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«Μεγάλης σημασίας
η επίσκεψή μας στην Κίνα»
Ο κ. Πάνος Μοσχανδρέου, είναι διευθυντής επιχειρηματικής
ανάπτυξης του Ομίλου
Κοπελούζου που
συνεργάζεται στον
τομέα της ενέργειας
με κινεζικές εταιρείες.
Κατά την επίσκεψή του στην Κίνα δήλωσε: «Η
επίσκεψη αυτή είχε μεγάλη σημασία. Υποδεικνύει την πολύ καλή σχέση Κίνας - Ελλάδας.
Δείχνει πόσο κοντά είναι οι δύο χώρες, αλλά
παρέχεται επίσης μια πλατφόρμα για να
εκμεταλλευθούν οι σινοελληνικές εταιρείες,
καθώς τέτοια γεγονότα παρέχουν ουσιαστικά
την ευκαιρία για να ενισχυθούν και να εμβαθυνθούν οι ρίζες για συνεργασίες και διμερή
οφέλη».

Τέρμα τα μεταχειρισμένα
«σαπάκια» στην Ελλάδα
Στο στόχαστρο του υπουργείου
Οικονομικών έχουν εισέλθει τα
παλαιά και ρυπογόνα αυτοκίνητα
που εισάγονται κατά χιλιάδες
κάθε μήνα αυξάνοντας το μέσο
όρο ηλικίας του ήδη γερασμένου στόλου μας
αλλά και επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την
οδική ασφάλεια.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του
Newsauto.gr τόσο τα στελέχη της Ειδικής
Επιτροπής όσο και τα στελέχη από την αγορά
έχουν συμφωνήσει να επιβάλλουν υπέρογκους
φόρους που θα κυμαίνονται από 1.000% και
πάνω για τα αυτοκίνητα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro3 (πρώτη άδεια κυκλοφορίας
από το 2000 έως το 2005) ή και παλαιότερα. !

Αύξηση 5% στα ελληνικά
αεροδρόμια
Ξεπέρασαν τα 60,2 εκατ.
ανήλθαν οι επιβάτες που
διακινήθηκαν το δεκάμηνο
Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2019
στα ελληνικά αεροδρόμια
σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2018. Από τα
στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας για την κίνηση των αεροδρομίων
το δεκάμηνο του 2019 προκύπτει για μία ακόμη
φορά άνοδος στην αεροπορική κίνηση της
χώρας. Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου του 2019 έφθασε τα 60,26 εκατ.
παρουσιάζοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2018 όπου είχαν
διακινηθεί 57,35 εκατ. επιβάτες.

Πολυτεχνείο

Αυθαίρετα

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία εν όψει των εκδηλώσεων για την επέτειο
του Πολυτεχνείου, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στα οποία θα συμμετέχουν
5.000 αστυνομικοί, drones και ελικόπτερο.
➞ σελ. 2

ΤΑΙΠΕΔ

Νέα παράταση έως τα τέλη Ιουνίου 2020 για την
τακτοποίηση των αυθαιρέτων και τελευταία για
όσα υπάγονται στην κατηγορία 5, ανακοίνωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκης, ύστερα από σχετική συνάντηση που
είχε το απόγευμα με τους προέδρους του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).
σελ. 3
➞

Εκτός από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
(ΚΥΑ) που έγιναν τρεις, στη συνέχεια έγιναν
έξι, ενώ ο τελικός αριθμός τους παραμένει
άγνωστος, για να ολοκληρωθεί η συμφωνία
παραχώρησης του Ελληνικού εκκρεμεί ακόμα
η μετεγκατάσταση ορισμένων ιδιωτών από
το ακίνητο!
σελ. 8
➞

Μεγάλοι Eλληνες επιχειρηματίες
μπαίνουν στο κεφάλαιο των Αττικών
Πολυκαταστημάτων (Αttica)

Μ

εγάλοι Eλληνες επιχειρηματίες
μπαίνουν στο κεφάλαιο των
Αττικών Πολυκαταστημάτων
(Αttica). Σύμφωνα με πληροφορίες είναι
σε τελικό στάδιο μια σημαντική συμφωνία καθώς οι Θανάσης Λασκαρίδης,
Νίκος Τσάκος, Αντ. Παπαδημητρίου
( Ίδρυμα Ωνάση), Γιαν. Σαραντίτης κ.ά.
επενδύουν στην αλυσίδα των επιτυχημένων πολυκαταστημάτων περίπου 60
εκατ. ευρώ δημιουργώντας μια μεγάλη
εμπορική δύναμη στην ελληνική αγορά.
Η συμφωνία προβλέπει και την εξαγορά
από την Εθνική Τράπεζα του 25% των
μετοχών της Attica, που παλαιότερα
κατείχε η Folli Follie.
Ο Κ. Λαμπρόπουλος, που διοικεί σήμερα τα Attica, διατηρεί τη συμμετοχή του
στην εταιρία και θα συνεχίσει να ασκεί
το management. Tο deal προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η Virtus International
Partners του Λ. Παπακωνσταντίνου
δημιουργεί τη νέα εταιρεία στην οποία
συμμετέχουν οι παλιοί μέτοχοι (Κ. Λαμπρόπουλος, Κ. Τσουβελεκάκης και
Αλ. Σγουμπόπουλος) και οι νέοι μέτοχοι, αφού συμφώνησαν στον τρόπο
συμμετοχής τους, στο επιχειρηματικό
πλάνο κ.λπ.
Με τη στήριξη του νέου μετοχικού σχήματος και τη σημερινή τους διοίκηση,
τα Attica θα προχωρήσουν στα επόμενα επενδυτικά βήματα που είναι η
επέκταση κατά 4.000 τμ του Citylink,
η ενίσχυση του μίγματος προιόντων
και η αξιοποίηση των ευκαιριών που θα
προκύψουν από την κατασκευή malls
στο έργο του Ελληνικού. Τα Attica δι-

αθέτουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
πέντε καταστήματα και πέρυσι έκαναν
τζίρο 180 εκατ. και παρουσίασαν κέρδη
12 εκατ.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Με την παρουσία και νέων ισχυρών
επενδυτών διευρύνεται το μετοχικό
σχήμα που μεταξύ άλλων ελέγχει τα
πολυκαταστήματα attica, έχοντας ως
στόχο την περαιτέρω γεωγραφική ανάπτυξη του δικτύου αλλά και την επέκταση του σχήματος σε περισσότερες
δραστηριότητες πέραν της διαχείρισης
πολυκαταστημάτων.
Με τα πολυκαταστήματα attica να
έχουν διαγράψει μία σχεδόν δεκαπενταετή επιτυχημένη πορεία στον κλάδο
του λιανικού εμπορίου, στην εταιρεία
συμμετοχών των Κ. Λαμπρόπουλου,
Κ. Τσουβελεκάκη και Α. Σγουμπόπουλου, εντάσσονται μέσα από το επενδυ-

τικό όχημα που διαχειρίζεται η Virtus
International Partners, καταξιωμένοι
επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως ο Όμιλος Λασκαρίδη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, ο Γιάννης
Σαραντίτης, ο Όμιλος Τσάκου και θεσμικά χαρτοφυλάκια. Η νέα σύνθεση
του μετοχικού σχήματος θα καταστήσει
δυνατή τη δημιουργία και την αξιοποίηση συνεργειών με όσους από τους επενδυτές έχουν σχετικές δραστηριότητες
στον χώρο του τουρισμού, αλλά και τη
μεταφορά τεχνογνωσίας από μία ομάδα
οργανισμών και ανθρώπων που έχουν να
επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες στον
επιχειρηματικό στίβο.
Ενισχυμένο πλέον, το νέο σχήμα θα
είναι σε θέση να αναπτύξει τους νέους
στρατηγικούς στόχους του ομίλου, με
κυριότερους: (α) την επέκτασή του σε
δραστηριότητες όπως το χονδρικό και

λιανικό εμπόριο ρούχων, αξεσουάρ και
καλλυντικών, (β) τη δημιουργία νέων
καταστημάτων, βάσει και των αναγκών του καταναλωτικού κοινού, σε
πρωτοποριακές αναπτύξεις όπως αυτή
του Ελληνικού και (γ) την περαιτέρω
ενίσχυση της θέσης του υφιστάμενου
πολυκαταστήματος στο City Link ως
ενός premium προορισμού αγορών,
μέσα από την επέκτασή του σε νέο χώρο
4.000 τ.μ.
Ταυτόχρονα, χάρη στο νέο σχήμα τα
πολυκαταστήματα attica θα ανταποκριθούν ακόμη καλύτερα στον μετασχηματισμό της αγοράς και στις σύγχρονες
επιταγές αυτής, με άμεση και βασική
προτεραιότητά τους την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου.
Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω
στόχων, το νέο μετοχικό σχήμα θα εξετάσει, όπου απαιτείται, τη σύναψη διεθνών
συνεργασιών που θα δημιουργήσουν
συνθήκες συγκριτικών πλεονεκτημάτων
ιδιαίτερα στις αγορές υψηλών απαιτήσεων (up scale) τόσο στους υφιστάμενους,
όσο και σε μελλοντικούς χώρους και
τομείς λειτουργίας.
Η Virtus International Partners του
Λ. Παπακωνσταντίνου, που διαχειρίζεται επίσης το Virtus South European
Fund και έχει κάνει την πρώτη επένδυση στην εταιρεία ASTIR Vitogiannis
Α.Ε., δημιούργησε και διαχειρίζεται το
νέο επενδυτικό όχημα και θα έχει την
ευθύνη να συμβάλει στη δημιουργία
υπεραξίας μέσα από συγκεκριμένες
ενέργειες ανάπτυξης τόσο σε τοπικό,
όσο και σε διεθνές επίπεδο.
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«Golden Visa» και
με επενδύσεις 400.000
ευρώ σε μετοχές,
ομόλογα
και προθεσμιακές
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Πολυτεχνείο:

Αυστηρά μέτρα από την ΕΛΑΣ

Κλιματική αλλαγή:
Ποιες περιοχές
της Ελλάδας
κινδυνεύουν
να εξαφανιστούν
μέχρι το 2100

Επί ποδός 5.000 αστυνομικοί

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες που
αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου
και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες
τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή
τραπεζική κατάθεση, ξεκαθαρίζει κοινή
υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις
χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου
για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για
«επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις».
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη
και Εξωτερικών για τη χορήγηση 5ετούς
άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε όποιον
πραγματοποιεί άυλη επένδυση, εκτός από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αίτηση
πρέπει να συνοδεύεται και από πρόσφατη πιστοποίηση, όχι προγενέστερη του
διμήνου, από τη διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Πιο αναλυτικά, ο πολίτης τρίτης χώρας θα
πρέπει να επενδύσει τα εξής για να λάβει
«Golden Visa»:
– Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον
400.000 ευρώ, σε εταιρεία η οποία έχει
έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των εταιρειών επενδύσεων
ακίνητης περιουσίας) για την απόκτηση
μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού
δανείου.
– Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον
400.000 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση
μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της
κεφαλαίου.
– Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον
400.000 ευρώ, σε Εταιρεία Κεφαλαίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ)
για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο
Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών
(ΑΚΕΣ) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον
οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών
Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να
επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις
με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
– Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000
ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια, κατά τον
χρόνο αγοράς, τουλάχιστον 3 έτη, μέσω
πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου
στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και τον
θεματοφύλακά τους.

Σ

ε ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία εν όψει των εκδηλώσεων για την
επέτειο του Πολυτεχνείου, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στα οποία θα
συμμετέχουν 5.000 αστυνομικοί, drones και ελικόπτερο.

Στο επίκεντρο των
μέτρων ασφαλείας θα είναι και
φέτος η περιοχή
των Εξαρχείων. Η
ΕΛΑΣ έχει κάνει
ειδικό σχεδιασμό
για την αντιμετώπιση όσων ανεβαίνουν σε ταράτσες
πολυκατοι κιών
στα Εξάρχεια όπου
κρύβουν «πολεμοφόδια» και πετούν
διάφορα αντικείμενα με στόχο
αστυνομικούς. Τα
δύο drones και
το ελικόπτερο θα
μεταδίδουν συνεχώς εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων,
προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα η Αστυνομία και να αντιδράσει ανάλογα. Σημειώνεται, ότι στην ευρύτερη περιοχή
των Εξαρχείων θα βρίσκονται και αστυνομικοί με πολιτικά.
Παράλληλα, θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
έξω από κυβερνητικά κτήρια, πρεσβείες, πανεπιστημιακά
ιδρύματα και ειδικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών(πρώην ΑΣΟΕΕ) όπου σημειώθηκαν επεισόδια τις
προηγούμενες ημέρες.
Υπενθυμίζεται, ότι έπειτα από ειδική αστυνομική επιχείρηση σε εσωτερικούς χώρους της ΑΣΟΕΕ βρέθηκαν
κράνη, κοντάρια, κουκούλες και διάφορα άλλα είδη. Η
ΕΛΑΣ εκτιμά ότι οι χώροι αυτοί αποτελούσαν το ορμητήριο

E-mail: iho@otenet.gr

για επιθέσεις κατά
αστυνομικών δυνάμεων. Με την
κατάργηση του
ασύλου η Αστυνομία θα μπορεί
φέτος να επιχειρήσει και μέσα σε
πανεπιστημιακούς
χώρους.
Επίσης, για πρώτη φορά θα είναι
στους δρόμους
και η νεοσύστατη
Ομάδα «Δράση»
που αντικατέστησε την «ΔΕΛΤΑ».
Πενήντα αστυνομικοί, σε πέντε
ομάδες των 10, που θα επιβαίνουν σε δίκυκλα, θα κινούνται
διαρκώς σε όλους τους χώρους του κέντρου της Αθήνας
και ειδικότερα στα Εξάρχεια, ενώ θα υποστηρίζουν τις
ενέργειες των ΜΑΤ.
Σημειώνεται, ότι η ηγεσία της ΕΛΑΣ έχει δώσει εντολές
στου αστυνομικούς που θα πραγματοποιούν περιπολίες να
λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, γιατί υπάρχει φόβος
για επιθέσεις εναντίον τους.
«Η Αστυνομία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και
θα κάνει ό,τι είναι εφικτό για να διεξαχθούν ομαλά οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο. Είναι σε ετοιμότητα και θα
διαφυλάξει, μεταξύ άλλων, τα δημόσια κτήρια και ειδικά
τα πανεπιστημιακά ιδρύματα», δήλωσαν πηγές της ΕΛΑΣ.

Τρόμο προκαλεί μια αποκαλυπτική μελέτη
για την κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των
πάγων διεξήγαγε η Climate Central.
Σύμφωνα με την έρευνα παραθαλάσσιες
περιοχές θα βρεθούν κάτω από τη στάθμη της
θάλασσας μέχρι το 2100, και στις οποίες συμπεριλαμβάνεται τμήμα της Θεσσαλονίκης,
με ολόκληρο το αεροδρόμιο, αλλά και μέρη
στο Μεσολόγγι, στη Ναύπακτο, στην Άρτα,
στην Αχαία και στην Καλαμάτα.
Όπως δείχνει η έρευνα, τεράστιες εκτάσεις
παγκοσμίως είναι πολύ πιθανό να έχουν βυθιστεί εντελώς μέσα στα επόμενα 80 χρόνια.
Στη Μεγάλη Βρετανία κομμάτια του Λίβερπουλ, του Λονδίνου και του Χάμπερσαϊντ
αναμένεται να μετατραπούν σε βυθισμένες
πόλεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν
από την μελέτη την επόμενη τρεις δεκαετίες ενδέχεται να επηρεαστούν περιοχές που
ζουν πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι.
Τον μεγαλύτερο κίνδυνο τον διατρέχουν τα
παράκτια μέρη της Ασίας (Ινδονησία, Βιετνάμ, Μπαγκλαντές) ενώ τεράστιο πρόβλημα
αναμένεται να έχει και η Αίγυπτος.
Ο Δρ Scott Kulp, ανώτερος επιστήμονας
στο Climate Central και κύριος συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε, πάντως, ότι δεν
είναι πολύ αργά για να αποφευχθεί αυτό το
καταστροφικό και καταθλιπτικό σενάριο:
«Αυτές οι εκτιμήσεις δείχνουν τι μπορεί να
προκαλέσει η κλιματική αλλαγή, ώστε να
αναθεωρήσουμε, έστω και τώρα, ορισμένα
πράγματα και να αναδιαμορφώσουμε τις πόλεις, τις οικονομίες, τις ακτές και ολόκληρες
τις παγκόσμιες περιοχές κατά τη διάρκεια
της ζωής μας. Τώρα, όχι αύριο.

Τουσκ: «Brexit σημαίνει πραγματικό τέλος
της βρετανικής αυτοκρατορίας»

Από τους πιο δυστυχισμένους λαούς
στην Ευρώπη είναι οι Βούλγαροι

«Το Brexit θα σημάνει το πραγματικό τέλος της βρετανικής αυτοκρατορίας»,
τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαίκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ καλώντας
τους Βρετανούς ψηφοφόρους να μην εγκαταλείψουν τον αγώνα κατά της εξόδου
της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρέμβαση του Ντόναλτ Τουσκ, ο
οποίος αποχωρεί από τη θέση του τον επόμενο μήνα έπειτα από πέντε χρόνια,
πραγματοποιείται ενόσω ανεβαίνουν οι τόνοι στην προεκλογική εκστρατεία στη
Βρετανία, εν όψει των εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου. «Η Βρετανία θα καταστεί
παίκτης δευτέρας διαλογής», προειδοποίησε για μία ακόμη φορά ο Τουσκ, ο
οποίος έχει και στο παρελθόν εκφράσει ανοιχτά τις απόψεις του για το Brexit και
τους πολιτικούς που το προωθούν. Στο μεταξύ, η Βρετανία εξακολουθεί να μην
προτείνει υποψήφιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα
τον Δεκέμβριο εφόσον εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η βρετανική
κυβέρνηση απέστειλε επιστολή στη νέα πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν με την οποία την ενημερώνει ότι δεν θα διορίσει Ευρωπαίο επίτροπο
πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου στη Βρετανία.

Δυστυχισμένο δηλώνει το 35% των Βούλγαρων, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή
έρευνα της Eurostat για το 2018.
Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται, επίσης, οι Κροάτες (42%), οι Λιθουανοί
(45%) και οι Ρουμάνοι (46%).
Το 2018, ποσοστό άνω του 62% των πολιτών, ηλικίας άνω των 16 ετών, σε όλες
τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι ήταν ευτυχισμένο
διαρκώς, το 14% τις περισσότερες ημέρες, ενώ το 12% δήλωσε ότι μετά βίας
ένιωθε ευτυχισμένο.
Σε σχέση με το 2013, το ποσοστό των ευτυχισμένων πολιτών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση σημείωσε αύξηση δύο ποσοστιαίων μονάδων.
Στις πρώτες θέσεις των χωρών, όπου οι πολίτες δηλώνουν ευτυχισμένοι, βρίσκονται το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία, αφού τουλάχιστον
τα 3/4 των κατοίκων τους, όπως δηλώνουν, δεν έχουν "συναντηθεί" με τη
δυστυχία. Ακολουθούν το Λουξεμβούργο (ποσοστό 74%), η Ισπανία (72%)και
η Δανία (70%).
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Doing Business:
Πώς η Ελλάδα θα ανεβεί
18 θέσεις στην κατάταξη
Σημαντικά βήματα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδας,
καταγράφει έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας
με τίτλο «Doing Business in the European Union
2020: Ελλάδα, Ιρλανδία και Ιταλία», τονίζοντας
ωστόσο πως οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν
διαφορετικά ρυθμιστικά εμπόδια, ανάλογα με
το πού βρίσκεται η επιχείρησή τους, και αναδεικνύονται ευκαιρίες για τις πόλεις να βελτιωθούν
μαθαίνοντας η μία από την άλλη.
Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας, η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει το
επιχειρηματικό κλίμα της αναπαράγοντας τις
πρακτικές που είχαν επιτυχία σε τοπικό επίπεδο,
δηλαδή εάν η Αθήνα υιοθετούσε τις πρακτικές
των άλλων πόλεων που επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις σε κάθε έναν από τους δείκτες
αξιολόγησης, η συνολική κατάταξη της χώρας
στην φετινή έκθεση Doing Business 2020 θα
προέκυπτε βελτιωμένη κατά 18 θέσεις, ήτοι στην
61η θέση μεταξύ των 190 χώρων που αξιολογήθηκαν.
Τα ευρήματα της έκθεσης σχετικά με την Ελλάδα, τα οποία δημοσιεύτηκαν σήμερα, δείχνουν
ότι οι ελληνικές πόλεις κατατάσσονται ήδη σε
κορυφαίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά στη διαδικασία
σύστασης επιχειρήσεων, καθώς απαιτούνται
μόνο τρία βήματα. Ωστόσο, καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές στις ρυθμιστικές επιδόσεις
για τους άλλους τέσσερις τομείς που αξιολογήθηκαν: τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την
χορήγηση οικοδομικής άδειας, την ηλεκτροδότηση, την καταχώρηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας
και την εκτέλεση συμβάσεων.
Για παράδειγμα, ο χρόνος εκδίκασης μιας εμπορικής διαφοράς στο πρωτοδικείο κυμαίνεται
από έναν χρόνο και οκτώ μήνες στη Θεσσαλονίκη έως κάτι λιγότερο από τέσσερα χρόνια
στην Αθήνα. Οι εργολάβοι στη Λάρισα μπορούν
να λάβουν τις απαραίτητες άδειες για την κατασκευή μιας αποθήκης και τη σύνδεσή της με
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε λιγότερο από
5 μήνες, ενώ οι συνάδελφοί τους στο Ηράκλειο
πρέπει να περιμένουν τον διπλάσιο χρόνο,
σύμφωνα με την έκθεση.
«Η ελληνική κυβέρνηση σημειώνει πρόοδο στις
μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου που
αφορά στην επιχειρηματικότητα. Οι άνισες
επιδόσεις μεταξύ των πόλεων υποδεικνύουν ότι
υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης
για καλύτερα αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα» δήλωσε ο Arup Banerji, Περιφερειακός
Διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ελπίζουμε ότι αυτή η έκθεση θα βοηθήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής
και τους αρμόδιους για την εφαρμογή τους,
ώστε να συντονίσουν τις προσπάθειές τους σε
εθνικό και δημοτικό επίπεδο για τη δημιουργία
ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ανάπτυξη και την αποτελεσματική λειτουργία των
επιχειρήσεων». Από τις έξι πόλεις αναφοράς
στην Ελλάδα - την Αθήνα, την Αλεξανδρούπολη,
το Ηράκλειο, τη Λάρισα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη - καμία δεν υπερέχει και στους πέντε
δείκτες βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση.
Η σύσταση μιας επιχείρησης είναι ευκολότερη
στην Αλεξανδρούπολη και η διαδικασία χορήγησης οικοδομικής άδειας είναι πιο εύκολη στη
Λάρισα. Η Πάτρα κατατάσσεται στην κορυφή
ως προς το ζήτημα της ηλεκτροδότησης και της
καταχώρησης περιουσιακών στοιχείων, αλλά
υπολείπεται όσον αφορά στις διαδικασίες χορήγησης οικοδομικής άδειας και στην εκτέλεση
των συμβάσεων.

Βαριά πρόστιμα

Αυστηροποιείται η διαδικασία
τακτοποίησης αυθαιρέτων
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σνακ για όλους

Ν

έα παράταση έως τα τέλη Ιουνίου 2020 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και
τελευταία για όσα υπάγονται στην κατηγορία 5, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκης, ύστερα από σχετική συνάντηση που είχε το
απόγευμα με τους προέδρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γ. Στασινό,
και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Στρ. Παραδιά.
Όπως ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης, όποιος, έως τότε,
δεν έχει τακτοποιήσει το ακίνητό του, θα καταβάλει 20%
παραπάνω χρήματα για την τακτοποίησή του. Και για
κάθε χρόνο περαιτέρω καθυστερήσεων, θα καταβάλλεται
ένα επιπλέον 5%. Δηλαδή για καθυστέρηση ενός χρόνου, θα καταβάλλεται επιπλέον 25%, δύο χρόνων 30%,
κ.ο.κ.. «Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή είναι δίκαιη και
λειτουργική. Δίκαιη, διότι συνδέει το ύψος των χρημάτων που καταβάλλονται, με την ταχύτητα με την οποία
κάποιος ιδιοκτήτης σπεύδει να τακτοποιήσει το ακίνητό
του. Λειτουργική, διότι το υπουργείο αυτό, τουλάχιστον
στο συγκεκριμένο ζήτημα, παύει να είναι υπουργείο παρατάσεων και γίνεται ένα υπουργείο συνολικής ρύθμισης
για τα αυθαίρετα. Ρύθμιση η οποία δεν είναι αποτέλεσμα
συναλλαγής, αλλά αποτέλεσμα συνεννόησης. Επίσης,
έχει ως βάση το Σύνταγμα και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας» δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης.
Είπε ακόμη, ότι από το τέλος του Ιουνίου και μετά, θα
υπάρξει «σφαιρική και μονιμότερη λύση για το ζήτημα
των αυθαιρέτων», διευκρινίζοντας ότι θα εξακολουθήσει
να υπάρχει η κόκκινη γραμμή του 2011. Ως εκ τούτου, η
διαδικασία αφορά αυθαίρετα που με βάση τους σημερινούς
νόμους, τον νόμο του 2013 και τον νόμο του 2017, έχουν
αναγνωριστεί ως αυθαίρετα και για τα οποία μιλάει έτσι
κι αλλιώς η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Επιπλέον, η τακτοποίηση των αυθαιρέτων από τον Ιούνιο και μετά, θα συνδεθεί με την έκδοση ηλεκτρονικής
ταυτότητας του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Ο υφυπουργός
ΠΕΝ, Δ. Οικονόμου, από την πλευρά του, αναφέρθηκε
στη διπλή ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. Όπως είπε,
για τα κτίρια που κατασκευάζονται από εδώ και πέρα, η
ηλεκτρονική ταυτότητα θα είναι σε επίπεδο κτιρίου. «Αυτό
είναι εύκολο γιατί υπάρχει πλέον μια άδεια συνολική, δεν
υπάρχει καμιά πρακτική δυσκολία ή κάποιο ιδιαίτερο
κόστος για να δηλώνεται με ενιαίο τρόπο όλο το κτίριο»
πρόσθεσε. «Για τα παλαιότερα κτίρια, πάλι στο τέλος θα
καταλήξουμε σε ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ασφαλώς
θα προκύψει κι εκεί, αλλά με μια σταδιακή διαδικασία,
η οποία θα μπορεί να γίνεται κατά διηρημένη ιδιοκτη-

σία. Δηλαδή, όποιος έχει μια διηρημένη ιδιοκτησία και
θέλει να κάνει μια μεταβίβαση ή για κάποιον άλλο λόγο
ενδιαφέρεται να το νοικιάσει ή ο,τιδήποτε, θα μπορεί να
δημιουργήσει ηλεκτρονική ταυτότητα αποκλειστικά της
διηρημένης ιδιοκτησίας του. Σιγά-σιγά θα προστίθενται και
οι υπόλοιπες διηρημένες ιδιοκτησίες και στο τέλος πάλι
θα έχουμε το συνολικό ακίνητο. Ο πρώτος που θα θέλει
να κάνει μια τέτοια ηλεκτρονική ταυτότητα διηρημένης
ιδιοκτησίας, θα πρέπει να δηλώσει και το ποσοστό που
του αντιστοιχεί σε χιλιοστά επί των κοινοχρήστων και αν
υπάρχουν αυθαιρεσίες στα κοινόχρηστα, θα πρέπει να
δηλώσει και τα κοινόχρηστα, δηλαδή να υπάρξουν σχετικά
σχέδια. Αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, δεν υπάρχει κάποια
τέτοια υποχρέωση. Αυτό θα είναι θέμα μιας δήλωσης.
Αν κάποιος σκόπιμα δεν το δηλώσει, θα το βρει μπροστά
του αργότερα». Όπως εξήγησε ο κ. Οικονόμου, σε κάθε
περίπτωση θα απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά, με μία
εξαίρεση για τη στατική επάρκεια, στην περίπτωση της
διηρημένης ιδιοκτησίας, για μια πενταετία. Παραμένει
όμως η υποχρέωση δήλωσης βεβαίωσης τρωτότητας. Αν
η βεβαίωση τρωτότητας αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα
στατικότητας ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς οποιοσδήποτε
θέλει, μπορεί να προχωρήσει και στο επόμενο στάδιο
αμέσως. Αλλά δεν θα είναι υποχρεωτικό εξαρχής, διότι
είναι μια βαριά διαδικασία και σε πολλές περιπτώσεις δεν
είναι απαραίτητη επί της ουσίας από την αρχή.
Ο υφυπουργός τόνισε ότι οι προβλεπόμενοι, από τη σημερινή νομοθεσία, έλεγχοι των δηλώσεων αυθαιρέτων σε
ποσοστό 5% που δεν έχουν ενεργοποιηθεί, θα ενεργοποιηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Θα γίνονται από ιδιώτες ελεγκτές δόμησης και στην περίπτωση που θα εντοπίζονται
αυθαιρεσίες, θα υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις.
Για καλή συνεργασία με το υπουργείο, που οδήγησε «σε
ένα βήμα παραπέρα», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΤΕΕ,
Γ. Στασινός. «Ο συνδυασμός αυτών των μέτρων, θα μας
οδηγήσει να μη θέλει ο κάθε πολίτης και να μην έχει καν
στο μυαλό του κάποιος να χτίζει αυθαίρετο, γιατί θα του
κοστίζει πάρα πολύ ακριβά και δεν θα υπάρχει ούτε μια
περίπτωση να μην τον πιάσουν.

Ο ρόλος της διατροφής είναι καθοριστικός για την πρόληψη του
σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2,
αλλά και για την ρύθμιση του
σακχάρου σε περίπτωση νόσου.
Σύμφωνα με μελέτη σε άτομα
με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου
2, η κορινθιακή σταφίδα (που
αντικατέστησε δύο μικρομερίδες άλλων φρούτων του διαιτολογίου) βοηθά στη ρύθμιση
της διαστολικής (μικρής) πίεσης
αυτών των ατόμων και μάλιστα
χωρίς να διαταράξει τα επίπεδα
σακχάρου νηστείας, όπως θα περιμέναμε λόγω των αυξημένων
σακχάρων που εμπεριέχει η σταφίδα. Κρίνεται, λοιπόν, ασφαλής
και γι’ αυτό το ιδιαίτερο γκρουπ
ασθενών.
Καλό είναι βέβαια εάν αποφασίσετε να τις εντάξετε στο διαιτολόγιό σας και έχετε σακχαρώδη
διαβήτη να συμβουλευτείτε τον
γιατρό που σας παρακολουθεί,
καθώς και τον διαιτολόγο που
σας συμβουλεύει, για να σας
υποδείξει τον καλύτερο τρόπο.
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι
πολύ πρόσφατα δεδομένα αναδεικνύουν την κορινθιακή σταφίδα ως όπλο και κατά της μη
αλκοολικής λιπώδους νόσου του
ήπατος, μιας κατάστασης που
ο λαός αναφέρει ως «λίπος στο
συκώτι».
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Στο Βερολίνο το 1ο
εργοστάσιο ηλεκτρικών
αυτοκινήτων της Tesla
Η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Tesla του Ίλον Μασκ θα κατασκευάσει
στο Βερολίνο το πρώτο εργοστάσιο
της στην Ευρώπη. Την ανακοίνωση
έκανε ο ίδιος, παραλαμβάνοντας την
Τρίτη ένα βραβείο (Golden Steering
Wheel) από τη γερμανική εφημερίδα
«Μπιλντ». Ο Μασκ είπε επίσης ότι
η εταιρεία του θα χτίσει ένα κέντρο
σχεδιασμού και μηχανολογίας στη
γερμανική πρωτεύουσα. Στο βερολινέζικο εργοστάσιο, κοντά στο υπό
κατασκευή νέο αεροδρόμιο της
πόλης, θα παράγονται τα Μοντέλα
3 και Υ της Tesla, σύμφωνα με τους
«Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» και το πρακτορείο Ρόιτερς. Η παραγωγή αναμένεται
να αρχίσει εντός του 2021. Ο Μασκ
είχε εδώ και καιρό δηλώσει ότι η Tesla
θα δημιουργήσει ένα γιγα-εργοστάσιο
στην Ευρώπη (γνωστό ως Gigafactory
4), μετά την επέκταση της στην Κίνα,
όπου έχει αρχίσει ήδη η παραγωγή
του Μοντέλου 3 στη Σαγκάη. «Η
γερμανική μηχανολογία είναι εντυπωσιακή και αυτός είναι εν μέρει ο
λόγος που εγκαθιστούμε το γιγα-εργοστάσιο της Ευρώπης στη Γερμανία»,
ανέφερε ο Μασκ, προσθέτοντας ότι
στη χώρα αυτή έχουν κατασκευασθεί
μερικά από τα καλύτερα αυτοκίνητα
στον κόσμο. Η είσοδος της Tesla στη
Γερμανία είχε ξεκινήσει το 2016 με
την εξαγορά της γερμανικής εταιρείας Grohmann Engineering, που
ειδικεύεται στους βιομηχανικούς
αυτοματισμούς.

Μειώνει στα 100 χλμ/
ώρα τα όρια ταχύτητας
η Ολλανδία
Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε
σήμερα ότι μειώνει το ανώτατο όριο
ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους
στα 100 χλμ/ώρα κατά την διάρκεια
της ημέρας, αντί των 130, μέτρο που
εντάσσεται σε σχέδιο δράσης για την
καταπολέμηση της εκπομπής ρυπογόνων αερίων.
Η κυβέρνηση βρίσκεται εδώ και
μήνες αντιμέτωπη με έντονη δημόσια
συζήτηση σχετικά με τους τρόπους
μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου
του αζώτου, μετά την απόφαση ολλανδικού δικαστηρίου που έκρινε ότι
η μέχρι σήμερα κυβερνητική πολιτική
δεν σέβεται τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το θέμα.
Το νέο όριο ταχύτητας θα τεθεί σε
ισχύ το 2020 και θα είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη μαζί με την Κύπρο.
Τα οχήματα θα έχουν την δυνατότητα
να κινούνται με το σημερινό ανώτατο
όριο των 130 χιλιομέτρων μόνον κατά
την διάρκεια της νύκτας, ανάμεσα
στις 19.00 και τις 06.00.

Πού «σκόνταψαν» πάλι
οι εμπορικές διαπραγματεύσεις
ΗΠΑ- Κίνας

Ο πρόεδρος της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Δ

εν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τότε που η Wall Street κατέρριπτε το ένα ρεκόρ
μετά το άλλο και ένα κλίμα ευφορίας επικρατούσε στις αγορές διεθνώς, χάρη σε
πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Κίνα είναι πολύ κοντά στο να υπογράψουν τη λεγόμενη
«Πρώτη Φάση» της εμπορικής συμφωνίας.

Οι επενδυτές βιάστηκαν και πάλι. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τις διαπραγματεύσεις των δύο μεγαλύτερων
οικονομιών του πλανήτη να έχουν κολλήσει και πάλι. Kανείς
δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα δοθεί τέλος στον
εμπορικό πόλεμο, που εδώ και 16 μήνες ανοίγει βαθιές
πληγές στην παγκόσμια οικονομία. Το νέο μεγάλο αγκάθι,
σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, είναι τα
αγροτικά προϊόντα. Δηλώσεις που είχαν γίνει υπό καθεστώς
ανωνυμίας το τελευταίο διάστημα από διαπραγματευτές
των ΗΠΑ είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν οι
λεπτομέρειες του συγκεκριμένου ζητήματος να μην ενταχθούν στην «Πρώτη Φάση». Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ
φέρεται να είναι ανένδοτος σε αυτό το σημείο. Στο παρελθόν
ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει δημοσίως ότι η
Κίνα έχει συμφωνήσει να αγοράζει αμερικανικό χοιρινό,
σόγια και άλλα αγροτικά προϊόντα αξίας 50 δισ. δολαρίων
ετησίως, για να τον «αδειάσει» η κινεζική πλευρά. Το
Πεκίνο ακόμη και σήμερα αρνείται να συμπεριληφθεί
συγκεκριμένο ποσό στο αρχικό κείμενο της συμφωνίας,
σύμφωνα με τη WSJ που επικαλείται καλά πληροφορη-

μένες πηγές. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φαίνεται να
θέλει με κάθε τρόπο να αποφύγει μία συμφωνία, η οποία θα
φαίνεται ποι ευνοϊκή για τις ΗΠΑ από ό,τι για τη δική του
χώρα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Επίσης επιθυμεί έναν βαθμό
«ευελιξίας» στους όρους, ώστε να μπορεί να αντιδράσει σε
περίπτωση που υπάρξει αιφνίδια κλιμάκωση της έντασης
ή μία απροσδόκητη αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ,
που έχει συνηθίσει να εκπλήσσει- θετικά και αρνητικά.
Επιπλέον οι Κινέζοι αξιωματούχοι αντιστέκονται σθεναρά
στις απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς για έναν ισχυρό
μηχανισμό επιβολής της συμφωνίας, όπως και για αυστηρούς περιορισμούς στη μεταφορά τεχνολογίας εταιρειών,
που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν σε κινεζικό έδαφος. Και τα δύο αυτά ζητήματα θεωρούνται καθοριστικής
σημασίας από τον επιχειρηματικό κόσμο στις ΗΠΑ και ο
Τραμπ δεν θέλει να δείξει ότι υποκύπτει στην Κίνα.
Επισήμως και οι δύο πλευρές δηλώνουν πάντως ότι υπάρχει
κάποια πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Κανείς όμως δεν
εξηγεί πού ακριβώς έχει σημειωθεί και πόσο σημαντική
είναι.

«Η Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη στο μεταναστευτικό»
«Η Ελλάδα και η Ιταλία χρειάζονται περισσότερη βοήθεια από την ΕΕ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
μεταναστευτικού, εκτιμά ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, γράφει στην ιστοσελίδα του ο
γερμανικός ραδιοσταθμός Deutschlandfunk (DLF) και σημειώνει με τίτλο "Ζητούμενο η μεγαλύτερη στήριξη
Ελλάδας και Ιταλίας»: Η κατάσταση στους προσφυγικούς καταυλισμούς στο Αιγαίο είναι καταστροφική, με την
εξέταση των αιτημάτων ασύλου να καθυστερεί υπερβολικά και την επαναπροώθηση μεταναστών χωρίς δικαίωμα
παραμονής να μην λειτουργεί».
Η ιστοσελίδα Zeit Online παρατηρεί: «Η χορήγηση ασύλου σε Ελλάδα και Ιταλία χαρακτηρίζεται από μεγάλες
καθυστερήσεις και ελλείψεις, τονίζεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο εδρεύει στο
Λουξεμβούργο. Η ευρωπαϊκή βοήθεια δεν πετυχαίνει το στόχο της, που είναι να συμβάλλει στην επιτάχυνση της
διαδικασίας χορήγησης ασύλου σε Ιταλία και Ελλάδα, εκτιμούν οι ειδικοί του ευρωπαϊκού θεσμού».
Η Αυστριακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση ORF αναφέρει στον ιστότοπό της: «Στόχος είναι να ενισχυθούν οι προσπάθειες
έτσι ώστε να περιοριστούν οι αποκλίσεις μεταξύ στόχων και αποτελεσμάτων, δηλώνει ο Λέο Μπρίνκατ, αρμόδιος
για την έκθεση και μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με αφορμή την προσφυγική κρίση του 2015 η ΕΕ έθεσε ως στόχο έναν μηχανισμό ανακατανομής προσφύγων έτσι
ώστε να περιοριστεί η πίεση που δέχονται Ελλάδα και Ιταλία. Παρά την αύξηση του προσωπικού η επεξεργασία
αιτήσεων ασύλου και στις δύο χώρες εξακολουθεί να καθυστερεί, ενώ πολλές ελλείψεις παραμένουν».
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Απίστευτο: Ο Ερντογάν
επέστρεψε στον Τραμπ
την επιστολή του
για την τουρκική
εισβολή στη Συρία
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον
Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ότι
επέστρεψε ο ίδιος, ιδιοχείρως, στο συνομιλητή του την επιστολή που του είχε στείλει
ο Τραμπ τον περασμένο μήνα, η οποία περιείχε την προειδοποίηση να μην επιτεθεί στη
βόρεια Συρία, και την οποία ο Ερντογάν είχε
λάβει πριν εισβάλει στη γειτονική του χώρα.
Η επιστολή του Τραμπ είχε ημερομηνία 9
Οκτωβρίου και προειδοποιούσε τον Ερντογάν
να μην αποδειχθεί «νταής» ή «ανόητος».
Μετά το τέλος της χθεσινής συνάντησής
του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ερντογάν δήλωση στην κοινή συνέντευξη τύπου
ότι επέστρεψε την επιστολή στη διάρκεια
της συνάντησης. Ο Τραμπ δεν έδωσε καμία
απάντηση στην ίδια συνέντευξη για το θέμα.
«Η ιστορία θα φερθεί ευνοϊκά σε σας, εάν το
κάνετε αυτό με το σωστό κι ανθρώπινο τρόπο»
έγραφε ο Τραμπ στη συγκεκριμένη επιστολή
προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. «Εάν τα
πράγματα όμως δεν γίνουν σωστά, τότε θα
σας βλέπει πάντα σαν διάβολο», πρόσθετε
στην ίδια επιστολή ο Ντόναλντ Τραμπ.
Αργότερα μέσα στην ίδια εβδομάδα που ο
Ερντογάν παρέλαβε την επιστολή Τραμπ, η
Τουρκία άρχισε την εισβολή της στη βόρεια
Συρία, απωθώντας τους φιλοαμερικανούς
Κούρδους, από μια περιοχή κοντά στα σύνορα
Τουρκίας- Συρίας, αφού ο Τραμπ είχε δώσει
εντολή στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αποσυρθούν από εκείνη την περιοχή.
Οι βουλευτές των ΗΠΑ και στα δυο νομοθετικά σώματα επέκριναν την απόφαση του
Τραμπ, λέγοντας ότι αποτελούσε κατ ουσίαν
το πράσινο φως για την τουρκική επίθεση.
Αμερικανοί βουλευτές έχουν επίσης επικρίνει
την ολοένα και πιο αυταρχική πολιτική που
ακολουθεί ο Ερντογάν στο εσωτερικό της
Τουρκίας. Το Κογκρέσο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα με συντριπτική πλειοψηφία
ένα ψήφισμα καταδίκης της σφαγής των
Αρμενίων από τις δυνάμεις της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας στις αρχές του 20ού αιώνα,
χαρακτηρίζοντας την ως «Γενοκτονία». Αυτό
εξόργισε τον Ερντογάν, ο οποίος απείλησε
να «απαντήσει» με την ακύρωση της επίσκεψης του στις ΗΠΑ, πράγμα που τελικά
δεν συνέβη.
Ωστόσο, η επιστροφή της επιστολής εκ μέρους του Τούρκου προέδρου, δεν ήταν η
μόνη δυσάρεστη στιγμή που ο πρόεδρος της
Τουρκίας επεφύλαξε στον Ντόναλντ Τραμπ
την Τετάρτη.
Στην αρχή της κοινής συνέντευξης Τύπου,
ο Ερντογάν προχώρησε σε ένα μονόλογο
διαρκείας άνω των δέκα λεπτών, λίγο μεγαλύτερη από τις εισαγωγικές παρατηρήσεις
που έκανε ο Τραμπ στην έναρξη της κοινής
συνέντευξης. Όλη αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος έδειχνε νευρικός μπροστά
από το podium από το οποίο απευθυνόταν
στους δημοσιογράφους. Ο Ερντογάν σε αυτό
το λογύδριο παραπονέθηκε για τη συμμαχία
των Αμερικανών με τις κουρδικές δυνάμεις
του βορείου Ιράκ, τις οποίες χαρακτήρισε
«τρομοκρατικές», όπως «τρομοκράτη» χαρακτήρισε και τον Τούρκο κληρικό Φετουλάχ
Γκιουλέν, τον οποίο ο πρόεδρος της Τουρκίας κατηγορεί για υποκίνηση της απόπειρας
πραξικοπήματος το 2016.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Μπακογιάννης:
Σε εφαρμογή σχέδιο
για ασφαλή
και καθαρή Αθήνα
Ασφάλεια, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, καθώς και μία νέα πλατεία
Ομονοίας περιλαμβάνονται στο
ολοκληρωμένο σχέδιο για την Αθήνα
του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο
οποίος υποστήριξε ότι «πρέπει να αλλάξουμε, όχι δεκαετία, αλλά αιώνα».
Ο κ. Μπακογιάννης προανήγγειλε ότι
τους επόμενους μήνες θα διατεθούν
40 εκατ. ευρώ για έργα στα πεζοδρόμια της πόλης και 42 εκατ. ευρώ για
ασφαλτόστρωση μέσω δημοπρασιών.
Παράλληλα, θα τοποθετηθούν τουλάχιστον 150 αισθητήρες σε διαβάσεις
αναπήρων, ώστε εάν σταθμεύουν εκεί
αυτοκίνητα, θα καλείται αυτόματα η
δημοτική αστυνομία.
Όσον αφορά την πλατεία Ομονοίας
σημείωσε ότι θα αποδοθεί στους πολίτες λίγο πριν από τα Χριστούγεννα,
ανακοινώνοντας ριζική αλλαγή του
σχεδίου. «Θα μας γυρίζει πίσω μνήμες που έχουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά χωρίς να κάνει περισσότερες
διευκρίνισες.
«Η Ομόνοια είναι τοπόσημο, ξαναζωντανεύει και πρέπει να τρέξουμε» επισήμανε, σχολιάζοντας ότι η
καθαριότητα δεν θα αλλάξει μόνο με
την αποκομιδή των σκουπιδιών, ενώ
ανέφερε ότι τους επόμενους μήνες
θα ανοίξουν τουλάχιστον 10 ξενοδοχεία στην περιοχή της Ομόνοιας, με
πάνω από 2.000 δωμάτια.
Σε ό,τι αφορά τη δημόσια ασφάλεια
μίλησε για συντονισμένη αντεγκληματική πολιτική, με το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη να έχει
αναλάβει το σκέλος της καταστολής
και το Δήμο την πρόληψη. «Στόχος
είναι να έχουμε μια πόλη ελεύθερη.
Έχουν εκκενωθεί ήδη 10 καταλήψεις,
επιτέλους, δεν πήγαινε άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Το κομμάτι από Ομόνοια και πέρα
ήταν μαύρη τρύπα... Τώρα υπάρχει αστυνόμευση. Ερχόμαστε να
ξεριζώσουμε φαινόμενα που έχουν
δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια»
επισήμανε.
Ο κ. Μπακογιάννης σημείωσε ότι
καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός
συνυπάρχουν με την ασφάλεια. Όπως
διευκρίνισε, γίνονται συντονισμένες
επιχειρήσεις σε 2 -3 πλατείες κάθε
εβδομάδα τόσο στο κέντρο όσο και
στην περιφέρεια του δήμου. Έργα
θα γίνουν επίσης σε Εθνικό Κήπο και
Λυκαβηττό.
Για δε το Πεδίον του Άρεως σημείωσε
ότι έχει ζητήσει από τον περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη να το αποδώσει στον Δήμο Αθηναίων.
Ο κ. Μπακογιάννης ανακοίνωσε
επίσης την πρόσληψη 300 νέων
εργαζομένων και την προμήθεια νέου
εξοπλισμού, όπως 14 μηχανήματα,
πιεστικά πλυστικά για να καθαρίσουν τους δρόμους και τις πλατείες,
συμπληρώνοντας ότι πλένονται για
πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρονιά
οι κάδοι.

Οι αλλαγές στο εμπορικό σήμα
για τα Μακεδονικά προϊόντα

Τ

α αποκαλυπτήρια για το τελικό σήμα – σφραγίδα που θα συνοδεύει τα ελληνικά μακεδονικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές παρουσιάζει σήμερα ο Κυριάκος Μητοστάκης.
Πρόκειται για πρωτοβουλία του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), που εξελίχθηκε τους
τελευταίους μήνες και βρίσκεται, πλέον, σε φάση ολοκλήρωσης.
Το νέο σήμα βασίζεται σε αυτό που είχε παρουσιάσει ως
πρόταση ο ΣΕΒΕ στον κ. Μητσοτάκη και τους άλλους
πολιτικούς και επιχειρηματικούς φορείς της Β. Ελλάδος
στις 22 Οκτωβρίου. Τις τελευταίες 20 ημέρες το σήμα
λαμβάνει την τελική του μορφή, στην οποία ενσωματώνονται παρατηρήσεις των φορέων, αλλά και του υπουργείου
Εξωτερικών. Η συνεργασία ανάμεσα στον ΣΕΒΕ και την
κυβέρνηση είναι καθημερινή και το αποτέλεσμά της θα
αποκαλυφθεί σήμερα. Τα επόμενα στάδια προβλέπουν την
υιοθέτηση του σήματος – σφραγίδα, δηλαδή τη συμφωνία
τόσο για το εικαστικό μέρος, όσο και για το περιεχόμενο, απ' όσο το δυνατό περισσότερους παραγωγικούς και
επιχειρηματικούς φορείς της Β. Ελλάδος, ώστε σύντομα
να κατοχυρωθεί ως ελληνικό στο Γραφείο Διανοητικής
Ιδιοκτησίας στο Αλικάντε.
Αμέσως μετά το σήμα θα είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενη ελληνική επιχείρηση, που θα μπορεί να το
αξιοποιήσει –με βάση ασφαλώς τον κανονισμό που θα
το συνοδεύει- για τη σήμανση των προϊόντων και των
υπηρεσιών της.
Αν και το σήμα – σφραγίδα στην τελική του μορφή παραμένει πιστό στην αρχική ιδέα, υπάρχουν αλλαγές που
επιδιώκουν να είναι αναγνωρίσιμο από τους διεθνείς καταναλωτές και να διεισδύει στις αγορές του κόσμου.
Για το λόγο αυτό βαρύνουσας σημασίας υπήρξαν τα ευρήματα στις μηχανές αναζήτησης, αλλά και η εμπειρία της
Google, όπως την εκφράζει ο Στηβ Βρανάκης, πρώην στέλεχος της εταιρείας και νυν σύμβουλος του Κ. Μητσοτάκη. Με
δεδομένο ότι ο κ. Βρανάκης έχει σημαντική σταδιοδρομία
ως επικεφαλής του Δημιουργικού Εργαστηρίου (Creative
Lab) της Google σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
και ρόλος του είναι –μεταξύ άλλων- να συμβάλει στο rebranding της Ελλάδας στο εξωτερικό σε συνεργασία με
το Υπ. Εξωτερικών και το Enterprise Greece, θεωρείται
το απολύτως κατάλληλο πρόσωπο για να συμμετάσχει
στη διαδικασία ολοκλήρωσης του διεθνούς σήματος για
τα μακεδονικά προϊόντα.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τελικό σήμα που θα παρουσιαστεί σήμερα από τον πρωθυπουργό, το οποίο στην ουσία
βρίσκεται υπό διαμόρφωση μέχρι την τελευταία στιγμή,
πιθανότατα θα έχει τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά:
Πρώτον, στο κέντρο του σήματος θα δεσπόζει ένα μεγάλο

«Μ», ένα γράμμα που υπάρχει σε όλες σχεδόν τις γλώσσες
και η χώρα μας δεν θα ήθελε επουδενί να «χαρίσει» στα
Σκόπια. Στην αρχική πρόταση του ΣΕΒΕ στο κέντρο του
σήματος υπήρχε το «μ», ένα ελληνικό γράμμα, το οποίο
όμως είναι παγκόσμιο σύμβολο μέσω των μαθηματικών.
Μόνο που το «Μ» έχει το πλεονέκτημα να είναι γενικότερο
και πολύ πιο αναγνωρίσιμο σε όλα τα πεδία.
Δεύτερον, το σύνθημα του σήματος φαίνεται ότι θα είναι
«Macedonia. The Greek Great Land». Υπενθυμίζεται ότι
στην αρχική πρόταση η φράση ήταν «Macedonia. The
Divine Great Land», παραπέμποντας στους Θεούς του
Ολύμπου και την αρχαία ελληνική μυθολογία. Κι εδώ όμως
ο νόμος της... Google φαίνεται να επικρατεί, αφού η λέξη
Greek παραπέμπει ευθέως σε όλα τα μήκη και πλάτη της
Γης στην Ελλάδα και τους Έλληνες.
Τρίτον, θα έχει δύο χρώματα, το άσπρο και το μπλε.
Το ζητούμενο για το λογότυπο είναι να παραπέμπει σε
κάτι αμιγώς ελληνικό και αναγνωρίσιμο, χωρίς αυτό να
συνδέεται με πολιτικές παραμέτρους.
Σε εικαστικό επίπεδο οφείλει να είναι ευανάγνωστο, λιτό,
ευέλικτο, πρωτότυπο, διαχρονικό, χωρίς να προσδιορίζει
άμεσα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Από τεχνική άποψη δεν πρέπει να περιορίζεται, ούτε να περιορίζει τη μέθοδο
εκτύπωσης, ούτε να την επιβαρύνει οικονομικά, γι' αυτό
χρησιμοποιήθηκε μόνο το μπλε χρώμα, που παραπέμπει
στην ελληνικότητα. Πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται
ακόμη και σε πολύ μικρές διαστάσεις και να παραμένει
αναγνωρίσιμο, αλλά ταυτόχρονα και διακριτικό. Θα συνοδεύει το όνομα και την εικόνα του κάθε μακεδονικού
brand, οπότε πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αξίες του και
να του προσδίδει το κύρος που αρμόζει.
Ο αγώνας του ΣΕΒΕ για την όσο το δυνατόν ταχύτερη
ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη δημιουργία και την
κατοχύρωση για τα ελληνικά μακεδονικά προϊόντα ενός
διακριτού σήματος – σφραγίδα, αντικατοπτρίζει πλήρως
την αγωνία των Ελλήνων εξαγωγέων.
Πρόκειται για ένα πρόσθετο όπλο στην εμπορική μάχη την
οποία δίνουν καθημερινλά στις διεθνείς αγορές αντιμετωπίζοντας τους επιχειρηματίες της γειτονικής χώρας. Μια μάχη
που –όπως λένε οι ίδιοι- μετά την συμφωνία των Πρεσπών
και την επίσημη ονοματοδοσία της γειτονικής χώρας ως
Βόρεια Μακεδονία, έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο.

Βενετία: Θα κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και φυσικής καταστροφής
Η Βενετία, που εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από τη δεύτερη μεγαλύτερη πλημμυρίδα στην ιστορία της που
την έπληξε την Τρίτη, προετοιμάζεται και για νέα επεισόδια του ίδιου φαινομένου, την ώρα που η κυβέρνηση της
Ιταλίας αναμένεται να κηρύξει την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικής καταστροφής.
Οι περίπου 50.000 κάτοικοι του κέντρου της Βενετίας, η οποία έχει κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας
της Unesco, ξύπνησαν σήμερα υπό τον ήχο σειρήνων. Τα νερά στην πόλη ανέβηκαν στο τρίτο επίπεδο, ένα λιγότερο
από την Τρίτη το απόγευμα όταν η πλημμυρίδα έφτασε τα 184 εκατοστά, το μεγαλύτερο επίπεδο από τον Νοέμβριο
του 1966, όταν είχε φτάσει τα 194 εκατοστά.
Ακόμη ένα επεισόδιο πλημμυρίδας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 10:50 (τοπική ώρα, 11:50 ώρα Ελλάδας), το
οποίο όμως δεν ξεπέρασε τα 125 εκατοστά, με τον επόμενο σημαντικό συναγερμό να αναμένεται αύριο Παρασκευή
στις 11:20 τοπική ώρα, όταν τα νερά αναμένεται να φτάσουν τα 140 εκατοστά, σύμφωνα με το Κέντρο Παρακολούθησης Παλίρροιας της Βενετίας. Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε που μετέβη στη Βενετία, συμμετείχε σε
συνεδρίαση της νομαρχίας για την αντιμετώπιση της κρίση και στη συνέχεια επισκέφθηκε καταστήματα της πόλης,
την οποία επισκέπτονται 36 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, το 90% των οποίων είναι αλλοδαποί.
Οι αρχές εκτιμούν το κόστος των ζημιών από το φαινόμενο της Τρίτης σε «πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ»
και προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα, αν και πολλά μουσεία και σχολεία παραμένουν κλειστά.
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Φρουζής
στην προανακριτική
για Novartis:
Την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ
ο τζίρος της εταιρείας
είχε αλματώδη αύξηση
Με ένταση ξεκίνησε η δεύτερη κατάθεση του
Κωνσταντίνου Φρουζή στην προανακρατική
για τη σκευωρία Novartis καθώς οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησαν να διακόψουν την
εισαγωγική του τοποθέτηση και να ξεκινήσει
ο γύρος των ερωτήσεων.
« Ήδη τρεις φορές επιδιώξατε να μη μιλήσει.
Αφήστε τον» αντέδρασε η ΝΔ.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ Φρουζής επανήλθε στην συνάντηση που είχε με την κυρία
Τουλουπάκη τον Μάιο του 2018 λέγοντας πως
«ήταν ξεκάθαρο από την αρχή της κουβέντας
γιατί δεν έχω κληθεί έως σήμερα να καταθέσω. Η κυρία Τουλουπάκη δεν εννοούσε να
καταθέσω αυτά που ήξερα αλλά ζητούσε να
πω αυτά που η ίδια ήθελε».
Σε άλλο σημείο φέρεται να είπε πως την
συνάντηση του Μαΐου επιβεβαιώνει και δημοσίευμα της Γιάννας Παπαδάκου τον Ιούλιο
του ίδιου έτους.
Επίσης ο κ Φρουζής αποκάλυψε ότι έχει
πραγματοποιήσει συναντήσεις με στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ πριν το 2015 ακόμα και στα
γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.
Ο Κωνσταντίνος Φρουζής φέρεται να είπε ότι
«με τον Σταθάκη συναντήθηκα τρεις φορές,
συναντήθηκα με το τμήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ το αρμόδιο για
την υγεία, πήγα και στην Κουμουνδούρου και
συναντήθηκα αρκετές φορές με τον Ξανθό».
Ο πρώην επικεφαλής της Novartis φέρεται
να έχει πει στα μέλη της προανακριτικής ότι
«τους είδα πριν το νομοσχέδιο για τη φαρμακευτική δαπάνη (σ.σ. μείωση δαπάνης
κατά 50% από την τότε κυβέρνηση Σαμαρά).
« Ήμουν με καμιά 10αρια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Γι' αυτό καταψήφισε ο
ΣΥΡΙΖΑ, ήμασταν χαρούμενοι που καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο» φέρεται να είπε
ακόμα ο κ. Φρουζής.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κωνσταντίνος
Φρουζής είπε ότι συναντήθηκε με τον κ.
Τσίπρα και τον κ. Παππά επισημαίνοντας
ότι «δεν είναι ένοχο να τους δω, και τον
Φίλη έχω συναντήσει στην Αυγή, και τον
Δραγασάκη και τον Χουντή». Ειδικά για τον
Αλέξη Τσίπρα ο κ. Φρουζής φέρεται να είπε
ότι συναντήθηκε μαζί του πριν την ψήφιση
του νομοσχεδίου που μείωνε τις τιμές των
φαρμάκων προσθέτονας ότι ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ έδωσε και συνέντευξη τύπου για
το θέμα.
Ο πρώην επικεφαλής της Novartis υποστήριξε ότι η νομοθεσία της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ επέτρεψε την αύξηση της τιμής
των φαρμάκων δηλώνοντας «για τα πρωτότυπα φάρμακα ήταν ευνοϊκό το πλαίσιο
επί ΣΥΡΙΖΑ, όχι επί Σαμαρά». Φέρεται να
υποστήριξε ακόμα ότι δεν υπήρχε ταχεία
αποπληρωμή οφειλών στη Novartis και να
προσθέτει ότι «το 2014 ο τζίρος μας ήταν 330
εκατ. ευρώ, ενώ από το 2015 εως το 2019, επί
ΣΥΡΙΖΑ, είχε αλματώδη αύξηση στα 400420 εκατ. ευρώ».
Ερωτώμενος σχετικά με το αν είχε συναντήσεις με τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που αρχικά
είχαν εμπλακεί στην υπόθεση Novartis, ο κ.
Φρουζής σχολίασε ότι τους Δημητρη Αβραμοπολου, Ευαγγελο Βενιζελο και Γιώργο
Κουτρουμανη δεν τους έχει δει ποτέ του.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Επεκτείνει το δίκτυο
καταστημάτων της
στην Ελλάδα η Jumbo
Στη Μυτιλήνη, μετά το πρόσφατο
στην Κατερίνη, αναμένεται να λειτουργήσει το επόμενο κατάστημα της
Jumbo. Όπως ανέφερε η διοίκηση της
εταιρείας κατά την πρόσφατη γενική
συνέλευση των μετόχων, η επέκταση
της αλυσίδας στη Μυτιλήνη (όπου ήδη
διέθετε παρουσία μέσω συνεργάτη)
εντάσσεται το πλάνο ανάπτυξης στην
Ελλάδα, το οποίο πλέον έχει κατεβάσει "ταχύτητα" καθώς επιταχύνεται
η ανάπτυξη δικτύου στη Ρουμανία.
Το νέο κατάστημα ακολουθεί τη
δημιουργία νέου σημείου πώλησης
στην Κατερίνη που βρίσκεται ήδη σε
λειτουργία.
Στην εγχώρια αγορά η αλυσίδα διαθέτει ήδη δίκτυο 52 καταστημάτων.
Το business plan του Ομίλου προβλέπει πως στην Ελλάδα (όπως και
στην Κύπρο και στην Βουλγαρία) θα
πραγματοποιείται η προσθήκη ενός
καταστήματος ανά διετία. Η διοίκηση έχει εξηγήσει πως στην παρούσα
φάση το δίκτυο φυσικών καταστημάτων καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς
και πως "ταβάνι" αποτελούν τα 55
σημεία πώλησης.
Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί βάρος
στην περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-jumbo).
Με βάση τα τελευταία παρουσίαση
της εταιρείας (Οκτώβριος 2019), στην
Ελλάδα πραγματοποιείται το 62% των
πωλήσεων του ομίλου και προέρχεται
το 55% της προ φόρων κερδοφορίας.
"Τρέχει" η Ρουμανία
Στον αντίποδα, εδώ και μερικά χρόνια
το βάρος της ανάπτυξης έχει πέσει
στη Ρουμανία.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της
Jumbo, Απόστολος Βακάκης, η
πορεία ανάπτυξης της αλυσίδας της
Ρουμανίας αποτέλεσε έκπληξη για
την εταιρεία. Σήμερα από τη ρουμανική αγορά προέρχεται το 16% των
εσόδων και το 20% των προ φόρων
κερδών, με τα ποσοστά να αυξάνονται
σταθερά.
Σύμφωνα με το business plan, το
δίκτυο στη Ρουμανία αναμένεται να
φτάσει τουλάχιστον 22 καταστήματα
την επόμενη τετραετία, με απώτερο
στόχο το δίκτυο της Ρουμανίας να
φθάσει σταδιακά αυτό της Ελλάδας.
Σήμερα η Jumbo διαθέτει 13 καταστήματα σε λειτουργία, με το 14ο
υπερκατάστημα, επιφάνειας 14.000
τ.μ., να ανοίγει τις πόρτες του μέσα
στο μήνα.
Θα λειτουργήσει στο Brasov, ενώ
μέχρι το τέλος του 2020 θα λειτουργήσει ένα ακόμη, επιφάνειας 12.000
τ.μ. στην Κραϊόβα. Στο ίδιο συγκρότημα θα στεγαστούν επίσης αποθήκες
και υπηρεσίες για την e-jumbo της
Ρουμανίας (33.000 τ.μ. περίπου),
project που ήδη έχει ξεκινήσει να
υλοποιείται για να λειτουργήσει στα
τέλη του 2020.
Η Jumbo έχει την τελευταία 5ετία
μεταβάλλει το επιχειρηματικό της
μοντέλο, αλλαγή που έχει ήδη αποτυπωθεί στα ενισχυμένα οικονομικά
αποτελέσματά της.

Έκθεση από το ΙΟΒΕ:

Οι καταθέσεις των Ελλήνων
στο εξωτερικό

Ο

ι Ελληνες αγαπούν τα μετρητά και κάνουν «πρωταθλητισμό» στην Ευρώπη, αφού
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της κινητής περιουσίας τους σε μετρητά.

Το ποσοστό αυτό μάλιστα αγγίζει το 10,4%, έναντι μέσου
όρου μόλις 2,4% στην Ευρώπη, ενώ αν αθροιστούν και
οι τραπεζικές καταθέσεις τότε το σύνολο της περιουσίας
σε ρευστό αγγίζει το 64,4%., έναντι 31,3% κατά μέσο όρο
στην ΕΕ.
Εξίσου δημοφιλής πρακτική για τους Ελληνες ιδίως κατά
την κρίση είναι να κρύβουν χρήματα κάτω από το στρώμα.
Συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρει πως από τα 56,3 δισ.
μόνο τα 31,2 βρίσκονται σε καταθέσεις στο εξωτερικό, τα
υπόλοιπα 25 βρίσκονται κρυμμένα σε «ασφαλή καταφύγια»
Η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων
εκτός χώρας κορυφώθηκε το 2012 όταν τα συνολικά ΧΠΕ
στο εξωτερικό ανήλθαν σε 88,9 δις. ευρώ (52 δις. ευρώ
καταθέσεις).
Επίσης στα «εκτός Ελλάδος» υπάρχουν τοποθετήσεις σε
ομόλογα και μετοχές περί τα 24 δισ. ευρώ.
Η μελέτη παρουσιάστηκε την Τρίτη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, και αναφέρει πως οι Έλληνες διατηρούν το 64,7%
των χρηματοπιστωτικών τους περιουσιακών τους στοιχείων
σε μετρητά, καταθέσεις και... κρυμένα. Αντίστοιχα ο μέσος
όρος των χωρών της ΕΕ είναι μόνο στο 31,3%.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νικόλαος
Βέττας, στη δική του θεώρηση των εξελίξεων, επεσήμανε
μεταξύ των άλλων ότι: «Η οριστική έξοδος από την κρίση

και η ανάκαμψη του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα απαιτούν σημαντικές νέες επενδύσεις. Το 2018, οι επενδύσεις σε
σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου στην Ελλάδα υποχώρησαν
σε μόλις 11,1% του ΑΕΠ, από 21%-26% πριν το 2009 και
έναντι 21,0% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη.
Για την κάλυψη του επενδυτικού κενού που έχει η χώρα,
το οποίο εκτιμάται κατά μέσο όρο σε 2,6% του ετήσιου
ΑΕΠ (σωρευτικά περί τα 94 δισ. ευρώ) για την περίοδο
2000-2018, αναγκαία είναι η πληρέστερη επιστράτευση
των εγχώριων αποταμιευτικών πόρων.
Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης των επενδύσεων
πρέπει να προέλθει από εγχώριες αποταμιεύσεις, αλλιώς
επιβαρύνεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το ισοζύγιο βελτιώθηκε σε σύγκριση με τα προ-κρίσης επίπεδα
(από -15,1% του ΑΕΠ το 2008 σε -2,9% του ΑΕΠ το 2018),
ωστόσο παραμένει ελλειμματικό, σε αντίθεση με τον μέσο
όρο της Ευρωζώνης (2,1%).
Επομένως, ο διαθέσιμος χώρος για χρηματοδότηση επενδύσεων από ξένες αποταμιεύσεις χωρίς να επιστρέψει η
χώρα σε υπερβολικά ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα
της ανάκαμψης, είναι σχετικά περιορισμένος. Η εγχώρια
αποταμίευση δημιουργεί απαραίτητο χώρο για επενδύσεις
και βιώσιμο εξωτερικό ισοζύγιο».

ΣΕΒ: Στις ρυθμίσεις χρεών πάει το πλεόνασμα των νοικοκυριών
Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ωστόσο η κατανάλωση και η
αποταμίευση μειώθηκαν.
Η εξέλιξη ερμηνεύεται ως προσπάθεια των νοικοκυριών να διακανονίσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία, μέσω του συστήματος των 120 δόσεων και των διευκολύνσεων που ισχύουν για τα υπερχρεωμένα στις τράπεζες νοικοκυριά με στεγαστικά δάνεια, χρησιμοποιώντας πόρους που, σε διαφορετική περίπτωση,
θα ενίσχυαν την ιδιωτική κατανάλωση.
Αυτά επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων στο οποίο
υποστηρίζει ακόμη ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε σαφή φάση δυναμικής επανεκκίνησης, ωστόσο οι
τάσεις που διαμορφώνονται είναι μεικτές.
Η διεθνής συγκυρία και η πορεία της οικονομίας
«Παρά την βελτίωση του μίγματος της οικονομικής πολιτικής μετά την πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή, η διεθνής
οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο έχουν αρχίσει να επιβραδύνονται», τονίζει ο Σύνδεσμος και προσθέτει: «Επίσης, παρά την τεράστια άνοδο των επιχειρηματικών προσδοκιών και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, και παρά
τη δραματική βελτίωση στην αγορά ελληνικών ομολόγων, αλλά και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας κατά μια βαθμίδα από Β+ σε ΒΒ- από την Standard & Poor's, η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής,
καθώς οι συνθήκες ρευστότητας, αν και βελτιούμενες, δρουν ακόμη περιοριστικά.
Οι αναληφθείσες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, οι επερχόμενες φοροελαφρύνσεις φυσικών και νομικών προσώπων, η αναμενόμενη εξυγίανση των
τραπεζικών ισολογισμών, μέσω του σχεδίου «Ηρακλής» για την τιτλοποίηση μέρους των δανείων σε καθυστέρηση
με εγγύηση του δημοσίου και τη μεταφορά τους εκτός χαρτοφυλακίου τραπεζών, συνιστούν φιλοαναπτυξιακές
πρωτοβουλίες με ισχυρό αποτύπωμα.
Επίσης, η καλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών το 2019, καθώς και ο υπό κατάθεση προϋπολογισμός του 2020
που διασφαλίζει τη δημοσιονομική πειθαρχία, αν και δρα περιοριστικά στην ζήτηση, και η αναμενόμενη πρόωρη
εξόφληση μέρους των υψηλού κόστους δανείων του ΔΝΤ από την ελληνική κυβέρνηση, δημιουργούν αναμφίβολα
συνθήκες εδραιούμενης οικονομικής σταθερότητας, και επέκτασης της οικονομίας από την πλευρά της προσφοράς».
Ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου ο ρυθμός ανόδου της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να ενισχυθεί
το 2ο εξάμηνο του 2019, δεδομένης της μεγάλης βελτίωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Τονίζεται, τέλος,
ότι πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως πχ. με το πρόσφατο αναπτυξιακό
νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που ψηφίσθηκε στη Βουλή και το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε
προς ψήφιση, αναμένεται να προάγουν την οικονομική δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, χρειάζεται να συνεχιστούν
με τόλμη και αποφασιστικότητα.
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Νέα έκθεση: Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση
στα ελληνικά hotspot
H διαχείριση του μεταναστευτικού σε Ελλάδα
και Ιταλία δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους
της, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσω της οποίας
οι ελεγκτές της ΕΕ απευθύνουν έκκληση για
«εντατικοποίηση» της δράσης της ΕΕ ώστε
να αντιμετωπιστούν οι αποκλίσεις.
Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, «τα προγράμματα μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν πέτυχαν τις τιμές- στόχο που είχαν
τεθεί, ενώ ο κύριος στόχος τους, η ελάττωση
της πίεσης που ασκείται στην Ελλάδα και την
Ιταλία, επιτεύχθηκε μόνο μερικώς».
Επιπλέον, «παρά την αύξηση των ικανοτήτων
διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου στις δύο
χώρες, οι διαδικασίες παραμένουν εξαιρετικά
χρονοβόρες και εξακολουθούν να εμφανίζουν
σημεία συμφόρησης, ενώ τα ποσοστά επιστροφής παράτυπων μεταναστών παραμένουν χαμηλά και η διαδικασία της επιστροφής
προβληματική σε ολόκληρη την ΕΕ».
«Παρότι ανταποκρινόταν στις ανάγκες, η
διαχείριση της μετανάστευσης από πλευράς
της ΕΕ στην Ελλάδα και την Ιταλία δεν έχει
αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της»
δήλωσε ο Λέο Μπρινκάτ, μέλος του ΕΕΣ και
αρμόδιος για την έκθεση. «Είναι καιρός να
εντατικοποιηθεί η δράση ώστε να αντιμετωπιστούν οι αποκλίσεις μεταξύ στόχων και
αποτελεσμάτων», τόνισε.
Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση σημειώνει ότι
έναντι 160.000 μεταναστών που ήταν η αρχική τιμή-στόχος, οι χώρες της ΕΕ δεσμεύθηκαν νομικά να μετεγκαταστήσουν 98.256.
Εντούτοις, τελικώς μετεγκαταστάθηκαν μόλις
34.705 (21.999 από την Ελλάδα και 12.706 από
την Ιταλία). Κατά την εκτίμηση των ελεγκτών,
οι χαμηλές επιδόσεις των προγραμμάτων
μετεγκατάστασης οφείλονται κυρίως στο
πολύ μικρό ποσοστό των δυνάμει επιλέξιμων
για μετεγκατάσταση μεταναστών, καθώς
οι αρχές αμφότερων των χωρών αρχικώς
αδυνατούσαν να εντοπίσουν το σύνολο των
δυνητικών υποψήφιων και να τους προσανατολίσουν επιτυχώς προς την κατεύθυνση της αίτησης μετεγκατάστασης. Από τη
στιγμή που οι μετανάστες εντάσσονταν σε
πρόγραμμα μετεγκατάστασης, οι προσπάθειες τελεσφορούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό.
Παρ' όλα αυτά, οι ελεγκτές εντόπισαν σειρά
επιχειρησιακών αδυναμιών στη διαδικασία
μετεγκατάστασης.
Επιπλέον, για το ΕΕΣ, οι διαδικασίες καταγραφής και λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων των μεταναστών βελτιώθηκαν σημαντικά, ωστόσο η κατάσταση στα ελληνικά
hotspots παραμένει «ιδιαίτερα κρίσιμη»,
ιδίως όσον αφορά τη δυναμικότητά τους και
την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Υποστήριξης συνέχισαν, όπως σημειώνεται στην έκθεση, «να μαστίζονται από την
έλλειψη εθνικών εμπειρογνωμόνων, ενώ ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής (Frontex) είχε διαθέσει
περισσότερο προσωπικό από το αναγκαίο
στα ιταλικά hotspots, τα οποία διαπιστώθηκε
ότι ήταν άδεια ή σχεδόν άδεια».
Όσον αφορά την Ελλάδα, ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει ότι «η αυξημένη ικανότητα
διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου εξακολουθούσε να μην επαρκεί για την εκκαθάριση
του αυξανόμενου όγκου των εκκρεμών υποθέσεων». Η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016
είχε «σημαντικό αντίκτυπο στις αφίξεις».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ' αριθμ. 276/2019 διατάξεως της Ειρηνοδίκης Αθηνών (Διαδικασία
Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Αγγελικής Κωστοπούλου, εγκρίθηκε η τροποποίηση
στο καταστατικό του σωματείου με την
επωνυμία «ΑΙΘΙΟΠΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» που εδρεύει
στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νομίμως,
ειδικότερα δε το άρθρο 1, σύμφωνα με
το από 12.5.19 τροποποιημένο καταστατικό του.
Αθήνα, 14-11-2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών Χριστίνας Κ. Πέρρου,
πληρεξούσιας δικηγόρου της Σωτηρίας
Κίνγκ, θυγατέρος Σπυρίδωνος Κονδύλη,

συζύγου Τόμας Κίνγκ, κατοίκου Αλίμου
Αττικής, οδός Λοχαγού Χρονοπούλου αρ.
16, με ΑΦΜ 046122948 επιδόθηκε για
λογαριασμό του Τόμας Κίνγκ του Μπέρναντ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός
Αγησιλάου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα,
ακριβές αντίγραφο της από 21.10.2019
αγωγής της πρώτης κατά του δευτέρου,
που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Γαμικές Διαφορές) και
με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος της
με τον εναγόμενο λόγω διετούς διάστασης σύμφωνα με το εδ. γ’ του άρθρου
1439 ΑΚ, με την παρά πόδας αυτής
πράξη κατάθεσης δικογράφου της κα.
Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου,
με Είδος Δικογράφου: Αγωγή με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης: 94439/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 8338/2019 και
χρονολογία κατάθεσης την 31η.10.2019
και με την παράλληλη πράξη ορισμού
συζήτησης της ιδίας Γραμματέως με την
οποία ορίζεται ως ημερομηνία συζήτησης
η 5η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ
[ Κ.Α.Υ.Φ. ]

Αριθμ. πρωτ.: 2750
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0: 37/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών -(Κ.Α.Υ.Φ) στον
Κορυδαλλό - προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των αρτοκλιβάνων του
αρτοποιείου και της κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς των αρτοσκευασμάτων του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ.
Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 90 του Ν.4412/2016.
Αυτή καθορίζεται για τα υγρά καύσιμα ως το μεγαλύτερ ο ποσο στό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) επί τ ης εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, όπως
αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται η έδρα της Κ. Α. Υ. Φ.
Ανάλυση προϋπολογισμού προμήθειας (ενδεικτική)
C.p.v

ΕΙΔΟΣ

09134200-9

πετρέλαιο
κίνησης

ΜΜ
Λίτρα

			

Ποσότητα ενδεικτική

Δαπάνη σε €

83.500

94.355,00€

Φ.Π.Α.24%

22.645,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(συμπ/νων κρατήσεων & φ.π.α 24%)

117.000,00 €

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
από την γεωργική χρήση έτους 2019-2020 των ΚΕΚ με ΑΔΑ: Ρ7ΨΨΩ-Ξ13.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr. και έχει πάρει τον α/α 81851 ΕΣΗΔΗΣ
• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών
20-11-2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00.
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι :
09-12-2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.
• Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
13-12-2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει
η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν
νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των
άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του
ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, χωρίς καμία αλλαγή για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
• Η εγγύηση συμμετοχή ς στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)
επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ ήτοι: (1.887,00) €
• Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε
τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας προ ΦΠΑ ήτοι:(4.718,00)€
• Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά
• Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το γραφείο
προμηθειών του Ανοικτού Καταστήματος Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ) επί της οδού Νικηφορίδη 2 στο Κορυδαλλό,
Ταχ. Κωδ: 181 10 , αρμόδιος υπάλληλος κ. Δανιήλ Γεώργιος
τηλέφωνο: 210 4964068
fax: ({}): 210 4972917 ,
e-mail: promκayf@otenet.gr
Κορυδαλλός 13 Νοεμβρίου 2019
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρίνα Μπούκη

και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του
Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο 6 και
στην αίθουσα 6, Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, Πινάκιο: Α2
(ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 30. Καλείται δε ο εναγόμενος να παραστεί κατά
τη συζήτηση της ως άνω αγωγής όταν
και όπου ορίζεται για να λάβει γνώση
και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Για την
επίδοση της αγωγής αυτής συντάχθηκε
η υπ’ αριθ. 1526Β/12.11.2019 Έκθεσή
Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Νίκης Δ.
Μπινιάρη.
Αθήνα, 14.11.2019
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 10.009Β΄/14-11-2019
έκθεση επίδοσης εμού της Δικ. Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών,
Κωνσταντίνας Δ. Ψαρομπά, κατοίκου
Αθηνών (Λάμπρου Κατσώνη, αρ. 40),
επεδόθη στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για τον Ανδρέα ΜΠΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
του Ιωάννη και της Αναστασίας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φλωρίνης,
αριθμός 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 13/11/2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ,
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «Τράπεζα Εurobank
Ergasias Aνώνυμη Εταιρεία» και τον
διακριτικό τίτλο «Εurobank Ergasias»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος,
αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με
Α.Φ.Μ.: 094014250, κατά του δευτέρου,
απευθυνόμενη προς την Συμβολαιογράφο Αθηνών, Θηρεσία ΔΑΛΛΑ - ΠΟΛΥΖΩΗ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα,
οδός Χαριλάου Τρικούπη, αρ.7α, ως αρχειοφύλακα της τέως Συμβολαιογράφου
Αθηνών, κας Φωτεινής Παπακώστα, ως
επί του πλειστηριασμού υπάλληλου ή τον
νόμιμο αναπληρωτή της, σε περίπτωση
που αυτή εμποδίζεται, κοινοποιούμενη
και προς την επισπεύδουσα ανώνυμη
τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK»,
η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40, με Α.Φ.Μ.: 094014249 και
εκπροσωπείται νόμιμα, επ’ ονόματι και
για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με Α.Φ.Μ.: 800715056, σύμφωνα με την οποία αναγγέλλει η ως άνω
τράπεζα την απαίτησή της, με τη ρητή
επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της
και δη κάθε άλλης απαιτήσεώς της από
την ως άνω, ή άλλες αιτίες και ζητά να
καταταγεί στον συνταχθησόμενο πίνακα
ως εγχειρόγραφοι δανειστές και να πληρωθεί από το εκπλειστηρίασμα που θα
επιτευχθεί για την ως άνω αναγγελλόμενη απαίτησή της συμπεριλαμβανομένων
και των τόκων μέχρι την τελεσιδικία του
συνταχθησομένου πίνακα κατάταξης,
που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
(206.643,94€).
Κωνσταντίνα Δ. Ψαρομπά
ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αριθμό 44/2019
Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου
(Τακτική Διαδικασία), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της με ΓΑΚ: 3973/2018 και
με ΕΑΚ: 62/2018 έκθεσης κατάθεσης
Αγωγής (πράξη κατάθεσης της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ιλίου) και από
12/11/2018, του ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής
αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως
οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά
της εναγομένης κ. Ζαχαρένιας ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ του Γεωργίου, πρώην κατοίκου
Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 160 και ήδη
αγνώστου διαμονής και με την οποία
το ανωτέρω Δικαστήριο, σύμφωνα με το

διατακτικό της υποχρεώνει τα κάτωθι: 1)
Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2) Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό
των 150,00 ευρώ, 3) Δέχεται την ένδικη
Αγωγή, 4) Υποχρεώνει την εναγόμενη
να καταβάλει στο ενάγον Ν.Π.Δ.Δ. το
ποσό των 9.652,92 ευρώ, με το νόμιμο
τόκο από την επομένη της ημέρας επίδοσης της από 07/02/2014 εξώδικης
ειδοποίησης και πρόσκλησης, ήτοι από
τις 08/02/2014 μέχρι την ολοσχερή τους
εξόφληση, 5) Κηρύσσει την απόφαση
προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη, 6)
Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τη
δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, την
οποία ορίζει σε 500 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη
δημόσια συνεδρίαση και στο ακροατήριό
του στο Ίλιον στις 14/08/2019. Κάτω δε
αυτής υπάρχει η από 04/11/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως άνω ενάγοντος
Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ιωάννη Λ. Καραδήμα, με
την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η
παραπάνω Απόφαση στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες η
εναγόμενη κ. Ζαχαρένια ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
του Γεωργίου, πρώην κάτοικος Αγίων
Αναργύρων Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 160 και ήδη αγνώστου
διαμονής. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών για την ανωτέρω εναγόμενη, ως
προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 5936Β΄/05-
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11-2019 εκθέσεως επιδόσεως εμού του
ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου,
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες.
Αθήνα 05/11/2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αριθμό 25/2019
Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου
(Διαδικασία Μικροδιαφορών), η οποία
εκδόθηκε κατόπιν της με ΓΑΚ: 3976/2018
και με ΕΑΚ: 68/2018 έκθεσης κατάθεσης
Αγωγής (πράξη κατάθεσης της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ιλίου) και από
12/11/2018, του ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής
αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως
οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά του εναγομένου κ. Ιωάννη ΦΡΑΡΟΥ του Γρηγορίου, πρώην κατοίκου Πετρούπολης
Αττικής, οδός Ομήρου αριθμ. 19 και ήδη
αγνώστου διαμονής και με την οποία το
ανωτέρω Δικαστήριο, σύμφωνα με το
διατακτικό της υποχρεώνει τα κάτωθι:
1) Δικάζει ερήμην του εναγομένου, 2)
Ορίζει το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 150,00 ευρώ, 3) Δέχεται την ένδικη Αγωγή, 4) Υποχρεώνει

τον εναγόμενο να καταβάλει στο ενάγον
Ν.Π.Δ.Δ. το ποσό των 483,30 ευρώ, με
το νόμιμο τόκο από την 20/06/2014 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, 5) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή
ως προς την παραπάνω καταψηφιστική
της διάταξη, 6) Επιβάλλει σε βάρος του
εναγομένου τη δικαστική δαπάνη του
ενάγοντος, την οποία ορίζει σε 200 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση
και στο ακροατήριό του στο Ίλιον στις
15/04/2019. Κάτω δε αυτής υπάρχει η
από 04/11/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως
άνω ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ιωάννη Λ.
Καραδήμα, με την οποία παραγγέλλει να
επιδοθεί η παραπάνω Απόφαση στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να
λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες
ο εναγόμενος κ. Ιωάννης ΦΡΑΡΟΣ του
Γρηγορίου, πρώην κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ομήρου αριθμ. 19 και
ήδη αγνώστου διαμονής. Το ανωτέρω
έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για τον ανωτέρω
εναγόμενο, ως προκύπτει εκ της υπ’
αριθμ. 5935Β΄/05-11-2019 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα
το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα
Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 05/11/2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ
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Επαναλειτουργεί
το ιστορικό κτήριο
του Χατζηκυριάκειου
Ιδρύματος
Τα έργα που πραγματοποιούνται για την
ανακατασκευή του Χατζηκυριάκειου
Ιδρύματος, επιθεώρησε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης,
παρουσία του δημάρχου Πειραιά Γιάννη
Μώραλη και άλλων περιφερειακών
συμβούλων. Σύμφωνα, μάλιστα, με την
τελευταία ενημέρωση των μηχανικών
και των υπολοίπων υπευθύνων, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε
περίπου έναν χρόνο.
Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί από το
υπουργείο Πολιτισμού ως «Έργο Τέχνης
και Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο».
Το ορφανοτροφείο θηλέων που κατασκευάστηκε το 1889, και έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα δέκα ομορφότερα
κτήρια της Ελλάδας, είχε υποστεί
φθορές από τον σεισμό του 1999 και
κρίθηκε αναγκαία η εκκένωσή του.
Έκτοτε, τα κορίτσια και οι υπεύθυνοι του
ορφανοτροφείου, μένουν σε λυόμενα
κοντέινερ, τα οποία βρίσκονται στον
προαύλιο χώρο του Ιδρύματος.
Σήμερα, 70 και πλέον κορίτσια διαφόρων ηλικιών μένουν υπό την φροντίδα
των υπευθύνων του Ιδρύματος αλλά και
την αμέριστη βοήθεια δεκάδων εθελοντών, ενώ μετά και την επισκευή των
ζημιών, αλλά και ορισμένες παρεμβάσεις, εκτιμάται ότι το Ίδρυμα, θα μπορεί
να φιλοξενεί 100 συνολικά κορίτσια.
H διαδικασία αναστήλωσης του κεντρικού κτηρίου μετά από μακρόχρονη
προσπάθεια των μελών του Δ.Σ., έχει
ενταχθεί από την Περιφέρεια Αττικής
στο ΕΣΠΑ και εκτελείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιά.
Σκοπός του έργου είναι η στατική
ενίσχυση και η αρχιτεκτονική αποκατάσταση του κεντρικού κτηρίου χωρίς,
όμως, να επηρεαστούν τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά. Με την ολοκλήρωση
των εργασιών, που αναμένεται έως το
τέλος του 2020, θα παραδοθεί λειτουργικό και ασφαλές για να συνεχίσει το
έργο του.

ΤΑΙΠΕΔ:

Οι σοβαρές εκκρεμότητες
σε Ελληνικό και Εγνατία Οδό

Ε

κτός από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) που έγιναν τρεις, στη συνέχεια
έγιναν έξι, ενώ ο τελικός αριθμός τους παραμένει άγνωστος, για να ολοκληρωθεί η
συμφωνία παραχώρησης του Ελληνικού εκκρεμεί ακόμα η μετεγκατάσταση ορισμένων ιδιωτών από το ακίνητο!

Από το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιοποίησης
(ADP) του ΤΑΙΠΕΔ προκύπτει πως για την ολοκλήρωση της
συμφωνίας με την Lamda Development ώστε η τελευταία
να πληρώσει και την πρώτη δόση του τιμήματος των 900
εκατ. ευρώ εκκρεμεί και η διανομή δικαιωμάτων κυριότητας
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ επί της έκτασης
καθώς και η μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων από
το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνικό ΑΕ.
Από το ADP αποκαλύπτεται το βουνό εκκρεμοτήτων προκειμένου να προχωρήσει ο διαγωνισμός παραχώρησης της
Εγνατίας Οδού, αν και το ΤΑΙΠΕΔ έχει ορίσει ως ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών την 21η Φεβρουαρίου 2020. Στην αγορά θεωρούν, πάντως, πως είτε θα
δοθεί νέα παράταση, είτε θα κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός
καθώς οι εκκρεμότητες είναι δύσκολο να έχουν καλυφθεί
μέχρι τότε, ενώ και η κυβέρνηση έχει αλλάξει στρατηγική
για την πολιτική των διοδίων. Είναι χαρακτηριστικό πως στις
εκκρεμότητες για την Εγνατία Οδό η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ
περιλαμβάνει και «την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής
πολιτικής, η οποία έχει εγκριθεί από την DG MOVE με
ανατίμηση των τιμών διοδίων από €0,03/km σε €0,05/km»
ενώ η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως το κόστος θα μείνει
στα 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο καθώς ο οδικός άξονας δεν
προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες (από βενζινάδικα
μέχρι ΣΕΑ) ώστε να δικαιολογεί την αύξηση στα 0,06 ευρώ
ανά χιλιόμετρο.
Πάντως, οι όμιλοι που έχουν περάσει στο τελικό στάδιο
έλαβαν πρόσφατα το τρίτο σχέδιο της Σύμβασης Παραχώρησης. Είναι, όμως, άγνωστο ποιες παραδοχές για το
κόστος των διοδίων θα περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο
με βάση το οποίο θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές.
Στις εκκρεμότητες περιλαμβάνονται, εκτός από τις ΚΥΑ
για την έναρξη λειτουργίας των διοδίων σε Ωραιόκαστρο,
Ασπροβάλτα και Στρυμωνικό (ήδη η εκδόθηκε ΚΥΑ για τους
δύο πρώτους σταθμούς), σειρά ζητημάτων. Για παράδειγμα
εκκρεμούν «αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
για ορισμένα σημεία του Αυτοκινητόδρομου, οι οποίες
έχουν λήξει ή αναμένεται να λήξουν». Η Διοικητική Αρχή
Σηράγγων πρέπει "να επιβεβαιώσει τις κατασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των σηράγγων
χωρίς περιορισμούς επικίνδυνων φορτίων. Επίσης, πρέπει

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

να προχωρεί αμελλητί στην αδειοδότηση του συνόλου των
σηράγγων (απεριόριστη ή εκτός επικίνδυνων φορτίων κατά
περίπτωση)".
Εκκρεμεί, επίσης, ο καθορισμός όλων των απαιτούμενων
ενεργειών ή/και κατασκευαστικών εργασιών, και προσδιορισμός του κόστους αυτών, που απαιτούνται για την
αποκατάσταση των γεφυρών όπως και η οριστική επίλυση
του ζητήματος των εκκρεμών συμβάσεων υλοποίησης ΣΕΑ
Ελευθεροχωρίου, Ωραιοκάστρου, Αρδανίου και Σώστη που
παραμένουν ανενεργές από το 2011. Στις εκκρεμότητες
περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες ενέργειες για την
ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για
τις επικείμενες εργασίες που περιγράφονται στην Σύμβαση
Παραχώρησης και ειδικά για την αναβάθμιση των κάθετων
αξόνων καθώς και η «απελευθέρωση των εσόδων της Εγνατίας Οδού από το υφιστάμενο υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Ενέχυρο, πριν από την κατακύρωση του Διαγωνισμού
του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε ο Αυτοκινητόδρομος να μεταβιβαστεί
ελεύθερος στον Παραχωρησιούχο».
Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, η διοίκηση του
ΤΑΙΠΕΔ υπόσχεται πως θα προχωρήσει σε νέους διαγωνισμούς είτε για την πρόσληψη συμβούλων, είτε για την
αναζήτηση επενδυτών. Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται
πως θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το ακίνητο της
πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου αν και
εκκρεμεί το προεδρικό διάταγμα για το ειδικό χωροταξικό
σχέδιο (ΕΣΧΑΔΑ).
Για τα δέκα περιφερειακά λιμάνια στο ΤΑΙΠΕΔ επισημαίνουν πως εκκρεμεί η τροποποίηση του νόμου που ψήφισε
στις αρχές του χρόνου η προηγούμενη κυβέρνηση ώστε
«να καλύπτει τις εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης
παραχώρησης, δηλαδή μέσω: (α) υποπαραχώρησης δραστηριοτήτων, ή (β) ολικής παραχώρησης δραστηριοτήτων, για
κάθε Οργανισμό Λιμένα». Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε
μόνο υποπαραχωρήσεις. Εκκρεμεί, επίσης, η «προτεραιοποίηση λιμένων και έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών
από το ΤΑΙΠΕΔ, «με βάση τις εναλλακτικές προτάσεις
αξιοποίησης τους». Το Ταμείο ανέθεσε τον Σεπτέμβριο
2019 στους Συμβούλους του έργου, την εκπόνηση μελέτης διερεύνησης μεταξύ τριών εναλλακτικών προτάσεων
αξιοποίησης».

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Η Ελλάδα στο top 10
των ιδανικών χωρών
για συνταξιούχους

Η Ευρώπη είναι μία ήπειρος που αναμφίβολα γηράσκει. Ποιες χώρες της είναι όμως
φιλόξενες στους συνταξιούχους και ποιες
όχι; Έρευνα της Blacktower Financial
Management για τους ιδανικούς προορισμούς για όσους συνταξιοδοτούνται θέλει
στην κορυφή την Ισπανία, αλλά και αρκετά
υψηλά, στην όγδοη θέση την Ελλάδα. Όλες
οι χώρες του Νότου, αλλά και εκείνες με
ισχυρό κοινωνκό φιγουράρουν σε καλές
θέσεις.
Η έρευνα αφορά 40 ευρωπαϊκές χώρες
και για την τελική κατάταξη οι ειδικοί της
Blactower έλαβαν υπόψη αλλά και το κόστος ζωής, το προσδόκιμο όριο ζωής, τις
τιμές κατοικιών, το συνολικό πληθυσμό των
συνταξιούχων, τις κλιματικές συνθήκες, την
ποιότητα του περιβάλλοντος ακόμη και τα
ποσοστά εγκληματικότητας.
H Iσπανία κατακτά την κορυφή αποσπώντας υψηλές βαθμολογίες σε όλα τα παραπάνω, με την έκθεση να επισημαίνει ότι η
χώρα προσελκύει εκατομμύρια συνταξιούχους κάθε χρόνο και από άλλες χώρες.
Ο καλός καιρός, το ποιοτικό φαγητό και η
φιλική διάθεση των ντόπιων καθιστά την
Ισπανία ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να βρουν ένα καταφύγιο για τα «χρυσά
χρόνια» της ζωής τους. Ακολουθούν η Φινλανδία και η Ιταλία, ενώ την πρώτη πεντάδα
συμπληρώνουν η Σλοβενία και η Ολλανδία.
Στην έκτη θέση συναντάμε την Πορτογαλία,
στην 7η Γερμανία και ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα τη χώρα μας. Την πρώτη δεκάδα
συμπληρώνουν Δανία και Αυστρία.
Η Ελλάδα συγκεντρώνει 3,33 βαθμούς έναντι 3,58 της πρώτης Ισπανίας. Έχει αρκετά
υψηλό προσδόκιμο όριο ζωής, ενώ πόντους
της δίνουν επίσης ο καλός καιρός και η
φυσική ομορφιά. Το κόστος ζωής δεν είναι
στα πλεονεκτήματά της.
Η Ισλανδία ξεχωρίζει ως πιο οικονομική
χώρα για στέγαση, ενώ διαθέτει επίσης
πολύ χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας
και εντυπωσιακά τοπία για χαλάρωση. Το
κύριο χαρακτηριστικό της Ιταλίας από την
άλλη είναι ότι έχει το υψηλότερο ποσοστό
πολιτών άνω των 65, κάτι που σημαίνει ότι οι
συνταξιούχοι που θα την επιλέξουν θα έχουν
γύρω τους ανθρώπους παρόμοιας ηλικίας,
ενώ φημίζεται επίσης για την κουζίνα της
και τον καλό καιρό της.

