται να πυκνώσουν.
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Tα «κόκκινα» δάνεια
των 50 δισ. και οι ανατροπές

Σ

τα χέρια των ξένων funds, όπως και των κοινοπρακτικών σχημάτων των τραπεζών
με εταιρίες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων περνάει ο έλεγχος της δευτερογενούς
αγοράς NPLs, με δάνεια συνολικής αξίας 50 δισ. ευρώ να προβλέπεται ότι θα αλλάξουν
χέρια σταδιακά μέχρι το τέλος του 2021.
Πρόκειται για την πιο
εκτεταμένη μεταβολή του
επιχειρηματικού χάρτη της
χώρας που θα επέλθει, καθώς οι 4 συστημικές τράπεζες «ξεφορτώνονται»
με συνεχείς πωλήσεις και
τιτλοποιήσεις χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων
δανείων όχι μόνο καταναλωτικών και καρτών,
αλλά και επιχειρηματικών
μικρών, μεσαίων αλλά και
μεγαλύτερων επιχειρήσεων, με 6 στα 10 «κόκκινα»
δάνεια άλλωστε να είναι
επιχειρηματικά, ενώ στο
παιχνίδι έχουν μπει και τα
στεγαστικά δάνεια, κυρίως
μέσα από τις τιτλοποιήσεις
χαρτοφυλακίων.
Πάνω από 50 δισ. ευρώ δηλαδή, χονδρικά. Kαι μετά τις πωλήσεις δανείων 7,35 δισ.
πέρυσι, φέτος επιχειρηματικά δάνεια λογιστικής αξίας
10 δισ. ευρώ και απαιτήσεων σχεδόν 18-20 δισ. έχουν ήδη
περάσει στα χέρια των funds που τα αγόρασαν στο 20-25%
της αξίας τους κατά μέσο όρο.
Ήδη στην αγορά 4-5 funds κινούνται με ταχύτητα, έχοντας
αποκτήσει «τη μερίδα του λέοντος» έναντι των άλλων,
και προσβλέπουν σε διπλασιασμό των θέσεών τους. Oι δε

E-mail: iho@otenet.gr

αλλαγές στην αγορά είναι
καταιγιστικές. Tα funds
κινούνται ήδη «επιθετικά»
προς τους δανειολήπτες,
ωστόσο η ώρα της αλήθειας θα έρθει μετά την
31η Δεκεμβρίου, όταν και
θα εκπνεύσει η τελευταία ευκαιρία για ευνοϊκή
ρύθμιση του χρέους των
οφειλετών βάσει του ν.
4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Aπό την 1η Iανουαρίου
2020 η δράση των funds
θα είναι ακόμη πιο «επιθετική». Eτοιμάζουν τη
«γενική έφοδο». Tα μέτρα
αναγκαστικής εκτέλεσης
για την είσπραξη οφειλών θα απελευθερωθούν
πλήρως και μόνο όσοι θα
έχουν εξασφαλίσει προστασία, θα μπορούν να αποφύγουν
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Tην ίδια στιγμή, βέβαια,
ακόμη και δάνεια σε καθεστώς προστασίας ή ρύθμισης θα
αλλάξουν χέρια και οι οφειλέτες τους θα έχουν ως πιστωτή,
στη θέση της τράπεζας, το fund ή την εταιρία διαχείρισης.
Oι δε δικαστικές αντιδικίες που ήδη εξελίσσονται, καθώς
οι δανειολήπτες κατηγορούν τις τράπεζες και τα funds για
καταχρηστικές συμπεριφορές, αναμένεται να πυκνώσουν.

Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου η υποβολή των προσφορών για
τους Σταθμούς Μετατροπής της ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής οι
οποίες αποσφραγίστηκαν τη Δευτέρα.
Σύμφωνα με πηγές της Αριάδνη Interconnection, θυγατρικής εταιρείας του
ΑΔΜΗΕ, που υλοποιεί το έργο, στον διαγωνισμό συμμετέχουν οι ενώσεις εταιρειών ΤΕΡΝΑ-SIEMENS και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-GENERAL ELECTRIC-NARI.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά τη Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο
Σταθμών Μετατροπής Εναλλασσόμενου/Συνεχούς Ρεύματος και ενός Υποσταθμού
για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος μεταξύ Κρήτης και Αττικής
(2 x 500 MW).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 380.000.000 ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης του είναι 36 μήνες. Η διασύνδεση πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Πηγές της εταιρείας ανέφεραν σχετικά ότι: «Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για τους Σταθμούς Μετατροπής, η Διασύνδεση
Κρήτης-Αττικής μπαίνει σε τροχιά πλήρους υλοποίησης.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

N. Αναστασιάδης
για κυπριακή ΑΟΖ:
Δεν κάνουμε πίσω

Παρά τις όποιες απαράδεκτες προκλήσεις
θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στην υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων,
προχωρώντας στην υλοποίηση των συμφωνιών που έχουμε συνάψει στο πλαίσιο της
πολυμερούς συνεργασίας στον ενεργειακό
τομέα τόνισε σε συνέδριο του Economist o
πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.
Απευθυνόμενος προς την Tουρκία την κάλεσε «να ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκλησή
μας, την οποία έχει υιοθετήσει και η Ε.Ε., να
οριοθετηθεί η θαλάσσια ζώνη μεταξύ των
δύο χωρών όπως έχουμε ήδη πράξει με την
Αίγυπτο, τον Λίβανο και το Ισραήλ».
«Ουδεμία χώρα αποκλείεται από τις πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας. Επιζητούμε, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε,
την επίτευξη σχέσεων καλής γειτονίας με
όλα τα κράτη της περιοχής. Προϋπόθεση
είναι η όποια περιφερειακή συνεργασία να
εδράζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου και
της ειρηνικής συνύπαρξης» είπε ο πρόεδρος
της Κύπρου.
Υπενθυμίζεται ότι η γαλλο-ιταλική κοινοπραξία TOTAL και ΕΝΙ φαίνεται να μετακινείται
σε άλλο -εκτός τουρκικής ακτίνας δράσηςοικόπεδο, παρά τις πληροφορίες για έναρξη
των γεωτρήσεων από το τεμάχιο 7.
Αιτία των διαφοροποιήσεων του προγράμματος φαίνεται πως είναι το τεταμένο κλίμα
που έχει δημιουργήσει η Τουρκία.
Πηγές με γνώση των εξελίξεων κάνουν λόγο
για κίνηση τακτικής η οποία δεν συνιστά
υποχώρηση από τον αρχικό σχεδιασμό στον
πυρήνα του.

Bild: «Ξενοδοχεία 5 αστέρων» οι τουρκικές
δομές για πρόσφυγες σε σχέση με Ελλάδα
Σε πρώτο ενικό η ανταποκρίτρια στην Ελλάδα της εφημερίδας Bild εξαπολύει
ένα προσωπικό κατηγορώ «εναντίον της Ελλάδας ΜΟΥ», όπως επαναλαμβάνει πολλές φορές μέσα στο κείμενο, για την «άθλια συμπεριφορά της χώρας»
στους πρόσφυγες. Η ελληνίδα ανταποκρίτρια επισκέφθηκε πρόσφατα δύο
καταλύματα για Σύρους πρόσφυγες στην Τουρκία, τα οποία περιγράφει, σε
σύγκριση με αυτά στα ελληνικά νησιά, ως «ξενοδοχεία πέντε αστέρων».
«Επισκέφθηκα δύο προσφυγικά καταλύματα στα σύνορα με τη Συρία και
βεβαιώθηκα ότι οι ελληνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την αθλιότητα (σ.σ.
στα ελληνικά). Είναι δύσκολο να το παραδεχθεί κανείς, αλλά η Τουρκία έχει
οργανώσει τα καταλύματα χιλιάδες φορές καλύτερα και φυσικά πιο ανθρώπινα από ότι η Ελλάδα. Εμείς (σ.σ. στην Ελλάδα) αφήνουμε τους πρόσφυγες
να κοιμούνται μέσα στις λάσπες, κοντά στα σκουπίδια, ενώ την ίδια ώρα στην
Τουρκία, όπου ζουν εκατομμύρια πρόσφυγες, διαθέτουν αξιοπρεπή καταλύματα. Γιατί δεν ζητάμε από την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες να
μας βοηθήσουν σε υποδομές και υλικό; … Ισχύει η κατηγορία ότι η χώρα μου
συμπεριφέρεται σε ανθρώπους με τέτοιο τρόπο, για να στείλουν η ΕΕ κι άλλες
χώρες περισσότερα χρήματα;», γράφει.
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Novartis: Ο Τσίπρας επιμένει
σε Πολάκη-Τζανακόπουλο
O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, έστειλε
νέα επιστολή προς τον Κ. Τασούλα, μετά την απάντηση του προέδρου της Βουλής αναφορικά με την
εξαίρεση των κ.κ. Τζανακόπουλου και Πολάκη από
την Προανακριτική για τη Novartis.
Ο Αλ. Τσίπρας αρνείται να αλλάξει τα μέλη του
ΣΥΡΙΖΑ στην Προανακριτική και επιμένει στους κ.κ.
Πολάκη και Τζανακόπουλο, παρότι έχουν κληθεί ως
μάρτυρες στην υπόθεση.
Μέρος της επιστολής Τσίπρα:
«Προς Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κ. Κωνσταντίνο Τασούλα
Με την προηγούμενη επιστολή μου σχετικά με το
ζήτημα της πρωτοφανούς «εξαίρεσης» μελών της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενεργεί
προκαταρκτική εξέταση, σας κάλεσα να ανταποκριθείτε στο καθήκον σας, που απορρέει από τον
Κανονισμό της Βουλής, δηλαδή να διασφαλίσετε
αμερόληπτα τα δικαιώματα όλων των Βουλευτών και
όλων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων. Φαίνεται ότι
αποφασίσατε να αποποιηθείτε αυτή την ευθύνη, ζητώντας μου να συναινέσω σε κάτι που θα οδηγούσε
σε έναν ιστορικό αυτοπεριορισμό των δικαιωμάτων
της μειοψηφίας και τελικά σε πλήγμα του ίδιου του
κοινοβουλευτισμού. Μπορείτε να θεωρείτε δεδομένη τη συναινετική στάση μου και την ειλικρινή
προσπάθειά μου για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε
προβλήματος, όποτε κι αν το ζητήσετε. Εν προκειμένω, όμως, το αίσθημα ευθύνης δεν μου επιτρέπει να
συμπράξω στην υπονόμευση του Κοινοβουλίου και
στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου. Πολύ
περισσότερο, δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό,
υιοθετώντας τις κραυγαλέες και παντελώς αβάσιμες
κατασκευές που οδήγησαν μια πλειοψηφία μελών
της Επιτροπής στην ανυπόστατη απόφασή τους για
εξαίρεση συναδέλφων τους της μειοψηφίας. Θέλω
για άλλη μια φορά να σας επισημάνω ότι σύμφωνα
με τη Συνταγματική αρχή της αυτονομίας της Βουλής, θεματοφύλακας της οποίας είναι ο Πρόεδρος
της Βουλής, η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του Συντάγματος και
του Κανονισμού της Βουλής. Διατάξεις της κοινής
νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται, παρεκτός εάν το
Σύνταγμα ή ο Κανονισμός παραπέμπουν ρητά σ’
αυτές. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο Κώδικας
Ποινικής Δικονομίας ή οποιοσδήποτε άλλος τυπικός
νόμος, διέπουν τη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μόνο όταν ο Κανονισμός της
Βουλής παραπέμπει σε διατάξεις τους. Το άρθρο 156
παρ. 4 του Κανονισμού, παραπέμπει μόνο στις διατάξεις που ορίζουν τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα
όταν ενεργεί προκαταρκτική εξέταση. Αντιθέτως,
δεν παραπέμπει στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας περί εξαίρεσης δικαστικών προσώπων.
Είναι, επομένως, πέραν κάθε αμφισβήτησης ότι
αποτέλεσε ηθελημένη και συνειδητή επιλογή του
κοινοβουλευτικού νομοθέτη, του μόνου αρμόδιου
να ρυθμίσει τη λειτουργία των Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών, να μην προβλέψει διαδικασία εξαίρεσης
μελών της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
διενεργεί προκαταρκτική εξέταση. Και ευλόγως, διότι διαφορετικά θα καταλήγαμε στο μείζον θεσμικό
και συνταγματικό άτοπο, η εκάστοτε πλειοψηφία
στην Επιτροπή ή στην Ολομέλεια να διαθέτει την
εξουσία, με μόνη την επίκληση της αρχής της πλειοψηφίας, να καθορίζει κατά το δοκούν τη σύνθεση
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ακυρώνοντας
τη βούληση των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της
Αντιπολίτευσης, κατά παράβαση των άρθρων 31 παρ.
3 και 29 παρ. 5 του Κανονισμού, που καθιερώνουν
μια στοιχειώδη και αυτονόητη αρχή του κοινοβουλευτισμού: ότι η κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι
η μόνη και αποκλειστικά αρμόδια να υποδείξει η ίδια
τα μέλη της που θα συμμετάσχουν στις κοινοβουλευτικές εργασίες.

Κ. Μητσοτάκης:

Ελλάδα και Κίνα χαράσσουν
πορεία προς ένα πολλά
υποσχόμενο μέλλον
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Τ

ις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ενίσχυσης της ελληνοκινεζικής συνεργασίας, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης China International
Import Expo 2019 στη Σαγκάη.
«Ελλάδα και Κίνα, δεν τιμούν μονάχα το ένδοξο παρελθόν τους αλλά χαράσσουν μία πορεία προς ένα πολλά
υποσχόμενο μέλλον» ανέφερε ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η ασιατική χώρα «ουδέποτε
μας εγκατέλειψε τις σκοτεινές ημέρες της κρίσης».
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «για την Ελλάδα η κρίση
ήταν μία τραγωδία, αλλά, όπως σε κάθε τραγωδία στο
τέλος έρχεται η κάθαρση». «Βγαίνουμε από τα σκοτεινά
χρόνια πιο δυνατοί, σοφότεροι και πιο πραγματιστές.
Έπειτα από 10 πολύ δύσκολα χρόνια η ελληνική οικονομία
ανακάμπτει δυναμικά», τόνισε.
Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας και στο ακροατήριο επισήμανε ότι είναι τιμή
για την Ελλάδα να είναι τιμώμενη χώρα και παρούσα για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Διεθνή Έκθεση στη
Σαγκάη. «Ωστόσο, το πλαίσιο αυτή τη χρονιά είναι πολύ
διαφορετικό. Αναδυόμαστε, επιτέλους από το σκοτάδι της
μακράς και επίπονης δεκαετούς οικονομικής κρίσης και
αντικρίζουμε τις ευκαιρίες του μέλλοντος με ανανεωμένη
αίσθηση αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης», υπογράμμισε
ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα αμέσως
μετά τον Εμανουέλ Μακρόν καθώς η Γαλλία όπως και η
Τζαμάικα είναι επίσης τιμώμενες χώρες.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη στρατηγική σχέση της
Ελλάδας με την Κίνα η οποία εξελίχθηκε τις προηγούμενες
δεκαετίες και διευρύνεται. Μίλησε για δεσμούς που δεν
αφορούν μόνο το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία,
τον τουρισμό ή την οικονομία, αλλά πηγαίνουν πολύ βαθύτερα στον χρόνο, αφού οι δυο χώρες έχουν μια μακρά
διαδρομή ως αρχαίοι πολιτισμοί που έχουν αφήσει ισχυρό
αποτύπωμα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Έκανε ειδική αναφορά στην ανάπτυξη της ναυτιλίας στη
χώρα μας λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είμαστε έθνος
θαλασσοπόρων» και σημειώνοντας ότι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 25% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.
«Σε αυτό, οι συνέργειες με την Κίνα, τη μεγαλύτερη εξαγωγική οικονομία στον κόσμο, είναι προφανείς» συνέχισε ο
Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η ασιατική χώρα έχει
τη δυνατότητα να φτάνει σε μακρινές αγορές σε μεγάλο
βαθμό χάρη σε ελληνόκτητα πλοία. «Πολλά από αυτά τα
πλοία κατασκευάστηκαν σε κινεζικά ναυπηγεία. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 1.000 τα τελευταία 15 χρόνια,
τα οποία αντιστοιχούν αθροιστικά σε μια επένδυση που
υπερβαίνει τα 50 δισ. δολάρια.
Εάν αυτά τα πλοία μπορούσαν να αξιοποιήσουν υψηλής
ποιότητας εξοπλισμό, όπως συστήματα περιβαλλοντικής
προστασίας, φωτισμό, ηλεκτρικά συστήματα ή συστήματα
πλοήγησης που έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα, αυτό
θα βελτίωνε περαιτέρω τη συνέργειά μας με αμοιβαία
επωφελή τρόπο», είπε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επένδυση της COSCO
στην Ελλάδα λέγοντας πως «αποτελεί σημαντικό success
story». Τόνισε πως αυτή η επένδυση συνιστά παράδειγμα
για το πώς μία κινεζική εταιρεία ήταν αρκετά τολμηρή,
ώστε να επενδύσει στην Ελλάδα σε μία εποχή κατά την
οποία η χώρα δεν εθεωρείτο ενδεδειγμένος προορισμός
για επενδύσεις. «Η κυβέρνησή μου μόλις ενέκρινε ένα

σχέδιο για επιπρόσθετες επενδύσεις ύψους 600 εκατ.
ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι ήδη το μεγαλύτερο
λιμάνι στη Μεσόγειο. Μπορεί να γίνει και θα γίνει ένα
από τα τρία μεγαλύτερα στην Ευρώπη», συμπλήρωσε ο
Πρωθυπουργός.
Παράλληλα έκανε εκτενή αναφορά στην πορεία της
ελληνικής οικονομίας. Μίλησε για τα αρνητικά επιτόκια
των ελληνικών εντόκων γραμματίων και εκτίμησε ότι θα
έχουμε ανάπτυξη 3% το 2020. «Η κυβέρνησή μου εξελέγη
τον περασμένο Ιούλιο με αυτοδυναμία και ξεκάθαρη εντολή να αποκαταστήσει την ανάπτυξη, να προσελκύσει ξένες
επενδύσεις και να διασφαλίσει ένα οικονομικό περιβάλλον
φιλικό προς τις επιχειρήσεις», επανέλαβε και εξήγησε πως
η Ελλάδα προσφέρει έναν σπάνιο συνδυασμό μοναδικής
φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικού περιβάλλοντος, μία
γεωπολιτικά προνομιακή θέση στο σταυροδρόμι τριών
ηπείρων και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.
«Προσθέστε σε αυτά μία κυβέρνηση προσηλωμένη στην
εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που θα
"ξεκλειδώσουν" τις δυνατότητές μας και έχετε αυτά που
θεωρώ ως αναγκαία συστατικά για να γίνει η Ελλάδας
ένα πραγματικό success story», πρόσθεσε.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις ελληνικές επενδύσεις στην Κίνα, όπως της εταιρείας που κατασκευάζει
ανελκυστήρες, και ο ίδιος έκανε τα εγκαίνια του εργοστασίου της στη Σαγκάη προχθές. «Οι εταιρείες τεχνολογίας
και "πράσινης" ενέργειας, που μας συνοδεύουν από την
Ελλάδα, είναι απόδειξη αυτής της στρατηγικής. Θεωρούμε
τη βιώσιμη ανάπτυξη κεντρικό πυλώνα της αναπτυξιακής
στρατηγικής μας.
Το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς σε υψηλής ποιότητας
ελληνικά αγροτικά προϊόντα αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Θεωρώ τη συμφωνία για την προστασία της
γεωγραφικής προέλευσης που θα υπογραφεί αύριο στο
Πεκίνο απολύτως κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι οι Κινέζοι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας
αγροτικά προϊόντα από την Ευρώπη. Πρόκειται για μια
στρατηγική την οποία ο πρόεδρος Μακρόν ανέπτυξε
στη σχέση μας με την Κίνα: εμπιστοσύνη και ισορροπία.
Αρμονία, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσω μια κινέζικη
έννοια. Αυτές θα πρέπει να είναι οι βασικές αρχές που θα
διέπουν τη σχέση μας», τόνισε.
Επιπρόσθετα, μιλώντας για τον τουρισμό ανέφερε ότι
φέτος θα υποδεχτούμε στην Ελλάδα πάνω από 30 εκατομμύρια επισκέπτες εκ των οποίων λιγότεροι από 200.000 θα
έρθουν από την Κίνα. «Πρόθεσή μας είναι να το αλλάξουμε
αυτό. Μπορούμε να συνεργαστούμε, ώστε να ανοίξουμε
την ελληνική αγορά στους Κινέζους τουρίστες» σημείωσε
και αναφέρθηκε στην απευθείας πτήση μεταξύ Σαγκάης
και Αθήνας που προστίθεται στην υπάρχουσα πτήση
μεταξύ Πεκίνου και Αθήνας.
«Προσβλέπουμε στην επίσκεψή σας στην Ελλάδα την
προσεχή Κυριακή. Θα βρείτε μία χώρα που έχει επιστρέψει
στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος όλων
των πολιτών της», είπε τέλος ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Κινέζο πρόεδρο, εν όψει του ταξιδιού
του στη χώρα μας.

Αυτά τα φάρμακα
δεν πρέπει
να παίρνουν
συχνά τα παιδιά
Ακόμα και οι μικρές δόσεις
αντιβιοτικών έχουν αρνητική
επίπτωση στην υγεία των παιδιών, σύμφωνα με μελέτη του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Είναι γνωστό ότι η άσκοπη χρήση των αντιβιοτικά κάνει τα βακτήρια να μεταλλάσσονται και
να αναπτύσσουν αντίσταση σε
αυτά. Αλλά η πλειοψηφία των
ανθρώπων τείνει να πιστεύει
ότι η αντίσταση τα αντιβιοτικά αφορά μόνο όσου παίρνουν
αντιβιοτικά συχνά, για μεγάλα
διαστήματα ή αφορά σε ασθενείς
με σοβαρές παθήσεις. Ωστόσο,
οι ειδικοί του βρετανικού πανεπιστημίου υποστηρίζει ότι
όλα αυτά δεν ισχύουν. Όπως
εξηγεί ο Δρ. Oliver van Hecke,
Λέκτορας και Γενικός Γιατρός
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης «η λήψη αντιβιοτικών, άσκοπα ή όχι, καθιστά πιθανότερη
την ανθεκτικότητα σε αυτά. Η
έρευνά μας δείχνει ότι ακόμα
και οι σχετικά μικρή χρήση αντιβιοτικών έχει επιπτώσεις στην
υγεία θέτοντας επί τάπητος το
ζήτημα της άσκοπης χορήγησης αντιβιοτικών στα παιδιά.
Κι αν σκεφτούμε ότι τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας αρρωσταίνουν συχνά, κάτι που με τη
σειρά του μπορεί να οδηγεί σε
συχνή χορήγηση αντιβιοτικών,
τότε τα ευρήματά μας είναι πιο
επίκαιρα παρά ποτέ». Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία που
αφορούσαν πάνω από 250.000
παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο,
δεδομένου ότι οι γενικοί γιατροί
διενεργούν ετησίως πάνω από
300 εκατομμύρια ιατρικά ραντεβού και τουλάχιστον το ένα
τέταρτο αφορούν παιδιά.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
Ιχθυοκαλλιέργειες:
O «εθνικός
πρωταθλητής»
και η «μεγάλη ψαριά»
H δημιουργία του «εθνικού πρωταθλητή» στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες
υπήρχε ως... μύθος από την εποχή
που ήταν ακόμα «στα πράγματα» οι
παραδοσιακοί Έλληνες επιχειρηματίες-leaders του κλάδου, ο Mπελλές,
ο Στεφανής, αλλά και ο αείμνηστος
Γεωργιανός επενδυτής Mπεντουκίτζε,
ο οποίος «οραματιζόταν» από το 2011
την «συνένωση» των κορυφαίων δυνάμεων της αγοράς κάτω από δική του
«ομπρέλα» και του fund Linnaeus.
Tο mega deal δεν προχώρησε ποτέ,
λόγω και των αντιδράσεων από τους
τότε επικεφαλής των Nηρέα και
Σελόντα στις προτάσεις που δέχθηκαν
εκείνη την εποχή ή και αργότερα...
Oκτώ χρόνια αργότερα, όμως, το
μεγάλο σχέδιο αποκτά «σάρκα και
οστά», με «μπροστάρη» το σχήμα
των Amerra Capital Management
LLC (τον κύριο μέτοχο του Oμίλου «Aνδρομέδα») και Mubadala
Investment Company.
Mετά από μια πολύμηνη αναμονή
σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
«σίριαλ» της αγοράς, το «πράσινο
φως» της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής για
την ολοκλήρωση της συγχώνευσης 3
ισχυρών «παικτών», της Aνδρομέδας,
με το Nηρέα και τη Σελόντα (με την
εξαγορά των δυο τελευταίων, στο
πλαίσιο του «project Nemo»), δίνει
το «σινιάλο» της «εκκίνησης» για
την υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου
επενδυτικού πλάνου, που θα αποφέρει
την «γέννηση» ενός «γίγαντα» έτοιμου
να παράγει ετησίως 70.000 τόνους
ψαριών.
(Tελευταίο «επεισόδιο» αποτέλεσε
η εκπλήρωση μιας βασικής προϋπόθεσης του deal, της πώλησης
ιχθυοτροφείων, συσκευαστηρίων και
εκκολαπτηρίων μετά από διαγωνισμό,
στο fund Diorasis International και τα
Iχθυοτροφεία Kεφαλονιάς).
Ένα τεράστιο «στοίχημα», σε μια
χώρα γεμάτη θάλασσες ικανή να
«βγάζει» τόσες τσιπούρες, λαβράκια
και άλλα είδη για να θρέψει την μισή
ήπειρο, αλλά και σε έναν κλάδο, ο
οποίος δοκιμάσθηκε όσο λίγοι στην
Eλλάδα, στα 10 χρόνια της κρίσης.
Oι 70.000 τόνοι είναι μια ποσότητα
ίση με το 37% της παραγωγής σε επίπεδο E.E., η οποία θα προσφέρει την
δυνατότητα στον «εθνικό πρωταθλητή» των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών
να «κατοχυρώσει» το μεγαλύτερο μερίδιο σε μια «πίτα» με συνολικό τζίρο
που μπορεί να αγγίξει τα 600 εκατ. (ή
και το 1 δισ. ευρώ, αν συμπεριληφθούν
και οι έμμεσα εμπλεκόμενοι κλάδοι),
αλλά και να πρωταγωνιστήσει, ταυτόχρονα, σε παγκόσμια κλίμακα, αυξάνοντας κατακόρυφα τις εξαγωγές του
και κατ’ επέκταση την συνεισφορά
του στην ελληνική οικονομία.

Peugeot-Citroen και
FIAT-Chrysler γίνονται… ένα

Χ

ρειάστηκαν μήνες μυστικών σχεδιασμών και υπερατλαντικών ταξιδιών, όμως, τελικά απέδωσε: Ο γαλλικός όμιλος PSA (Peugeot- Citroen- DS- Opel), συγχωνεύεται
με τον ιταλοαμερικανικό FCA (Fiat Chrysler Association), δημιουργώντας έναν
κολοσσό 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον τέταρτο μεγαλύτερο του πλανήτη.

Η συμφωνία έκλεισε, αν και
απομένει ακόμα η υπογραφή
του σχετικού Μνημονίου και
οι τυπικές διαδικασίες που
ενδέχεται να διαρκέσουν από
μερικούς μήνες, ως δύο χρόνια. Κι αυτό γιατί, πριν δημιουργηθεί η νέα οντότητα, η
οποία θα εδρεύει στην Ολλανδία, θα πρέπει να υπάρξουν
συμφωνίες με τους μετόχους,
τις κυβερνήσεις, αλλά και με
τα σωματεία των εργαζομένων...
Από τη συμφωνία πάντως, δημιουργείται μια οντότητα
ιδιοκτησίας 50-50, με ετήσιες συνδυασμένες πωλήσεις
8,7 εκατομμυρίων αυτοκινήτων, συνολικά έσοδα 170 δισεκατομμυρίων ευρώ και καθαρά λειτουργικά κέρδη 11
δισεκατομμυρίων. Μεγαλομέτοχος του Group, που θα είναι
εισηγμένο σε Παρίσι, Μιλάνο και Νέα Υόρκη, θα είναι (με
14,5% ποσοστό) η Exor, εταιρία της οικογένειας Agnelli,
που ελέγχει την FCA με ποσοστό 29,2%.
Η οικογένεια Peugeot, δεν βγαίνει χαμένη, καθώς θα έχει
έξι μέλη στο ΔΣ, έναντι πέντε της FCA και CEO θα είναι
ο CEO της PSA Carlos Tavares, ενώ ο κληρονόμος των
Agnelli και πρόεδρος της FCA, John Elkann, θα γίνει
πρόεδρος.
Τους τελευταίους πέντε μήνες μετά την κατάρρευση των
συνομιλιών για τη συγχώνευση της FCA με τη Renault,
λόγω της ανάμιξης της γαλλικής κυβέρνησης που μάλλον
εκνεύρισε τους Agnelli, υπήρχε ένας οργασμός διαβουλεύσεων. Η Goldman Sachs, εκ μέρους της FCA, η Lazard
για την Exor, η Messier Maris με τη Morgan Stanley
για το Groupe PSA και άλλοι σύμβουλοι προσπαθούσαν
να βρουν κοινό τόπο για όλους τους μετόχους, ώστε να
«δουλέψει» η συμφωνία.
Την ίδια ώρα, ο John Elkann, πέρα από τα Σαββατοκύριακα
στο Μαρανέλο, έδρα της Ferrari (ιδιοκτησίας των Agnelli,
και αυτή) πηγαινοερχόταν μεταξύ Ρώμης, Ντιτρόιτ, Ουάσινγκτον και Παρισιού. Ο Elkann φαίνεται ότι ήταν αυτός
που πρότεινε τη συγχώνευση, καθώς έβλεπε τα χρονικά

περιθώρια να στενεύουν. Η
ιταλική αυτοκρατορία είναι
εκτεθειμένη σε κίνδυνο.
Όπως εξηγεί και ο σύμβουλος της γαλλικής SIA,
Jean-Pierre Corniou, «η
Fiat- Chrysler βρίσκεται σε
πολύ κακή κατάσταση στην
Ευρώπη. Μόνο οι αμερικανικές μάρκες RAM και Jeep
είναι ελκυστικές, ενώ αντίθετα, η «αιχμή του δόρατος» των
Ιταλών, η Alfa Romeo πουλάει λιγότερα απ' ότι η Lancia,
η οποία ουσιαστικά είναι ανενεργή!
Οι πωλήσεις των brands της FCA, Fiat, Jeep, Lancia,
Chrysler, Alfa Romeo, Maserati (κατέχει επίσης τις
Abarth, Dodge, RAM, Mopar, SRT) έπεσαν κατά 10%
στην Ευρώπη, σε επίπεδο εννεαμήνου, φέτος. Τα κέρδη,
δείχνουν να μειώνονται. Και, σε αντίθεση με τις άλλες
αυτοκινητοβιομηχανίες, η FCA δεν έχει πλάνο για το
λανσάρισμα ηλεκτροκίνητων μοντέλων, ώστε να μειώσει
τους συνολικούς ρύπους της γκάμας της και να γλιτώσει
τα εξοντωτικά πρόστιμα από τους νέους κανονισμούς της
ΕΕ, που εφαρμόζονται το επόμενο έτος.
Και ο λόγος γι' αυτό, είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων.
Αν το δει κανείς προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι ουσιαστικά, απειλείτο η ίδια η ύπαρξη της FCA. Και γι' αυτό,
συζητήθηκε ακόμα και η εξαγορά της FCA από τον γαλλικό
όμιλο, πριν το «50-50 deal».
Αντίθετα, η PSA, διαθέτει πόρους, σχέδιο ηλεκτροκίνησης και εμπειρία στον τομέα. Αυτό που δεν διαθέτει,
είναι δίκτυο στις ΗΠΑ, ώστε να επαναλανσαριστεί εκεί η
Peugeot με τη DS (ο όμιλος κατέχει επίσης τις Citroen,
Opel, FreeMove). Η γιγαντιαία, αναπτυσσόμενη αγορά
της Αμερικής «καίει» τους Γάλλους.
Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η γαλλική κυβέρνηση
(μέτοχος 12% της FCA) εγγυήθηκε γραπτώς στους Agnelli
ότι δεν θα εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις (όπως έκανε
με τη Renault) και τη διοίκηση και ότι θα φροντίσει να
μην κλείσουν εργοστάσια.

Άνοιξε νέο καζίνο στη Φλώρινα
Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019 άνοιξε επισήμως το καζίνο Φλώρινας μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης
έναρξης λειτουργίας από την Επιτροπή Εποπτείας και Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
Η συνολική δαπάνη που έχει καταβληθεί για την υλοποίηση της επένδυσης, ανέρχεται μέχρι σήμερα σε περίπου
9 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη έχουν προσληφθεί 87 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων στις νέες θέσεις εργασίας που
έχουν δημιουργηθεί για τη λειτουργία του καζίνο, εκτός αυτών που απαιτούνται για τη λειτουργία του πολυτελούς
ξενοδοχείου, που θα ξεκινήσει στο προσεχές διάστημα.
Με την επένδυση αυτή, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΕΕΠ, αναβαθμίζεται σημαντικά ο ρόλος και η σημασία
της ακριτικής περιοχής της Φλώρινας σε τοπική, περιφερειακή αλλά και διασυνοριακή κλίμακα, δεδομένου ότι
συμβάλλει στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και του τουριστικού χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής,
προσελκύοντας και άλλες νέες επενδύσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο.
Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα και η τοπική κοινωνία στερούνταν της λειτουργίας
μίας μεγάλης επένδυσης με υψηλή προστιθέμενη αξία και ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Η έγκριση έναρξης λειτουργίας της επένδυσης του καζίνο Φλώρινας από την Ε.Ε.Ε.Π., τηρουμένων αυστηρά των
όρων και προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας, σε συνδυασμό και με τη συνολική ρύθμιση της αγοράς τυχερών
παιγνίων μετά και την πρόσφατη ψήφιση του πλαισίου για την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, αποτελούν σαφή απόδειξη του ότι η Ελληνική Πολιτεία, με τις αρμόδιες αρχές της, υλοποιεί και εφαρμόζει και
στον τομέα των τυχερών παιγνίων μία συνεπή και ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης, η οποία συνοδεύεται από
ταχύτατες αδειοδοτικές διαδικασίες, σε συνδυασμό με αυστηρή ρυθμιστική εποπτεία και έλεγχο, προς όφελος του
δημοσίου συμφέροντος, της κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας.
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Αγορές-ρεκόρ
νέων ίππων από Έλληνες
επενδυτές

Το ποσό των 800.000 ευρώ δαπάνησαν οι
Έλληνες επενδυτές για την αγορά 68 ίππων
στη παγκόσμια φθινοπωρινή δημοπρασία
του οίκου Τattersalls, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Newmarket της Αγγλίας, από τις
28 έως τις 31 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συντριπτική πλειοψηφία των ίππων που αγοράστηκαν είναι διετείς ή τριετείς, γεγονός
που σημαίνει ότι έχουν μακροπρόθεσμη
αγωνιστική προοπτική και θα μπορούν να
συμμετέχουν για χρόνια στις ελληνικές ιπποδρομίες. Πλέον, το ιππικό δυναμικό στο
Markopoulo Park αγγίζει τους 420 ίππους,
γεγονός που αναδεικνύει την αναπτυξιακή
δυναμική των ελληνικών ιπποδρομιών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σπύρος Φωκάς, Α΄ Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ και της Ιπποδρομίες
Α.Ε., δήλωσε: "Στις αρχές Μαΐου, παρουσιάσαμε το πλάνο μας για την ανάπτυξη των
ελληνικών ιπποδρομιών. Μεταξύ των στόχων
που είχαμε θέσει ήταν το ενεργό ιππικό δυναμικό του Markopoulo Park να ανέλθει σε
400 ίππους μέσα στο 2020. Είμαστε, λοιπόν,
ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο στόχος αυτός
έχει επιτευχθεί πριν το τέλος το 2019, χάρη
και στις σημαντικές επενδύσεις στις οποίες
προχώρησαν οι Έλληνες ιδιοκτήτες στη δημοπρασία του οίκου Tattersalls".
Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν από υφιστάμενους και νέους ιδιοκτήτες. Μάλιστα,
σημειώνεται στην ανακοίνωση, πέντε ίπποι
αποκτήθηκαν από ένα καινούριο syndicate
που δημιουργήθηκε από λάτρεις των ιπποδρομιών, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα, μέσω της νέας μορφής συνιδιοκτησίας
(syndication), να μοιράζονται το συνολικό
κόστος των ίππων καθώς και τις συγκινήσεις
του αθλήματος.
"Οι ενέργειες που έχουμε υλοποιήσει τους
τελευταίους μήνες έχουν αναβαθμίσει εκ
βάθρων το ιπποδρομιακό προϊόν. Μεταξύ
άλλων, προχωρήσαμε σε αύξηση των επάθλων
για τις κλασικές ιπποδρομίες, αναβαθμίσαμε
τις εγκαταστάσεις, ενισχύσαμε το θεσμό της
συνιδιοκτησίας και προσφέραμε κίνητρα
στους ιδιοκτήτες, με σκοπό την ενίσχυση του
ιππικού πληθυσμού. Οι ενέργειες αυτές ήδη
έχουν φέρει απτά αποτελέσματα. Η έντονη
δραστηριότητα των Ελλήνων ιδιοκτητών
ίππων στην πρόσφατη δημοπρασία του οίκου
Tattersalls αποτελεί μια επιβεβαίωση ότι
κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Από
την πλευρά μας, συνεχίζουμε δυναμικά τις
προσπάθειες μας για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών ιπποδρομιών και για την
καθιέρωση τους ως μια σημαντική αθλητική,
ψυχαγωγική και κοινωνική δραστηριότητα",
σχολίασε ο κύριος Φωκάς.
Σημειώνεται ότι οι Έλληνες που βρέθηκαν
στη δημοπρασία του οίκου Τattersalls είχαν να αντιμετωπίσουν δυνατούς ανταγωνιστές από χώρες με μακρά ιπποδρομιακή
παράδοση και σημαντικές επενδύσεις στο
ιπποδρομιακό προϊόν, όπως Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
Ρωσία κ.ά.
Το ιδιαιτέρως αυξημένο ενδιαφέρον για αγορές νέων δρομώνων ίππων, εκδηλώνεται λίγες
μόλις ημέρες μετά την άκρως επιτυχημένη
διοργάνωση του 73ου Ελληνικού Ντέρμπι
ΟΠΑΠ, που προσέλκυσε στο Markopoulo
Park περισσότερους από 10.000 θεατές.
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Ν. Δασκαλαντωνάκης:
Έλαβε παράσημο από
τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Ύψιστη διάκριση για τον πρόεδρο του
Ομίλου Grecotel Νίκο Δασκαλαντωνάκη με την παρασημοφόρηση, από
τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν, με το παράσημο του Τάγματος της Φιλίας. Η τελετή
πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο με
αφορμή τον εθνικό εορτασμό για την
Ημέρα της Εθνικής Ενότητας.
Επισημαίνεται ότι η σημαντική αυτή
διάκριση αποτελεί αναγνώριση της
πολυετούς συμβολής και προσφοράς
του κ. Νίκου Δασκαλαντωνάκη, ως
επίτιμου Προξένου Κρήτης και Δωδεκανήσων αλλά και ως επιχειρηματία
στον κλάδο του Τουρισμού, στην προώθηση των διμερών σχέσεων μεταξύ
Ελλάδας και Ρωσίας και τη διάδοση
του ρωσικού πολιτισμού.
Υπογραμμίζεται ότι ο συγκεκριμένος
τίτλος έχει απονεμηθεί σε ελάχιστους
Έλληνες, ενώ ο κ. Δασκαλαντωνάκης
ήταν ο μόνος εκπρόσωπος της Ελλάδας ανάμεσα σε διεθνείς προσωπικότητες στη συγκεκριμένη τελετή.
Στο πλαίσιο της παρασημοφόρησής
του ο κ. Νίκος Δασκαλαντωνάκης
αφού ευχαρίστησε τον Ρώσο Πρόεδρο για την «ύψιστη τιμή», δήλωσε
μεταξύ άλλων ότι: «Η αναγνώριση
αυτή στο πρόσωπό μου, αντανακλά
την ευόδωση των κοινών μας προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα για την
σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των
δύο χωρών».
Πρόσθεσε δε ότι «ως άνθρωπος και
επιχειρηματίας του τουρισμού, που
στα ξενοδοχεία της Grecotel καλωσορίζω κάθε χρόνο χιλιάδες Ρώσους
τουρίστες, θεωρώ ως αυτονόητο
σκοπό μου τη στήριξη και την συνέχιση της οικονομικής και ειλικρινούς
συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και
της Ελλάδας μέσα από την αυθεντική
φιλοξενία, ενισχύοντας ταυτόχρονα
τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των
δύο λαών».
Κλείνοντας τη σύντομη ομιλία του ο
κ. Νίκος Δασκαλαντωνάκης, με την
εγκάρδια διάθεση φιλοξενίας που τον
διακρίνει, προσκάλεσε τον κ. Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ελλάδα.

Αντίστροφη μέτρηση για την
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Π

ολύ πιθανό να πέσουν οι υπογραφές ακόμη και σήμερα, όπως αναμένεται από τις
παραγωγικές μονάδες στο Πλατύ Ημαθίας, αλλά και στις Σέρρες, μεταξύ της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) και της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να
ξεκινήσει η εκμίσθωση δύο παραγωγικών μονάδων της εταιρείας.
Οι μονάδες θα εκμισθωθούν στην εταιρεία Royal Sugar,
η οποία οφείλει στην ΕΒΖ 1,5 εκατ. ευρώ και η ανάκτηση
της απαίτησης εκκρεμεί δικαστικά.
Το τίμημα για τη μίσθωση των δύο εργοστασίων για δύο
έτη από 400.000 ευρώ που ήταν με βάση την αρχική πρόσκληση έχει υποχωρήσει σχεδόν στο μισό ποσό. Εκτός
από τον Καραθανάση της Royal Sugar ενδιαφέρον για τα
συγκεκριμένα εργοστάσια είχαν εκδηλώσει η "Innovation

Brain" του Λούκας Φέκερ και η Συνεταιριστική Τράπεζα
Κεντρικής Μακεδονίας. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις
του μισθωτή, αυτές αφορούν- σύμφωνα με την πρόσκληση
που απηύθυνε η διοίκηση της ΕΒΖ- στον τρόπο λειτουργίας
των μονάδων και στην απορρόφηση της τευτλοπαραγωγής.
Την ίδια στιγμή αναμένεται και η έκδοση της απόφασης
του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επί της αίτησης υπαγωγής της ΕΒΖ στο άρθρο 106 βδ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Γενί Σαφάκ: Δικαστήριο μπορεί να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί
Παράθυρο προκειμένου να μετατρέψει τον ναό της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αναζητεί η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Γενί Σαφάκ στο πρωτοσέλιδό της.
Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, το Συμβούλιο της Επικρατείας της Τουρκίας αναμένεται να εξετάσει ζήτημα της μετατροπής του μουσείου της Μονής
της Χώρας -με τα σπουδαία μωσαϊκά- σε τέμενος και η απόφασή του αναμένεται να αποτελέσει προηγούμενο και για άλλα μουσεία, που κατά την οθωμανική
αυτοκρατορία λειτουργούσαν ως τζαμιά, μεταξύ των οποίων και η Αγία Σοφία.
Το γνωστό και ως Kariye Cami είχε μετατραπεί σε μουσείο το 1945 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της τότε κυβέρνησης. Ωστόσο, σήμερα το
Ίδρυμα Προστασίας Ιστορικών Μνημείων και Περιβάλλοντος κατέθεσε αγωγή με αίτημα την ακύρωση της απόφασης του 1945 και τη μετατροπή της Μονής
της Χώρας σε τζαμί.
Αν το 10ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, που θα εκδικάσει την υπόθεση, αποφασίσει υπέρ της μετατροπής πάλι της Μονής της Χώρας σε τέμενος,
αυτό –σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα– θα αποτελέσει δεδικασμένο και για την Αγία Σοφία, ώστε να ανοίξει και πάλι ως τζαμί, που αποτελεί πάγιο
αίτημα των φανατικών μουσουλμάνων στην Τουρκία.
Η Αγία Σοφία υπενθυμίζεται ότι μετατράπηκε επίσης σε μουσείο με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 1934, διάταγμα που μπορεί να ανατραπεί
δικαστικά και συγκεκριμένα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα τη «Γενί Σαφάκ».
Το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει απορρίψει αίτημα για Αγία Σοφία
Πάντως, πριν από ένα χρόνο, η ανώτατη δικαστική αρχή της Τουρκίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο, είχε απορρίψει σχετικό αίτημα που είχε υποβληθεί και
πάλι από το ίδιο ίδρυμα και ζητούσε τη λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμιού, κλείνοντας την υπόθεση οριστικά και αμετάκλητα.
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Υπουργείο Παιδείας:
Mε κάρτα η είσοδος
για τους φοιτητές
στα πανεπιστήμια
«Φρένο» στις καταλήψεις αλλά και στις βιαιοπραγίες εντός πανεπιστημιακών χώρων
αναζητεί να βάλει το υπουργείο Παιδείας.
Σ' αυτή την «αναζήτηση», η κυβέρνηση έχει
επανέλθει στη συζήτηση περί κάρτας εισόδου
στα ΑΕΙ, κάτι που άλλωστε δηλώνουν ανοικτά
τα στελέχη της. Ωστόσο θέτει ως προϋπόθεση
το να λάβουν σχετική πρωτοβουλία για το
θέμα οι διοικήσεις των ανώτατων Ιδρυμάτων.
Η σύνταξη πάντως του νομοσχεδίου για την
ανώτατη εκπαίδευση δεν έχει ολοκληρωθεί
και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα
παρουσιαστεί μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν
είναι η πρώτη φορά που στο υπουργείο συζητούν για την «κάρτα εισόδου» στα ΑΕΙ,
καθώς αποτελεί μια πρόταση που επανέρχεται
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι μια λύση
που θα μπορούσε ενδεχομένως να εφαρμοστεί
σε μικρά πανεπιστήμια, καθώς είναι πιο δύσκολα εφαρμόσιμη για τα Ιδρύματα που έχουν
μεγάλα κάμπους. Και βεβαίως συνδυάζεται
με επαρκή φωτισμό τις βραδινές ώρες των
πανεπιστημιακών χώρων και «άνοιγμα» τους
σε περιόδους Σαββατοκύριακων ή αργιών στην
τοπική κοινωνία με τη μορφή εκδηλώσεων ή
επιστημονικών συναντήσεων. «Με τη σωστή
φύλαξη των εισόδων των πανεπιστημιακών
χώρων μπορούμε να περιφρουρήσουμε την
είσοδο παραβατικών στοιχείων» λέει σχετικά
ο πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Ν. Παπαϊωάννου.
«Η κάρτα εισόδου είναι αλήθεια ότι προϋποθέτει την πλήρη φύλαξη του πανεπιστημιακού,
κάμπους γύρω γύρω, κάτι που δεν είναι τόσο
στην κουλτούρα μας ως χώρας και χρειάζεται
διαδικασίες που το πανεπιστήμιο σήμερα δεν
είναι έτοιμο να εφαρμόσει» αναφέρει. Και
καταλήγει λέγοντας ότι «το σύστημα μπορεί
σήμερα πιστεύω να αυτορυθμιστεί, με διαδικασίες συναίνεσης και συνεργασίας όλων
των μερών του».

Το μετρό σχεδιάζει
παράταση ωραρίου
για τις γιορτές
των Χριστουγέννων
Η ΣΤΑΣΥ σχεδιάζει να προχωρήσει σε παράταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό την
εορταστική περίοδο και τις ημέρες διοργάνωσης εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα αναμένεται περαιτέρω πύκνωση των δρομολογίων το
επόμενο διάστημα, ακόμα και τις Κυριακές.
Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ
Γιώργος Θωμόπουλος επισήμανε ότι από την
1η Νοεμβρίου ξεκίνησαν δρομολόγια στη Γραμμή 2 δύο επισκευασμένοι συρμοί. Έτσι, στη
γραμμή κυκλοφορούν 18 συρμοί, μειώνοντας
τους χρόνους αναμονής για τους επιβάτες.
Παράλληλα επισήμανε ότι βελτιώθηκε και
θα συνεχίσει να βελτιώνεται η συχνότητα των
δρομολογίων των Γραμμών 2 και 3, με έμφαση στις ώρες αιχμής. Ακόμη θα παραταθεί η
λειτουργία του Μετρό την εορταστική περίοδο και σε μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις για
τη διευκόλυνση των πολιτών και αυξάνεται η
συχνότητα δρομολογίων και τις Κυριακές με
εμπορικές δράσεις, για τη στήριξη του εμπορικού τριγώνου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Αιτήσεις
για 55 θέσεις
εργασίας
στον ΔΕΔΔΗΕ
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοίνωσε την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε
(55) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών
των Μονάδων της Διεύθυνσης
Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που
εδρεύουν στους Νομούς Αττικής
και Κυκλάδων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίαςστην
ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε, Διεύθυνση Περιφέρειας
Αττικής, Αγησιλάου 56-58, Τ.Κ.
104 36 - ΑΘΗΝΑ, υπόψη κυρίας
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. και
κυρίας ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΑΙΚ. (τηλ.
επικοινωνίας: 210- 3351523
και 210-3351524). Ανακοίνωση
ΣΟΧ2/2019 Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από
04/11/2019 έως και 13/11/2019

2.500 προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού
στα νοσοκομεία
και 800 νέοι γιατροί
στον ΕΟΠΥΥ
Ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό κανάλι ανακοίνωσε ότι
800 νέοι γιατροί, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μετά το 20112012, θα υπογράψουν σύμβαση
με τον ΕΟΠΥΥ μέσα στο 2019.
Παράλληλα το υπουργείο Υγείας
προχωρά σε 2.500 προσλήψεις
μονίμου προσωπικού, ιατρών,
νοσηλευτικού και παραϊατρικού
προσωπικού στα νοσοκομεία.
Η πρόσληψη θα γίνεται στους 5
μήνες. Όπως ανέφερε ο Κ. Κικίλιας, για 8.500 αποχωρήσεις και
συνταξιοδοτήσεις από το Ε.Σ.Υ.
προσελήφθησαν κάτι παραπάνω
από 7.000 άνθρωποι ενώ κρατήθηκαν στα νοσοκομεία 4.000
άτομα από τον ΟΑΕΔ.

6 προσλήψεις
στη ΔΕΥΑ Θέρμης

Ο

Δήμος Θέρμης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, που εδρεύει στη Θέρμη Νομού Θεσσαλονίκης.

και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα,
ειδι κότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 101 Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης Θέρμη
Ν. Θεσσαλονίκης
Π Ε Πολιτ ι κών
Μηχανικών 8 μήνες 1 102 Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης Θέρμη
Ν. Θεσσαλονίκης
ΠΕ Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός 8 μήνες 1 103 Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης Θέρμη Ν.
Θεσσαλονίκης ΔΕ
Χειριστής Μηχανημάτων έργου (εκσκαφέας- φορτωτής και φορτωτής)
8 μήνες 1 104 Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Θέρμη ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί 8 μήνες 2 105 Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Θέρμη Ν. Θεσσαλονίκης
ΥΕ Εργατών/τριών Ύδρευσης Αποχέτευσης 8 μήνες 1 Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΥΑ Θέρμης, Μακρυγιάννη 15Α,
ΤΚ 57001, Θέρμη υπόψη κ. Γεωργίας Καραμβαλάση (τηλ.
επικοινωνίας: 2310 460 534). Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται
να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή
ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων
και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση,
σώρευση θέσεων
δύο κατηγοριών
και συγκεκριμένα
κατηγοριών ΔΕ
και ΥΕ επιτρέπεται
μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις
κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς
με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο
και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο
αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης
το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα
(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του δήμου Θέρμης, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

31 θέσεις με Απόσπαση στην ΕΑΔ
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) δημοσίευσε προκήρυξη για τη στελέχωσή της με προσωπικό συγκεκριμένων
προσόντων, εμπειρίας και δεξιοτήτων σε σχέση με την αποστολή και τους επιχειρησιακούς στόχους της. Η Αρχή
προτίθεται να καλύψει με απόσπαση 31 θέσεις για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η νεοσύστατη Αρχή επιθυμεί να προσελκύσει στελέχη του δημοσίου που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε έναν
νευραλγικό τομέα για την καθημερινότητα των πολιτών και να συμβάλουν στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου
της για την ενίσχυση της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Συγκεκριμένα οι θέσεις για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι 11 θέσεις ΠΕ , 3
θέσεις ΤΕ , 9 θέσεις ΔΕ , 3 θέσεις ΥΕ με έδρα την Αθήνα, καθώς και 2 θέσεις ΠΕ και 3 θέσεις ΔΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@gedd.gr και βρίσκεται
αναρτημένη στους ιστότοπους www.aead.gr (αρχική σελίδα ΕΑΔ), www.gedd.gr, www.seedd.gr, www.gsac.gov.
gr και minadmin.ypes.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής στα τηλέφωνα 210-6470370 (εσωτ. 251,
252 & 150), ταχ/κη διεύθυνση Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, τ.κ. 10442, Αθήνα.
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Ξεκινούν οι αιτήσεις
για 30 θέσεις εργασίας
στην ΕΥΑΘ
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα
(30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στο
Νομό Θεσσαλονίκης ειδικοτήτων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, TE Διοικητικού-Λογιστικού,
ΔΕ Οδηγών Οχημάτων. Μπορείτε να αντλήσετε
την προκήρυξη, την αίτηση και τα παραρτήματα
με τις απαραίτητες πληροφορίες από τις παρακάτω
συνδέσεις: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
ΣΟΧ.6 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει
να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. Κάθε υποψήφιος
δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για
θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ
ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την αποστείλουν μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, από Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019
έως και Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 στα γραφεία
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ
Α.Ε., Εγνατίας 127, Τ.Κ. 54635 - Θεσσαλονίκη Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου Το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.

ΟΑΕΔ: Παράταση
του προγράμματος
κοινωφελούς εργασίας
σε Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης
Την πίστωση για την παράταση του Προγράμματος
Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής
φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της
Υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Γ’ Κύκλος), για
επιπλέον τέσσερις μήνες ενέκρινε το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΟΑΕΔ. Μέσω του προγράμματος
απασχολούνται 1.690 ωφελούμενοι. Η δαπάνη
για την υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης
θα ανέλθει στα 6.100.000 ευρώ για τα έτη 2019
και 2020 και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος
Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προσφυγικού/μεταναστευτικού
και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου
συμφέροντος, εγκρίθηκε η πίστωση για την παράταση του εν λόγω προγράμματος, δεδομένου
ότι όσοι απασχολούνται μέσω της δράσης αυτής
ήδη έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία και
τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν
στις αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό
των εμπλεκόμενων δομών και φορέων. Ο νέος
ΟΑΕΔ συμβάλλει στη διασφάλιση της καλύτερης
δυνατής λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, καθώς και των Δομών προσωρινής
φιλοξενίας που υποστηρίζονται από τους Δήμους
και τις Περιφέρειες της χώρας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ 591/23-10-2019 έκθεσή
μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας
της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μαρίας
Δάλλα, ως Εισαγγελέως Ανηλίκων, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για την Νίκη Σωτηροπούλου
του Τριαντάφυλλου και της Θεοδώρας,
κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Δροσοπούλου αρ. 244 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 23-09-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ
της πρώτης ΚΑΤΑ της δεύτερης, που
απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με
ΓΑΚ 80926/2019 και ΕΑΚ 3518/2019,
που συζητείται την 14-11-2019, ημέρα
Πέμπτη, ώρα 10:30, με Πινάκιο: ΡΒ και
αριθμό Πινακίου:2, στο Ακροατήριο του
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 2,
Αίθουσα 202, με κλήτευση προ τριών (3)
ημερών, και ΖΗΤΑΕΙ να αφαιρεθεί από
την καθ’ ης Νίκη Σωτηροπούλου, το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας
του ανήλικου θήλεος εκτός γάμου τέκνου
της, Χριστίνας Σωτηροπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 11.07.2006. Να
ανατεθεί η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου στο Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – «Παράρτημα
Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Βούλας»(Κ.Κ.Π.Π.Α.).
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ΄αριθ. 2587/04-11-2019 έκθεση
επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά,
κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ.
210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ..Α’’, που
εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ.
Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται
νόμιμα με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ
Αθηνών στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για τον Αντώνιο Παπαδόπουλο
του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Γλυφάδας
Αττικής, οδός Ήβης, αρ. 110, με ΑΦΜ
112080850 και ήδ αγνώστου διαμονής,
ακριβές αντίγραφο του από 29-10-2019
ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ
ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και
αρχής με την οποία παραγγέλει στουε
τρίτους όπως να μην καταβάλουν το
ποσό αυτό των τριών χιλιάδων πενήντα
εννέα ευρώ (3.359,00 ευρώ), προς τον
καθού η παρούσα ούτε σε άλλον τρίτον
διεκδικούντα την είσπραξή του από κάθε
αιτία αλλά το κρατείτε εις χείρας τους για
τα περαιτέρω νόμιμα (κατ’άρθρο 984
ΚΠολΔ), με την ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαιώμα μας. Καλείστε τέλος
όπως εντός της προθεσμίας του άρθρου
985 επ. ΚΠολΔ προβείτε στην σχετική
δήλωση. Νομίμους αντικλήτους και δεκτικούς καταβολής διορίζονται οι: Νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας Στέφανος
Βερζοβίτης του Ιωάννου, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, Χαλάνδρι Αττικής, με ΑΔΤ
ΑΕ 139108/05-03-2007, ο Προιστάμενος
του Τμήματος Επισφαλών Απαιτήσεων
της κατάσχουσας εταιρείας, Δημήτριος
Ρέτσας του Χρήστου, Λεωφ. Κηφισίας,
αρ. 274, Χαλάνδρι Αττικής, Δικηγόρος
Πειραιώς Μαρία Ευαγγελάκου του Ιωάννου, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, Χαλάνδρι
Αττικής, οι Δικηγόροι Αθηνών Πηνελόπη
Κυριακού του Κυριάκου, κάτοικο Αθηνών, οδός Παπαδιαμαντοπούλου, αρ.
65, Ευγενία Ζαχαροπούλου του Κων/νου,
κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας,
αρ. 120, Ελευθερία Βεντουρή, κάτοικο
Αθηνων, οδός Κυρίλλου Λουκάρεως,
αρ. 11, την ασκούμενη δικηγόρο Αθηνών Μαρία Τσαμπά, τους υπαλλήλους
της κατάσχουσας εταιρείας, κατοίκους
Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας,
αρ. 274, Κων/νο Κοτσοβό και Παναγιώτη
μάκο, ως και τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Προς γνώση και

για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 04.11.2019
Η Δικηγόρος
Μαρία Ευαγγελάκου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθμό 11063Ε'/5-11-2019
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για τον Παναγιώτη
Κυριακόπουλο του Θεοδώρου πρώην
κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Φαβιέρου αρ. 49, ως νόμιμο εκπρόσωπο της
ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 16 -9
-2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία « AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
NAYΤΙΛIAKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής
(οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 12Α) και
εκπροσωπείται νόμιμα που απευθύνεται
στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Κάτω από αυτή υπάρχει η με ΓΑΚ:
86960/2019 και ΕΑΚ: 7681/2019 έκθεση
κατάθεσης του δικογράφου αυτού της κ.
γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η
προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων
για τους διαδίκους είναι (130) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής (ημερομηνία
κατάθεσης της αγωγής: 10-10-2019)
όταν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του είναι αγνώστου διαμονής.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα
στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το
αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες .Η ενάγουσα ζητεί γίνει δεκτή η
ασκηθείσα αγωγή. Να υποχρεωθούν οι
αντίδικοι από κοινού και εις ολόκληρον
να καταβάλουν το ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα
επτά και επτά λεπτών ( 76.887,07 €) ως
τίμημα πώλησης άλλως επικουρικώς σε
περίπτωση απόρριψης της κύριας βάσης
της αγωγής να καταδικαστούν να καταβάλουν το ποσό των ευρώ εβδομήντα
έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά
και επτά λεπτών (76.887,07 €) επί τη
βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού νομιμοτόκως από την επόμενη επίδοσης της
παρούσας. Να κηρυχθεί η απόφαση του
Δικαστηρίου προσωρινώς εκτελεστή για
το σύνολο του απαιτούμενου ποσού και
να καταδικαστεί ο αντίδικος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης.
Αθήνα 5-11-2019
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθμό 11062Ε'/5-11-2019
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για τον Παναγιώτη
Κυριακόπουλο του Θεοδώρου πρώην
κάτοικο Χαϊδαρίου Απικής, οδός Φαβιέρου αρ. 49 και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 16 -9
-2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία « AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ»
εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής (οδός
Ηρώδου Αττικού αριθμός 12 Α) και εκπροσωπείται νόμιμα που απευθύνεται
στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΟ ΑΘΗΝΩΝ. Κάτω από αυτή υπάρχει η με ΓΑΚ:
86960/2019 και ΕΑΚ: 7681/2019 έκθεση
κατάθεσης του δικογράφου αυτού της κ.
γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η
προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων
για τους διαδίκους είναι (130) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής (ημερομηνία
κατάθεσης της αγωγής: 10-10-2019)
όταν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους

ομοδίκους του είναι αγνώστου διαμονής.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα
στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το
αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η
ασκηθείσα αγωγή. Να υποχρεωθούν οι
αντίδικοι από κοινού και εις ολόκληρον
να καταβάλουν το ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα
επτά και επτά λεπτών (76.887,07 €) ως
τίμημα πώλησης άλλως επικουρικώς σε
περίπτωση απόρριψης της κύριας βάσης
της αγωγής να καταδικαστούν να καταβάλουν το ποσό των ευρώ εβδομήντα
έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά
και επτά λεπτών (76.887,07 €) επί τη
βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού νομιμοτόκως από την επόμενη επίδοσης της
παρούσας. Να κηρυχθεί η απόφαση του
Δικαστηρίου προσωρινώς εκτελεστή για
το σύνολο του απαιτούμενου ποσού και
να καταδικαστεί ο αντίδικος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης.
Αθήνα 5-11-2019
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 5243186
ΦΑΞ. 210 5220721 – Email: grfsa@
otenet.gr
Πληρ. Νιάρχου Κατερίνα
Αριθ. Πρωτ.: 8277
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής
ΝΠΔΔ (εφ’εξής Φ.Σ.Α.) προκηρύσσει
μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου των ταχυμεταφορών του για
όλο το έτος 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να γνωστοποιήσουν σε κλειστό φάκελο στο Φ.Σ.Α.
αναλυτικό τιμολόγιο τους, καθώς και τον
κατάλογο των παρεχομένων υπηρεσιών
και εκπτώσεων για παραδόσεις εντός
και εκτός της πόλης των Αθηνών και με
χρόνο παράδοσης την επομένη, αυθημερόν καθώς και ειδική ώρα παράδοσης
(special time).
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α.,
υπέρ συγκεκριμένου ενδιαφερομένου,
θα καταρτισθεί μεταξύ αυτού και του
Φ.Σ.Α. σχετική σύμβαση έργου δυνάμει
της οποίας ο μειοδότης θα αναλάβει όλες
τις μεταφορές έτους 2020 δεμάτων και

εγγράφων για τον Φ.Σ.Α.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και
την καλή εκτέλεση του έργου οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν
στο Φαρμακευτικό Σύλλογο και σε διαφορετικό σφραγισμένο φάκελο από
αυτόν της προσφοράς τους, επιταγή
εγγυήσεως πέντε χιλιάδων (5.000) €
ή ισόποση εγγυητική επιστολή σε
πρώτη ζήτηση. Η ως άνω εγγύηση θα
παραμείνει εις χείρας του ΦΣΑ μέχρι την
οριστική επιλογή μειοδότη, οπότε και
θα επιστραφεί άμεσα στους λοιπούς
υποψηφίους.
Τόσο ο φάκελος της προσφοράς όσο
και αυτός της εγγυήσεως θα τοποθετούνται σε μεγαλύτερο φάκελο που θα
φέρει τα στοιχεία του συμμετέχοντος
και θα κατατεθεί σφραγισμένος στα
γραφεία του Φ.Σ.Α.
Η εγγύηση του μειοδότη θα παραμείνει
εις χείρας του ΦΣΑ μέχρι την ομαλή λήξη
της συμβάσεως, οπότε και θα επιστραφεί
σε αυτόν ατόκως. Σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της συμβάσεως καθώς και σε περίπτωση υπαίτιας
πρόωρης λήξης ή λύσης της σύμβασης
εκ μέρους του μειοδότη καθώς και σε
περίπτωση πτωχεύσεως ή υποβολής
τέτοιας, αυτή θα καταπίπτει ως εύλογη
ποινική ρήτρα και συμφωνημένη αποζημίωση υπέρ του ΦΣΑ.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει εντός ευλόγου χρόνου μετά την λήξη
προθεσμίας υποβολής των προσφορών κατά την απόλυτη κρίση του Δ.Σ.
του Φ.Σ.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ για την επιλογή του μειοδότη θα αποτελέσουν ιεραρχικώς τα
ακόλουθα:
1.- Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
του προς τον Φ.Σ.Α.
2.- Η φερεγγυότητα και η καλή φήμη του
3. – Η επιτυχής συνεργασία στο παρελθόν
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να
κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό ή ακόμα
και να αποκλείσει οιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ακόμα και τον μειοδότη, εάν το
κρίνει απαραίτητο, με αιτιολογημένη απάντησή του προς τους ενδιαφερόμενους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την παρούσα προκήρυξη από
τα γραφεία του Φ.Σ.Α. από Δευτέρα έως
Παρασκευή και κατά τις ώρες 7:30π.μ.
έως 2:00μ.μ.
Στην ίδια ως άνω διεύθυνση θα υποβάλλουν τις προσφορές τους και τις
εγγυήσεις σε κλειστό φάκελο ως ανωτέρω μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2019
ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:30 μ.μ.
Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2019
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΦΣΑ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΜΠΟΡΡ2-ΙΞ2

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11819 Ανοικτό
Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
4412/201, επιλογής αναδόχου για την μεταφορά χρηματαποστολών με Ιδιωτικές
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), από και προς Καταστήματα και Μονάδες Διανομής του Νομού Αττικής προϋπολογισμού 456.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2019 έως και 21.11.2019 και ώρα 23.59, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.
gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην
πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, οδός Αιόλου 100,
101 88 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 204, τηλ. 2103353522, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και από ώρες 9.00-15.00.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Πληροφορίες: Πατσιούρα Παγώνα
Τηλέφωνο: 2353350121
Fax: 2353022990
e-mail: aiginio@otenet.gr
web site: www.pydnaskolindrou.gr
Αρ. Πρωτ.: 13268
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Διακήρυξης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πύδνας - Κολινδρού διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης,
βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
και των νομικών προσώπων που εποπτεύει με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη
τιμή) και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη
μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου
της Π.Ε. Πιερίας για τα καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά, προϋπολογισμού 416.010,14 € πλέον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα πέντε ημερών (35) από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης αυτής στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
		
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή Πύλη
08/11/2019
10/12/2019
www.promitheus.gov.gr
Ωρα 00.01:00
Ωρα 15.00:00
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για το έτος 2020, με μονομερές δικαίωμα του
Δήμου να την παρατείνει για δύο (2) μήνες, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 1% επί του προϋπολογισμού χωρίς
τον αναλογούντα ΦΠΑ, της ομάδας των προς προμήθεια ειδών στην οποία επιθυμεί
να συμμετέχει ο κάθε προμηθευτής, είτε ανά δημοτική ενότητα είτε συνολικά για όλες
τις δημοτικές ενότητες είτε ανά νομικό πρόσωπο που αφορά το προς προμήθεια είδος,
είτε για το σύνολο των νομικών προσώπων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, οδός Κ.
Καραμανλή 38 στο Αιγίνιο στο τηλέφωνο 2353350121, 123 Οικονομική Υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία.
Αιγίνιο, 04/11/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΜΑΝΩΛΑΣ

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
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html 1520

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Tι σχεδιάζει η Λαγκάρντ
για την Eλλάδα
Θετική ως προς το ελληνικό αίτημα για
πιο γρήγορη μείωση των πλεονασμάτων
από το 3,5% στο 2,0 - 2,5% από το 2021
και μετά είναι η Kριστίν Λαγκάρντ,
υπό την προϋπόθεση όμως, η χώρα να
δεσμευτεί στην επιτάχυνση της εξυγίανσης των τεσσάρων τραπεζικών ομίλων,
με δραστικότερη μείωση των «κόκκινων»
δανείων τους έναντι των σημερινών
στόχων.
Παράλληλα, και με βάση και την
πρόσφατη αναβάθμιση της ελληνικής
οικονομίας από την Standard and Poors,
η νέα επικεφαλής της EKT προτίθεται
αρχές του νέου έτους να δώσει το «πράσινο φως» στη αύξηση του ορίου των
ελληνικών ομολόγων που κατέχουν στα
χαρτοφυλάκιά τους οι ελληνικές τράπεζες, κίνηση με στρατηγική σημασία για
το status των 4 συστημικών ομίλων απέναντι στα επενδυτικά funds, αλλά και
για τη συνολική εικόνα της ελληνικής
οικονομίας απέναντι στις αγορές.
Όλα αυτά θα βοηθήσουν την Eλλάδα
μέσα στο 2020, το πολύ αρχές του 2021,
να αποκτήσει επιτέλους επενδυτική
βαθμίδα και να μπορέσει έτσι να συμμετάσχει στο QE 2, το οποίο φαίνεται ότι
υπό τη Λαγκάρντ θα «βαδίσει» αρκετά
σε βάθος μέσα στο 2021. Aυτό θα
αποτελέσει το σημαντικότερο «σήμα»
των θεσμών και της ίδιας της χώρας για
την οριστική επιστροφή της ελληνικής
οικονομίας στην κανονικότητα.
Έχοντας «σπουδάσει» την Eλλάδα για
πολλά χρόνια από δυο διαφορετικά
πόστα, πρώτα από την πολιτική θέση
ως υπουργός Oικονομικών της Γαλλίας
όταν ξέσπασε η μεγάλη κρίση στη χώρα
μας και στα πρώτα δυο χρόνια της και
στη συνέχεια από εκείνο της επικεφαλής του ΔNT για μια ολόκληρη 7ετία,
η Kρ. Λαγκάρντ έχει καταστρώσει τις
βασικές πτυχές ενός σχεδίου για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Kαι το οποίο επικεντρώνεται φυσικά,
στην επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης
των 77-78 δισ. NPLs των συστημικών
τραπεζών, με στόχο σε 24 μήνες, δηλαδή τέλη του 2021 να έχουν υποχωρήσει αυτά στο 5-7% του συνόλου των
δανείων ώστε την επόμενη χρονιά να
«πιάσουν» το μέσο κοινοτικό όρο, που
βρίσκεται στο 3,5%.

Μπαίνει πλαφόν
στις ηλεκτρονικές αποδείξεις

Σ

την τελική ευθεία για την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή, το οικονομικό επιτελείο φιλτράρει γραμμή γραμμή τις νέες διατάξεις οι οποίες σύμφωνα με
πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα θα είναι ανοιχτές
σε τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις μετά από δημόσια διαβούλευση.
Ήδη όπως προκύπτει από πληροφορίες το υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να καθιερώσει ανώτατο όριο απαιτούμενων e- δαπανών 20.000 ευρώ ώστε να μην προκύψουν
μεγάλες στρεβλώσεις και συνακόλουθα έξτρα φορο-ποινή για
όσους έχουν μεγάλα εισοδήματα, αλλά όχι απαραίτητα και
μεγάλες δαπάνες. Η κίνηση αυτή, της καθιέρωσης πλαφόν
20.000 ευρώ ως μέγιστου απαιτούμενου ορίου εισοδήματος,
έρχεται να προφυλάξει από έξτρα φόρο φορολογούμενους
με εισόδημα άνω των 66.700 ευρώ. Εφόσον έχουν καταφέρει
να συγκεντρώσουν αποδείξεις με πλαστικό χρήμα ύψους
20.000 ευρώ… Σε αυτό το ύψος εισοδήματος -στα 66.700
ευρώ- «παγώνει» η υποχρέωση ηλεκτρονικών πληρωμών
ύψους 30% του συνολικού εισοδήματος. Για παράδειγμα,
φορολογούμενος με δηλωθέν εισόδημα 80.000 ευρώ εάν
δεν ίσχυε το πλαφόν των 20.000 ευρώ e- αποδείξεων, θα
καλούνταν να εμφανίσει πληρωμές με πλαστικό χρήμα
συνολικού ύψους 24.000 ευρώ. Αν του έλειπαν 4.000 ευρώ
ηλεκτρονικών πληρωμών θα καλούνταν να πληρώσει έξτρα
φόρο 880 ευρώ (4.000 ευρώ με συντελεστή φόρου 22%).
Με το πλαφόν η υποχρέωση περιορίζεται σε 20.000 ευρώ.
Το λίφτινγκ στο πλαφόν (σε σχέση με τα 34.000 ευρώ που
ισχύουν σήμερα) περιορίζει, αλλά δεν εξουδετερώνει, τον
κίνδυνο επιβολής έξτρα φόρου σε περιπτώσεις φορολογουμένων με μεγάλα εισοδήματα αλλά και σε μεμονωμένες περιπτώσεις φορολογουμένων χωρίς οικογένεια και
καλό εισόδημα. Τα στοιχεία τα οποία ανέφερε πρόσφατα ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δείχνουν ότι
στα 10.000 ευρώ δηλωθέντος εισοδήματος η μέση δαπάνη
που εμφανίστηκε στο Taxis με ηλεκτρονικές πληρωμές
ήταν 44%. Στα 30.000 ευρώ, το ποσοστό υποχωρεί στο 36%
επομένως μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι σε αυτές τις ζώνες
εισοδημάτων ο κίνδυνος επιβολής έξτρα φόρου είναι ανύπαρκτος. Ούτως ή άλλως το απαιτούμενο 30% υπερκαλύπτεται.
Ο υπουργός ανέφερε όμως ότι για εισοδήματα πάνω από
30.000 ευρώ το καταγεγραμμένο ποσοστό ηλεκτρονικών
πληρωμών είναι 18%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το
απαιτούμενο 30%. Επιπλέον όπως αναφέρει αναγνώστης,
προβλήματα αναμένεται να δημιουργήσει το μέτρο και
για φορολογούμενους με συγκριτικά υψηλά εισοδήματα,
αλλά χωρίς μεγάλες δαπάνες. Ο ίδιος, όπως μας μετέφερε
έχει συνολικό εισόδημα 24.000 ευρώ, δεν έχει παιδιά και
οι δαπάνες διαβίωσής του είναι πολύ χαμηλότερες από
8.000 ευρώ το χρόνο. «Είναι σαν να μου βάζουν φόρο στην

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

αποταμίευση», μας είπε. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η
αύξηση της υποχρέωσης ηλεκτρονικών πληρωμών, αλλά
και η επέκταση του μέτρου σε όλα τα εισοδήματα, στους
κόλπους των ιδιοκτητών ακινήτων. Σήμερα μόνο μισθωτοί και
συνταξιούχοι έχουν υποχρέωση να πληρώνουν με πλαστικό
χρήμα για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου. Το
2020, όλοι οι φορολογούμενοι αθροίζοντας και το εισόδημα που προκύπτει από ενοίκια θα πρέπει να εμφανίζουν
ηλεκτρονικές πληρωμές ίσες με το 30%. Η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων κάνει λόγο για απαράδεκτη και ανεφάρμοστη ρύθμιση, κόντρα στις προεκλογικές
εξαγγελίες της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει σε σχετική
ανακοίνωση, «αναφερόμενοι σε τελευταίες δηλώσεις σας
σχετικά με τα θέματα που μας αφορούν, διαπιστώνουμε
ότι αντί να ανακοινώσετε το ποσοστό 30% ως μείωση του
ΕΝΦΙΑ για όλους τους φορολογούμενους, όπως ρητά
είχε υποσχεθεί ο κ. Πρωθυπουργός, το ανακοινώσατε ως
ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικών δαπανών με «πλαστικό
χρήμα», βάσει του εισοδήματος από μισθώματα!
Μια τέτοια πρωτοφανής ρύθμιση, η οποία δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ σε καμιά προεκλογική εξαγγελία της κυβέρνησης, είναι απαράδεκτη αλλά και ανεφάρμοστη, για τους εξής
λόγους: Πρώτον η ανωτέρω υποχρέωση για μισθωτούς και
συνταξιούχους, προϋπήρχε, συνδυαζόμενη είτε με αφορολόγητο όριο, είτε με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, πράγμα
το οποίο έχει καταργηθεί για τα μισθώματα. Συνεπώς μια
τέτοια ρύθμιση θα έπρεπε να συνδυαστεί με την καθιέρωση
αφορολογήτου ορίου και στα εισοδήματα από μισθώματα,
τουλάχιστον για όσους αυτά είναι το μοναδικό τους εισόδημα,
αλλά και με ουσιαστική μειωτική παρέμβαση στην ισχύουσα
ληστρική κλίμακα φορολογίας των μισθωμάτων, πράγμα
που δεν φαίνεται να είναι στις προθέσεις σας.
Δεύτερον η αθροιστική φορολόγηση των μισθωμάτων
της «μεσαίας τάξης» με συντελεστή 35-45%, με εισφορά
αλληλεγγύης έως και 10%, με ετήσιο ΕΝΦΙΑ και με το
συμπληρωματικό του φόρο ο οποίος επιβάλλεται κυρίως
σε απρόσοδα ακίνητα, χωρίς κανένα όριο προς τα επάνω,
αλλά και σειρά από άλλους πολυποίκιλους φόρους και κάθε
είδους τέλη, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ., έχει συνολικά
δημευτικό χαρακτήρα, «τα παίρνει όλα» κυριολεκτικά, με
αποτέλεσμα να μην απομένει διαθέσιμο εισόδημα της τάξης
του 30% που αξιώνετε να δαπανηθεί μέσω του τραπεζικού
συστήματος!

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Mε τον αραμπά τα φέσια
του Δημοσίου
Σε νέο «Mαραθώνιο» για την αποπληρωμή
των οφειλών του προς τους ιδιώτες είναι
υποχρεωμένο να προχωρήσει το Δημόσιο.
Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του
κράτους προς τους ιδιώτες παραμένουν
«καθηλωμένες» στα 1,9 δισ. ευρώ περίπου,
στα ίδια επίπεδα από την αρχή του έτους.
H νέα ηγεσία του YΠ.OIK. δεσμεύθηκε
για την ταχύτερη δυνατή επίλυση του πολύ
μεγάλου «γόρδιου δεσμού» για την αγορά
και για την οικονομία. Ωστόσο, το αναλυτικό
πλάνο που έχει δοθεί ήδη στις Bρυξέλλες
προς έγκριση και ενσωματώνει τις συστάσεις του Eυρωπαϊκού Eλεγκτικού Συνεδρίου δείχνει ότι η λύση του προβλήματος
θα πάρει χρόνο. H «ιστορική εμπειρία»
άλλωστε είναι τραυματική. Mετά την κρίση
του 2015 η προθεσμία που είχε τεθεί ήταν να
αποπληρωθούν τα κρατικά «φέσια» προς
την αγορά έως το 2017.
Mετά, ο εν λόγω στόχος πήρε συνεχείς
παρατάσεις, με τελευταίο «ορόσημο» την
αποπληρωμή τους έως το τέλος των μνημονίων. H αλήθεια είναι ότι από το δυσθεώρητο
ποσό των 8 δισ. ευρώ έχουν περιοριστεί σε
επίπεδα των 2 δισ. περίπου. Ωστόσο, τους
τελευταίους μήνες αδυνατούν να περιορισθούν περαιτέρω.
Aυτό που διαπιστώθηκε τώρα, είναι ότι
πρέπει να γίνουν σύνθετες κινήσεις, όχι
μόνο για την αποπληρωμή (με κρατικό πλέον χρήμα αφού οι δόσεις του ESM έχουν
τελειώσει) των ιδιωτών, συμβασιούχων,
επιχειρήσεων, φορολογουμένων και άλλων
δικαιούχων, αλλά κυρίως για να μη δημιουργηθούν άλλες οφειλές. Δηλαδή για να
μην υπογράφονται συμβάσεις με την αγορά,
οι οποίες δεν πληρώνονται...
Tο ζήτημα είναι ότι στον νέο Προϋπολογισμό του 2020 έχουν γίνει ακόμη πιο «σφιχτές» οι οροφές δαπανών των φορέων του
ευρύτερου Δημοσίου. Έτσι, τα περιθώρια
για να πληρωθούν οι οφειλές (ειδικά αν
υπάρξει μία ακόμη «γενιά» από κρατικά
«φέσια») θα είναι και δύσκολη αλλά και
«επικίνδυνη» για τα κρατικά ταμεία, που
πρέπει να στηρίξουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις του επόμενου έτους.
Δυσκολίες σχετίζονται, -όπως πρόσφατα
ανέφερε ο αρμόδιος αναπληρωτής YΠ.OIK.
Θ. Σκυλακάκης-, και με νομικές και διοικητικές καθυστερήσεις, αλλά και με την
υποστελέχωση συγκεκριμένων υπηρεσιών
και την ανάγκη ανάπτυξης των κατάλληλων
πληροφοριακών συστημάτων.

