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Κλείνει το γραφείο
του ΔΝΤ στην Αθήνα
«Δεν ήταν πάντοτε εύκολη η
σχέση με το Ταμείο αλλά
νομίζω συμφωνούμε σε
ορισμένα σημαντικά θέματα,
όπως η ανάγκη μείωσης των
πρωτογενών πλεονασμάτων το 2021, και θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για τις
δημόσιες τοποθετήσεις και την υποστήριξή
σας σε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο
πρωθυπουργός αμέσως μετά την συνάντησή
του με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ
Kristalina Georgieva, στην Ουάσιγκτον. Οπως
είπε, «πιστεύω έχει έρθει το πλήρωμα του
χρόνου να γίνει αυτή η συζήτηση με τους
εταίρους μας στην Ευρωζώνη. Είμαστε μία
αξιόπιστη κυβέρνηση, υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις, βρισκόμαστε σ’ ένα περιβάλλον
χαμηλών επιτοκίων, το κόστος δανεισμού μας
είναι χαμηλότερο από της Ιταλίας. Δεν
υπάρχει κανένας λόγος να περιοριζόμαστε
από αυτά τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.
Προσβλέπουμε, λοιπόν, σε ένα εντελώς νέο
κεφάλαιο στη σχέση μας, μία σχέση θετικής
συνεργασίας. Επίσης χαιρετίζω την κοινή
απόφασή μας να κλείσουμε το γραφείο του
ΔΝΤ στην Αθήνα τους επόμενους μήνες και
να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, αλλά ως
χώρα που έχει εξέλθει από αυτό το αυστηρό
πλαίσιο επιτήρησης από το ΔΝΤ».

Πιερρακάκης: Αυτόματα
στο μαιευτήριο η δήλωση
γέννησης ενός παιδιού
Εντός του Φεβρουαρίου
απλοποιείται η διαδικασία της
δήλωσης της γέννησης ενός
παιδιού. Με μία μόνο ενέργεια
του γονέα στο μαιευτήριο, θα
ενημερώνονται όλα τα μητρώα, όπως
ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης το πρωί της Τετάρτης. Μιλώντας στους
δημοσιογράφους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη
Ντσούνο στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον
ΣΚΑΙ, ο Υπουργός είπε ότι η διαδικασία θα
ψηφιστεί στη Βουλή μαζί με το σχέδιο νόμου
για το επίδομα παιδιού κι ότι αναμένεται τα
νοσοκομεία της χώρας να είναι έτοιμα εντός
του Φεβρουαρίου προκειμένου να μπορούν
να υποδέχονται τις δηλώσεις. «Σήμερα όταν
γεννιέται ένα παιδί, πρέπει να πας σε πάρα
πολλά γκισέ. Στο ισόγειο του μαιευτηρίου, στα
ΚΕΠ για να πάρεις ΑΜΚΑ, στο ληξιαρχείο,
στο ταμείο του πατέρα ή της μητέρας, ενώ
τώρα έχουμε προσθέσει στην εξίσωση και τον
ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Όλα αυτά θα
διεκπεραιώνονται αυτόματα στο μαιευτήριο,
με μία και μόνο δήλωση, κι αυτό θα ξεκινήσει
μέσα στο Φεβρουάριο», δήλωσε.

ΤτΕ

Χατζηδάκης

Μητσοτάκης

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Νοέμβριο
του 2019, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο
του συνόλου των νέων καταθέσεων όσο και
το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων. Το
περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στις 4,15
εκατοστιαίες μονάδες.

Στα έντονα καιρικά φαινόμενα, το πεπαλαιωμένο δίκτυο και την έλλειψη επενδύσεων εστίασε
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στις αιτίες που προκάλεσαν τα έντονα προβλήματα
ηλεκτροδότησης.

Με θερμά λόγια αναφέρθηκε για την Ελλάδα
ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώπιον των δημοσιογράφων, κατά την υποδοχή
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Λευκό Οίκο.
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ΕΕ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 4% ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ

Νέοι κανόνες για την προστασία
των καταναλωτών
Τ
ην έναρξη ισχύος των νέων ενωσιακών κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, στο
πλαίσιο της νέας συμφωνίας για τους
καταναλωτές, χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη βελτίωση της επιβολής και στον εκσυγχρονισμό των ισχυόντων ενωσιακών κανόνων προστασίας των καταναλωτών,
σύμφωνα με τις ψηφιακές εξελίξεις,
αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής.
H Βιέρα Γιούροβα, Αντιπρόεδρος για
θέματα Αξιών και Διαφάνειας, δήλωσε
σχετικά:
«Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν την
προστασία των καταναλωτών στον ψηφιακό κόσμο, προστασία την οποία
δικαιούνται. Επίσης, η ΕΕ λέει ΟΧΙ
στην πώληση προϊόντων ως πανομοιότυπων σε διάφορα κράτη μέλη, στην
περίπτωση που αυτό σαφέστατα δεν
ισχύει. Όμως οι νέοι αυτοί κανόνες δεν
θα προστατεύσουν τους καταναλωτές
από τους αδίστακτους εμπόρους και
από τους επιτήδειους του διαδικτύου,
παρά μόνο αν εφαρμοστούν στην πράξη. Παροτρύνω όλα τα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν την εφαρμογή των νέων
κανόνων χωρίς καθυστέρηση».
Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ
Ρεντέρς, προσέθεσε τα εξής:
«Σήμερα [σ.σ. προχθές] απευθύνουμε
αυστηρή προειδοποίηση στους εμπόρους ότι θα πρέπει να τηρούν και να
μην παρακάμπτουν τους κανόνες. Εάν
μια εταιρεία παραβιάσει σε μεγάλη
κλίμακα τους ενωσιακούς κανόνες για
τους καταναλωτές, μπορεί να έρθει

αντιμέτωπη με υψηλό πρόστιμο, ύψους
τουλάχιστον 4 % του ετήσιου κύκλου
εργασιών της. Αυτό θα αποτελεί μια
επαρκώς αποτρεπτική και αποτελεσματική κύρωση για την παρεμπόδιση
της απάτης εκ μέρους των ανέντιμων
εμπόρων. Χαιρετίζω αυτή τη νέα νομοθεσία, η οποία θέτει πραγματικά
ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας των
καταναλωτών».
Οι νέοι κανόνες, μεταξύ άλλων, θα διασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις

επιγραμμικές αγορές. Θα καταστεί
σαφέστερο το κατά πόσον τα προϊόντα
πωλούνται από έμπορο ή από ιδιώτη
και θα απαγορευτεί η υποβολή ψευδών
αξιολογήσεων και κριτικών. Επιπλέον,
οι πωλητές δεν θα μπορούν να διαφημίζουν ψευδείς μειώσεις τιμών και οι
ιστότοποι σύγκρισης τιμών θα πρέπει
να ενημερώνουν τους καταναλωτές για
τα κριτήρια κατάταξης.
Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν επίσης τα δικαιώματα των καταναλωτών

εξασφαλίζοντας αποζημίωση για τα
θύματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και επιβάλλοντας κυρώσεις σε
περιπτώσεις «καταστάσεων ομαδικής
ζημίας» που επηρεάζουν τους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ. Τώρα, τα
κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους
δύο έτη για να μεταφέρουν την οδηγία
στην εθνική τους νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσουν ισχυρότερα
μέτρα προστασίας των καταναλωτών
στην ΕΕ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Φοιτητικό επίδομα:
Λήγει η προθεσμία για
το μηνιαίο βοήθημα
ύψους έως 380 ευρώ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Λίγες ημέρες απομένουν για την εκπνοή
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για
το φοιτητικό επίδομα από το Ιδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας - Φοιτητικού Επιδόματος ΙΚΥ ανέρχεται σε
200 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον
τόπο κύριας κατοικίας τους και 380
ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός
του τόπου της κύριας κατοικίας τους.
Το ΙΚΥ ανακοίνωσε ότι λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων για το φοιτητικό
επίδομα αποφασίστηκε η παράταση
«για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 10-1-2020 και
ώρα 15.00».
Με τον τρόπο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι
για το φοιτητικό επίδομα μπορούν:
α) να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας
ή και
β) να προβούν στη διόρθωση στοιχείων
της ήδη υποβληθείσας αιτήσεως τους
Η πλατφόρμα υποβολής αίτησης για το
φοιτητικό επίδομα βρίσκεται σε αυτόν
τον σύνδεσμο του υπουργείου Παιδείας.
Ως δικαιούχος του φοιτητικού επιδόματος λογίζεται ένας εκ των γονέων που
θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής -κάτι
που ισχύει και στην περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων.
Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο
ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε
ετών, ή δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή
φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.
Απαραίτητα κριτήρια για τη λήψη του
φοιτητικού επιδόματος είναι τα εξής:
α) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του
προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει
τα 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά
3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,
πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό
ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή
τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο
εισόδημα του φορολογούμενου, της
συζύγου του και των τέκνων που τον
βαρύνουν, από κάθε πηγή.
β) Ο αιτών/ούσα φοιτητικού επιδόματος πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη
οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη
άλλη της κύριας κατοικίας του, στην
οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης
κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι
σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες εντός
του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο
αιτείται το επίδομα.
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ΤτΕ: Μειώνεται το κόστος
των εταιρικών δανείων ως 1 εκατ.

Σ

χεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Νοέμβριο του 2019, τόσο το μέσο σταθμισμένο
επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων
δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στις 4,15 εκατοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, το μέσο
σταθμισμένο επιτόκιο του
συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν
αμετάβλητο στο 0,19%.
Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας
ημέρας από νοικοκυριά
και επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,09%
και 0,15% αντίστοιχα. Το
μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη
διάρκεια έως 1 έτος από
νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,36% από 0,39%
τον προηγούμενο μήνα.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν
αμετάβλητο στο 4,34%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων
χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει
τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και
τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,51%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε
κατά 40 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,69%. Το
μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο
επιτόκιο μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,84%.

E-mail: iho@otenet.gr

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια
μειώθηκε κατά 8 μονάδες
βάσης και διαμορφώθηκε
στο 4,70%. Το αντίστοιχο
επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε
σχεδόν αμετάβλητο στο
6,73%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με
συγκεκριμένη διάρκεια
και κυμαινόμενο επιτόκιο
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,46%, το Νοέμβριο του 2019, ενώ το
ποσό των νέων δανείων
μειώθηκε σε 564 εκατ.
ευρώ έναντι 625 εκατ. ευρώ κατά τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης
με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε
στο 3,78%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων διαμορφώθηκε σε 210 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2019 έναντι
214 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος
του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια
μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης
στο 4,75%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 3,64%, ενώ για δάνεια άνω
του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,33%.

Αυξημένες 15%
οι αφίξεις επιβατών
κρουαζιέρας το 2019

Σημαντική άνοδο σημείωσαν οι αφίξεις
κρουαζιέρας το 2019 σε σχέση με το 2018.
Σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) οι αφίξεις
κρουαζιερόπλοιων σε 43 λιμάνια της χώρας
ανήλθαν το 2019 στις 3.899 (από 3.410 το
2018), σημειώνοντας άνοδο 14,34% και οι
αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας ανήλθαν στις
5.537.500 (από 4.788.642 το 2018), σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 15,64%.
Το Λιμάνι του Πειραιά συνεχίζει να διατηρεί
την πρώτη θέση στους προορισμούς για 10η
συνεχή χρονιά, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική άνοδο ως προς τις απο/επιβιβάσεις
επιβατών (σσ homeporting), από 354.398 το
2018 σε 410.512 το 2019, ποσοστό αύξησης
15,83%.
Στα λιμάνια που σημειώθηκε σημαντική
αύξηση είναι της Σαντορίνης, της Σούδας
(Χανίων), της Ρόδου, του Αγ. Νικολάου Κρήτης και της Κεφαλλονιάς-Ιθάκης.
Στο λιμάνι του Πειραιά το 2019 αφίχθησαν
622 κρουαζιερόπλοια με 1.098.091 επιβάτες, έναντι 524 κρουαζιερόπλοια το 2018 με
961.632 επιβάτες. Στη Σαντορίνη αφίχθησαν
592 κρουαζιερόπλοια με 980.771 επιβάτες
έναντι 474 κρουαζιερόπλοια το 2018 και
749.286 επιβάτες. Στη Μύκονο αφίχθησαν
το 2019, 550 κρουαζιερόπλοια με 784.490
επιβάτες έναντι 484 κρουαζιερόπλοια το 2018
με 702.256 επιβάτες.
Στη Σούδα Χανίων το 2019 αφίχθησαν 132
κρουαζιερόπλοια με 265.956 επιβάτες, έναντι 78 κρουαζιερόπλοια με 139.944 το 2018.
Επίσης στη Ρόδο αφίχθησαν 258 κρουαζιερόπλοια με 308.194 επιβάτες το 2019 έναντι 210
κρουαζιερόπλοια με 237.808 επιβάτες το 2018.

Στην κορυφαία θέση των χρηματιστηριακών
εταιρειών η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ το 2019

Υπόθεση Λαβίδα-Νίκα: Ενοχος δηλώνει
ο Μπράιαν Κόεν της Goldman Sachs

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά (ελληνικών και ξένων) κατέκτησε, για πρώτη
φορά στην ιστορία της, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ το 2019.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το μερίδιο αγοράς της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ έφθασε στο 17,13% επί του συνόλου των συναλλαγών, με την
αθροιστική αξία των συναλλαγών των χρεογράφων να ανέρχεται στο ποσό των
5,607 δισ.ευρώ.
Η εταιρεία ήταν για το σύνολο του 2019 η πρώτη επιλογή των ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις συναλλαγές τους
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Eurobank Equities
με μερίδιο 15,30% και στην τρίτη θέση η Euroxx Χρηματιστηριακή με μερίδιο
13,93% επί του συνόλου των συναλλαγών.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας των στελεχών
της εταιρείας, σε συνδυασμό με την στήριξη που της παρέχει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς. Οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν συμβάλει στην σταθερά ανοδική
πορεία της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και στη σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς
της, από το 10,06% το 2017 στο 15,8% το 2018 και στο 17,13% το 2019.

Ένοχος για εσωτερική πληροφόρηση δήλωσε το πρώην στέλεχος της
Goldman Sachs, Mπράιαν Κόεν, στη δίκη για την υπόθεση στην οποία
εμπλέκονται οι Τηλέμαχος Λαβίδας και Γιώργος Nίκας.
Όπως μεταδίδει το Reuters, ο κ. Κόεν δήλωσε ένοχος στην κατηγορία της
συνωμοσίας για τέλεση χρηματιστηριακής απάτης.
Είναι ο πρώτος από τους έξι κατηγορούμενους που δηλώνει ένοχος.
Οι εισαγγελείς υποστήριξαν πως ο κ. Κόεν, ο οποίος εργαζόταν για την
Goldman στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, έδωσε πληροφορίες σε trader
στην Ελβετία σχετικά με εξαγορές εταιρειών από το 2015 ως το 2017 με
αντάλλαγμα μετρητά και άλλα οφέλη.
Όπως τόνισαν, προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του χρησιμοποιώντας προπληρωμένα τηλέφωνα και λαμβάνοντας χρήματα αυτοπροσώπως.
Ο κ. Κόεν είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης πέντε ετών.
Οι εισαγγελείς σημείωσαν ακόμα ότι ο κ. Λαβίδας, έδωσε ιδιωτικές πληροφορίες στον κ. Νίκα για την Ariad Pharmaceuticals στην οποία μέλος
του Δ.Σ. ήταν ο πατέρας του Αθανάσιος Λαβίδας.
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H ύστατη ευκαιρία
για τη ΛAPKO
H ΛAPKO θα σωθεί και θα πουληθεί. Σ’ αυτό
στοχεύει η κυβέρνηση, έχοντας επιλέξει
οριστικά την καθόλου εύκολη πάντως λύση της
εκκαθάρισης εν λειτουργία, όπως συνέβη με
την EΛBO και άλλες προβληματικές εταιρίες
με μεγαλομέτοχο το Δημόσιο και την αναζήτηση στη συνέχεια ιδιώτη επενδυτή για το υγιές
κομμάτι του ενεργητικού της. «Mέτωπο» στο
οποίο φαίνεται πως υπάρχουν κάποιες θετικές
ενδείξεις.
Πράγματι, η ΛAPKO βρίσκεται πλέον μία
«ανάσα» από την υπαγωγή της στο παραπάνω
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, με τη διαδικασία να μπαίνει μπροστά το πολύ αρχές Φεβρουαρίου, -και αφού προηγήθηκε διάλογος και με
τους εργαζόμενους που πάντως διαφωνούν-,
μετά από 10 τουλάχιστον χαμένα χρόνια από
την πιο σημαντική προσπάθεια ιδιωτικοποίησής
της, που όμως «ναυάγησε» εν μέσω διαρκούς
αναβλητικότητας λόγω αρχικά εκλογών και εν
συνεχεία μνημονίων, κρίσης και άλλων «προτεραιοτήτων» που επικράτησαν.
Aλλά και 5 χρόνια, από την ώρα που το σχέδιο
του 2014 για τη σωτηρία της μέσω «σπασίματος» σε δυο κομμάτια και πώλησης, το οποίο
προέβλεπε και δέσμευση της Kομισιόν για
διαγραφή των κρατικών ενισχύσεων, «πάγωσε»
μόλις βγήκε ο ΣYPIZA στην κυβέρνηση. Aυτό
το «μοντέλο» επιστρατεύεται και σήμερα ως
ύστατη προσπάθεια διάσωσης και πώλησης της
ΛAPKO, καθώς αν συνεχίσει στο δρόμο που
πορεύτηκε ως τώρα, η οριστική χρεοκοπία είναι
μονόδρομος, αφού τα χρέη της ξεπερνούν τα
600 εκ. ευρώ.
Eπιβαρύνοντας υπέρμετρα το ελληνικό Δημόσιο που με συνεχείς «ενέσεις» προσπαθεί να
κρατήσει στη ζωή μια προβληματική εταιρία
- επιτομή όπου «διασταυρώθηκαν» για χρόνια
σε μια καταστρεπτική «συνταγή» κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση, κρατική ολιγωρία,
μικροκομματικές σκοπιμότητες, ανεξέλεγκτο
κόστος παραγωγής και λειτουργίας προκλητικά
πολλαπλάσιο των εσόδων της, και μάλιστα στην
περίοδο βαθύτατης κρίσης.
Έτσι, τώρα ακολουθεί ο διορισμός εκκαθαριστή μετά από αίτημα που θα υποβάλουν στο
Eφετείο είτε το Δημόσιο, είτε πιστωτές που
εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Tο Eφετείο θα ορίσει τη
δικάσιμο τέσσερις ημέρες από την υποβολή της
αίτησης και στη συνέχεια το «παιχνίδι» περνάει
στα χέρια του ειδικού εκκαθαριστή που μπορεί
να αποφασίσει την πώληση ή εκμίσθωση των
περιουσιακών στοιχείων μέσω διαγωνισμών.
Θα καταφέρει, όμως, η ΛAPKO να πωληθεί;
Aυτό είναι το κρίσιμο «στοίχημα», αλλά και ερώτημα επί του οποίου η κυβέρνηση «μεταδίδει»
τα τελευταία 24ωρα συγκρατημένη αισιοδοξία.
Tο σχέδιο περιλαμβάνει τη διάσπαση της εταιρίας σε τρία «κομμάτια».
Στο πρώτο θα μεταφερθούν όλα τα χρέη και οι
υποχρεώσεις της υφιστάμενης ΛAPKO και στα
άλλα δύο τα assets της που θα βγουν χωριστά
προς πώληση. Aφενός του μεταλλουργικού
εργοστασίου της Λάρυμνας και του 40% των
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του μεταλλείου
στον Άγιο Iωάννη (κοίτασμα λατερίτη).
Aφετέρου των ορυχείων και των δικαιωμάτων
εξόρυξης λατερίτη σε Eύβοια, Kαστοριά και
Kοζάνη. H διαδικασία αυτή είναι «κλειδί» για
τη διάσωση της πολύπαθης σιδηρονικελοβιομηχανίας, καθώς με την εκκαθάριση οι νέοι
επενδυτές θα απαλλαγούν τουλάχιστον από την
υποχρέωση επιστροφής των 136 εκατ. ευρώ που
έχει καταλογίσει η Kομισιόν στη ΛAPKO, έναντι
παλαιότερων κρατικών ενισχύσεων.

Χατζηδάκης: Κακοκαιρία και
πεπαλαιωμένο δίκτυο έπληξαν
την ηλεκτροδότηση
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η συχνή χρήση
κάνναβης αυξάνει
τον κίνδυνο
εγκεφαλικού
στους νέους

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.

Σ

τα έντονα καιρικά φαινόμενα, το πεπαλαιωμένο δίκτυο και την έλλειψη επενδύσεων
εστίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στις αιτίες που προκάλεσαν τα έντονα προβλήματα ηλεκτροδότησης.

«Πρώτον, όταν έχουμε κακοκαιρία προφανώς παντού,
σε όλον τον κόσμο, έχουμε προβλήματα. Στην Ελλάδα
επίσης το 90% του δικτύου είναι εναέριο και ως εκ τούτου
αυτός είναι ένας παράγοντας επιβάρυνσης. Δεύτερον, ο
ΔΕΔΔΗΕ έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια μέσα σε
αντίξοες συνθήκες και αυτό δεν πρέπει να υποτιμάται.
Τρίτον, είναι προφανές ότι όταν δεν επενδύεις επί χρόνια
και αφήνεις μια επιχείρηση να απαξιώνεται, τελικά έχεις
και τέτοιου είδους προβλήματα».
Παράλληλα ευχαρίστησε το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ
για την υπερπροσπάθεια, σημειώνοντας:
«Ο ΔΕΔΔΗΕ έκανε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, είχε
και έχει κινητοποιήσει 230 συνεργεία και 30 συνεργαζόμενες εργολαβικές εταιρείες με συνολικό αριθμό τεχνικού
προσωπικού που έφτανε και φτάνει τα 1.000 άτομα,
προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατό ταχύτερα η
επανα-ηλεκτροδότηση όλως των περιοχών.
Από τα μεσάνυχτα των Φώτων μέχρι χθες το βράδυ τα
συνεργεία είχαν να αντιμετωπίσουν περίπου 50 βλάβες
μέσης τάσης, δηλαδή μείζονος κλίμακας βλάβες και
έναν αριθμό πολύ μεγάλο βλαβών χαμηλής τάσης. Στη
χαμηλή τάση ήταν περί τις 3.000 και πλέον βλάβες σε
όλη τη χώρα.
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το προσωπικό
του ΔΕΔΔΗΕ και τις συνεργαζόμενες με το ΔΕΔΔΗΕ
εταιρείες, αλλά κυρίως τους εναερίτες του ΔΕΔΔΗΕ,
διότι πρέπει να λέμε ευχαριστώ στους ανθρώπους που
βοηθάνε, που ανέβαιναν με τα χιόνια και με τη θύελλα
πάνω στις κολώνες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα. Αυτά να τα λέμε, μην λέμε μόνο τα κακά».
«Δεν έχω κανένα δισταγμό να το πω είναι ότι δίκτυο
είναι πεπαλαιωμένο», επισήμανε ο υπουργός.
«Υπολογίζεται ότι θα έπρεπε να γίνονται επενδύσεις
ετησίως στον ΔΕΔΔΗΕ πάνω από 200 εκατ., ενώ όλα
τα τελευταία χρόνια γίνονταν γύρω στα 130 εκατ., το
πολύ 150 εκατ. Άρα υπάρχουν χαμηλές επενδύσεις στον
ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό λοιπόν κάπου αντανακλάται και αντα-

νακλάται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν δεν κάνεις
επενδύσεις, λες «δεν βαριέσαι, ας δώσω τα χρήματα
κάπου αλλού για τον οποιονδήποτε πολιτικό λόγο», στο
τέλος το βρίσκεις μπροστά σου».
«Το καλοκαίρι αν θυμάστε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο,
όταν παρουσίαζα συνολικά το πρόβλημα του ομίλου της
ΔΕΗΔΕΗ -0,69%, εκτός από τα οικονομικά μεγέθη,
στεκόμουν και στις τεχνικές υποδομές και μιλούσα
για φόβο μπλακ άουτ τότε το καλοκαίρι, έλεγα για τις
κολώνες κτλ. και υπήρχε μια ομοβροντία- όχι μόνο από
το ΣΥΡΙΖΑ- ότι ο Χατζηδάκης καταστροφολογεί και
προσπαθεί να απαξιώσει τη ΔEΗ. Εδώ αποδεικνύεται
νομίζω ότι είχα απόλυτο δίκιο», σημείωσε.
«Από εκεί και πέρα, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ανάταξης, η οποία όμως, προφανώς, παίρνει κάποιο χρόνο.
Έχουμε ήδη ξεκινήσει από τα θέματα της ρευστότητας
της ΔEΗ - και έτσι δεν χάσαμε την ίδια τη ΔEΗ μέσα από
τα χέρια μας- διότι αυτό ήταν το θέμα μας το καλοκαίρι
και το αντιμετωπίσαμε.
Και υπάρχει το πιστοποιητικό βιωσιμότητας και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και η άνοδος της
μετοχής της ΔΕΗΔΕΗ -0,69%. Διότι βλέπει η αγορά ότι
υπάρχει μία άλλη προσέγγιση. Αλλά, βεβαίως, μόνο στα
κινούμενα σχέδια μπορούν να αντικατασταθούν όλα τα
δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ σε ολόκληρη τη χώρα- ένα τεράστιο
δίκτυο- με πολυάριθμες διακλαδώσεις».
«Μιλάμε για τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
- που είναι μια ειλημμένη απόφαση- μέχρι 49% με αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας για μην βρούμε μόνο
θεσμικούς, αλλά και στρατηγικούς επενδυτές. Δεν το
λέμε διότι ο νεοφιλελεύθερος Χατζηδάκης θέλει να ξεπουλήσει τα φιλέτα του Δημοσίου, όπως λέγανε εναντίον
μου αυτοί που έλεγαν ότι καταστροφολογώ και για την
κατάσταση του ΔΕΔΔΗΕ. Το λέμε διότι θέλουμε να
μπουν καινούρια κεφάλαια μέσα, για να εκσυγχρονιστεί
το δίκτυο περαιτέρω, να υπογειοποιηθεί όπου γίνεται,
να γίνει ψηφιακό όπου γίνεται κ.λ.π.».

Η τακτική χρήση κάνναβης αυξάνει την πιθανότητα εγκεφαλικού ή καρδιακής αρρυθμίας στους
νέους ανθρώπους, σύμφωνα με
δύο νέες αμερικανικές έρευνες
που παρουσιάσθηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής
Καρδιολογικής Ένωσης στη Φιλαδέλφεια.
Στην πρώτη έρευνα οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Τζορτζ
Μέισον της Βιρτζίνια μελέτησαν
περισσότερους από 43.000 ανθρώπους ηλικίας 18 έως 44 ετών,
από τους οποίους το 14% είχαν
κάνει χρήση κάνναβης κατά τον
τελευταίο μήνα.
Διαπιστώθηκε ότι η συχνή χρήση
κάνναβης (μαριχουάνας) από τους
νέους που επίσης είναι καπνιστές
(συμβατικού τσιγάρου) ή ατμιστές
(χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου)
συνδέεται με τριπλάσιο κίνδυνο
εγκεφαλικού σε σχέση με όσους
δεν κάνουν χρήση κάνναβης. Επίσης η χρήση κάνναβης για πάνω
από δέκα μέρες το μήνα, χωρίς
παράλληλο κάπνισμα ή άτμισμα,
αυξάνει κατά δυόμισι φορές την
πιθανότητα εγκεφαλικού.
Η δεύτερη μελέτη από ερευνητές
του Νοσοκομείου Γκρίφιν Μεμόριαλ της Οκλαχόμα έγινε σε
άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών και
δείχνει ότι οι συχνοί χρήστες κάνναβης, που έχουν μια εξάρτηση
από αυτήν όπως οι αλκοολικοί,
έχουν 50% μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσηλευθούν για καρδιακή αρρυθμία, μια κατάσταση
που μπορεί να αποβεί απειλητική
για τη ζωή. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι σε χαμηλότερες δόσεις η
κάνναβη αυξάνει τους παλμούς
της καρδιάς, ενώ σε υψηλότερες
τους επιβραδύνει πολύ.
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Ναυτιλία:
Συνεργασία κορυφής
Γιώργου Οικονόμου –
Γιάννη Μαρτίνου
Η τεχνολογία στην ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί πλέον τον ακρογωνιαίο
λίθο για την ανάπτυξη μίας εταιρείας.
Για αυτό και Έλληνες επιχειρηματίες
επενδύουν στην καινοτομία, όπως ο
Γιάννης Μαρτίνος, γιός του Ντίνου
Μαρτίνου, ο οποίος ο οποίος επί δύο
συνεχόμενες χρονιές βραβεύτηκε
από τη Lloyd’s List ως νέος επιχειρηματίας την πρώτη ενώ πέρυσι πήρε το
Βραβείο «Lloyd’s List Intelligence Big
Data Award» για την εταιρεία του The
Signal Group στην οποία είναι διευθύνων σύμβουλος. Ήρθε όμως η εποχή
η νεα γενιά να συνεργαστεί με την
παλαιότερη και πιο έμπειρη. Στο πλαίσιο αυτό η Signal Maritime Services
Ltd. έκλεισε συμφωνία με την εταιρεία
διαχείρισης πλοίων Heidmar Inc.
συμφερόντων του έλληνα πλοιοκτήτη
Γιώργου Οικονόμου. Πιο συγκεκριμένα
η Signal αναλαμβάνει την εμπορική
διαχείριση 18 δεξαμενόπλοιων τύπου
Aframax, τα οποία εντάσσονται στο
Sigma Pool της Heidmar. Επίσης η
Signal από κοινού με τη Heidmar
θα διαχειρίζονται LR2 πλοίων που
είναι ενταγμένα στο Sigma Pool, των
Suezmax που εντάσσονται στο Bluefin
Pool και τα VLCC του Seawolf Pool. Τα
πλοία αυτά στις εν λόγω κοινοπραξίες
θα διατηρήσουν την υπάρχουσα δομή
τους απολαμβάνοντας παράλληλα
την πρόσβασή τους στις καινοτομίες
της Signal όπως επισημαίνεται στην
ανακοίνωση της Signal Maritime
Services. Η Signal Maritime Services
με έδρα την Αθήνα αποτελεί διαχείριστρια εταιρεία πλοίων και συνδυάζει
τις βέλτιστες πρακτικές της ναυτιλίας
με τις τεχνολογίες της νέας εποχής.
Η Heidmar ιδρύθηκε το 1984, διαχειρίζεται έναν στόλο 50 δεξαμενόπλοιων συμπεριλαμβανομένων VLCC,
Suezmax, Aframax/LR2 and Panamax
τα οποία εντάσσονται σε κοινοπραξίες
αποτελούμενες από 20 διαφορετικές
ναυτιλιακές εταιρείες.
Ο Γιάννης Μαρτίνος, CEO της Signal
Group επεσήμανε: «Η ένωση δυνάμεων με τη Heidmar προσβλέπει στην
παροχή καλύτερων υπηρεσιών στην
αγορά. Οι τεχνολογίες της εταιρείας
του θα οδηγήσουν σε καλύτερες επιδόσεις για όλους τους εταίρους της».
Από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Οικονόμου, μέτοχος της Heidmar, επεσήμανε ότι η ψηφιοποίηση και οι συμμαχίες
αποτελούν κυρίαρχα θέματα για την
αγορά του σήμερα και αναγκαιότητα
για την παροχή ανώτερης ποιότητας
εξυπηρέτησης πελατών. Ο ίδιος τόνισε
τέλος, ότι η υψηλή τεχνολογία της
Signal σε συνδυασμό με έναν μεγάλο
στόλο θα παράσχουν το κατάλληλο
μίγμα για ένα επιτυχημένο pool. «Η
ελληνική ναυτιλία μας έχει κάνει
υπερήφανους εδώ και πολλά χρόνια
και επιθυμούμε ο ελληνικός στόλος να
αποτελέσει ένα παγκόσμιο ψηφιακό
εργαστήριο. Θέλουμε να τεθούμε
επικεφαλής στον ψηφιακό μετασχηματισμό», ανέφερε ο Γιάννης Μαρτίνος.

Το Ιράν βομβάρδισε
αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ

Δ

ιπλή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών
βάσεων στο Ιράκ εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των
ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

Οι δύο επιθέσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγιναν σε
αντίποινα για την εξόντωση
του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ
την Παρασκευή, μεταδίδει το
ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων
Tasnim.
Το σώμα των Φρουρών της
Επανάστασης εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εδάφους-εδάφους
εναντίον δύο αμερικανικών
βάσεων στην επικράτεια του
Ιράκ: η μία βρίσκεται στην
Αρμπίλ (ιρακινό Κουρδιστάν, βόρεια) και η άλλη στην
επαρχία Άνμπαρ, και πρόκειται για τη βάση Άιν αλ Άσαντ.
Σύμφωνα με το Tasnim, εκτοξεύθηκαν τουλάχιστον 35
πύραυλοι.
Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι η βάση
Άιν αλ Άσαντ «καταστράφηκε ολοσχερώς». Η επίθεση
εναντίον της βάσης, όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ
στο Ιράκ, ήταν «απόλυτα επιτυχής», κατά το σώμα αυτό
των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι Φρουροί της Επανάστασης απαίτησαν οι ΗΠΑ να «αποσύρουν τις δυνάμεις
τους» από το Ιράκ για να αποφύγουν περαιτέρω απώλειες
και απείλησαν να πλήξουν επίσης «το Ισραήλ και άλλους
συμμάχους των ΗΠΑ» στην περιοχή, αν επιτρέψουν τα
εδάφη τους να χρησιμοποιηθούν από τους Αμερικανούς για
την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της Ισλαμικής
Δημοκρατίας, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.
Ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης
ανέφερε ότι οι σημερινές πυραυλικές επιθέσεις είναι απλώς
«το πρώτο βήμα».
Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις ακολούθησαν την εξόντωση του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητή
της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, σε
αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη την
Παρασκευή, μετά από διαταγή του Αμερικανού προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη ορκίστηκε «εκδίκηση» για

τη δολοφονία του.
Η επίθεση καταγράφηκε περίπου 24 ώρες μετά την απόλυτη σύγχυση που προκάλεσαν οι αμερικανικές ένοπλες
δυνάμεις, με τη διοίκησή τους
στο Ιράκ να στέλνει επιστολή με την οποία διαβεβαίωνε πως τα στελέχη τους θα
αποσυρθούν από την ιρακινή
επικράτεια όπως απαίτησε το
κοινοβούλιο, αλλά το Πεντάγωνο να διαψεύδει.
Πολλά κράτη-μέλη του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού
συνασπισμού υπό την Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν ήδη ότι αποσύρουν τις δυνάμεις
τους στο σύνολό τους ή εν μέρει, λόγω του φόβου ότι θα
υπάρξουν νέες επιθέσεις, όπως οι περίπου 15 που έχουν
γίνει από τα τέλη του Οκτωβρίου εναντίον βάσεων στις
οποίες είναι ανεπτυγμένα ξένα στρατεύματα.
Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές
ένοπλες δυνάμεις «θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για
να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν το προσωπικό,
τους εταίρους και τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή».
Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι
ενημερώθηκε για τις επιθέσεις από τον αντιπρόεδρο των
ΗΠΑ Μάικ Πενς, γνωστοποίησε η ίδια μέσω Twitter.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αλί Ραμπιί μέσω Twitter,
μερικές ώρες μετά τα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ
που εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφερε
ότι το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά η αντίδρασή
του έναντι οποιασδήποτε επίθεσης θα είναι συντριπτική.
Εξέφρασε επίσης τις «ευχαριστίες» της κυβέρνησης του
Ιράν στους Φρουρούς της Επανάστασης για την «επιτυχή»
επιχείρηση.
Από την πλευρά του σύμβουλος του προέδρου του Ιράν
προειδοποίησε ότι εάν ο αμερικανικός στρατός ανταποδώσει τα πλήγματα, βομβαρδίζοντας στόχους στην ιρανική
επικράτεια, θα πυροδοτήσει την έναρξη πολέμου.

Νεκροί οι 176 επιβάτες του ουκρανικού Boeing 737
που συνετρίβη στο Ιράν
Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Ιράν όταν ένα ουκρανικό αεροσκάφος Boeing 737-800 με
176 επιβαίνοντες (167 επιβάτες και 9μελες πλήρωμα) - αν και η αρχική πληροφορία μιλούσε για 180 επιβαίνοντες συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο «Χομεϊνί» της Τεχεράνης όπως μετέδωσαν αρχικά
τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.
Κατά τις ίδιες πηγές η συντριβή προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε το αεροσκάφος της εταιρείας
Ukrainian International Airlines τρία λεπτά μετά την απογείωσή του στις 2:44 τα ξημερώματα (ώρα Ιράν). Ο επικεφαλής του τμήματος Εκτάκτων Αναγκων του Ιράν δήλωσε στο Sputnik ότι η αιτία της συντριβής είναι καθαρά
τεχνική με πληροφορίες, που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, να μιλούν για φωτιά σε έναν από τους κινητήρες του
Boeing 737-800.
Το αεροσκάφος, σύμφωνα με το Fars, είχε προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο.
Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών από τη συντριβή δεν υπάρχει ούτε ένας επιζών επιβεβαιώνοντας
τους φόβους που είχαν εκφράσει νωρίτερα τόσο Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όσο και
εκπρόσωποι της Ερυθράς Ημισελήνου καθώς το αεροπλάνο έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του.
«Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες από εκπροσώπο της UIA ένα επιβατικό αεροσκάφος της εταιρείας συνετρίβη όχι μακριά από το αεροδρόμιο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο "Ιμάμης Χομεϊνί" της Τεχεράνης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι σε φάση επιβεβαίωσης οι επιβάτες και το πλήρωμς της προαναφερθείσας
πτήσης είναι νεκροί» ανέφερε το ουκρανικό ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο Facebook.
Λίγη ώρα μετά την είδηση της συντριβής στα social media έκαναν την εμφάνισή τους βίντεο που φέρεται να έχουν
καταγράψει την στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους.
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Ισπανία:
Ο Πέδρο Σάντσεθ πήρε
ψήφο εμπιστοσύνης

Ο Ισπανός σοσιαλιστής ηγέτης Πέδρο Σάντσεθ, εξασφάλισε σήμερα με πολύ μικρή
πλειοψηφία τη στήριξη του κοινοβουλίου
για να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού,
βάζοντας τέλος σε ένα μακροχρόνιο πολιτικό
αδιέξοδο.
Έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο υπηρεσιακών
κυβερνήσεων, ο Σάντσεθ κέρδισε για δύο ψήφους την απλή πλειοψηφία που χρειαζόταν,
χάρη στη στήριξη βουλευτών από μικρότερα
περιφερειακά κόμματα.
Ο ίδιος και ο σύμμαχός του στον κυβερνητικό
συνασπισμό Πάμπλο Ιγκλέσιας, ο ηγέτης των
αριστερών Unidas Podemos, έχουν δηλώσει
πως θα πιέσουν για φορολογικές αυξήσεις
στα υψηλά εισοδήματα και τις εταιρείες και
θα πάρουν πίσω εργασιακές μεταρρυθμίσεις
που είχαν υιοθετηθεί από προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση.
Όμως χωρίς σταθερή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ο συνασπισμός ενδέχεται να πασχίζει
για να περνά νομοσχέδια και θα πρέπει να
διαπραγματεύεται κατά περίπτωση με άλλα
κόμματα.
«Πιστεύω πως μπορούμε να ξεπεράσουμε
την ατμόσφαιρα του εκνευρισμού και της
έντασης και πως μπορούμε να ανακτήσουμε
έναν χώρο για συναίνεση και για συμφωνία»,
δήλωσε ο Σάντσεθ μιλώντας στο κοινοβούλιο
πριν από την ψηφοφορία.
Πολιτικοί είχαν αλληλοκατηγορηθεί για
άσκηση πιέσεων για να αλλάξουν γνώμη
βουλευτές, ιδιαίτερα των μικρών περιφερειακών κομμάτων που είχαν πει ότι θα στηρίξουν
τον Σάντσεθ.
Όμως στο τέλος η ψηφοφορία διεξήχθη χωρίς
εκπλήξεις. Ο Πέδρο Σάντσεθ κέρδισε τη
στήριξη 167 από τους 350 βουλευτές της κάτω
βουλής, ενώ 165 καταψήφισαν. Οι υπόλοιποι
18 απείχαν.
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE)
του Σάντσεθ, το οποίο ήρθε πρώτο σε δύο
βουλευτικές εκλογές το 2019, χωρίς όμως
να κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία εδρών, είχε
αποτύχει μέχρι σήμερα να κερδίσει τη στήριξη του κοινοβουλίου και είχε στο μεταξύ
ηγηθεί μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης με
μικρό περιθώριο να προωθήσει πολιτικές.
Η άνοδος νέων κομμάτων στην Ισπανία τα
πέντε τελευταία χρόνια έβαλε τέλος σε δεκαετίες κυριαρχίας στην ισπανική πολιτική των
Σοσιαλιστών και του συντηρητικού Λαϊκού
Κόμματος, καθιστώντας δυσκολότερη τη
διαδικασία σχηματισμού κυβερνήσεων και
την παραμονή τους στην εξουσία.
Οι Σοσιαλιστές και οι Podemos συγκεντρώνουν μαζί μόλις 155 έδρες στο 350μελές
κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση συνασπισμού
τους υπερψηφίσθηκε χάρη σε μερικά από
τα μικρότερα κόμματα, ανάμεσα στα οποία
οι καταλανοί αυτονομιστές του Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC), οι οποίοι
απείχαν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Tο διπλό «τζακ ποτ»
του Tόττη
στην Φλώρινα
Mια «ξεχασμένη» ιστορία 25 χρόνων,
αναδεικνύεται σε... νέο επενδυτικό εγχείρημα στην Eλλάδα του 2020. Ένα
διπλό «τζακ ποτ» από τον Kωνσταντίνο Tόττη και την οικογένειά του, ο
οποίος έκανε πρόσφατα τα εγκαίνια
του καζίνο-εστιατορίου και του
πολυτελούς 5άστερου ξενοδοχείου,
«πρόλαβε» τις γιορτές και μάλιστα οι
πληροφορίες από την όμορφη Φλώρινα λένε ότι και τα δυο πάνε, ήδη,
πολύ καλά, από τις πρώτες ημέρες της
λειτουργίας τους.
Tο διπλό «κέρδος» για την τοπική
οικονομία, πέρα από τις θέσεις εργασίας και τα έσοδα που προσφέρει το
project, είναι ότι, ουσιαστικά, ο «ναός
της τύχης» με την επωνυμία «The
Lynx Casino Florina» αποτελεί πλέον
ένα «ανάχωμα» για την φυγή όσων
συνήθιζαν να περνούν τα σύνορα για
να πάνε να παίξουν στα καζίνο των
γειτονικών βαλκανικών χωρών!
Tο «The Lynx Mountain Re-sort»,
παράλληλα, δημιουργεί ένα νέο
τουριστικό προορισμό υψηλών
προδιαγραφών, καθώς ο επισκέπτης,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι
ιδιοκτήτες του «...θα έχει τη δυνατότητα να διαμείνει στην προνομιακή
τοποθεσία του θρυλικού πρώην ξενοδοχείου Ξενία».
Άνθρωποι του κλάδου, εκτιμούν ότι
η λειτουργία τους αναβαθμίζει, ήδη,
την περιοχή και σε επιχειρηματικό
επίπεδο και σύντομα θα της δοθεί
ευκαιρία να προσελκύσει και άλλες
νέες επενδύσεις.
Tα «καλά νέα» εντάσσονται μέσα στο
γενικότερο φιλοεπενδυτικό κλίμα που
επικρατεί στην χώρα από το καλοκαίρι. H επένδυση μόνο για το καζίνο
υπολογίζεται ότι ανήλθε στα 9 εκατ.
ευρώ. Eκτός αυτής που θα απαιτήθηκε για το ξενοδοχείο, ένα πολυτελές
θέρετρο 5 αστέρων, δυναμικότητας
40 κλινών και σουϊτών, με εστιατόρια,
bar, πισίνα, γυμναστήριο και πολλούς
ακόμα χώρους αναψυχής.
Tο «παζλ» συμπληρώνουν live
μουσικές εκδηλώσεις, γαστριμαργικά events & guest chefs, ζωντανές
αναμεταδόσεις αγώνων και sports
happenings, επιδείξεις μόδας και
θεματικές βραδιές σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του καζίνο και του
ξενοδοχείου.
H υπόθεση του «στοιχειωμένου
καζίνο» της Φλώρινας (που ανήκει
στην κοινοπραξία Tουριστική Ξενία
Φλώρινα A.E. με βασικό μέτοχο
την οικογένεια Tόττη) θεωρείται,
βέβαια, μια από τα πιο «τρανταχτές»
περιπτώσεις των προβλημάτων που
θα μπορούσε να αντιμετωπίσει επί
δεκαετίες ένας επιχειρηματίας ή ένας
επενδυτής στην Eλλάδα της ατελείωτης γραφειοκρατίας και των «πολυδαίδαλων» διαδικασιών, ακόμα και προ
κρίσης, τουλάχιστον μέχρι τώρα...

200 αγάλματα του «Πήλινου
Στρατού» έφεραν
στο φως οι αρχαιολόγοι

Α

λλα 200 αγάλματα πήλινων στρατιωτών ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι στην Κίνα κατά
τη διάρκεια μιας μεγάλης ανασκαφής στο ταφικό μνημείο του αυτοκράτορα Τσιν Σι
Χουάνγκ.
Οι αρχαιολόγοι υπολογίζουν πως τα αγάλματα 7.000 στρατιωτών από πηλό, από τα οποία έχουν εντοπισθεί 2.000,
έχουν τοποθετηθεί στο ταφικό μνημείο. Τα πρόσφατα
ευρήματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια μίας δεκαετούς
ανασκαφής στον μεγαλύτερο από τους τρεις χώρους ανασκαφών στην περιοχή.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ανασκαφής Shen
Maosheng, δήλωσε στο Xinhua ότι οι περισσότεροι από
τους πολεμιστές που βρέθηκαν πρόσφατα είχαν δημιουργηθεί σε δύο στάσεις: είτε κρατώντας τα όπλα τους, με το
δεξί τους χέρι λυγισμένο και τις γροθιές τους σφιγμένες
χαλαρά, είτε φέροντας τόξα. Μαζί με τα 200 αγάλματα
ανακαλύφθηκε και μεγάλος αριθμός όπλων.
Τα αγάλματα βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία, με την
τοποθέτησή τους να εξαρτάται από τα στρατιωτικά τους
καθήκοντα, ενώ λεπτομέρειες στον ρουχισμό και στον
οπλισμό αποκάλυψαν τον βαθμό του κάθε στρατιώτη.
Κανένα άγαλμα δεν είναι ίδιο με το άλλο καθώς έχουν
διαφορετικές εκφράσεις στο πρόσωπο, κουρέματα και
φυσικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων οι αρχαιολόγοι
ανακάλυψαν 12 άλογα από πηλό, δύο άρματα, χρωματιστές
ασπίδες, σπαθιά από χαλκό, τόξα, όπλα σε κουτιά και
υπολείμματα εργοταξίων.
Ο «πήλινος στρατός» δημιουργήθηκε με εντολή του αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ. Ο Τσιν Σι Χουάνγκ έγινε
βασιλιάς μιας κινέζικης πολιτείας στην περίοδο των εφτά

Μαχόμενων Πολιτειών της κινέζικης ιστορίας το 246 π.Χ.
σε ηλικία 13 ετών. Το 221 π.Χ. έχοντας ενοποιήσει όλες τις
μαχόμενες κινέζικες πολιτείες σε μία χώρα, η οποία ονομάστηκε από το όνομά του Κίνα, έγινε ο πρώτος αυτοκράτορας
της. Κυβέρνησε μέχρι τον θάνατό του, το 207 με 210 π.Χ.
σε ηλικία 50 ετών. Για την ενοποίηση της αυτοκρατορίας
ο Τσιν Σι Χουάνγκ θέσπισε ενιαίες διοικητικές δομές και
ενίσχυσε τις υποδομές. Επέβαλε ενιαίες μονάδες σε βάρη
και μέτρα, αλλά και μία γραπτή γλώσσα, δημιούργησε μία
σειρά οχυρώσεων που αργότερα αποτέλεσαν τη βάση για
το Σινικό Τείχος, ενώ έφτιαξε δίκτυα δρόμων και καναλιών.
Ο Τσιν Σι Χουάνγκ ήταν ο μοναδικός αυτοκράτορας της
δυναστείας των Τσιν, ενώ τον διαδέχθηκε η δυναστεία των
Χαν. Ο ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του γιο του ουρανού,
έναν τίτλο που διατήρησαν και οι επόμενοι αυτοκράτορες.
Αναφορές θέλουν τον Τσιν Σι Χουάνγκ να αναζητάει το
ελιξίριο της αιώνιας ζωής. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους,
ο πήλινος στρατός, δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του εκείνων
που περιέβαλαν τον αυτοκράτορα κατά τη διάρκεια της ζωής
του. Υπολογίζεται πως περίπου 700.000 άτομα εργάστηκαν για τρεις δεκαετίες μέχρι να ολοκληρωθεί το ταφικό
μνημείο όπου βρέθηκε ο πήλινος στρατός, ένα έργο που
σταμάτησε εξαιτίας εξεγέρσεων. Χρειάστηκαν τουλάχιστον
2.000 χρόνια μέχρι η θαμμένη αυτή αυτοκρατορία να έρθει
στο φως και όπως δείχνουν οι πρόσφατες ανακαλύψεις,
υπάρχουν πολλά ακόμα ευρήματα να έρθουν στο φως.

Αυστραλία: Ο καπνός από τις πυρκαγιές έφθασε στη Νότια Αμερική
Ο καπνός από τις φονικές πυρκαγιές που κατακαίνε την Αυστραλία διέσχισε τον Ειρηνικό Ωκεανό και έπληξε πόλεις στη Νότια Αμερική και ενδεχομένως να έχει φθάσει και στην Ανταρκτική, έγινε γνωστό από τον Παγκόσμιο
Μετεωρολογικό Οργανισμό του ΟΗΕ (WMO).
Ο καπνός από τις φωτιές έχει ήδη κάνει πορτοκαλί τον ουρανό στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.
Όμως, ο ουρανός έως την κεντρική Χιλή έχει πάρει ένα γκρι χρώμα, εξαιτίας του καπνού και ο WMO επικαλέστηκε
μαρτυρίες ότι το ηλιοβασίλεμα στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, έχει κόκκινο χρώμα.
«Εξαιτίας των πυρκαγιών, η ποιότητα του αέρα είναι επικίνδυνη, με αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων, στις
μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλία, ενώ εξαπλώνεται στη Νέα Ζηλανδία με τον καπνό να παρασύρεται χιλιάδες
χιλιόμετρα μακριά στον Ειρηνικό έως τη Νότια Αμερική» εξήγησε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη η εκπρόσωπος
τύπου του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού Κλαιρ Νούλις.
Ο καπνός «πιθανόν» έφθασε στην Ανταρκτική, εξήγησε η αξιωματούχος.

5
Το τηλεσκόπιο της NASA
εντόπισε δυνητικά
κατοικήσιμο
εξωπλανήτη

Το διαστημικό τηλεσκόπιο TESS της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA)
ανακάλυψε τον πρώτο του εξωπλανήτη.
O εξωπλανήτης έχει μέγεθος παρόμοιο με της
Γης και παράλληλα βρίσκεται στη φιλόξενη
ζώνη του άστρου του, δηλαδή σε απόσταση κατάλληλη για να διαθέτει νερό σε υγρή
μορφή στην επιφάνεια του, συνεπώς και
συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη ζωής.
Μετά τους τρεις εξωπλανήτες που ανακάλυψε
το TESS, ο εξωπλανήτης TOI 700d κινείται
γύρω από ένα μικρό ψυχρό νάνο αστέρα τύπου Μ, σε απόσταση 101 ετών φωτός από τη
Γη, στο νότιο αστερισμό της Δοράδος.
Το μητρικό άστρο έχει περίπου το 40% της
μάζας και του μεγέθους του Ήλιου μας και
τη μισή επιφανειακή θερμοκρασία του.
Ο ΤΟΙ 700d είναι ένας από τους λιγοστούς
γήινους και δυνητικά κατοικήσιμους εξωπλανήτες που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα, με
πιο γνωστούς έως τώρα τρεις πλανήτες στο
σύστημα του άστρου Trappist-1 σε απόσταση
40 ετών φωτός.
Η επιβεβαίωση του εξωπλανήτη ΤΟΙ 700d
έγινε από ένα άλλο αμερικανικό διαστημικό
τηλεσκόπιο, το Spitzer, ενώ η ανακοίνωση
έγινε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής
Αστρονομικής Εταιρείας στη Χαβάη.
Στο ίδιο σύστημα, υπάρχουν ο ΤΟΙ 700b
που έχει σχεδόν το μέγεθος της Γης και είναι
πιθανώς βραχώδης, αλλά κινείται πολύ κοντά
στο άστρο του, καθώς επίσης ο TOI 700c που
είναι δυόμισι φορές μεγαλύτερος από τη Γη
και πιθανώς αέριος.
Ο ΤΟΙ 700d, ο πιο εξωτερικός από τους τρεις
και ο μοναδικός στη φιλόξενη ζώνη του μητρικού άστρου, είναι 20% μεγαλύτερος από
τη Γη, χρειάζεται 37 μέρες για μια πλήρη
τροχιά (η διάρκεια του έτους του) και δέχεται
από το άστρο του το 86% της ακτινοβολίας
που δέχεται η Γη από τον Ήλιο. Προς το
παρόν, οι ακριβείς συνθήκες στον TOI 700d
παραμένουν άγνωστες, αλλά ο πλανήτης θα
αποτελέσει στόχο περαιτέρω έρευνας στο
μέλλον. Δείτε το βίντεο της Nasa
Το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard
της NASA ανακοίνωσε επίσης στο ίδιο αστρονομικό συνέδριο ότι το TESS έκανε μια ακόμη
ανακάλυψη, βρίσκοντας τον πρώτο του εξωπλανήτη με δύο ήλιους (άστρα). Πρόκειται
για τον πλανήτη ΤΟΙ 1338b, που βρίσκεται σε
απόσταση 1.300 ετών φωτός από τη Γη στον
αστερισμό του Οκρίβα. Ο εξωπλανήτης -ο
μόνος γνωστός στο διπλό αστρικό σύστημα
του- είναι σχεδόν επταπλάσιος από τη Γη.
Στο παρελθόν το διαστημικό τηλεσκόπιο
«Κέπλερ» είχε ανακαλύψει 12 πλανήτες με
δύο ήλιους και τώρα το TESS, που εκτοξεύτηκε τον Απρίλιο του 2018, έκανε την πρώτη
δική του παρόμοια ανακάλυψη. Συνολικά
μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί περίπου
4.000 εξωπλανήτες.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Δήμος Αθηναίων:
Aγνωστοι πήραν τα
e-banking λογαριασμών
Στα χέρια αγνώστων κατέληξαν,
σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, οι
τραπεζικοί κωδικοί μέσω των οποίων
γίνεται η διαχείριση δεκάδων χιλιάδων
ευρώ που αφορούν την λειτουργία και
την συντήρηση των σχολείων γύρω από
το κέντρο της πόλης.
Η ίδια η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι
διαπιστώθηκαν «αδικαιολόγητες, ύποπτες κινήσεις ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό» της Σχολικής Επιτροπής της
1ης Δημοτικής Κοινότητας, με συνέπεια
να υποβληθεί «μήνυση κατ'αγνώστων»
το βράδυ της 3ης Ιανουαρίου 2020 από
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Μανόλη Καλαμπόκα και τον πρόεδρο της Σχολικής
Επιτροπής Σπύρο Αθανασάκη μετά από
εντολή του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη. Το όλο ζήτημα δημοσιοποιήθηκε
την επόμενη μέρα από τον Δήμο εκ
μέρους του οποίου όμως δεν παρέχονται έκτοτε περαιτέρω πληροφορίες για
το τι ακριβώς συνέβη και πώς.
Το αποτέλεσμα είναι πάντως ότι ο
τραπεζικός λογαριασμός έχει «παγώσει»
λίγες μέρες μετά την ενεργοποίησή του
και αφού είχε προηγηθεί ένα μακρύ
διάστημα αναταραχής μέσα στην
προσπάθεια να οργανωθεί το σύστημα
εξαρχής με βάση τις εντολές της νέας
δημοτικής αρχής.
Την αναστάτωση που είχε προκληθεί
στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών
είχε επισημάνει το ethnos.gr ήδη από
τις αρχές Οκτωβρίου όταν τότε παραιτήθηκε η μοναδική Σχολική Επιτροπή
που αφορούσε την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πριν
λίγα χρόνια λειτουργούσαν συνολικά 14
σχολικές επιτροπές, δηλαδή δύο ανά
κάθε δημοτικό διαμέρισμα εκ των οποίων μία αφορούσε την πρωτοβάθμια και
η άλλη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η προηγούμενη διοίκηση του Γιώργου
Καμίνη αποφάσισε, παρά τις έντονες
αντιδράσεις μέσα στην παράταξή της,
να συνενώσει τις 14 επιτροπές σε δύο:
Μία για την πρωτοβάθμια δημοτικά και
μία για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Μέσα στο σκεπτικό της τότε συγχώνευσης, υπήρχε και η διάσταση της
δυσκολίας να βρεθούν τα κατάλληλα
πρόσωπα, δηλαδή 14 πρόεδροι και
14 οικονομικοί διαχειριστές, που θα
μπορούσαν να διαχειρίζονται σωστά τα
χρήματα των φορολογουμένων καθώς
στο παρελθόν είχαν προκύψει σοβαρά
ζητήματα που κατέληξαν σε παρεμβάσεις της Δικαιοσύνης.
Η δημοτική αρχή Μπακογιάννη ήρθε να
υλοποιήσει την απόφαση να «σπάσουν»
και πάλι οι δύο επιτροπές σε 14. Η όλη
διαδικασία όμως συνοδεύτηκε από αρρυθμίες καθώς στο ίδιο διάστημα οδηγήθηκε σε παραίτηση η εντεταλμένη για
θέματα Παιδείας δημοτική σύμβουλος
Δήμητρα Ινες Αγγελή Λυκούδη, όταν
αποκαλύφθηκε η παρουσία και ομιλία
της σε εκδήλωση ρατσιστικού μίσους το
2011. Οι 14 σχολικές επιτροπές συγκροτήθηκαν με τα πολλά και ξεκίνησαν
να λειτουργούν μέσα στον Δεκέμβριο
αφού τοποθετήθηκαν Πρόεδροι και
Οικονομικοί Διαχειριστές και άνοιξαν οι
απαραίτητοι τραπεζικοί λογαριασμοί.

Ερχεται τέλος στα φθηνά
αεροπορικά εισιτήρια;

Σ

τους ευρωπαϊκούς αιθέρες ενδέχεται σύντομα να σημάνει το τέλος των φθηνών αεροπορικών εισιτηρίων. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση της ευαισθητοποίησης
για την κλιματική αλλαγή, αλλά σε περισσότερους λόγους.

Πτήση για Μαγιόρκα με… δέκα ευρώ; Πριν μερικά χρόνια
αυτό ήταν συχνά εφικτό με τις φθηνές αεροπορικές εταιρείες. Πλέον τέτοια εισιτήρια γίνονται όλο και πιο δυσεύρετα. Ως ένα βαθμό αυτό έχει να κάνει με την αύξηση της
ευαισθητοποίησης των επιβατών, αλλά και των εταιρειών
για την προστασία του κλίματος, δεδομένου ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν βρεθεί συχνά στο στόχαστρο λόγω
αυξημένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το θέμα της
κλιματικής αλλαγής απασχόλησε έντονα τον κλάδο των
αερομεταφορών το 2019. Ο επικεφαλής της Lufthansa
Κάρστεν Σπορ είχε δηλώσει ότι τα αεροπορικά εισιτήρια
κάτω των δέκα ευρώ «είναι από οικολογική, αλλά και από
οικονομική άποψη μια τρέλα». Ένας επιπρόσθετος λόγος
που αύξησε τις τιμές των εισιτηρίων στη Γερμανία είναι η
αύξηση του φόρου αερομεταφορών.
Στις αερομεταφορές ισχύει το εξής: όταν εξοικονομούν
χρήματα οι επιβάτες, πληρώνουν οι μέτοχοι τα κόστη.
Όπως η Laudamotion, θυγατρική της Ryanair, έτσι και η
Eurowings, θυγατρική της Lufthansa, «χτύπησαν κόκκινο»
στα χρέη. Το ότι κατάφεραν να επιβιώσουν, οφείλεται στις
ισχυρές οικονομικά μητρικές εταιρείες τους. Ωστόσο η
στήριξη από τις μητρικές δεν φαίνεται να αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση. Επίσης το 2019 η γερμανική αεροπορική
εταιρεία Germania, η ισλανδική Wow Air και ο βρετανικός
ταξιδιωτικός κολοσσός Thomas Cook κήρυξαν πτώχευση.
Στο πλαίσιο αυτό ειδικοί θεωρούν καλή κίνηση το ότι πολλές εταιρείες ξαναβλέπουν την πολιτική τιμών τους. «Tα
προγράμματα πτήσεων για τον χειμώνα είναι ενθαρρυντικά»
ανέφερε στο γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο dpa
ο ειδικός σε θέματα αερομεταφορών Ντάνιελ Ρέσκα από
τον οίκο Bernstein.
Για τον χειμώνα οι αεροπορικές εταιρείες φαίνεται να
ακολουθούν μια πιο «πειθαρχημένη» πολιτική. Για πα-

ράδειγμα η Ryanair περιορίζει σημαντικά τις προσφορές
της, η Easyjet στοχευμένα μειώνει τις προσφερόμενες
πτήσεις, ενώ η Eurowongs μειώνει κυρίως τα δρομολόγια εσωτερικού στη Γερμανία. Επιπλέον η Ryanair, η
μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην
Ευρώπη, επηρεάστηκε και από την κρίση της Boeing. Η
απαγόρευση πτήσεων για τα Boeing 737 Max μέσα στο 2019,
μετά από δύο συντριβές αεροσκαφών αυτού του τύπου και
346 θανάτους, επηρέασε άμεσα την ιρλανδική εταιρεία,
δεδομένου ότι εκκρεμούσαν δικές της παραγγελίες. Τα
αεροσκάφη αυτού του τύπου πλέον απαγορεύεται να απογειώνονται. Η Ryanair περιμένει νέα μοντέλα, λιγότερο
ενεργοβόρα, προκειμένου να επεκτείνει των στόλο της.
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι παραγγελίες, εκτιμά ο Ντάνιελ
Ρέσκα, ενδέχεται να μην υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις
στις τιμές της Ryanair.
Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών ΙΑΤΑ
αναμένονται αυξανόμενα κέρδη για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές. Ωστόσο, αν και η γενική τάση είναι θετική,
επιμέρους εταιρείες σημείωσαν απώλειες κι άλλες τώρα
μόλις επανέρχονται σε κερδοφόρα πορεία. Τα προβλήματα
σε πολλές εταιρείες παραμένουν. H Lufthansa το 2019
υπολογίζει στο ένα τρίτο των κερδών-ρεκόρ που σημείωσε το 2018. Τότε είχε σημειώσει κέρδη ύψους 3 δις ευρώ
και αυτό παρά την πτώχευση της θυγατρικής Air-Berlin.
Tαυτόχρονα δεν έχει επιλυθεί η διαμάχη με το συνδικάτο
UFO των ιπτάμενων συνοδών, κάτι που οδήγησε σε απεργίες στην Eurowings. Προβληματική είναι και η ιταλική
αεροπορική εταιρία Alitalia, με το ιταλικό κράτος να χάνει
την υπομονή του ζητώντας ριζικές αλλαγές. Αλλά και η
Condor, η οποία παρά την πτώχευση της μητρικής Thomas
Cook επιβίωσε κατόπιν κρατικού δανείου, θα πρέπει να
βρει μέχρι τέλος Μαρτίου νέο ιδιοκτήτη.

Μεταναστευτικό:
Aδεια αρματαγωγά περιμένουν πρόσφυγες σε Σάμο και Μυτιλήνη
Τρία αρματαγωγά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού είναι δεμένα από το περασμένο Σάββατο στα λιμάνια της Σάμου
και της Μυτιλήνης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικοί χώροι προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων
και μεταναστών που δίνουν αγώνα επιβίωσης εν μέσω χειμώνα σε θερινές σκηνές και πρόχειρες παράγκες έξω από
τα ασφυκτικά γεμάτα ΚΥΤ των δύο νησιών.
Ωστόσο, τέσσερις μέρες μετά την άφιξή τους, τα πολεμικά πλοία παραμένουν κενά, καθώς δεν έχει μεταφερθεί ούτε
ένας μετανάστης στο εσωτερικό τους. Οι δήμαρχοι των νησιών, που έχουν κρίσιμη συνάντηση την Πέμπτη με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, ζητούν τώρα τα πλοία αυτά να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά αιτούντων άσυλο στην
ηπειρωτική χώρα, καθώς δεν τηρήθηκε η κυβερνητική δέσμευση για μαζική αποσυμφόρηση ως το τέλος του 2019.
«Αντί για αποσυμφόρηση, ο αριθμός των προσφύγων διπλασιάστηκε. Δεν τηρήθηκε καμία από τις υποσχέσεις που
μας δόθηκαν το καλοκαίρι» δήλωσε ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Γιώργος Στάντζος, στη διάρκεια συγκέντρωσης
διαμαρτυρίας, το απόγευμα της Τρίτης, στο λιμάνι του Μαλαγαρίου, όπου έχουν δέσει τα δύο άδεια πολεμικά πλοία.
«Ζητάμε τώρα να επιβιβαστούν ευπαθείς ομάδες σε αυτά τα αρματαγωγά, που τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός για να
έρθουν στα νησιά μας, και να μεταφερθούν στην ενδοχώρα, ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να προστατευτούν από τις
πολικές θερμοκρασίες και να τηρηθεί η υπόσχεση για αποσυμφόρηση. Με αυτό το αίτημα θα πάμε στην αυριανή
σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών» τόνισε ο Γιώργος Στάντζος.
Με την ίδια «γραμμή» θα προσέλθει στη σύσκεψη και ο δήμαρχος Μυτλήνης Στρατής Κύτελης. «Η κατάσταση έχει
ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Στον Δήμο Μυτιλήνης φιλοξενούμε σήμερα 22.000 μετανάστες και πρόσφυγες, σε αναλογία σχεδόν ένα προς ένα με τον πληθυσμό της πόλης, που δεν ξεπερνά τα 25.000 άτομα» ανέφερε ο κ. Κύτελης.
Η κυβερνητική σύσκεψη με τους δημάρχους των νησιών και τον περιφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του κ.Θεοδωρικάκου. Εκτός από τον υπουργό
Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης
και ο ειδικός συντονιστής για το μεταναστευτικό υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής.
Το Προσφυγικό και η ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στα νησιά θα απασχολήσουν και τη σημερινή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ. Σημειώνεται πως η χρησιμοποίηση πλοίων του Πολεμικού Πλοίου για την προσωρινή φιλοξενία
προσφύγων στα νησιά είχε επιχειρηθεί και πριν από δύο χρόνια, τον Ιανουάριο του 2017.
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Μετρό: Ρέστα
σε χαρτονομίσματα
από τα μηχανήματα
και φόρτιση καρτών
από κινητό

Με 100 καινούρια αυτόματα μηχανήματα
έκδοσης εισιτηρίων, τα οποία θα μπορούν
να δίνουν ρέστα σε χαρτονομίσματα, κάτι το
οποίο είναι αδύνατο τώρα και ως εκ τούτου
το μεγαλύτερης αξίας αποδεκτό χαρτονόμισμα είναι αυτό των 20 ευρώ, θα εξοπλίσει ο
ΟΑΣΑ τους σταθμούς του μετρό το προσεχές
διάστημα, όπως προκύπτει από σχετική ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού, η οποία αναρτήθηκε στη
Διαύγεια.
Παράλληλα – σύμφωνα με την ίδια απόφαση
– ο ΟΑΣΑ θα προβεί στις απαραίτητες δράσεις ώστε οι ανώνυμες κάρτες μετακίνησης
να μπορούν να φορτίζονται τόσο από την
ιστοσελίδα όσο και από «έξυπνα» κινητά
με τεχνολογία NFC και όχι μόνο από τους
σταθμούς του μετρό.
Στόχος της ενίσχυσης του αριθμού των αυτόματων μηχανημάτων είναι να μειωθούν
οι ουρές σε σταθμούς με μεγάλη επιβατική
κίνηση, καθώς επίσης και ορισμένοι σταθμοί
τραμ να αποκτήσουν ξανά αυτόματα μηχανήματα, τα οποία είχαν αφαιρεθεί για να
συμπληρώσουν τις ελλείψεις σε σταθμούς
του μετρό. Η επαναφορά των μηχανημάτων
στο δίκτυο του τραμ αποτελεί και ένα πάγιο
αίτημα των εργαζομένων στο μέσο.
Επιπλέον θα δοθεί η δυνατότητα επέκτασης
της ημερομηνίας λήξης των δικαιωμάτων
μετακίνησης και από τα Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Καρτών (ΑΜΕΚ) και θα
αυτοματοποιηθεί ο έλεγχος των δικαιωμάτων για τους δικαιούχους ελεύθερης και με
μειωμένους τύπους κομίστρου μετακίνησης,
δηλαδή ΑμΕΑ, φοιτητές, πολύτεκνους, κλπ.
Ουσιαστικά με το μέτρο αυτό θα παύσει η
αναγκαστική εμφάνιση των δικαιούχων στα
εκδοτήρια, αφού η ανανέωση της ισχύος των
καρτών όσων δικαιούνται μειωμένο ή μηδενικό κόμιστρο θα γίνεται από τα αυτόματα
μηχανήματα..
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, ο ΟΑΣΑ
θα προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση:
100 Αυτόματων Μηχανημάτων Έκδοσης
Καρτών (ΑΜΕΚ) ίδιου τύπου ή εναλλακτικού
τύπου ανώτερων τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών. Τα καινούρια μηχανήματα θα
έχουν την δυνατότητα διάθεσης υπολοίπων
σε χαρτονομίσματα (ρέστων), ενώ θα ενταχθούν στη σύμβαση διαχείρισης (λειτουργία,
συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, παρακολούθηση). Μένει να προσδιοριστούν οι
τελικές τιμές του καθενός απ΄αυτά καθώς
επίσης και η κατ’ ελάχιστον συμβατότητά
τους με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις
της Σύμβασης Σύμπραξης.
12 Τερματικών Έκδοσης Καρτών (ΤΕΚ) ίδιου
τύπου ή εναλλακτικού τύπου ανώτερων τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Και
γι΄αυτά θα ακολουθήσει ο προσδιορισμός
των τελικών τιμών και η συμβατότητά τους
με το σύστημα.
Τεσσάρων Κέντρων Διαχείρισης Σταθμού, τα
οποία θα εξοπλίσουν τους τρεις νέους σταθμούς της επέκτασης της γραμμής 3 του μετρό.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθ. 1087/08-01-2020 έκθεσή μου επίδοσης ο υπογράφων Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Στ. Πολυχρόνης επέδωσα ύστερα από έγγραφη
παραγγελία του Δικηγόρου Σάββα Γ.
Πούρλου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου
της με επωνυμία Ανώνυμης εταιρείας
«KAFEA TERRA FOOD & DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» νομίμως εκπροσωπούμενης,
εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής, οδός
Νάξου 12-14 προς τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, για την Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ
ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ», με πρώην έδρα την Πυλαία
Θεσσαλονίκης και στην οδό Τέρμα 17ης
Νοέμβρη, και ήδη αγνώστου έδρας, την
από 12-12-2019 με ΓΑΚ 100510/2019 και
ΕΑΚ 1834/19 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της ανωτέρω Ανώνυμης εταιρείας,
απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για την οποία ορίστηκε
δικάσιμος η 16η Ιανουαρίου 2020, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 9.00 (αρ. πιν. 5, Αίθουσα 8, Ειρηνοδικείου Αθηνών, Διαδικασία
Ασφαλιστικών Μέτρων), με αίτημα να
υποχρεωθεί δικαστικά η καθής εταιρεία,
ή κάθε τρίτος που από αυτήν έλκει δικαιώματα χρήσης των, ή επ' ονόματί της
κατέχει αυτά, να αποδώσει τη χρήση α)
μιας μηχανής ηλεκτρονικής παρασκευής
του καφέ εσπρέσο, τύπου MARZOCCO
LINEA 2GR AV με αριθμό σειράς μηχανής 02MR043266, και β) ενός Μύλου άλεσης του καφέ εσπρέσο, τύπου
MAZZER MAJOR ELECTRONIC, με
αριθμό σειράς μηχανής 01ΜΖ1560803,
να απειληθεί κατά της καθής χρηματική
ποινή 4.000,00 Ευρώ και κατά των νομίμων εκπροσώπων αυτής προσωπική
κράτηση έξι (6) μηνών, σε περίπτωση μη
συμμόρφωσής των προς το διατακτικό
της απόφασης, που θα εκδοθεί και να
καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική
δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου
δικηγόρου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως παραστει στη συζήτηση αυτής όταν και όπου
ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την υπ' αρ. 14/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (Εκουσία Δικαιοδοσία) αναγνωρίστηκε σωματείο με την
επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Κηπούπολης Περιστερίου» με διακριτικό τίτλο
«Ντότζο κλάμπ Κηπούπολης» με έδρα
την Κηπούπολη Περιστερίου Αττικής.
Ο σκοπός του Σωματείου περιλαμβάνεται στο αποτελούμενο από 30 άρθρα
καταστατικό του και είναι η καλλιέργεια,
ανάπτυξη, προαγωγή και περαιτέρω διάδοση του αθλήματος του Τζούντο, Γυ-

μναστικής, Αθλητικού Ομαδικού Χορού
(CHEERLEADING), Κέντο (Kendo), σελφ
προτέκτιον (self protection) και κραβ μαγκα (krav maga) όπως τα αθλήματα αυτά
αναγνωρίζονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από το Καταστατικό
των αντίστοιχων Ομοσπονδιών.
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΤΣΑΤΗΣ
ΑΜ ΔΣΑ: 24300
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 2451Γ/23-12-2019 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή
της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών,
Θεοδωρου Μούντριχα του Κων/νου και
ύστερα από παραγγελία του δικηγόρου
Κωνσταντίνου Καρετσου πληρεξούσιου
της Αρτεμησίας χήρας Βασιλείου Κατσαρού, θυγατέρας Μιλτιάδη και Ελένης
Σκάρλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Τερτίπη αρ. 28-32, πήγα για να επιδώσω
προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για την εταιρεία « ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και
διακριτικό τίτλο «Επιχειρήσεις Οικοδομικαί», που είχε έδρα στην Αθήνα, οδός
Κάνιγγος αρ. 5, και νυν αγνώστου διαμονής, Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό
3468/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Αθηνών, με την οποία δέχεται την αγωγή,
καταδικάζει την εναγόμενη σε δήλωση
βουλήσεως, η οποία να περιβληθεί το
συμβολαιογραφικό τύπο, από την οποία
να προκύπτει ότι έχει πλήρως εξοφληθεί
το πιστωθέν τίμημα και ότι πληρώθηκε
η αναβλητική αίρεση που είχε τεθεί στο
συμβόλαιο αγοραπωλησίας του διαμερίσματος υπό τα στοιχεία (2Δ3) του τετάρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου
που βρίσκεται στα Κάτω Πατήσια του
Δήμου Αθηνών, με πρόσωπο την πολυόροφη οικοδομή στην διασταύρωση
των οδών Καπιδάκη, Σφακιανάκη και
Τερτίπη, για να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
08-01-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 414/2019 Διαταγή
του Ειρηνοδίκη Αθηνών, Εμμανουήλ
Γκόγκου, ιδρύθηκε το σωματείο με την
επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΑΒΕΕ», με έδρα την Αθήνα και σκοπό
την διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών,
κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου
και ειδικότερα όλων των εργαζομένων
στην εταιρεία «ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ».
Η αλληλεγγύη και ο συνδυασμός των
προσπαθειών με άλλα εργασιακά σωματεία και τους εργαζομένους όλης της
Ελλάδας και όλου του κόσμου, για την
υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων. Ο
ως άνω σκοπός του σωματείου δεν είναι
κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στο νόμο,

την ηθική ή τη δημόσια τάξη.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ
ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
ΣΟΛΩΝΟΣ 51,106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-3645656

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου
Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης &
Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ.
67576/10-12-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου,
η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της
Ελένης Χριστοφή και κοινοποιήθηκε για
τοιχοκόλληση στην δημοτική κοινότητα
Βαθέος της δημοτικής ενότητας Βαθέος
του δήμου Ανατολικής Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής:
Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α1, Α2,
Α3,...,Α10, Α11, Α1) εμβαδού 4.008,96
τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την
έννοια των διατάξεων της παραγράφου
6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν.
998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν.
4280/14 (ΦΕΚ-159 Α'), μη υπαγόμενες
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση κείται
στη θέση «Κάμπος Βλαμαρής», δημοτικής κοινότητας Βαθέος, της δημοτικής
ενότητας Βαθέος, του δήμου Ανατολικής
Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του
μηχανικού Χαράλαμπου Τσολακάκη, το
οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14
του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014
(ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014).
Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου
ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Δασολόγος
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Μεγαρέων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Πληροφορίες: Φ. Στυλιανοπούλου
Τηλέφωνο: 22960 81110
22960 81904

FAX: 22960 81904
Email: F.Stylianopoulou@megara.gr
Αριθμ. Πρωτ. οικ. 122
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του άρθρου 58 του ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87τ.
Α΄)όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα .
Β. του άρθρου 163 του Ν.3584/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ
143 τ. Α΄), αναφορικά με την πρόσληψη
Ειδικών Συμβούλων – Επιστημονικών
Συνεργατών – Ειδικών Συνεργατών των
Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα, με τις όμοιες της παρ. 6
του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ
118τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 44 του
N.4447/2016 (ΦΕΚ 241 τ.Α΄), του άρθρου 86 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107
τ.Α΄), του άρθρου 213 του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ 133 τ.Α΄), της παρ. 6 του άρθρου
78 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄)και τις
παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4623/2019
(ΦΕΚ 134 τ.Α΄)
Γ. του άρθρου 213 του Ν.4555/2018
«Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ………..
Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133
τ.Α΄), σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1
του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή
Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών
Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου
με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του
Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του
Ν.3584/2010 όπως ισχύει»
2. Την υπ’ αριθμ. 55/74802/29-12-2010
ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μεγαρέων(ΦΕΚ 2961 τ. Β΄ /2312-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΦΕΚ 3162 τ. Β΄ /12-9-2017) συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως προς τα
άρθρα 14 και 23 αντίστοιχα (ΦΕΚ 691τ.
Β΄ /1-3-2019)
Γνωστοποιεί ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 1 του
άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
Α’ 143) όπως αντικαταστάθηκαν με τις
όμοιες του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133), ενδιαφέρεται να προβεί
στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, πτυχιούχου Α.Ε.Ι.,
Αρχιτέκτονα Μηχανικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου.
Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα
ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η
διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών,
γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το
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Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη,
για θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού,
ανάπλασης-αναμόρφωσης-διαμόρφωσης περιοχών και χώρων, που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
για θέματα αναζήτησης και διερεύνησης
σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα
έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει
αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας
αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την
επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του
Δημάρχου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά
την κρίση του για την καταλληλότητα του
προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου
163 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει). Η
απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή υπογραφή ειδικής
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.
Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία
της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών
από την αποχώρηση του Δημάρχου, για
την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν
εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του.
Η απόλυση λόγω καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο
με απόφαση του δημάρχου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Σε περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης
του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής
σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως
για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει
διαπιστωτικό χαρακτήρα.
Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται:
α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους υπαλλήλους
του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007
(άρθρα 11 έως και 17) όπως ισχύουν,
δηλαδή:
1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την
Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην
Ευρωπαϊκή Ένωσης (άρθρο 12 του
Ν.3584/2007)
2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που
επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007)
4. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό
αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική
αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά
κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007)
5. Να μην έχουν απολυθεί από προη-

γούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για
πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του
Ν.3584/2007)
β) Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι
τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα
της αλλοδαπής
γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού
δ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
ε) Καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων
του Ειδικού Συμβούλου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση της
παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλλουν, εντός πέντε
(5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο, στο
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού {Δημοτικό Κατάστημα Χρ. Μωραϊτου και Γ.
Μαυρουκάκη 1ος όροφος Γραφείο (4)}
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
4. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ουσα
είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος της
αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκομίσει
Πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ
(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους
οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου
10 του Π.Δ/τος 165/2000, όπως ισχύει,
εξαιρούνται από την προσκόμιση πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και
την αντιστοιχία του τίτλου.
5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
6. Τίτλο άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας
7. Τίτλο καλής γνώσης δεύτερης γλώσσας χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
8. Βιογραφικό Σημείωμα
9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα
του άρθρου 16 του Ν.3584/2007
Καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω
αναφερόμενα προσόντα τους .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τηλέφωνα επικοινωνίας: 22960 81110 και
22960 81904
Μέγαρα 7 Ιανουαρίου 2020
Ο Δήμαρχος
Γρηγόριος Ι. Σταμούλης

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

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

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

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

1520

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

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

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

10503

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Απίστευτο:
Αυξάνονται ήδη
οι τιμές των καυσίμων
στην Ελλάδα

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι
αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης, με
αφορμή την κρίση στην Μέση Ανατολή
και την εφαρμογή της νομοθεσίας για
την βιοαιθανόλη.
Ηδη η αύξηση έχει ξεπεράσει τα 2,5
λεπτά το λίτρο και έως την Παρασκευή
θα έχουν προστεθεί 4 με 5 επιπλέον. Η
μέση τιμή αγγίζει το 1.62€/λίτρο ενώ σε
αρκετούς νομούς και πρατήρια κοντά
σε χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς ξεπερνά το 1,70€/λίτρο.
Για μικρή αύξηση σε όλα τα καύσιμα
τις τελευταίες ημέρες μετά την αύξηση
κατά 3 λεπτά από την υποχρεωτική
αύξηση στο ποσοστό βιοαιθανόλης στη
βενζίνη έκανε λόγο στον ΘΕΜΑ 104,6
ο πρόεδρος της ομοσπονδίας βενζινοπωλών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης
θεωρώντας «ότι έχει να κάνει με την
κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή».
Ωστόσο ο ίδιος σημείωσε ότι «από τη
στιγμή που υπάρχει το παρατηρητήριο
τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης και
είναι τόσο έντονος ο ανταγωνισμός,
δεν είναι δυνατόν 5.300 πρατηριούχοι
να ακούσουν ότι υπάρχει πρόβλημα
στο Ιράν και να αυξήσουν την τιμή στα
κύσιμα».
«Αν δεν υπάρξει αύξηση στα διυλιστήρια δεν υπάρχει στα πρατήρια»
συμπλήρωσε ο κ. Κιούσης προσθέτοντας ότι «δεν χωράνε αυξήσεις στο
καύσιμα στην Ελλάδα. Οι φόροι είναι
τόσο υψηλοί στην Ελλάδα, το καύσιμο
είναι τόσο ακριβό που πραγματικά δεν
χωράνε αυξήσεις».
Όπως είπε, τέλος, η μέση τιμή της
βενζίνης έχει διαμορφωθεί γύρω στο
1,640 ευρώ το λίτρο ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης σημείωσε ότι υπάρχει
κινητικότητα το τελευταίο διάστημα σε
πολύ μικρές παραγγελίες.

Μητσοτάκης:

Οι ΗΠΑ μπορούν
να βασίζονται στην Ελλάδα

Από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μ

ε θερμά λόγια αναφέρθηκε για την Ελλάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,
ενώπιον των δημοσιογράφων, κατά την υποδοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο.

«Είναι τιμή μου να έχω εδώ τον Έλληνα πρωθυπουργό και
την πρώτη κυρία της Ελλάδας, επίσης. Ευχαριστούμε πάρα
πολύ που είσταστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε» ανέφερε ο κ. Τραμπ.
Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ.
Τραμπ τις χαρακτήρισε εκπληκτικές και σημείωσε πως
είναι στενότερες παρά ποτέ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε
ειδική αναφορά στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας
πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να ανακάμψει πάρα πολύ
γρήγορα. «Η Ελλάδα και η ανάκαμψή της αποτελούν μια
τεράστια επιτυχία» υπογράμμισε Αμερικανός πρόεδρος.
«Από απόψεως ποσοστού, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ανακάμψεις στον κόσμο. Είναι τεράστια ανάκαμψη
και τα έχετε καταφέρει πάρα πολύ καλά» πρόσθεσε.
Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο, ανέφερε από την πλευρά του, μπροστά στις
κάμερες στο Οβάλ Γραφείο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έδωσε έμφαση
στις δυνατότητες βελτίωσης των σχέσεων σε ό,τι αφορά «το
γεωπολιτικό μας κομμάτι, το πεδίο της άμυνας στο οποίο
έχουμε προοδεύσει πάρα πολύ, ιδιαιτέρως ότι μπορούμε
να διασφαλίσουμε πως η Ελλάδα θα είναι πάντοτε ένας

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

αξιόπιστος σύμμαχος σε ένα πολύπλοκο κόσμο».
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως «η συμφωνία
Τουρκίας -Λιβύης προκαλεί αποσταθεροποίηση», επισημαίνοντας πως η Ελλάδα αναμένει την υποστηριξη των
ΗΠΑ. Ο Έλληνας πρωθυπουργός πρόσθεσε πως η Ελλάδα
είναι αξιόπιστος σύμμαχος και πως οι ΗΠΑ μπορούν να
βασίζονται σε αυτήν.
Εστιάζοντας στην οικονομική πτυχή των διμερών σχέσεων,
σημείωσε πως «η ελληνική οικονομία τους τελευταίους
μήνες έχει ανακάμψει, έχουμε μειώσει τους φόρους». «Επιπλέον ακολουθούμε μια συνταγή η οποία έχει δουλέψει και
στις ΗΠΑ, και η οικονομία αντιδρά πολύ θετικά» πρόσθεσε.
Απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης
είπε πως «προσβλέπουμε στη θετική σας υποστήριξη,
θέλουμε αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην
Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γιγαντώσουμε την
οικονομία με ένα ρυθμό με τον οποίο οι άνθρωποι θα νιώσουν τη διαφορά».
Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο αγοράς μαχητικών F-35, ο
κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται αλλά θα
προχωρήσει σε κάτι τέτοιο όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες στη χώρα.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Εγκληματική οργάνωση
στην εικονική ασφάλιση
εργαζομένων

Πάνω από 15,5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημία του ελληνικού Δημοσίου από
τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στο
πεδίο των εικονικών ασφαλίσεων εργαζομένων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής
ασφαλιστικών εισφορών.
Για την υπόθεση αυτή, μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της Διεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής
Αστυνομίας, σχηματίστηκε, σε βάρος 6
ημεδαπών, δικογραφία κακουργηματικού
χαρακτήρα, η οποία υποβλήθηκε αρμοδίως.
Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της
υπόθεσης τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου,
μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή
την εκμετάλλευση ήδη υπαρχουσών και
την εικονική ασφάλιση εργαζομένων, με
σκοπό την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.
Ειδικότερα, για χρονικό διάστημα 14 ετών
και συγκεκριμένα από το 2001 έως το 2015,
το ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, που
διατηρούσε εταιρεία, προέβαινε με τα υπόλοιπα μέλη σε εικονικές προσλήψεις και
ασφαλίσεις του προσωπικού της εταιρείας,
σε 10 άλλες εταιρείες «αχυρανθρώπων»,
έτσι ώστε να καθίσταται ανέφικτη η είσπραξη των οφειλομένων ασφαλιστικών
εισφορών.
Το σύνολο των οφειλών των προαναφερομένων εταιρειών στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 11.117.411,86€, ποσό που
αντιστοιχεί στην ζημία του Οργανισμού και
στο παράνομο περιουσιακό όφελος που
αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι.
Επιπρόσθετα, οι εικονικές εταιρείες έχουν
συνολικές οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ. ύψους
4.572.733,37€, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί
και υπολογιστεί τυχόν νόμιμοι φόροι ΦΜΥ,
ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος κ.λπ.

