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Αναστέλλεται
η λειτουργία όλων των νέων
πανεπιστημιακών τμημάτων
Τέλος στα πανεπιστημιακά τμήματα που επρόκειτο να
λειτουργήσουν απο τη νέα
ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021
έδωσε το αρμόδιο υπουργείο.
Μετά τη Νομική της Πάτρας, το υπουργείο
Παιδείας αναστέλλει τη λειτουργία και όλων
των πανεπιστημιακών τμημάτων, τα οποία
ιδρύθηκαν απο την προηγούμενη κυβέρνηση
και επρόκειτο να λειτουργήσουν απο το
2020-21. Τα τμήματα θα συμπεριλαμβάνονταν στο μηχανογραφικό το οποίο θα
συμπλήρωναν οι μαθητές της φετινής Γ'
Λυκείου.
Πρόκειται για 36 τμήματα σε διάφορα πανεπιστήμια, όπως της Αθήνας, των Ιωαννίνων,
του Ιόνιου, του Γεωπονικού, της Θεσσαλίας,
της Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνούς, της
Πάτρας, της Πελοποννήσου και της Δυτικής
Αττικής.
Το υπουργείο Παιδείας εξέτασε τις λεπτομέρειες σχετικά με την ίδρυση αυτών των
τμημάτων και αποφάσισε οτι δεν πληρούν τις
σχετικές ακαδημαικές προϋποθέσεις.

Το ελληνικό διαβατήριο
ανέβηκε στην 6η θέση
των πιο ισχυρών του κόσμου
Στην υψηλότερη θέση της
ιστορίας του επέστρεψε το
ελληνικό διαβατήριο, σύμφωνα
με το Henley and Partners
Passport Index. Ένα από τα
πράγματα, για τα οποία μπορεί να υπερηφανεύεται η Ελλάδα είναι το πόσο ισχυρό είναι
το διαβατήριό της. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
πως τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση το
2010 (12η θέση) όταν ξέσπασμα η μεγάλη
οικονομική κρίση, η χώρα μας πάντα ήταν
μέσα στην πρώτη δεκάδα. Από το 2012
μάλιστα, παίζει κάπου μεταξύ της 6ης και της
7ης θέσης, στην οποία μάλιστα βρέθηκε το
2018 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του
Henley and Partners Passport Index.
Πριν λίγες μέρες έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της εφετινής χρονιάς, για την οποία
η Ελλάδα επέστρεψε στην υψηλότερη θέση
της ιστορίας της, την 6η.
Όσοι το κατέχουν μπορούν να ταξιδέψουν σε
184 προορισμούς, χωρίς βίζα.
Στην πρώτη θέση βρίσκονται Ιαπωνία και
Σιγκαπούρη με 190 προορισμούς.

ΥΠΕΝ

ΑΠΔ

Τρεις δέσμες μέτρων για το Κτηματολόγιο,
«διορθωτικές κινήσεις για να μπορέσει να
ανταποκριθεί στις επόμενες κρίσιμες φάσεις
ολοκλήρωσής του μειώνοντας δραστικά τους
χρόνους και την ταλαιπωρία των πολιτών»,
ανακοίνωσε την Τετάρτη η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος.
σελ. 2
➞

Ρέγκλινγκ

Με μήνυμα στον υπολογιστή τους θα ενημερώνονται
οι εργοδότες που, ενώ υποβάλλουν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δεν καταβάλλουν
παράλληλα το ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν
στο σύνολο των εργαζόμενων που απασχολούν, ότι
μπλοκάρεται η διαδικασία και θα πρέπει να προσέλθουν στο ταμείο για να πληρώσουν.
σελ. 3

Η μείωση του επιτοκίου των ελληνικών ομολόγων αποτελεί ένδειξη ότι η Ελλάδα εφαρμόζει τώρα μία αξιόπιστη πολιτική, δήλωσε
ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ.
➞ σελ. 8

➞

ΣΕΒ:

Δύσκολο το επιχειρείν
στην Ελλάδα
Στην 79η θέση σε σύνολο 190 χωρών

Σ

την 79η θέση μεταξύ 190 χωρών η
Ελλάδα στην ευκολία του επιχειρείν,
σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Businesss 2019,
έχοντας υποχωρήσει κατά 19 θέσεις από
το 2015, όταν βρισκόταν στην 60η θέση.
Όπως σημειώνει ο ΣΕΒ, σχολιάζοντας την
έκθεση το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ευκολία του επιχειρείν στην Ελλάδα βελτιώνεται αλλά με πολύ αργό ρυθμό
και ανεπαρκή βήματα, με αποτέλεσμα η
Ελλάδα να μένει πίσω στη διαμόρφωση
ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος συγκριτικά με άλλες χώρες, που βελτιώνουν
τους δείκτες τους με μεγαλύτερη ταχύτητα.
Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η συνολική φορολογική επιβάρυνση στη χώρα
μας ανέρχεται σε 52% των κερδών (έναντι
40% στη μέση χώρα του ΟΟΣΑ), ο φόρος
επί των κερδών σε 23% (έναντι 15% στον
ΟΟΣΑ) και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών
και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε
28,3% (έναντι 23,5% στον ΟΟΣΑ).
Σε επιμέρους δείκτες καταγράφονται οι
εξής επιδόσεις:
Η έναρξη επιχείρησης, ενώ πέρυσι έπαιρνε
12,5 ημέρες, σήμερα παίρνει 4 ημέρες, αν
και στη Ν. Ζηλανδία γίνεται σε μισή ημέρα.
Η έκδοση άδειας οικοδομής (για μια
αποθήκη) απαιτεί 17 διαδικασίες και 180
ημέρες, ενώ στις πιο αποτελεσματικές
χώρες 7 διαδικασίες, και στη Ν. Κορέα
ολοκληρώνεται σε 27,5 ημέρες, με το όλο

πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας των
κατασκευών να είναι σχετικά υψηλής
ποιότητας στην Ελλάδα.
Η ηλεκτροδότηση (για μια αποθήκη) παίρνει 51 ημέρες, ενώ γίνεται σε 7 ημέρες
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την
αξιοπιστία της παρεχόμενης υπηρεσίας
να είναι σχετικά υψηλή.
Η μεταγραφή ακίνητης περιουσίας απαιτεί
11 διαδικασίες και 26 ημέρες, όταν αυτό
γίνεται με 1 διαδικασία και σε 1 ημέρα σε
πολλές χώρες, με τη συνολική ποιότητα/
αποτελεσματικότητα να βαθμολογείται
με 4,5 στα 30 στην Ελλάδα, με πολλές
χώρες να βαθμολογούνται κοντά στο 30,
και με τη βαθμολόγηση αυτή να προέρ-

χεται εξίσου από τη χαμηλή αξιοπιστία
υποδομών, διαφάνειας πληροφόρησης,
γεωγραφική κάλυψη και επίλυση κτηματικών διαφορών.
Η χρηματοδότηση βαθμολογείται με 9 στα
20 με πολλές χώρες στο 20, με τη χαμηλή
βαθμολόγηση να επηρεάζεται καταλυτικά
από την ποιότητα προστασίας των νομικών
δικαιωμάτων πιστούχων και πιστωτών
(ενέχυρα, αθέτηση υποχρεώσεων), παρά
την υψηλή βαθμολογία στην πληρότητα/
ποιότητα πιστωτικών στοιχείων.
Η προστασία επενδυτών μειοψηφίας
βαθμολογείται με 35 στα 50, κυρίως λόγω
χαμηλής βαθμολογίας στην ευθύνη μελών
Δ.Σ. όσον αφορά στη σύγκρουση συμ-

φερόντων, και στην ευκολία προσφυγής
στη δικαιοσύνη κατά μέλους διοικητικού
συμβουλίου από μέτοχο όσον αφορά στην
εταιρική διακυβέρνηση, με όλες τις άλλες
παραμέτρους να βαθμολογούνται με ικανοποιητικό τρόπο. Το πλαίσιο πληρωμής
φόρων παντός είδους απαιτεί σχετικά μεγάλες παρεμβάσεις.
Ο τύπος επιχείρησης με συγκεκριμένες
υποθέσεις λειτουργίας, που χρησιμοποιείται στην ανάλυση για λόγους διεθνούς
συγκρισιμότητας, στην Ελλάδα πληρώνει
φόρους 8 φορές το χρόνο, δεσμεύοντας
193 ώρες το χρόνο, όταν σε πιο αποτελεσματικές χώρες αυτό δεν υπερβαίνει τις
3 φορές το χρόνο.
Όπως εκτιμά ο ΣΕΒ, το ελληνικό θεσμικό
πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά στη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, την απονομή
δικαιοσύνης και το πτωχευτικό δίκαιο,
απαιτεί μια σημαντική αναβάθμιση.
Υπολογίζεται ότι εάν ευθυγραμμισθούν
ορισμένοι παράμετροι με τον μέσο όρο
του ΟΟΣΑ, για παράδειγμα, ο αριθμός
των διαδικασιών στη μεταγραφή ακινήτων
να γίνουν 4,8 από 11 σήμερα, ο χρόνος
απονομής δικαιοσύνης να μειωθεί σε 584
ημέρες από 1711 σήμερα, και το ποσοστό
ανάκτησης υπέρ των πιστωτών να αυξηθεί
σε 68,3 σεντς στο δολάριο από 32 σήμερα,
τότε, όπως επισημαίνει, η Ελλάδα μπορεί
να βρεθεί στην 51η θέση από την 79η θέση
σήμερα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Οριστικοποιήθηκε
η συνάντηση
Τραμπ- Ερντογάν
στις 13 Νοεμβρίου
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν θα μεταβεί την ερχόμενη
εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες για
να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό
του, τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο
συνομίλησε τηλεφωνικά σήμερα, όπως
ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.
Εν μέσω του τεταμένου κλίματος στις σχέσεις των δύο χωρών, Τραμπ και Ερντογάν
"επαναβεβαίωσαν ότι θα συναντηθούν
στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου
Τραμπ", ανέφερε η Άγκυρα. Σύμφωνα με
το πρακτορείο Anadolu, στην τηλεφωνική
επικοινωνία τους συζήτησαν επίσης "διμερή
θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις".
Την μετάβαση του Τούρκου προέδρου στην
Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε αμέσως μετά
και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ο
Ερντογάν είχε απειλήσει ότι θα ακύρωνε το
ταξίδι αυτό λόγω της έντασης στις σχέσεις
της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον, με
αφορμή την κατάσταση στη Συρία και την
αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αυτά είναι
τα νέα περιπολικά
της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Με 59 ολοκαίνουργια οχήματα ενισχύθηκε
ο στόλος της ελληνικής αστυνομίας, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για τiς άμεσες
ανάγκες των αρχών της χώρας.
Πρόκειται για περιπολικά της Άμεσης
Δράσης Αττικής, οχήματα μεταφοράς
αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και οχήματα για τη Διεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών.
Συνολικά, ο στόλος ενισχύθηκε με 59 νέα
οχήματα εκ των οποίων, 20 υπηρεσιακά αυτοκίνητα Hyundai i30, δωρεά της Εταιρείας
Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, που κατανέμονται
στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής,
για τη διενέργεια περιπολιών. Επίσης,
14 συμβατικά αυτοκίνητα Peugeot 308
που αποκτήθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και κατανέμονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών. Τέλος, 25 αυτοκίνητα μεταφοράς
αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών (Citroen Berlingo και Jumpy),
που επίσης αποκτήθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
και κατανέμονται στη Διεύθυνση Ειδικών
Αστυνομικών Δυνάμεων.
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Σύσκεψη για τη λειτουργία
του Χιονοδρομικού
Κέντρου Παρνασσού

ΥΠΕΝ:

Τι αλλάζει από το 2020
στο Κτηματολόγιο

Τ

ρεις δέσμες μέτρων για το Κτηματολόγιο, «διορθωτικές κινήσεις για να μπορέσει να
ανταποκριθεί στις επόμενες κρίσιμες φάσεις ολοκλήρωσής του μειώνοντας δραστικά
τους χρόνους και την ταλαιπωρία των πολιτών», ανακοίνωσε την Τετάρτη η ηγεσία
του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υφυπουργό, Δημήτρη Οικονόμου, η
πρώτη δέσμη αφορά στις νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις
για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κτηματολογίου.
Η σημαντικότερη νομοθετική παρέμβαση αφορά στην παράταση
της μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία.
Η μετεξέλιξη των 292 υποθηκοφυλακείων σε 17 κεντρικά κτηματολογικά γραφεία και 75 υποκαταστήματα, υπό τη διαχείριση του
Κτηματολογίου, προβλέπεται ήδη
από σχετικό νόμο που ψηφίστηκε το 2018 και προβλέπει
την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού μέχρι τον Ιανουάριο του 2020.
«Για να μπορέσει η μετεξέλιξη των υποθηκοφυλακίων να
ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία, θα προχωρήσουμε σε
παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι το 2022.
Δίνουμε δύο χρόνια ως προθεσμία ολοκλήρωσης, όπως
έδινε και ο νόμος αρχικά« είπε ο υφυπουργός.
Παράλληλα, δρομολογούνται ενέργειες για την άμεση
στελέχωση του Κτηματολογίου, καθώς υπάρχει σοβαρή
υποστελέχωση στο νομικό τμήμα του Οργανισμού. Στόχος
είναι σύντομα να στελεχωθεί το εν λόγω τμήμα με τους 40
νομικούς επιστήμονες που απομακρύνθηκαν μέσω της

E-mail: iho@otenet.gr

αναβίωσης της έμμισθης εντολής
που είχαν.
Παράλληλα, μέσω ΑΣΕΠ και σε
συνεννόηση με τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, δρομολογείται η πρόσληψη υπαλλήλων για
τη στελέχωση των κατά τόπους κτηματολογικών γραφείων του Φορέα,
όπως προβλέπεται από τον νόμο του
2018 που αφορά τη λειτουργία του
Κτηματολογίου. Τέλος, στο πλαίσιο
της επιτυχούς ολοκλήρωσης της
διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθυκοφυλακείων σε κτηματολογικά
γραφεία, δρομολογείται η πρόσληψη
50 ατόμων που θα υλοποιήσουν το σημαντικό αυτό έργο.
Οι 50 αυτές προσλήψεις θα χρηματοδοτηθούν από πόρους
του Κτηματολογίου χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού. Η δεύτερη δέσμη μέτρων αφορά στις
νέες ψηφιακές υπηρεσίες που πρόκειται να εισαχθούν
στη καθημερινότητα του Κτηματολογίου. «Θέλουμε το
Κτηματολόγιο για εξυπηρετεί πρωτίστως τον πολίτη, χωρίς
ταλαιπωρία και περιττά έξοδα. Στόχος μας είναι χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες για τον πολίτη σήμερα να
αντικατασταθούν από το πάτημα ενός κουμπιού αύριο»
ανέφερε ο κ. Οικονόμου. Για όλες αυτές τις ψηφιακές
υπηρεσίες πρόκειται να εκδοθούν άμεσα Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

ΥΠΕΝ: Τι αλλάζει από το 2020 στο Κτηματολόγιο
Τρεις δέσμες μέτρων για το Κτηματολόγιο, «διορθωτικές κινήσεις για να μπορέσει
να ανταποκριθεί στις επόμενες κρίσιμες φάσεις ολοκλήρωσής του μειώνοντας
δραστικά τους χρόνους και την ταλαιπωρία των πολιτών», ανακοίνωσε την Τετάρτη
η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υφυπουργό, Δημήτρη Οικονόμου, η πρώτη δέσμη
αφορά στις νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κτηματολογίου.
Η σημαντικότερη νομοθετική παρέμβαση αφορά στην παράταση της μετεξέλιξης
των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία.
Η μετεξέλιξη των 292 υποθηκοφυλακείων σε 17 κεντρικά κτηματολογικά γραφεία
και 75 υποκαταστήματα, υπό τη διαχείριση του Κτηματολογίου, προβλέπεται ήδη
από σχετικό νόμο που ψηφίστηκε το 2018 και προβλέπει την ολοκλήρωση του
μετασχηματισμού μέχρι τον Ιανουάριο του 2020.
«Για να μπορέσει η μετεξέλιξη των υποθηκοφυλακίων να ολοκληρωθεί με απόλυτη
επιτυχία, θα προχωρήσουμε σε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι το
2022. Δίνουμε δύο χρόνια ως προθεσμία ολοκλήρωσης, όπως έδινε και ο νόμος
αρχικά« είπε ο υφυπουργός.

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

Στις 5 Νοεμβρίου 2019, η Διοίκηση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, με εκπροσώπους
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Τερζάκη, τη Γενική Διευθύντρια Αξιοποίησης
Ακινήτων και Επιχειρηματικών Μονάδων
κα Μιχαλοπούλου Αγγέλα, την αρμόδια
για θέματα Marketing & Eπικοινωνίας κα
Σιορόκου Σοφία και τον Προϊστάμενο του
ΧΚΠ κ. Χονδρό Νίκο, συναντήθηκε με τον
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη
Σπανό, τους αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας κκ. Φανή
Παπαθωμά, Ηλία Κυρμανίδη και Γιώργο
Δελμούζο, καθώς και τον αντιπεριφερειάρχη συντονισμού Πολιτικής Προστασίας
κ. Θανάση Καρακάντζα, παρουσία των Δήμαρχων Διστόμου–Αράχωβας–Αντίκυρας
κ. Γιάννη Σταθά, Αμφίκλειας–Ελάτειας κ.
Αθανασία Στιβακτή και εκπρόσωπους του
Δήμου Δελφών, προκειμένου να συζητηθούν κρίσιμα θέματα σχετικά με την προετοιμασία και απρόσκοπτη λειτουργία του
Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού κατά
την επικείμενη χειμερινή περίοδο. Στόχος
της ετήσιας αυτής συνάντησης ήταν η επικαιροποίηση του χάρτη των αρμοδιοτήτων
και η κατάλληλη προετοιμασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων για τη λειτουργία
του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η κατάσταση ετοιμότητας όλων των υπηρεσιών, καθώς και τα
σχέδια αποχιονισμών που θα απαιτηθούν
για την πρόσβαση των επισκεπτών. Κοινός
τόπος και στόχος όλων είναι η καλύτερη δυνατή λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου
Παρνασσού, που θα εξασφαλίσει τη μέγιστη
δυνατή ασφάλεια στους επισκέπτες, αλλά και
την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Πηγές ΕΕ: Πιάνεται ο στόχος
για το πλεόνασμα του 3,5% το 2020
Χαμηλότερα θέτει τον πήχη της ανάπτυξης για το 2020, έναντι των προβλέψεων
της κυβέρνησης, η Κομισιόν.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην έκθεση που θα δημοσιευτεί αύριο, η
πρόβλεψη για την πορεία της οικονομίας θα κινείται κάτω από 2,5% του ΑΕΠ,
με επικρατέστερο το 2,3%, έναντι πρόβλεψης για 2,8% που καταγράφεται στο
προσχέδιο του προϋπολογισμού.
Παρ’ όλα αυτά κοινοτικές πηγές μεταδίδουν μια αισιόδοξη εικόνα, επισημαίνοντας ότι και κατά τις εκτιμήσεις της Κομισιόν επιτυγχάνεται ο στόχος για
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ φέτος και το 2020.
Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, «οι αυριανές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν δεν φαίνονται να επηρεάζουν (αρνητικά) το κατατεθέν σχέδιο ελληνικού
προϋπολογισμού 2020. Αυτό προμηνύει έγκρισή του στις 20/11, όταν δημοσιευθεί η σχετική έκθεση παράλληλα με την έκθεση ενισχυμένης εποπτείας.
Όντως το πλεόνασμα των 3,5% φαίνεται να επιτυγχάνεται και σύμφωνα με
υπολογισμούς της Κομισιόν».
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Ποιοι γλιτώνουν την παγίδα
φόρου από τις e-αποδείξεις
Η πρώτη «νάρκη» έξτρα φόρου πίσω από το
μέτρο υποχρεωτικών δαπανών ίσων με το 30%
του εισοδήματος με πλαστικό χρήμα εξουδετερώθηκε. Μετά τη σύσκεψη του οικονομικού
επιτελείου υπό τον πρωθυπουργό χθες στο
Μέγαρο Μαξίμου, έγινε γνωστό ότι το 30% των
δαπανών με πλαστικό χρήμα θα συναρτάται με
τα πραγματικό και όχι το τεκμαρτό εισόδημα.
Οι διορθωτικές κινήσεις στο μέτρο το οποίο
προβλέπεται από τον προϋπολογισμό ότι θα φέρει έξτρα έσοδα πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ δεν σταματούν εδώ και θα αποκαλυφθούν στην πλήρη τους έκταση με τις διατάξεις
του φορολογικού νομοσχεδίου που αναμένεται
-εκτός απροόπτου- να αναρτηθεί σήμερα για
δημόσια διαβούλευση. Κυβερνητικές πηγές
ανέφεραν χθες πως «προωθούνται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων που έχουν αντικειμενική αδυναμία να
συγκεντρώνουν το απαιτούμενο ποσοστό». Μια
λέξη, στο συγκεκριμένο μέτωπο, αρκεί να κάνει
τη διαφορά. Εάν το «φορολογητέο» εισόδημα
αντικατασταθεί από το «διαθέσιμο», η εικόνα
αλλάζει άρδην. Αρμόδια πηγή μεταφέρει εναλλακτικές προσεγγίσεις. Εξηγεί, για παράδειγμα,
πως εάν ένας φορολογούμενος δαπανά μεγάλο
μέρος του φορολογητέου εισοδήματός του για
την κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων ή καταβάλλει επίσης μεγάλο μέρος του εισοδήματός
του για την κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων, αυτό θα ληφθεί υπόψη.
Μια άλλη πτυχή συναρτάται με το ύψος του
πλαφόν των απαιτούμενων αποδείξεων το οποίο
αρχικά είχε οριστεί ενιαίο στο ύψος των 20.000
ευρώ. Με την καθιέρωση πλαφόν 20.000 ευρώ
(έναντι 34.000 ευρώ σήμερα), οι παγίδες έξτρα
φόρου θα περιορίζονταν για φορολογούμενους
με εισόδημα πάνω από 66.700 ευρώ. Ενδέχεται, όμως, να υπάρξει αδυναμία κάλυψης των
απαιτούμενων αυξημένων δαπανών με πλαστικό
χρήμα και σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια της μεσαίας τάξης, ένα πεδίο στο οποίο
επίσης θα πρέπει να αναμένονται διορθωτικές κινήσεις. Όσον αφορά στο γενικό όριο
του 30%, πληροφορίες αναφέρουν πως δεν
πρόκειται να υπάρξει αλλαγή, ενώ συνταξιούχοι
άνω των 70 ετών, κάτοικοι μικρών χωριών με
πληθυσμό χαμηλότερο από 500 κατοίκους και
μικρών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.000
κατοίκων οι οποίοι μέχρι σήμερα υποχρεούνται
να συλλέγουν χάρτινες αποδείξεις θα απαλλαγούν από αυτό το βάσανο, χωρίς κανένα πρακτικό αντίκρισμα. Παράλληλα με τις «ποινές»,
η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει και
κίνητρα για την αύξηση της χρήσης πλαστικού
χρήματος. Στο τραπέζι των υπό εξέταση μέτρων
το προηγούμενο διάστημα είχαν πέσει αρκετές
ιδέες. Μεταξύ αυτών, το ΙΟΒΕ για παράδειγμα
είχε προτείνει αλλαγή στη «φιλοσοφία» της
φορολοταρίας, όπου κάθε μήνα κληρώνονται
1.000 ευρώ για 1.000 ΑΦΜ, με την κλήρωση μεγαλύτερων ποσών ανά τακτά χρονικά
διαστήματα ή αυτοκινήτων. Παράλληλα είχε
εισηγηθεί η «βαρύτητα» ορισμένων πληρωμών
με πλαστικό χρήμα από κλάδους στους οποίους
υπάρχει πιστοποιημένη ροπή προς φοροδιαφυγή να είναι αυξημένη και η λήψη τέτοιου είδους
αποδείξεων να οδηγεί σε μείωση φόρου.
Η τελευταία αυτή πρόταση ενσωματώνεται εν
μέρει στη διάταξη του φορολογικού που θα
ορίζει έκπτωση φόρου 40% για τα παραστατικά
τα οποία εκδίδονται μετά από ηλεκτρονικές
πληρωμές για τις εργασίες αισθητικής, ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης ακινήτων
(από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές κ.λπ.).

Μπλοκάρεται η υποβολή ΑΠΔ
σε κακοπληρωτές εργοδότες

Μ

ε μήνυμα στον υπολογιστή τους θα ενημερώνονται οι εργοδότες που, ενώ υποβάλλουν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δεν καταβάλλουν
παράλληλα το ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν στο σύνολο των εργαζόμενων που απασχολούν, ότι μπλοκάρεται η διαδικασία και θα πρέπει να προσέλθουν στο
ταμείο για να πληρώσουν.
Το «μπλόκο» στην ηλεκτρονική πρόσβαση των κακοπληρωτών εργοδοτών στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ενεργοποιεί
υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας
Γιάννης Βρούτσης, σε εκτέλεση του νόμου που ψηφίστηκε
πρόσφατα. Με την ίδια απόφαση μάλιστα, δίνεται στο
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) η
δυνατότητα να προβαίνει σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών -«αγγίζοντας» πλέον την περιουσία των
στρατηγικών οφειλετών- μέσω του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων.
Στόχος του υπουργείου είναι, σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, να κλείσει κάθε «παράθυρο» εισφοροδιαφυγής και
εισφοροαποφυγής στους συστηματικούς κακοπληρωτές,
δηλαδή τους εργοδότες που βρίσκοντας «ανοίγματα» στο
νομικό πλαίσιο απέφευγαν συστηματικά την εκπλήρωση
των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων.
Υπενθυμίζουμε ότι το μέτρο αυτό δεν είναι καινούργιο.
Είχε ψηφιστεί και ενεργοποιηθεί το 2013 και καταργήθηκε
τον Μάρτιο του 2019 (με το άρθρο 66 του ν.4603/2019)
από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.
Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Βρούτση, αποτέλεσμα της
κατάργησης της σχετικής διάταξης, εάν δεν ακολουθούσε
η επανανομοθέτηση του μέτρου, θα ήταν να στερηθεί το
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε ετήσια βάση έσοδα
που θα ξεπερνούσαν τα 200 εκατ. ευρώ.
Το μέτρο αυτό δίνει στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Εισφορών (ΚΕΑΟ) ένα χρήσιμο όπλο στην καταπολέμηση
των παραβατικών μεθόδων εργοδοτών που δεν πληρώνουν
τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι η δυνατότητα αναστολής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την
υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ)
δίνεται στο ΚΕΑΟ, παράλληλα με τα μέτρα αναγκαστικής
είσπραξης που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ, εφόσον
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
- Ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό μέσω ΑΠΔ χωρίς
να καταβάλλει τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές
εισφορές.
- Δεν έχει προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών ή προβαίνει
επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών τις οποίες στη
συνέχεια δεν εξυπηρετεί, με αποτέλεσμα να αυξάνεται
το ποσό της οφειλής.
- Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ανάγεται σε
τουλάχιστον 6 μισθολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια
ενός έτους ή και λιγότερες, εάν ο εργοδότης εντοπίζεται
να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του ΕΦΚΑ από την περιουσία του οφειλέτη ή
δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπεύθυνων και ιδίως αν η μη καταβολή των ασφαλιστικών
οφειλών συνδυάζεται με μεθόδους που έχει αποδειχθεί
ότι κρύβουν παραβατικές συμπεριφορές. Τέτοιες μέθοδοι
είναι, για παράδειγμα, η δημιουργία νέας επιχείρησης
με την ίδια έδρα ή και το ίδιο αντικείμενο εργασιών ή
και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με την επιχείρηση που έχει
δημιουργήσει οφειλές και η ασφάλιση σε αυτήν, του ίδιου
προσωπικού ή μέρους αυτού. Άλλη περίπτωση είναι η
τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης, προσώπων χωρίς περιουσία ή προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή
πρώην εργαζόμενων της επιχείρησης, ώστε να μην είναι
δυνατή η ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του
υπεύθυνου. Ή και η δημιουργία οφειλής με την έναρξη
λειτουργίας της επιχείρησης ή η μεγάλη αύξηση στον
αριθμό των εργαζόμενων σε μικρό χρονικό διάστημα. Και

τέλος, η μη συμμόρφωση του οφειλέτη μετά από άρση
προηγούμενης αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.
Μετά την εφαρμογή του μέτρου, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι ΑΠΔ θα πρέπει να υποβληθούν με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο, στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών
του ΕΦΚΑ. Η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του ταμείου θα γίνεται υπό προϋποθέσεις, ως εξής:
Κατά την πρώτη μετά την αναστολή προσέλευση του
εργοδότη στην αρμόδια υπηρεσία του ταμείου, αν υποβάλλονται με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο ΑΠΔ για περισσότερες από 1 και έως 6 μισθολογικές περιόδους είναι
δυνατή η καταχώριση αυτών, εφόσον έχουν πληρωθεί
οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας
απαιτητής ΑΠΔ. Αν πρόκειται για περισσότερες από 6
μισθολογικές περιόδους, είναι δυνατή η καταχώρισή τους
εφόσον έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που
αντιστοιχούν στο 1/3 του συνολικού ποσού εισφορών που
δηλώνεται στις ΑΠΔ που υποβάλλονται.
Κατά τη δεύτερη μετά την αναστολή προσέλευση του εργοδότη στον ΕΦΚΑ, η υποβολή ΑΠΔ ψηφιακά είνα δυνατή
εφόσον έχουν καταβληθεί εισφορές που αντιστοιχούν στο
1/3 του συνολικού ποσού των εισφορών που δηλώνεται.
Για κάθε επόμενη υποβολή με ψηφιακό μέσο, μίας ή
περισσότερων μισθολογικών περιόδων, δεν είναι δυνατή
η καταχώριση εάν δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους
οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές.
Μέχρι να έχει το ΚΕΑΟ τη δυνατότητα διασταύρωσης των
φορολογικών στοιχείων του εργοδότη, προβλέπεται και
η υποβολή των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων
των τελευταίων τριών ετών.
Για την επιβολή του μέτρου της αναστολής της χρήσης
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, το ΚΕΑΟ
οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ,
προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν συνυπεύθυνων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και για τη
διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης και της
τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα
του ελέγχου αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του
ΚΕΑΟ και στη συνέχεια, ο εργοδότης ενημερώνεται για
την αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.
Το... ξεμπλοκάρισμα της ηλεκτρονικής υποβολής των
ΑΠΔ επιτρέπεται εφόσον ο εργοδότης εξοφλήσει τη
συνολική οφειλή, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών που δηλώθηκαν με τις ΑΠΔ των
χρονικών περιόδων αναστολής, ή προβεί σε ρύθμιση της
συνολικής οφειλής.
Η άρση γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ,
που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια για τη
διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία.
Προϋπόθεση είναι η υποβολή αιτήματος του εργοδότη. Αν
το αίτημα δεν υποβληθεί, η άρση γίνεται αυτεπάγγελτα από
την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ, μετά την εξόφληση
της συνολικής οφειλής.
Οι ΑΠΔ των μισθολογικών περιόδων από τη ρύθμιση της
οφειλής και μέχρι την άρση της αναστολής υποβάλλονται
με ψηφιακό μέσο, στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ
και η καταχώρισή τους γίνεται, εφόσον καταβάλλονται
οι απαραίτητες ασφαλιστικής εισφορές που δηλώνονται
σε αυτές.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

13°C - 23°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13°C - 21°C

ΠΑΤΡΑ

12°C - 19°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

15°C - 27°C

ΛΑΡΙΣΑ

7°C - 23°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ο αντιγηραντικός
καρπός
που ρυθμίζει
χοληστερόλη
και σάκχαρο
Ο καρπός της αμυγδαλιάς, το
αμύγδαλο, αναφέρεται σε πολλές ιστορικές πηγές, από την
αρχαιότητα μέχρι και την Αγία
Γραφή. Η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς και η κατανάλωση του
καρπού της από τον άνθρωπο
ξεκίνησε από νωρίς, αφού οι
καρποί της άγριας αμυγδαλιάς
είναι ακατάλληλοι για βρώση,
καθώς περιέχουν μεγάλες ποσότητες κυανίου, ενός δηλητηρίου
εξαιρετικά τοξικού.
Ως περιοχές προέλευσης της
αμυγδαλιάς θεωρούνται η δυτική Ασία και η βόρεια Αφρική.
Στην Ελλάδα παράγεται το 2%
του αμυγδάλου της γης, κυρίως
στην περιοχή Συκουρίου Λάρισας. Είναι όμως απιστοποίητο
και πωλείται σε χαμηλή τιμή,
αν και έχει πολύ καλή ποιότητα.
Το αμύγδαλο έχει σημαντική
θρεπτική αξία, όχι τόσο σε θεραπευτικό επίπεδο αλλά κυρίως
για την πρόληψη σημαντικών
ασθενειών, πρόωρης γήρανσης
του οργανισμού, καθώς επίσης
και τη διατήρηση της υγιούς λειτουργίας του καρδιαγγειακού,
γαστρεντερικού και αναπνευστικού συστήματος. Η θρεπτική
του αξία, λοιπόν, είναι σημαντική και η δράση του απλώνεται σε
ένα μεγάλο πεδίο καταστάσεων.
Συγκεκριμένα, τα αμύγδαλα
είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες,
φυτικές ίνες και μέταλλα. Περιέχουν φώσφορο, ασβέστιο,
κάλιο, μαγνήσιο και βιταμίνες
των συμπλεγμάτων Β και E.
Περιέχουν μονοακόρεστα λίπη,
ωφέλιμα για την καρδιά, ενώ δεν
περιέχουν χοληστερόλη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Κέρδη 125 εκατ.
για ΟΤΕ
Στην Ελλάδα, εμφάνισε αύξηση
εσόδων κατά 2,2%, χάρη στις ισχυρές
επιδόσεις στην κινητή, στις ευρυζωνικές υπηρεσίες σταθερής και στο ICT:
- Αύξηση 3,0% στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, λόγω αύξησης των
εσόδων από δεδομένα κατά 21% και
ισχυρό ARPU στην καρτοκινητή
- Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA
κατά 5,9%, με το περιθώριο στο
44%, λόγω του εξορθολογισμού του
κόστους
Παράλληλα, εμφάνισε αύξηση
εσόδων 7,4% στη Ρουμανία, λόγω της
αύξησης εσόδων από υπηρεσίες
χονδρικής, ενώ εμφανίστηκε βελτιωμένο και το προσαρμοσμένο EBITDA
για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο.
Το Γ' τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες
ταμειακές ροές €120,9 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16,
παρουσιάζοντας μείωση €7,6 εκατ. σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2018, λόγω της χαμηλότερης
συνεισφοράς από την μεταβολή του
κεφαλαίου κίνησης.
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης
των ΔΠΧΑ 16, ήταν €772,5 εκατ.,
μειωμένος κατά 4,3% σε σχέση με
τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του
Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το
ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.
Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση
των ΔΠΧΑ 16, ο προσαρμοσμένος
καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε €1.181,5 εκατ. και αντιστοιχεί
σε 0,9 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του
Γ' τριμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
ΟΤΕΟΤΕ 0,00%, κ. Mιχάλης Τσαμάζ,
ανέφερε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε
ένα ακόμη καλό τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις θετικές τάσεις που καταγράφονται από την αρχή του έτους.
Στην Ελλάδα, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής αυξήθηκαν για ακόμα
μια φορά, γεγονός που αποτυπώνεται
στους περισσότερους λειτουργικούς
και χρηματοοικονομικούς δείκτες.
Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με
την ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικής
ίνας και δεδομένων, περιοχές όπου
έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε
επενδύσει δυναμικά τα τελευταία
χρόνια. Στην Ρουμανία, διαφαίνονται
τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των
προσπαθειών μας, με τα έσοδα από
υπηρεσίες λιανικής να σταθεροποιούνται σταδιακά και την κερδοφορία να
δείχνει σημάδια βελτίωσης. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στη μείωση του κόστους με διάφορες δράσεις
και πρωτοβουλίες, ενώ βελτιώνονται
και οι ταμειακές ροές.
Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το EBITDA
Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό περιθώριο
κερδοφορίας.

Τα 6 ελληνικά προϊόντα
που προστατεύονται
στην κινεζική αγορά

Σ

ήμερα η ΕΕ και η Κίνα ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για μια διμερή συμφωνία
προστασίας 100 ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων στην Κίνα και 100 κινεζικών
γεωγραφικών ενδείξεων στην ΕΕ από τις απομιμήσεις και το σφετερισμό, σύμφωνα
με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτή η ιστορική συμφωνία αναμένεται να αποφέρει αμοιβαία
εμπορικά οφέλη και να δημιουργήσει ζήτηση για προϊόντα
υψηλής ποιότητας και στις δύο πλευρές. Ανταποκρινόμενη
στη δέσμευση που αναλήφθηκε κατά την τελευταία Σύνοδο
Κορυφής ΕΕ–Κίνας τον Απρίλιο του 2019, η εν λόγω συμφωνία αποτελεί απτό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των δύο
μερών, και αντανακλά την ανοικτή στάση και την προσήλωση
αμφοτέρων των πλευρών στους διεθνείς κανόνες ως βάση
των εμπορικών σχέσεων.
Για το θέμα, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης,
Φιλ Χόγκαν δήλωσε, «τα ευρωπαϊκά προϊόντα με γεωγραφική
ένδειξη φημίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο για την ποιότητά
τους. Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν
υψηλότερο τίμημα, καθώς εμπιστεύονται την προέλευση και
την αυθεντικότητα αυτών των προϊόντων, ενώ παράλληλα
ανταμείβουν τους γεωργούς. Η συμφωνία αυτή καταδεικνύει τη
δέσμευσή μας να συνεργαστούμε στενά με τους παγκόσμιους
εμπορικούς εταίρους μας, όπως η Κίνα. Είναι επωφελής και
για τις δύο πλευρές, καθώς ενισχύει την εμπορική μας σχέση,
ωφελεί τους γεωργικούς και διατροφικούς τομείς μας, καθώς
και τους καταναλωτές και στις δύο πλευρές».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο προορισμό για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών
προϊόντων της ΕΕ, οι οποίες ανήλθαν σε 12,8 δισ. ευρώ (το
12μηνο μεταξύ Σεπτεμβρίου 2018 και Αυγούστου 2019). Είναι
επίσης ο δεύτερος σημαντικότερος προορισμός για τις εξαγωγές ενωσιακών προϊόντων που φέρουν προστατευόμενη

γεωγραφική ένδειξη, συμπεριλαμβανομένων των οίνων, των
αγροαδιατροφικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών,
αντιπροσωπεύοντας το 9% της αξίας τους.
Επιπλέον, η συγκεκριμένη ασιατική χώρα είναι μια αγορά με
προοπτικές υψηλής ανάπτυξης για τα ευρωπαϊκά τρόφιμα και
ποτά, δεδομένου ότι η αυξανόμενη μεσαία τάξη της δείχνει
ιδιαίτερη προτίμηση στα εμβληματικά, υψηλής ποιότητας
και γνήσια ευρωπαϊκά προϊόντα. Διαθέτει επίσης το δικό της
καθιερωμένο σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων με ιδιότυπα
προϊόντα τα οποία τώρα οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούν
να γνωρίσουν καλύτερα χάρη στη συμφωνία αυτή.
Ο κατάλογος της Ε.Ε. με τις γεωγραφικές ενδείξεις που θα
προστατευθούν στην Κίνα περιλαμβάνει προϊόντα με ονομασίες
όπως η φέτα, το ούζο, τα κρασιά Σάμου, οι ελιές Καλαμάτας,
η μαστίχα Χίου καθώς και ελαιόλαδα από τη Σητεία, επίσης
προϊόντα όπως Cava, Champagne, Irish whiskey, Münchener
Bier, Polska Wdka, Porto, Prosciutto di Parma και Queso
Manchego. Όσον αφορά τα κινεζικά προϊόντα, ο κατάλογος
περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις ονομασίες Pixian Dou Ban
(πάστα φασολιών Pixian), Anji Bai Cha (λευκό τσάι Anji),
Panjin Da Mi (ρύζι Panjin) και Anqiu Da Jiang (πιπερόριζα
Anqiu).
Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία
θα υποβληθεί τώρα σε νομικό έλεγχο. Από πλευράς Ε.Ε., θα
ζητηθεί η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και η συμφωνία αναμένεται να αρχίσει να ισχύει
πριν από το τέλος του 2020.

Πόσα πλοία έχουν υπό ελληνική σημαία οι κορυφαίοι εφοπλιστές
Πυρετώδεις είναι οι προσπάθειες στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη σύνταξη νομοθετικού
πλαισίου με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου. Με εντολή του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη οι υπηρεσίες του ΥΝΑ εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό ώστε γρήγορα να υπάρξουν αποτελέσματα. Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, πριν από μια εβδομάδα «έχουμε συγκεκριμένο
σχέδιο ως κυβέρνηση. Με σεβασμό στα θέματα ναυτιλίας θέλουμε να ενισχύσουμε το ελληνικό νηολόγιο δίνοντας
κίνητρα ώστε να προσελκύσουμε περισσότερα πλοία. Τόσο εγώ, όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έχουμε ως πρώτη μας προτεραιότητα να διαμορφώσουμε ένα φιλικότερο προς τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο, ώστε να προσελκυστούν νέες επενδύσεις και να διευκολυνθεί η εγκατάσταση ξένων
ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Υπό αυτή την οπτική, θα προχωρήσουμε και στην παροχή κινήτρων για
την προσέλκυση περισσότερων πλοίων στην ελληνική σημαία.»
Στόχος του ΥΝΑ είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε το ελληνικό νηολόγιο να προσελκύσει περισσότερα πλοία κυρίως ελληνικών συμφερόντων τα οποία ανέρχονται σε 4.936 συνολικής χωρητικότητας 389,69
εκατομμυρίων τόνων. Από αυτά μόλις τα 720 είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο των οποίων η χωρητικότητα
ανέρχεται σε 39,61 εκατομμύρια τόνους.
Μία ημέρα αργότερα από τις δηλώσεις του Γιάννη Πλακιωτάκη, θέση για το θέμα πήρε ο πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, στη διάρκεια εκδήλωση του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών όπου βραβεύτηκε για την συνολική προσφορά του στην πατρίδα και στη ναυτιλία:
«Το θέμα της σημαίας είναι κάτι το οποίο βρήκα όταν μπήκα στον συνδικαλισμό, μικρός σε ηλικία, το 1987. Η ελληνική σημαία είναι μία άρρωστη κατάσταση. Και αρρωσταίνει βαθιά. Και η σημαία για να φτιάξει δεν γίνεται ούτε
με το παράλληλο νηολόγιο του Αγίου Όρους που είπε ο Κουρουμπλής ούτε με τέτοιες μεθόδους.
Πρέπει να κάνεις τη σημαία σου ανταγωνιστική.
»Πρέπει η ελληνική σημαία να είναι εξίσου ανταγωνιστική με τις ευρωπαϊκές. Είτε λέγεται Μάλτα είτε λέγεται
Κύπρος είτε λέγεται Ολλανδία είτε Γερμανία. Να γίνουμε μία από αυτές. Για να συμβεί αυτό πρέπει εφόσον δεν
έρχονται Έλληνες για κατώτερα πληρώματα, πρέπει να φέρουμε το κόστος στο ίδιο επίπεδο που είναι στις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Κίνα και Άπω Ανατολή»...
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Τέλος η φορολοταρίαΈρχονται οι κληρώσεις…
σπιτιών
Καταργεί την φορολοταρία το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να αυξήσει τη
χρήση πλαστικού χρήματος.
Η φορολοταρία των αποδείξεων ξεκίνησε ως
κίνητρο για τη χρήση του πλαστικού χρήματος
και τα έως τώρα αποτελέσματα δεν μπορούν
να χαρακτηριστούν θεαματικά, αλλά σίγουρα
δεν είναι απογοητευτικά.
Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει «πέσει» η
ιδέα για κληρώσεις σπιτιών με τις e-αποδείξεις.
Η ιδέα αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της
κυβέρνησης να πείσει τους πολίτες να συγκεντρώσουν σε ηλεκτρονικές αποδείξεις αγορών
το 30% του εισοδήματός τους
Μια προσπάθεια που δεν είναι εύκολη καθώς
είναι το μεγάλο το ποσοστό επί του εισοδήματος, αλλά η κυβέρνηση θα επιμείνει σε αυτή
καθώς χρειάζεται έσοδα και εκτιμά ότι αυτός
είναι ένας τρόπος να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή.
Η κυβέρνηση συζητά το ενδεχόμενο να υπάρξει
κίνητρο προς τους πολίτες για να μαζεύουν αποδείξεις, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Star.
Η φορολοταρία που δίνει 1.000 ευρώ σε 1.000
τυχερούς απέτυχε και κανείς δεν ασχολείται
πια μαζί της.
Αυτό που σκέφτονται είναι να καταργήσουν
τη φορολοταρία και να κληρώνουν κάθε μήνα
σπίτια, διαμερίσματα και βίλες, τα οποία έχουν
περιέλθει στην κατοχή του Δημοσίου από κατασχέσεις.
Kατά πάσα πιθανότητα το σχέδιο αυτό της
κυβέρνησης από τον νέο χρόνο θα γίνει πράξη.
Κάθε μήνα 1.000 τυχεροί κερδίζουν 1.000 ευρώ
έκαστος.
Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που
αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών του κάθε φορολογούμενου έως εξής:
– Για συνολικό άθροισμα συναλλαγών μέχρι
200 ευρώ αντιστοιχεί ένας λαχνός για κάθε
1 ευρώ.
– Για τα επόμενα 300 ευρώ, δηλαδή συνολικό
άθροισμα από 201 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, αντιστοιχεί ένας λαχνός για κάθε 2 ευρώ.
– Για τα επόμενα 500 ευρώ, δηλαδή για συνολικό άθροισμα συναλλαγών από 501 ευρώ
μέχρι 1.000 ευρώ, αντιστοιχεί ένας λαχνός για
κάθε 3 ευρώ.
– Για συνολικό άθροισμα συναλλαγών πάνω
από 1001 ευρώ, αντιστοιχεί 1 λαχνός για κάθε
6 ευρώ, με ανώτατο όριο συναλλαγών που
λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες του προγράμματος των δημοσίων κληρώσεων, το ποσό
των πενήντα χιλιάδων 50.000 ευρώ.
Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και
δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών,
δίνεται προθεσμία 3 μηνών από την επομένη
της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης,
προκειμένου να δηλώσουν τον λογαριασμό
πληρωμών στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί
το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.
Η πίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο
χρηματικό έπαθλο θα γίνεται ατόκως, μετά τη
δήλωση του λογαριασμού πληρωμών.
Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί λογαριασμός
πληρωμών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί
στο έπαθλο καταβάλλεται στον 1ο, 2ο κ.ο.κ.
δικαιούχο, κάτοχο του 1ου, 2ου κ.ο.κ. αναπληρωματικού λαχνού της συγκεκριμένης
κλήρωσης, ο οποίος ενημερώνεται επίσης
μέσω προσωποποιημένου μηνύματος στον
λογαριασμό του στο TAXISnet.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Αυτές είναι
οι 31 προσωπικότητες
που θα συμμετέχουν
στην επιτροπή
«Ελλάδα 2021»

Τα ονόματα όσων θα συμμετέχουν
στην Επιτροπή για την επέτειο του
1821 ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην πανηγυρική εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών
της επιτροπής «Ελλάδα 2021».
Τα μέλη της επιτροπής «Ελλάδα 2021»
Οι κορυφαίοι πανεπιστημιακοί από
την Αμερική και τη Βρετανία:
powered by Rubicon Project
Mark Mazower,
Roderick Beaton και
Richard Clogg.
Οι Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού:
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ,
Στάθης Καλύβας
Δημήτρης Γόντικας.
Από την Ακαδημία Αθηνών είναι ο
Βασίλης Ράπανος και από την Εκκλησία της Ελλάδος ο Μητροπολίτης
Ιγνάτιος.
Μαζί θα εργαστούν ιστορικοί όπως οι:
Πασχάλης Κιτρομιλίδης,
Κώστας Κωστής,
Ευάνθης Χατζηβασιλείου,
Μαρία Ευθυμίου,
Ελπίδα Βόγλη και
Ιωάννα Λαλιώτου.
Πολιτικοί και κοινωνικοί επιστήμονες
όπως οι:
Γιάννης Βούλγαρης,
Νίκος Μουζέλης
Αριστείδης Χατζής. Αλλά και οικονομολόγοι όπως ο
Ναπολέων Μαραβέγιας.
Τα Γράμματα και οι Τέχνες δίνουν
επίσης δημιουργικό
«παρών». Με τους
Σταύρο Ζουμπουλάκη,
Θεόδωρο Κουρεντζή,
Δέσποινα Μουζάκη,
Δημήτρη Παπαϊωάννου και
Αικατερίνη Καμηλάκη.
Τη στροφή στο μέλλον σηματοδοτούν
ερευνητές από τα
πεδία της Τεχνητής Νοημοσύνης, των
Μαθηματικών, της
Ιατρικής και της Γενετικής:
Κωνσταντίνος Δασκαλάκης,
Ελευθερία Ζεγγίνη,
Μαρία Θέμελη,
Νίκολας Νεγκροπόντε,
Χρήστος Παπαδημητρίου
και Ιωάννης Ταρνανάς
Ενώ την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα θα πρεσβεύουν στην
Επιτροπή οι:
Μάρκος Βερέμης και
Γκρέγκορι Παπαδόπουλος.

Επίδομα γέννας: 2.000 ευρώ
από τον Ιανουάριο

Α

πό τις αρχές του 2020 θα ξεκινήσει να δίνεται το επίδομα γέννας, σύμφωνα με την
υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου. Σύμφωνα
με την υπουργό αφορά όλους με εξαίρεση τα ζευγάρια που έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα. «Μόνο το 10% των πλουσιότερων Ελλήνων δεν θα το πάρει», ανέφερε μιλώντας
στην ΕΡΤ.
Οπως τόνισε η υφυπουργός το επίδομα θα δοθεί είτε σε τρεις
δόσεις ως εξής: Η α΄ δόση που θα είναι ίση με το μισό του
συνολικού ποσού, να δοθεί αμέσως μετά τη γέννηση του
παιδιού, η β΄ στον τρίτο μήνα και η γ΄δόση στον έκτο μήνα.
Είτε σε δύο δόσεις ως εξής: η α΄ στον πρώτο μήνα και η β΄
στον έκτο μήνα και ετσι θα ευνοηθούν πολίτες με μεσαία
και χαμηλά εισοδήματα.
Οπως σημείωσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει την χορήγηση επιδόματος ύψους 2.000 ευρώ για
κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020.

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.
Επίσης η υφυπουργός επανέλαβε ότι κανένα παιδί δεν θα
μένει εκτός παιδικού σταθμού και πρόσθεσε ότι «από το
2020 για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, θα χορηγείται μηνιαίο κουπόνι 180 ευρώ», για
χρήση σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής των γονέων.

Ερχεται η νέα ομάδα «ΔΕΛΤΑ» της ΕΛ.ΑΣ.
Στους δρόμους βγαίνει από τη Δευτέρα, πιλοτικά, η δίκυκλη ΟΠΚΕ, ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ, με άλλα λόγια
η νέα ομάδα «ΔΕΛΤΑ» της ΕΛ.ΑΣ.
Η αναμορφωμένη ομάδα «ΔΕΛΤΑ» σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛΑΣ θα έχει έντονα χαρακτηριστικά αυτοσυγκράτησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας με ομαδική νοοτροπία «μακριά από την κακόφημη λειτουργία και
δράση της παλιάς ΔΕΛΤΑ».
Βασικός στόχος της θα είναι η πάταξη της εγκληματικότητας ενώ θα ενεργοποιείται και σε δύσκολα επιχειρησιακά
περιστατικά, όπως επεισόδια μεταξύ χούλιγκανς, εκκενώσεις καταλήψεων και επιθέσεις εναντίων αστυνομικών.
Η ομάδα ΟΠΚΕ θα χρησιμοποιηθεί άμεσα για τις ανάγκες ασφαλείας της επετείου του Πολυτεχνείου, και την αντιμετώπιση επιθέσεων σε στατικές δυνάμεις περιφρούρησης εκκενωμένων καταλήψεων, που έχουν κλιμακωθεί το
τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα κινούνται, σε 6ωρες βάρδιες, κυλιόμενα σε 5 διαφορετικούς τομείς του αστικού ιστού
ανάλογα με προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, αστυνομικές επιχειρήσεις και ελέγχους, εκτός έκτακτων γεγονότων
που θα τους στέλνει το κέντρο επιχειρήσεων. Ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Η ακτινογραφία της νέας ομάδας «ΔΕΛΤΑ»
50 αστυνομικοί (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., ΟΠΚΕ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ) Υπάγονται στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής εκπαιδεύτηκαν στην οδήγηση μοτοσυκλετών μικρού κυβισμού, αυτοάμυνα, αυτοπροστασία
5 ομάδες των 10 ατόμων (2 ομάδες πρωί, δύο βράδυ και μία «μπαλαντέρ» όταν χρειάζεται ενίσχυση)
25 "παπάκια"
αλεξίσφαιρα γιλέκα
πιστόλι, υπο-πολυβόλο ΜΡ5 σε περιπτώσεις συμμετοχής σε ειδικές επιχειρήσεις
Χειροβομβίδες κρότου λάμψης
Δακρυγόνα
Κράνη, επιγονατίδες, επικαλαμίδες, επιαγκωνίδες

5
ΓΑΙΑΟΣΕ:
Προς αξιοποίηση των
σταθμών Θεσσαλονίκης
και Πειραιά
Στην προκήρυξη διαγωνισμών για την αξιοποίηση εκτάσεων πέριξ των σιδηροδρομικών
σταθμών Θεσσαλονίκης και Πειραιά αναμένεται να προχωρήσει σύντομα η ΓΑΙΑΟΣΕ,
η οποία διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία
του ΟΣΕ.
Πριν από περίπου ένα μήνα η διοίκηση της
εταιρείας υπέβαλε στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στην
γενική γραμματεία αξιοποίησης δημόσιας
περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, για
την αξιοποίηση περίπου 150 στρεμμάτων στο
σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΓΑΙΑΟΣΕ προτείνει την ανάπτυξη διαφορετικών χρήσεων
στην έκταση, όπως την ανέγερση γραφείων, εμπορικών καταστημάτων και χώρων
αναψυχής (κινηματογράφοι, καταστήματα
εστίασης κτλ).
Η εταιρεία βρίσκεται εν αναμονή της έγκρισης της ΣΜΠΕ για να αποσαφηνιστούν οι
χρήσεις γης και οι όροι δόμησης στην έκταση,
προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο
βήμα που αφορά στην προκήρυξη διαγωνισμού. Όπως εκτιμούν πηγές που παρακολουθούν την υπόθεση, η τελική πρόταση που θα
παρουσιαστεί στους υποψήφιους επενδυτές
ενδέχεται να προβλέπει συνολική δόμηση
μεταξύ 50.000 και 60.000 τμ.
Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία, για περίπου 50
στρέμματα τα οποία γειτνιάζουν με τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πειραιά.
Η κατάθεση του φακέλου θα γίνει όταν
ολοκληρωθούν οι τελικές διορθώσεις στις
μελέτες που ετοιμάζουν οι σύμβουλοι της
εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
πρόταση της εταιρείας για την αξιοποίηση
της έκτασης στον Πειραιά θα έχει πολλές
ομοιότητες με εκείνη για τη Θεσσαλονίκη.
Η εταιρεία θέλει να εκμεταλλευτεί τη θετική συγκυρία με την ταχύτατη ανάπτυξη
του Πειραιά, ο οποίος σε μερικά χρόνια
αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο λιμάνι
εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη. Εκτός
από τις επενδύσεις ύψους 800 εκατομμυρίων
ευρώ που θα υλοποιήσει η Cosco Shipping, ο
Πειραιάς αναμένεται να αναβαθμιστεί ακόμα
περισσότερο τα επόμενα έτη με την ολοκλήρωση των έργων της επέκτασης του μετρό,
τη λειτουργία του ΤΡΑΜ και τις επενδύσεις
που υλοποιούνται σε ακίνητα.
Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του σιδηροδρομικού σταθμού της Αθήνας, για την οποία
έγινε πολύς λόγος τους τελευταίους μήνες η
εκτίμηση που υπάρχει είναι πως το έργο δεν
είναι ακόμα ώριμο, καθώς εκκρεμεί σειρά
παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή, όπως η
υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής
σε μήκος 3,2 χιλιομέτρων στην περιοχή των
Σεπολίων. Κατευθύνσεις από την κυβέρνηση
για την αξιοποίηση των 600 στρεμμάτων του
πρώην στρατοπέδου Γκόνου, στην περιοχή
Διαβατών του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης,
περιμένει η ΓΑΙΑΟΣΕ.
Ο διαγωνισμός που ξεκίνησε πριν λίγους
μήνες για τη δημιουργία και λειτουργία εμπορευματικού κέντρου στην έκταση έχει προς το
παρόν παγώσει, δεδομένου ότι η κυβέρνηση
εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ζώνης
ελεύθερου εμπορίου, πρωτίστως για εξαγωγές
σε τρίτες χώρες με την παροχή φορολογικών
κριτηρίων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Νέο κατάστημα
Marks & Spencer
στο Smart Park

Τα Marks & Spencer Ελλάδος εγκαινίασαν το νέο τους κατάστημα στα

Τσιάρας:

Μέχρι δέκα χρόνια φυλακή
για εκτόξευση μολότοφ

ανατολικά προάστια, στη νέα πτέρυγα
του Smart Park.
Το ολοκαίνουργιο και 26ο κατά σειρά
κατάστημα Marks & Spencer άνοιξε
τις πόρτες του στο κοινό την 1η Νοεμβρίου 2019 στη νότια πτέρυγα ενός
από τα μεγαλύτερα εμπορικά πάρκα
στην Ελλάδα.
Συνδυάζοντας τις τελευταίες τάσεις
της μόδας, το νέο κατάστημα M&S
επιφάνειας 1,370 τ.μ. μετατρέπεται
στον απόλυτο gifting προορισμό,
κερδίζοντας τις εντυπώσεις για το
σύγχρονο design και τη ξεχωριστή
δομή του. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία του brand, συμβαδίζει αρμονικά
με το digital περιβάλλον της εταιρίας,
στοχεύοντας στο να προσφέρει στους
καταναλωτές μια μοναδική αγοραστική εμπειρία.
Ο επισκέπτης μπορεί να περιπλανηθεί
στους ευρύχωρους διαδρόμους και τα
ειδικά διαμορφωμένα τμήματα, και να
ανακαλύψει τα key pieces της νέας
σεζόν, αλλά και την πλούσια γκάμα
προϊόντων για όλη την οικογένεια,
αφού το κατάστημα διαθέτει όλα τα
Must-Have items για τη γυναίκα, τον
άνδρα και το παιδί. Παράλληλα, το
νέο κατάστημα Marks & Spencer στο
εμπορικό πάρκο Smart Park προσφέρει μοναδικές γαστρονομικές προτάσεις για τους λάτρεις του φαγητού,
αλλά και διακόσμησης για το σπίτι
μέσα από τα προϊόντα M&SFood και

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας.

«Η

Ελλάδα είναι η πρώτη σε χρήση μολότοφ στην Ευρώπη», είπε ο υπουργός
Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας και υπογράμμισε ότι η κατοχή της μολότοφ
είναι αδίκημα, ενώ σε περίπτωση που αυτή εκτοξευτεί, θα υπάρχει ποινή
φυλάκισης έως και δέκα χρόνια.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο κ. Τσιάρας και
αναφερόμενος στις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα,
σημείωσε ότι πρέπει να υιοθετηθεί η κοινή λογική που
υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας
σημείωσε ότι με τις νέες διατάξεις η κυβέρνηση «αλλάζει
ζητήματα που απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία» και
αναφέρθηκε σε «σωρηδόν αποφυλάκιση ανθρώπων που
έκαναν βαριά εγκλήματα». Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα
παραδείγματα αυστηροποίησης ποινών έκανε λόγο για την
τρομοκρατία και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή
ναρκωτικών, η οποία μετατρέπεται σε ανθρωποκτονία εκ
προθέσεως. Αναφορικά με το έγκλημα της παιδεραστίας

και τα αυξημένα κρούσματα του τελευταίου διαστήματος,
ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε ότι μέχρι τη Δευτέρα κατατίθεται
τροπολογία για την αυστηροποίηση των ποινών, υπογραμμίζοντας, πάντως ότι «δεν πρέπει να νομοθετούμε με βάση
του τι απασχολεί την κοινή γνώμη, αλλά με βάση του τι
βασανίζει τον πολίτη».
Ειδική αναφορά έκανε και στην καταστροφή ξένης περιουσίας, χαρακτηρίζοντάς την «ανοιχτή πληγή που άφησε η
προηγούμενη κυβέρνηση» και σημείωσε ότι το πρόβλημα
πλέον αντιμετωπίζεται, όπως και αυτό των συλλογικοτήτων που βρίσκονταν με άνεση υπουργεία, νοσοκομεία,
πρεσβείες.

M&SHome.
Η Country Manager των Marks &
Spencer Ελλάδος, Anita Sabarwal δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση,
από σήμερα, να καλωσορίζουμε τους
πελάτες μας στο νέο μας, μοντέρνο
κατάστημα στο SmartPark, ένα από
τα μεγαλύτερα εμπορικά πάρκα στη
χώρα. Διαθέτοντας μεγάλη ποικιλία
προϊόντων για όλη την οικογένεια και
το σπίτι, το νέο κατάστημα M&S στο
SmartPark αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό, προσφέροντας μια
αξέχαστη αγοραστική εμπειρία στους
επισκέπτες».

Παραεμπόριο: Κατασχέθηκαν πάνω από 2.400 παιχνίδια στο Άργος
Πάνω από 2.400 παιχνίδια κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν από ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή στο Άργος, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου.
Παρόμοιες επιχειρήσεις από το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) του υ. Ανάπτυξης
πραγματοποιήθηκαν χθες, στη Θεσσαλονίκη και το Αίγιο.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο Αίγιο, κλιμάκιο ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε ελέγχους σε καταστήματα εμπορίας παιχνιδιών,
από τα οποία δέσμευσαν 489 μπαλόνια τα οποία θα ελεγχθούν περί της γνησιότητας τους και της ασφάλειας τους
για χρήση από «μικρούς» καταναλωτές. Σε ελέγχους σε εμπορικά καταστήματα επιβλήθηκε πρόστιμο για έλλειψη
ενημερωτικής πινακίδας ύψους 1000 ευρώ.
Στο Άργος, κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή και αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησε ελέγχους σε καταστήματα παιχνιδιών,
στα οποία εντόπισε, κατάσχεσε και κατάστρεψε 2.452 παιχνίδια και επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 3000 ευρώ
για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και διακίνησης.
Στη Θεσσαλονίκη, κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής
Αστυνομίας κατάσχεσε και κατάστρεψε εκατοντάδες είδη παραεμπορίου και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους
800 ευρώ για έλλειψη σχετικής αδείας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο σύνολο της επικράτειας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Στο 16,7% υποχώρησε
η ανεργία τον Αύγουστο
Την περαιτέρω κάμψη της ανεργίας τον Αύγουστο ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας
τον Αύγουστο του 2019 ανήλθε σε 16,7% έναντι 18,9% τον Αύγουστο του 2018 και 16,9%
τον Ιούλιο του 2019. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Αύγουστο του 2019,
εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.922.523 άτομα. Οι
άνεργοι ανήλθαν σε 788.287 άτομα ενώ ο
οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε
σε 3.214.339 άτομα.
• Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 69.892
άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018
(αύξηση 1,8%) και αυξήθηκαν κατά 10.386
άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 (αύξηση 0,3%).
• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 110.162 άτομα
σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018 (μείωση
12,3%) και κατά 9.932 άτομα σε σχέση με τον
Ιούλιο του 2019 (μείωση 1,2%).
• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα
που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
μειώθηκαν κατά 4.407 άτομα σε σχέση με τον
Αύγουστο του 2018 (μείωση 0,1%) και κατά
4.355 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019
(μείωση 0,1%).
Σημειώνεται ότι η ανεργία στους νέους 15-24
ετών παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα,
στο 33,1%, έχοντας ωστόσο εμφανίσει σημαντική αποκλιμάκωση από τα επίπεδα άνω του
40% το προηγούμενο διάστημα.
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εμφανίζει
η Περιφέρεια Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
(21,7%) ενώ στην Αττική διαμορφώνεται στο
16%.

«Πράσινο φως»
για την εξαγορά της
Media Markt από την
Olympia του Γερμανού
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η υπό
εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές
αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις
απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού
Την έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «Olympia
Group Ltd», επί των εταιριών Media Saturn
Electronics Hellas Commercial and Holding
S.A. και Media-Saturn Griechenland
Beteiligungen GmbH, γνωστοποίησε η
Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ειδικότερα, σε συνεδρίαση της Ολομέλειας, η
Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 5 Νοεμβρίου
2019, ομόφωνα, ενέκρινε, με την υπ΄αριθμ
695/2019 απόφαση της, την γνωστοποιηθείσα
συγκέντρωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.
6 και 8 του Ν.3959/11, όπως ισχύει, για την
απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «Olympia Group Ltd» επί των εταιριών
-Media Saturn Electronics Hellas
Commercial and Holding S.A. και
-Media-Saturn Griechenland Beteiligungen
GmbH,
με σκοπό εν τέλει την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της επιχείρησης καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών και
ηλεκτρικών ειδών ευρείας κατανάλωσης που
λειτουργούν υπό το εμπορικό σήμα Media
Markt στην Ελλάδα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250
Αιγάλεω Τ.Κ.12244
Πανεπιστημιούπολη 2
Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας
Τηλ.: 210-5381118
Fax : 210-5623847
Email:promith@uniwa.gr
Αρ.πρωτ.: 61684
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό
Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για
την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη
σύμβασης «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Ανάγκες
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»,
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού
Τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ
(350.000,00€) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-082016, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν
αντίκειται αυτών. Η χρηματοδότηση θα
γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 712301)
Κωδικός CPV 30213000-5: Προσωπικοί
ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
•
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή
08/011/2019, και ώρα 11.00 π.μ
•
Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα
16/12/2019, και ώρα 11.00 π.μ
•
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Παρασκευή 20/12/2019
και ώρα 11:00 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέ-

χρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα.
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι
διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.
gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο
του προγράμματος Διαύγεια και στην
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει
να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα,
δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία: 6/11/2019
Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ
Στις 4 ΝΟΕΜΡΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10.05 η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών Αγλαΐα Ανδριοπούλου του Παναγιώτη, που
έχω την έδρα μου στην Αθήνα (οδός
Θεμιστοκλέους αρ. 3) ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε την
31.10.2019 από τον κ. Κωνσταντίνο Νικολαρόπουλο πληρεξούσιο Δικηγόρο του
Γεωργίου Πετρόπουλου του Παναγιώτη,
κατοίκου Α. Λιοσίων, οδός Πίνδου αρ. 71,
με ΑΦΜ 141788226 επέδωσα δια της υπ’
αριθμ. 8778 εκθέσεώς μου προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
για την ΙΓΚΙΤΙΑΝ ΝΟΥΝΕ του Ιγκιτ, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Κουντουριώτου αρ. 64 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 30.10.2019 του πρώτου εναντίον της και η οποία απευθύνεται
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πειραιώς και ζητά 1. Να γίνει δεκτή η
αγωγή του, 2. Να λυθεί ο μεταξύ αυτού
και της εναγομένης πολιτικός γάμος που
τελέστηκε την 18.9.2015 στο Αραμπκίρ
της Αρμενίας (συνταχθείσης σχετικώς
της με αρ. 130 τόμος Ε20 έτους 2015
ληξιαρχική πράξη γάμου του ειδικού ληξιαρχείου Αθηνών), 3. να καταδικαστεί η
αντίδικος στην δικαστική του δαπάνη και
την αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου αυτού
υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: α) η
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 9808/2019
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4947/2019
έκθεση καταθέσεως του δικογράφου
αυτού στο πιο πάνω δικαστήριο, β) η
από 30.10.2019 πράξη με την οποία
ορίζεται χρόνος για τη συζήτηση της
υπόθεσης αυτής η 31/01/2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 09:00, όροφος Β,
αίθουσα 218 με Α/Α πινακίου 4 και γ) η
από 31.10.2019 παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος για
την επίδοση και κλήση σε αυτήν που

απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο
να παραστεί κατά την δικάσιμο της αγωγής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 4/11/2019
Η επιδούσα δικαστική επιμελήτρια
ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
Κάτοικος Αθηνών
Τηλ. 6972925121
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με την υπ’ αριθμόν E’10641/23-10-2019
έκθεση επίδοσής μου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών
Αμαλίας Λαζαρίδου - Κανελλοπούλου,
πληρεξούσιας της «ALPHA BANK AE»
που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Σταδίου Αρ.40, με Α.Φ.Μ. 094014249,
νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα
προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ του Ξενοφώντος, με ΑΦΜ
045196153, πρώην κάτοικο Διονύσου
Αττικής οδός Ευτέρπης αρ.81 και ήδη
αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο
της υπ’ αριθμ. 816/2019 Απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) η οποία στο διατακτικό της ορίζει παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την
περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης,
δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει τον εναγόμενο ευθυνόμενο εις ολόκληρον, να
καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των
διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα
δύο λεπτών (265.446,32€), νομιμότοκα
με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας
από τις 17-2-2012 μέχρι την εξόφληση.
Κηρύσσει την αμέσως προηγούμενη
καταψηφιστική διάταξη της παρούσας
απόφασης προσωρινά εκτελεστή για
το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων
(85.000€) ευρώ, καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών
εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των
οποίων ορίζει στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€)
Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με την υπ’ αριθμόν E’10640/23-10-2019
έκθεση επίδοσής μου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών
Αμαλίας Λαζαρίδου - Κανελλοπούλου,
πληρεξούσιας της «ALPHA BANK AE»
που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Σταδίου Αρ.40, με Α.Φ.Μ. 094014249,
νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό
της MARY–CAROLINE (ΜΑΙΡΗ-ΚΑΡΟΛΑΪΝ) Schroeder (ΣΡΟΝΤΕΡ) του
Edmund–William (ΕΝΤΜΟΥΝΤ–ΓΟΥΙΛΙΑΜ) συζ. Ιωάννη ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ, με ΑΦΜ
0631179926, πρώην κάτοικο Διονύσου
Αττικής οδός Ευτέρπης αρ.81 και ήδη
αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο
της υπ’ αριθμ. 816/2019 Απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) η οποία στο διατακτικό της ορίζει παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την
περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης,
δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει την εναγόμενη ευθυνόμενη εις ολόκληρον, να
καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των
διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα
δύο λεπτών (265.446,32€), νομιμότοκα
με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας
από τις 17-2-2012 μέχρι την εξόφληση.
Κηρύσσει την αμέσως προηγούμενη
καταψηφιστική διάταξη της παρούσας
απόφασης προσωρινά εκτελεστή για
το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων
(85.000€) ευρώ, καταδικάζει την εναγόμενη στην καταβολή των δικαστικών
εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των
οποίων ορίζει στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€)
Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ΄αριθ. 2601/07-11-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του
Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά,
κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ.
210-3818010, επεδόθη τη επισπεύση
του Αριστείδη Καββαδία του Γερασίμου
και της Θεοδώρας, κατοίκου Γέρακα
Αττικής, οδός Κύπρου, αρ.34, (Α.Φ.Μ.
031444688 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης) στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,
για την Αθανασία θυγ. Ιωάννη και Μαρίας Κανναβά, συζ. Λάμπρου Ντίνου,
πρώην κάτοικο Ελληνικού Αττικής, οδός
Ριζούντος, αρ.40 και ήδη αγνώστου διαμονής (Α.Φ.Μ. 076538535 / Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄
Αθηνών), την με αριθμό 410/06-11-2019
Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικ. Επιμελητή του
Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς, Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθηνών και με την οποία
κατάσχει αναγκαστικώς για οφειλόμενο
ποσό 37.351,27 €, ποσοστό 50 % εξ
αδιαιρέτου ενός ακινήτου - γηπέδου μετά της επ’ αυτού υφιστάμενης οικίας και
ήδη κατεδαφιστέων κτισμάτων, το οποίο
βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή
του αγροκτήματος «Κιτέζα – Φοινικιά
– Ντραπουργιά» υπέρ ΣΑΑΚ Κουβαρά
του Νομού Αττικής, της κτηματικής περιφέρειας πρώην Κοινότητας Καλυβίων
Αττικής, του τέως Δήμου Θωρικίων και
ήδη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων Θορικού, του Δήμου Σαρωνικού, στην θέση ‘’ΝΤΡΑΠΟΥΡΓΙΑ’’, και συγκεκριμένα
επί της οδού Ισμήνης στην οποία φέρει
τον αριθμό 16». Το εμβαδό του ακινήτου των 7.466,08, σύμφωνα με το από
Φεβρουαρίου 2010 και με ημερομηνία
21/02/2010 τοπογραφικό διάγραμμα, το
οποίο είναι θεωρημένο από την αρμόδια
πολεοδομία Μαρκοπούλου, για την έγκριση οικοδομησιμότητας, αφαιρουμένων
των ρυμοτομούμενων τμημάτων καθώς
και των τμημάτων τα οποία δεσμεύονται
για την τακτοποίηση κατά την πράξη
εφαρμογής όποτε αυτή συντελεστεί, θα
είναι 4.935,86 τ.μ. και κατ’ επέκταση η
παρούσα κατάσχεση γίνεται για το μερίδιο ½ εξ αδιαιρέτου του ακινήτου. Το
ανωτέρω κατασχεμένο τμήμα του ακινήτου του ½ εξ αδιαιρέτου όποτε γίνει
η πράξη εφαρμογής θα οφείλει εισφορά
και σε χρήμα η οποία δεν είναι τώρα
γνωστή, η οποία θα εκτεθεί σε δημόσιο
αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον
πιστοποιημένης αρμόδιας συμβολαιογράφου Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού
κατά Κ.Πολ.Δ., ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, κας. Ελένης Βασιλειάδου,
κατοίκου Πειραιώς, οδός Φιλελλήνων,
αρ.16, ΑΦΜ 045974570 Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά, vasiliadouhelen@gmail.com ή σε
περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον
του νόμιμου αναπληρωτή της, ορίζοντας
ημέρα πλειστηριασμού την 10η Ιουνίου
2020 έτους, με τιμή πρώτης προσφοράς
125.000,00 €.
Αθήνα 07.11.2019
Η Δικ. Επιμελήτρια
Κωνσταντίνα Σαμαρά
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το
Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός
Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την
από 6/11/2019 έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών,
κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει
την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν
αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός
Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με
την υπ’αριθ. 1457 Γ΄ έκθεση μου στις
07/11/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τη ναυτιλιακή εταιρεία
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με την επωνυμία «PYRSOS SHIPPING
COMPANY LTD», πρώην εδρεύουσα
στον Πειραιά Αττικής (οδός Ακτή Μιαούλη αρ.99), νομίμως εκπροσωπούμενης, και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό
επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό
3901/2019 Απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό
της έχει ως εξής: ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην
των εναγομένων. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο
ερημοδικείας στο χρηματικό ποσό των
διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ενάγοντες οφείλουν να καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
έκαστη εξ αυτών, στην ενάγουσα το,
ισόποσο σε ευρώ, συνολικό χρηματικό
ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε δολαρίων Η.Π.Α.
και τριάντα σεντς (26.475,30 usd), με την
τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία των
νομισμάτων ευρώ-δολαρίου Η.Π.Α., κατά

την ημερομηνία της καταβολής, καθώς
και το χρηματικό ποσό των εξήντα ευρώ
και ενενήντα λεπτών (60,90 ευρώ), και δη
αμφότερα τα ανωτέρω επιμέρους χρηματικά ποσά νομιμοτόκως από την επομένη
της επιδόσεως της ένδικης αγωγής και
μέχρις εξοφλήσεως. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τις
εναγόμενες στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο χρηματικό
ποσό των οχτακοσίων (800,00) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις
29/03/2019, χωρίς την παρουσία των
διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Στην υπ’αριθ. 1457 Γ΄/2019
έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα
134, 135 του Κ.Πολ.Δ.).
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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,
210 6460734,
210 6460458
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html
1520
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς
Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr
Αθηνών
Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

210 6984147
213 2064100, 1539
213 2005100
210 5561275
210 4148516,
1570,

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Καζάνι που βράζει
το μεταναστευτικό
Σε κινούμενη άμμο
κυβέρνηση και νησιά
Η παραδοχή του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το τσουνάμι του μεταναστευτικού
/προσφυγικού στην Ελλάδα προκάλεσε
αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις ειδικά
από την αξιωματική αντιπολίτευση.
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσαν δριμεία
επίθεση κατά της κυβέρνησης και του
ίδιου του πρωθυπουργού κατηγορώντας
τον για «καταστροφική ανεπάρκεια» και
ομολογία αδυναμίας και ανικανότητας
για την αντιμετώπιση του προβλήματος
το οποίο ως αντιπολίτευση χρησιμοποιούσε παραπειστικά και για καθαρά
επικοινωνιακούς και ψηφοθηρικούς στόχους. Και, φυσικά, η οξεία αυτή κριτική
της αντιπολίτευσης αντιμετωπίσθηκε με
υψηλούς τόνους τόσο από τον ίδιο τον
κ. Χρυσοχοΐδη όσο και από την ΝΔ...
Σύμφωνα με πολιτικούς κύκλους, η οξύτατη αυτή αντίδραση, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ίσως τόσο να κάνει με τον
τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση
ένα τεράστιο πρόβλημα που κληρονόμησε, και το οποίο διαρκώς διογκώνεται
επικίνδυνα, όσο με την αμηχανία της
αξιωματικής αντιπολίτευσης ν' αποφασίσει την μετεκλογική στρατηγική της,
εν όψει μάλιστα καίριων πολιτικών εξελίξεων το αμέσως επόμενο διάστημα,
όπως η πορεία της προανακριτικής, η
συνταγματική αναθεώρηση, εκλογικός
νόμος και ψήφος αποδήμων, προεδρική
εκλογή.
Γιατί, αυτά που είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας ενώπιον
της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, όχι μόνο
αποτυπώνουν με δραματική ακρίβεια
το τεράστιο πρόβλημα και θέτουν την
Ευρώπη προ των ευθυνών της, αλλά δεν
περιείχαν ούτε καν ψήγμα κριτικής στην
πολιτική της απελθούσας κυβέρνησης.
Και υπ' αυτή την έννοια, σημείωναν οι
ίδιοι κύκλοι, οι τοποθετήσεις Χρυσοχοΐδη σε ανώτατο ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο «μπορούν και πρέπει να συγκροτήσουν τον πυρήνα μιας διακομματικής
πολιτικής της χώρας...»

Ρέγκλινγκ:

Η Ελλάδα το νέο θετικό
παράδειγμα της Ευρωζώνης

Η

μείωση του επιτοκίου των ελληνικών ομολόγων αποτελεί ένδειξη ότι η Ελλάδα
εφαρμόζει τώρα μία αξιόπιστη πολιτική, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ.

Μιλώντας στην ελβεποσοστιαίες μονάδες
τική εφημερίδα «Neue
από ό,τι ήταν στο αποκορύφωμα της κρίσης
Zürcher Zeitung» και
ερωτηθείς αν οι επενστα τέλη του 2013. Ο
δυτές γίνονται πολύ
λαός καταψήφισε μάριψοκίνδυνοι ξανά,
λιστα μία λαϊκιστική
καθώς η Ελλάδα πληκυβέρνηση και εξέλεξε
ρώνει επιτόκιο μόνο
μία μεταρρυθμιστική
1,17% για τα δεκαετή
κυβέρνηση».
ομόλογα, ο Ρέγκλινγκ
Αναφερόμενος στο
αν ένας μηχανισμός
απάντησε: « Όχι, αυτό
κρατικής πτώχευσης
είναι μάλλον ένδειξη
ότι η Ελλάδα εφαρμόσε συνδυασμό με την
ζει τώρα μία αξιόπιστη
απειλή εξόδου της
χρεοκοπημένης χώπολιτική. Αυτός είναι
ο λόγος που η Ελλάδα
ρας από την Ευρωζώπάει ξανά με το ρεύμα
νη θα αποτελούσε μία
στις χρηματοπιστωτιεναλλακτική λύση για
κές αγορές».
τον ESM, ο Ρέγκλινγκ
Ο επικεφαλής του
απάντησε πως «στην
ESM σημείωσε ότι το Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ. περίπτωση της Ελλάχαμηλό επασφάλιστρο
δας, μία έξοδος από το
κινδύνου των ελληνικών ομολόγων - το επιτόκιο των οποίων ευρώ συζητήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια. Είχαμε εκτιείναι 156 μονάδες βάσης (1,56 ποσοστιαίες μονάδες) υψη- μήσεις ότι το ΑΕΠ, που είχε ήδη συρρικνωθεί κατά το ένα
λότερο από των γερμανικών - «αντανακλά το ότι η Ελλάδα τέταρτο, θα μειωνόταν κατά ακόμη ένα τέταρτο. Αυτό δεν
θεωρείται ανταγωνιστική από τις αγορές».
μπορεί να αποτελεί έναν στόχο για εμάς. Επιπλέον, αυτό
Ο ελληνικός λαός καταψήφισε μάλιστα μια λαϊκιστική θα άλλαζε τον χαρακτήρα της νομισματικής ένωσης. Κάθε
κυβέρνηση και εξέλεξε μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση. φορά που μία χώρα θα αντιμετώπιζε προβλήματα, θα είχαμε
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ρέγκλινγκ ανέφερε μία μαζική αύξηση της κερδοσκοπίας».
την Ελλάδα ως θετικό παράδειγμα χώρας του Νότου της Ο επικεφαλής του ESM τόνισε ότι το ελληνικό χρέος είναι
Ευρωζώνης. Σε σχόλιο των δημοσιογράφων ότι οι διαφορές βιώσιμο, επειδή η Ελλάδα επωφελείται από τη μεγάλη
απόψεων μεταξύ του Βορρά και του Νότου, όσον αφορά τη ελάφρυνσή του. «Χορηγήσαμε στην Ελλάδα πολύ φθηνά
δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, φαίνεται δύσκολο δάνεια για 50 χρόνια. Στο τέλος της ημέρας, η ελάφρυνση
να γεφυρωθούν, ο Ρέγκλινγκ είπε ότι βλέπει διαφορετικά έχει για την Ελλάδα ένα αποτέλεσμα σαν αυτό μίας μείωσης
το πράγμα και έφερε το παράδειγμα της Πορτογαλίας, η του χρέους. Η προσέγγιση αυτή, όμως, επιτρέπεται εντός
οποία έχει σχεδόν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, καλή της Νομισματικής Ένωσης και δεν προκαλεί κανένα κόστος
ανάπτυξη και χαμηλότερη ανεργία από ό,τι πριν την κρίση, στα άλλα κράτη - μέλη».
προσθέτοντας: «Δεν είναι (η Πορτογαλία) το μόνο θετικό Σημειώνεται πως ο Ρέγκλινγκ σε συνέντευξη του στο πεπαράδειγμα από τον Νότο. Κοιτάξτε την Ελλάδα. Στην Ελ- ριοδικό του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου χθες είχε
λάδα βλέπουμε ανάπτυξη ξανά. Επί τρία χρόνια, βλέπουμε τονίσει πως η παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ελλάδα
επίσης πλεόνασμα στον συνολικό προϋπολογισμό της. Το για πολλές δεκαετίες θα είναι το σημαντικότερο θέμα για
ποσοστό της ανεργίας είναι χαμηλότερο περισσότερο από 10 τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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ΔΝΤ: Σχέδια εκτάκτου
ανάγκης πρέπει
να ετοιμάσει η Ευρώπη

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί την Ευρώπη να προετοιμάσει σχέδια
έκτακτης ανάγκης για οικονομική κάμψη,
καθώς οι κίνδυνοι για τις προοπτικές της
περιοχής αυξάνονται και η νομισματική
πολιτική εξαντλεί τα «όπλα» της.
Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το Ταμείο
σημειώνει ότι «με δεδομένους τους καθοδικούς κινδύνους, τα σχέδια έκτακτης
ανάγκης θα πρέπει να είναι έτοιμα για εφαρμογή σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν
αυτοί οι κίνδυνοι, κυρίως καθώς το πεδίο
για αποτελεσματική δράση νομισματικής
πολιτικής έχει μειωθεί».
Μια συγχρονισμένη δημοσιονομική απάντηση μπορεί να είναι απαραίτητη, αναφέρει
το Ταμείο στην έκθεσή του, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους από τον εμπορικό
προστατευτισμό, το χαοτικό Brexit και τις
γεωπολιτικές εντάσεις.
Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επιβράδυνση θα έχει η οικονομική ανάπτυξη
της ευρωζώνης, καθώς η κρίση του μεταποιητικού τομέα θα μπορούσε να περάσει
και στον τομέα των υπηρεσιών, υπό τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις, σημειώνει
επίσης, σύμφωνα με το Reuters, το ΔΝΤ.
Αναφέρει ότι η ανάπτυξη στις 19 χώρες του
ευρώ θα «τρέξει» με 1,2% φέτος. Στις εκτιμήσεις του Απριλίου, το Ταμείο εκτιμούσε
ότι ο ρυθμός θα είναι 1,3%. Πρόκειται για
σημαντική επιβράδυνση σε σύγκριση με
την περσινή ανάπτυξη 1,9%.
Το 2020 και το 2021 η ανάπτυξη του μπλοκ
θα διαμορφωθεί στο 1,4%, επίσης χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη για
1,5% και τις δύο χρονιές.
Η Γερμανία αναμένεται να αναπτυχθεί με
μόλις 0,5% φέτος, χαμηλότερα από το 0,8%
που εκτιμούσε το ΔΝΤ τον Απρίλιο.
Υποβαθμίζει την πρόβλεψη και για τη
Γαλλία, στο 1,2% φέτος από 1,3% προηγουμένως.
Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται
στο 1,2% φέτος, στο 1,4% του χρόνου και στο
1,5% το 2021 -χαμηλότερα από τον στόχο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για
κάτω αλλά κοντά στο 2%.

