Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Π Ρ Ω Ι Ν Η Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

ΤΕΤΑΡΤΗ

12

ΦΕΒΡOYAΡΙΟΥ 2020

49

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781

03
9

772529

029138

ΕΤΟΣ: 49ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 14064

1,5€

Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: iho@otenet.gr W: www.ihodimoprasion.gr
Το 78,5% των ελληνικών
νοικοκυριών έχει
πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς
Διαδικτύου (Safer Internet Day
– SID), η οποία διοργανώνεται
κάθε χρόνο και φέτος εορτάζεται
στις 11 Φεβρουαρίου 2020,
στοχεύει στην ενημέρωση, την κινητοποίηση και
τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού
αναφορικά με τα ζητήματα που προκύπτουν
σχετικά με το Διαδίκτυο, καθώς και στην
εκπαίδευση των χρηστών για τις στρατηγικές
αντιμετώπισής τους. Σύμφωνα με στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, το 78,5% των ελληνικών νοικοκυριών
έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την κατοικία,
ενώ 8 στους 10 Έλληνες χρήστες συνδέονται στο
Internet εν κινήσει -εκτός κατοικίας και χώρου
εργασίας- από φορητή συσκευή. Ανεξάρτητα από
το πόσο συχνά κάνουν οι Έλληνες χρήση του
Διαδικτύου – προκειμένου να αναζητήσουν
πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες (88,3%),
να διαβάσουν ειδήσεις online (87,7%), να
στείλουν ή να λάβουν ηλεκτρονικά μηνύματα
(77,9%) ή να αφιερώσουν χρόνο σε πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης (74,9%) – το μόνο σίγουρο
είναι ότι αφήνουν παντού το ψηφιακό τους
αποτύπωμα. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές απαιτούν
αυξημένη επαγρύπνηση και προσοχή προκειμένου να τηρηθεί η προστασία της ιδιωτικότητας
και των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε
χρήστη, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι 4 στους
10 Έλληνες (41,5%) πραγματοποιούν τόσο online
αγορές όσο και συναλλαγές e-banking.

ΠΟΕΔΗΝ: Παναττική
στάση εργασίας στα δημόσια
νοσοκομεία την Πέμπτη
Την προκήρυξη παναττικής
στάσης εργασίας αποφάσισε το
Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ
για την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου
και ώρες 7-11 π.μ.. Παράλληλα οι
εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία θα
πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 8π.μ. έξω
από το υπουργείο Εργασίας, με αίτημα την
ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. «Πως μπορεί να λέμε ότι είμαστε κράτος
δικαίου όταν οι νοσηλευτές που προέρχονται από
το ΙΚΑ (τώρα ΕΦΚΑ) είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ
και η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτών
που προέρχονται από ασφαλιστικό φορέα το
Δημόσιο (τώρα ΕΦΚΑ) δεν είναι», αναφέρει η
ΠΟΕΔΗΝ. «Χορτάσαμε διαχρονικά τα λόγια των
κυβερνήσεων ότι αναγνωρίζουν το δίκαιο αίτημά
μας», συμπληρώνει, και ζητά στο ασφαλιστικό
νομοσχέδιο που προωθείται προς ψήφιση στη
Βουλή να συμπεριληφθεί διάταξη για ένταξη των
νοσηλευτών στα ΒΑΕ, χωρίς καμιά οικονομική
επιβάρυνση.

Επιστροφές φόρου

Καταθέσεις εξωτερικού

Ανασχηματισμός

Στην πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας
επιστροφών φόρου σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά φιλοδοξεί να προχωρήσει εντός του
έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Τα δεδομένα των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας που έχουν καταθέσεις και επενδύσεις
στο εξωτερικό ανασύρει από τα ηλεκτρονικά
της συρτάρια η φορολογική διοίκηση.

Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζεται η αξιολόγηση των υπουργών καθώς στόχος του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
και να ακολουθήσει ανασχηματισμός.
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Le Figaro:

Η Ελλάδα βάζει σε εφαρμογή
το σχέδιο «Brain Gain»
Η

«Ελλάδα θέλει να επαναπατρίσει τους 'εγκεφάλους' της»
τιτλοφορείται δημοσίευμα
της Le Figaro, το οποίο αναφέρεται
στις προσπάθειες της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη να μετατρέψει
το brain drain σε brain game.
«Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά
στοιχεία, περισσότεροι από 500.000
Ελληνες εγκατέλειψαν τη χώρα μεταξύ 2012 και 2018 λόγω της οικονομικής
κρίσης. Η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη τους ενθαρρύνει τώρα
να επιστρέψουν στη χώρα», γράφει
η εφημερίδα και στη συνέχει αναφέρεται στην περίπτωση του Ανδρέα
Παλλίδη.. «Στην αρχαία ελληνική
γλώσσα, Νόστος σημαίνει μελαγχολία ή νοσταλγία για τη χώρα. Ένας
ομηρικός όρος που χρησιμοποιείται
στην Ιλιάδα για να περιγράψει την
απόλυτη επιθυμία του Οδυσσέα να
βρει την Ιθάκη, το νησί του, μετά από
μια επική οδύσσεια. Αυτός ακριβώς
ο «νόστος» ταλαιπωρούσε τον Ανδρέα Παλλίδη. Μετά από δέκα χρόνια
στο εξωτερικό, αυτός ο νέος Ελληνας
αποφάσισε πρόσφατα, να επιστρέψει
στη χώρα, με οποιοδήποτε κόστος»,
γράφει.
«Η ελληνική κυβέρνηση, που ήρθε
στην εξουσία τον Ιούλιο του 2019,
θέλει να να επωφεληθεί από αυτό το
πατριωτικό αίσθημα για να ξεκινήσει
το πρόγραμμά της, αποκαλούμενο
'Brain gain'. Σχεδιάζει να επαναπατρίσει 500.000 'εγκεφάλους' και εξα-

σφαλίζει τα μέσα για αυτόν το σκοπό»,
σημειώνει. Η Le Figaro σημειώνει ότι
η χώρα μετά την έξοδο από τα σχέδια
λιτότητας ΕΕ και ΔΝΤ, βρίσκεται στο
πράσινο στα μακροοικονομικά μεγέθη
(ανάπτυξη, εξαγωγές), ενώ η ανεργία
έχει μειωθεί. «Αν και η είναι τέτοια
που ένα τέταρτο του πληθυσμού εξακολουθεί να ζει κάτω από το όριο της
φτώχειας», προσθέτει.
Το δημοσίευμα μιλά για την περίπτωση του Ανδρέα Παλλίδη, ο οποίος τελείωσε τις σπουδές του στο
Βερολίνο. «Το 2010, όταν ξέσπασε
η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, ο
Ανδρέας τελείωνε τις σπουδές του
στη βιολογία και τη γεωπονία στο
Βερολίνο. «Από τη μία πλευρά, στη
Γερμανία, όπου ζούσα, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αναφέρονταν

στους φοροφυγάδες, τεμπέληδες και
κερδοσκόπους Έλληνες, θυμάται ο
Ανδρέας. Από την άλλη πλευρά, στην
Ελλάδα, οι ειδήσεις μονοπωλούνταν
από τις δραστικές περικοπές των μισθών, την αύξηση των φόρων και ένα
κλίμα ανησυχίας. Δεν μπορούσα να
επιστρέψω στη χώρα μου κάτω από
αυτές τις συνθήκες. Προτίμησα να
υποβάλω αίτηση για μια θέση εργασίας στο εξωτερικό», γράφει.
Η Ελλάδα μετά το δημοψήφισμα
Τσίπρα: Νέοι και λιγότερο νέοι, αναζητούσαν τρόπο να φύγουν
Ενώ τα προσόντα του αναγνωρίζονται
και βρίσκει ερευνητική θέση στη Γάνδη του Βελγίου, οι μήνες περνούν και
η κατάσταση δεν βελτιώνεται, με τις
κυβερνήσεις να πέφτουν κάθε δύο
χρόνια. Στον ορίζοντα, οι προοπτικές

βελτίωσης στην αγορά εργασίας είναι
ελάχιστες. Το καλοκαίρι του 2015, ο
Ανδρέας επέστρεψε στην Ελλάδα
για διακοπές δύο εβδομάδων. Εκεί,
ξαναβρίσκει τους φίλους και τους
συγγενείς του και μάλιστα γνωρίζει
τη μελλοντική του αρραβωνιαστικιά.
«Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε δημοψήφισμα για την έγκριση ή μη των σχεδίων
λιτότητας, θυμάται. Το όχι επικρατεί,
αλλά ο αριστερός πρωθυπουργός το
αγνοεί και επιβάλλει μια νέα θεραπεία
λιτότητας. Όλοι μας απογοητευτήκαμε: η χώρα δεν έδειχνε πλέον κανένα
σημάδι ότι θα βγει από την κρίση. Νέοι
και λιγότερο νέοι, αναζητούσαν τρόπο
να φύγουν», σημειώνει η Le Figaro.
Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, 500.000 με 800.000 Έλληνες
εγκατέλειψαν τη χώρα μεταξύ 2012 και
2018. Η κατάσταση οδηγεί τον Ανδρέα
να δεχθεί δουλειά σε σε φαρμακευτική εταιρεία στις Βρυξέλλες, ενώ η
φίλη του, Σεβαστή, αποφασίζει να
τον ακολουθήσει. Είναι αρχιτέκτονας
και βρίσκει εύκολα μια καλά αμειβόμενη εργασία. Φυσικά, η δημιουργία
οικογένειας επιβάλλεται, ωστόσο, για
το νεαρό ζευγάρι δεν τίθεται θέμα να
την δημιουργήσει μακριά από την
πατρίδα του. «Η νοσταλγία για την
πατρίδα μας στοίχειωνε. Ωστόσο, η
ποιότητα ζωής μας ήταν πολύ ικανοποιητική στο Βέλγιο», αναφέρει.
Μια θέση ερευνητή είναι ελεύθερη
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Χατζηδάκης:
Στα 500 εκατ. τα χρέη
της ΛΑΡΚΟ
«Τα χρέη της ΛΑΡΚΟ ανέρχονται σε
σχεδόν 500 εκατ. ευρώ», εξήγησε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης. Οπως τόνισε
χαρακτηριστικά ο υπουργός σύμφωνα
με καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η εταιρεία πρέπει να καταβάλει
135 εκατ. ευρώ για παράνομες κρατικές
ενισχύσεις. Μάλιστα πρόσθεσε ότι
μόλις μπει ο ειδικός διαχειριστής, οι
μισθοί -που κατά μέσο ορό ανέρχονταν
πέρυσι στις 40 χιλιάδες ετησίως μεικτάθα μειωθούν μεσοσταθμικά κατά 25%.
Την ίδια ώρα ο Κωστής Χατζηδάκης
τόνισε πως ο επενδυτής θα διαλέξει
τους εργαζόμενους. Ωστόσο, εκτίμησε
ότι η πλειονότητα θα προσληφθεί στη
νέα εταιρεία, με νέους μισθούς, βάσει
εμπειρίας. «Παρά τα χρέη της εταιρείας προεκλογικά, επί ΣΥΡΙΖΑ δόθηκαν
αυξήσεις και έγιναν προσλήψεις»,
συμπλήρωσε ο υπουργός μιλώντας στον
ραδιοφωνικό σταθμό. Σημειώνεται ότι
το σχέδιο για την συνέχιση της δραστηριότητας της ΛΑΡΚΟ έχει κατατεθεί
στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων,
στο σχέδιο περιλαμβάνονται μείωση
των υψηλών αποδοχών των εργαζομένων, πώληση του 75% της επιχείρησης
μέσα σε ένα έτος ή πτώχευση σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού.

OHE: Σχεδόν 700.000
Σύροι έχουν εκτοπιστεί
εξαιτίας των επιθέσεων
στην ΒΔ Συρία

Με πτώση 2,2%
της πληρότητας
των ξενοδοχείων της
Αθήνας έκλεισε το 2019

Έρχονται αυτόματες
επιστροφές φόρου
Σ

την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιστροφών φόρου σε επιχειρήσεις και
νοικοκυριά φιλοδοξεί να προχωρήσει εντός του έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων.
Οι επιστροφές φόρου
είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία τόσο για
τις επιχειρήσεις όσο
και για τα νοικοκυριά
καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις
και προβλήματα που
στερούν πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά
και την οικονομία γενικότερα.
Στο σχεδιασμό της
ΑΑΔΕ για το 2020
προβλέπεται η επίλυση των προβλημάτων
με τις επιστροφές φόρου για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
που είναι φορολογικά
ενήμερα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι
έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχει δημιουργηθεί όλη η απαιτούμενη ηλεκτρονική υποδομή για την
αυτόματη επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων και των επιστροφών φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Η πίστωση των σχετικών ποσών στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνεται
χωρίς αίτηση αλλά με την προϋπόθεση να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρούνται προβλήματα
στις επιστροφές φόρων για τις ενήμερες επιχειρήσεις και

Σχεδόν 700.000 άμαχοι έχουν εκτοπιστεί από τις πρόσφατες επιθέσεις
των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων, με τη συνδρομή των ρωσικών
ενόπλων δυνάμεων, εναντίον εδαφών
στη βορειοδυτική Συρία, που τελούν
υπό τον έλεγχο των ανταρτών, από τις
αρχές Δεκεμβρίου, μεταξύ αυτών σχεδόν 100.000 μονάχα την περασμένη
εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο
ΟΗΕ. Ο Ντέιβιντ Σουάνσον, ο εκπρόσωπος τύπου για το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων
του ΟΗΕ, επισήμανε ότι η κατάσταση
είναι ολοένα και πιο ζοφερή κοντά
στα σύνορα με την Τουρκία, όπου
πάνω από 400.000 άνθρωποι είχαν
ήδη βρει καταφύγιο από τις επιθέσεις
κατά των ανταρτών πέρυσι.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
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νοικοκυριά καθώς η
ταχύτητα της επιστροφής πολλές φορές διαφέρει από εφορία σε
εφορία, ενώ δεν έχουν
λείψει και περιπτώσεις
που οι επιστροφές γίνονται αντικείμενο
"διαπραγμάτευσης"
μεταξύ εφορίας και
δικαιούχου.
Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την
επιτάχυνση των επιστροφών φόρων είναι
και η δημιουργία ηλεκτρονικής υποδομής
για την ολοκλήρωση
του αυτόματου συμψηφισμού οφειλών των
φορολογούμενων και
επιστροφών φόρου.
Αλλη σημαντική παρέμβαση που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ
είναι και η αυτόματη επιστροφή στους φορολογούμενους
των υπερεισπράξεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Έχει
παρατηρηθεί ότι αρκετοί φορολογούμενοι εκ παραδρομής
προχωρούν στην πληρωμή υψηλότερων ποσών φόρων
από αυτούς που τους αναλογούν. Συνήθως είναι μικροποσά τα οποία για να επιστραφούν απαιτούνταν κάποια
διοικητική διαδικασία, όπως η υποβολή αίτησης από τον
φορολογούμενο και η έγγραφη εντολή από προϊστάμενο
φορολογικής υπηρεσίας.

Η υπερπροσφορά κλινών στην Αθήνα ροκανίζει την πληρότητα και τα έξοδα των
ξενοδοχείων της Αθήνας, όπως τονίζει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ και στην ραδιοφωνική εκπομπή
του Πρακτορείου FM, "Βόλτα στην Ελλάδα"
ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού
Ευγένιος Βασιλικός. Μάλιστα ο κ. Βασιλικός
εκτιμά ότι και το 2020, θα διαιωνιστεί το εν
λόγω πρόβλημα, αφού και νέα ξενοδοχεία
ανοίγουν στην πρωτεύουσα αλλά και αυξάνεται η προσφορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Να τονιστεί ότι με πτώση 2,2% στην πληρότητα έκλεισε το 2019 για τα ξενοδοχεία της
Αθήνας. Την ίδια στιγμή, μειωμένο κατά
1,4% είναι το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar), ενώ μικρή άνοδο, κατά 0,9%
σημείωσε η μέση τιμή του δωματίου, των
ξενοδοχείων - μελών της Ενωσης.
Απαντώντας στις προκλήσεις που διαμορφώνει η υφιστάμενη κατάσταση ο κ. Βασιλικός
σημειώνει ότι η ΕΞΑΑΑ είχε επικοινωνήσει
τα πρόδρομα συμπτώματα (υπερ-προσφορά
καταλυμάτων airbnb, αλλά και ξενοδοχείων
"φαντασμάτων") και πλέον φαντάζει μονόδρομος η προσπάθεια της Αθήνας να καθιερωθεί ως τουριστικός προορισμός, που θα
κρατάει τον επισκέπτη για περισσότερες
ημέρες από ό,τι πρακτικά συμβαίνει σήμερα.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι με βάση έρευνα
της ένωσης, μόνο το 10% των επισκεπτών
της Αθήνας επισκέπτεται τα νησιά του Αργοσαρωνικού, απόρροια της έλλειψης και προβολής της επικοινωνίας των νησιών αυτών.
Τέλος ο κ. Βασιλικός εκτιμά ότι η Αθήνα
δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα
από το Brexit και πως αυτό επηρεάζει τις
τουριστικές ροές.

Αρχηγός ΓΕΣ: Μην φοβάστε τίποτα,
ο ελληνικός στρατός είναι έτοιμος

Τζέφρι Πάιατ: Η Κρήτη έχει τα ίδια δικαιώματα
σε θαλάσσιες ζώνες με την ηπειρωτική Ελλάδα

Μήνυμα ετοιμότητας του ελληνικού στρατού έστειλε ο αρχηγός ΓΕΣ Χαράλαμπος
Λαλούσης από τα Φιλιατρά.
«Να μην φοβάστε κάτι, ο Ελληνικός Στρατός είναι έτοιμος, είναι αποφασισμένος,
έχει όλες τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. Κι όσο και να φωνάζουν
οι απέναντι, απλώς φωνάζουν. Ενωμένοι πορευόμαστε» είπε ο κ. Λαλούσης.
Ο Α/ΓΕΣ που έχει καταγωγή από την περιοχή, παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις
για τον προστάτη της περιοχής Άγιο Χαράλαμπος. Ο κ. Χαράλαμπος Λαλούσης,
τιμήθηκε από το Δήμο και στο πρόσωπό του ξεχωριστές ήταν οι αναφορές από το
Δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη αλλά και από τον Στρατηγό ε.α. κ. Βορρέ.
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού συγκινημένος μίλησε για τη μεγάλη
τιμή που γίνεται ανήμερα της εορτής του και αναφέρθηκε στα βιώματά του από
τα παιδικά του χρόνια, τους δασκάλους του, και, την περιοχή που μεγάλωσε.
«Θα είμαι δίπλα σας ως Φιλιατρινός» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Α/ΓΕΣ .

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή του στο twitter, απαντά σε
άλλο χρήστη ο οποίος ζητά διευκρινίσεις για τα όσα είπε ο Πάιατ σε συνέντευξή
του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» το Σάββατο. «Είναι πολύ ξεκάθαρο στη συνέντευξη. Η ερώτηση αφορούσε το συγκεκριμένο MOU και η απάντησή μου
ήταν ότι "νησιά - συμπεριλαμβανομένων μεγάλων όπως η Κρήτη - έχουν τα ίδια
δικαιώματα"». Η τοποθέτηση του Τζέφρι Πάιατ αποτελεί νέο ξεκάθαρο μήνυμα
για την ακυρότητα των συμφωνιών που υπέγραψαν Άγκυρα και Τρίπολη για
την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών καθώς τα νησιά - συμπεριλαμβανομένων
μεγάλων όπως η Κρήτη - έχουν τα ίδια δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες όπως
η ηπειρωτική Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι ο Τζέφρι Πάιατ, στη συνέντευξή του σημείωσε ότι οι σχέσεις
Ελλάδας-ΗΠΑ «βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους».
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Στόχος η είσπραξη 3 δισ. ευρώ
από έλεγχους και πρόστιμα
Mπαράζ ελέγχων και φοροκυνηγητό είναι
έτοιμη να εξαπολύσει η Aνεξάρτητη Aρχη
Δημοσίων Eσόδων για την πάταξη της φοροδιαφυγής βάζοντας τον πήχη για έξτρα είσπραξη
εσόδων κατά την τρέχουσα χρονιά στα 3 δισ.
ευρώ. H εφορία δεν θα ψάχνει πια στα τυφλά,
αλλά στοχευμένα βάσει δεικτών και ανάλυσης
έμμεσων τεχνικών κινδύνου προκειμένου να
αυξηθούν τα έσοδα που θα κατευθυνθούν στα
δημόσια ταμεία.
O στόχος των 3 δισ. ευρώ δεν έχει να κάνει
μόνο με τη σαφή κυβερνητική εντολή για
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, άλλωστε ετοιμάζεται και νομοθετική παρέμβαση αλλά και
με την επίτευξη του προσωπικού στοιχήματος
του επικεφαλής της AAΔE καθώς η ανανέωση
της θητείας του Γιώργου Πιτσιλή συνδέεται με
συμβόλαιο αποδόσεως.
Tο συμβόλαιο του επικεφαλής της AAΔE,
καθορίζεται από αυστηρούς ποσοτικούς αλλά
και ποιοτικούς στόχους που πρέπει να επιτυγχάνονται προκειμένου να λαμβάνεται απόφαση
για ανανέωση ή μη της θητείας του για το επόμενο έτος. Πηγές του οικονομικού επιτελείου
αναφέρουν ότι οι στόχοι περιλαμβάνονται στο
νέο συμβόλαιο αποδόσεως του κ. Πιτσιλή είναι
πολύ πιο υψηλοί και ταυτοχρόνως απαιτητικοί
από εκείνους που είχε υπογράψει το 2016 και το
2018 και θα επανεξετάζονται ετησίως από τον
υπουργό Oικονομικών προκειμένου να διαπιστώνεται εάν και σε ποιον βαθμό τηρούνται.
Bάσει των επιδόσεών του θα αποφασίζεται η
ανανέωσις της θητείας του.
Aυτό βεβαίως, σημαίνει ότι ο κ.Πιτσιλής έχει
έναν λόγο παραπάνω πλέον προκειμένου να
εξαπολύσει ένα σαφάρι ελέγχων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
Σε αυτό το πλαίσιο οι τρεις στόχοι για την
πάταξη της φοροδιαφυγής το 2020 που πρέπει
να επιτύχει η AAΔE είναι:
1. Nα βεβαιώσει ποσό τουλάχιστον 750 εκ.
ευρώ, από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών
ελέγχων.
2. Nα βεβαιωθούν από διενεργηθέντες ελέγχους και διασταυρώσεις 1,8 δισ. ευρώ, εξαιρουμένων των αυτοτελών φορολογικών προστίμων.
3. Nα προχωρήσει σε εισπράξεις ύψους 400 εκ.
ευρώ από φορολογικούς ελέγχους.
Tαυτόχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες θα πρέπει στο πλαίσιο της φορολογικής συμμόρφωσης
των πολιτών να υπάρξει:
α. Aυτοματοποίηση διαδικασιών διασταύρωσης
στοιχείων. Eπεξεργασία των πληροφοριών ή
εγγράφων που αντλούνται από τα τρίτα πρόσωπα και εισαγωγή αυτών σε προσυμπληρωμένα
πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
με πρώτη εφαρμογή την φορολογία εισοδήματος έτους 2019.
β. Δημιουργία, μέχρι 30-6-2020, βάσης δεδομένων για την καταγραφή των εισοδημάτων
αλλοδαπής φορολογικών κατοίκων Eλλάδας,
φυσικών και νομικών προσώπων, που αντλούνται
και μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας.
γ. Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10%
επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς
Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019.
δ. Aυτόματος συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων εντός YΠ.OIK. (πλήρης εφαρμογή)
μέχρι την 31-12-2020. Aνάπτυξη συστήματος
αυτόματων συμψηφισμών με φορείς Γενικής
Kυβέρνησης, με υλοποίηση της α' φάσης μέχρι
31-12-2020 και ορίζοντα πλήρους ανάπτυξης
εντός 3 ετών.

Έφοδος της εφορίας στις
καταθέσεις του εξωτερικού
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5 αντικαρκινικά
λαχανικά
που ενισχύουν
την άμυνα και
ρίχνουν τα λιπίδια

Τ

α δεδομένα των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας που έχουν καταθέσεις και επενδύσεις
στο εξωτερικό ανασύρει από τα ηλεκτρονικά της συρτάρια η φορολογική διοίκηση.

Με δεδομένη την πολιτική βούληση της ηγεσίας του
υπουργείου Οικονομικών για διεύρυνση της φορολογικής
βάσης μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής,
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε
δύο σημαντικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Πρόκειται για δύο κινήσεις που έρχονται να διευρύνουν
το παζλ των παρεμβάσεων για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, πεδίο στο οποίο το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια
για αύξηση των φορολογικών εσόδων, που, με τη σειρά
τους θα επιτρέψουν επιθετικότερη μείωση των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών.
Εντός του τρέχοντος έτους, και συγκεκριμένα έως το
τέλος Σεπτεμβρίου, έρχεται η δημιουργία ηλεκτρονικής υποδομής καταχώρισης στοιχείων εισοδημάτων
και καταθέσεων στο εξωτερικό από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων έχουν παρασχεθεί σχετικά στοιχεία στο πλαίσιο
συμφωνίας ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ. Στη
συμφωνία συμμετέχουν περισσότερες από 100 χώρες
και ο όγκος των δεδομένων που έχουν παραδοθεί στη
φορολογική διοίκηση είναι τεράστιος. Με την ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχετικές πληροφορίες πρόκειται να
κωδικοποιηθούν ανά Aριθμό Φορολογικού Μητρώου,
προκειμένου στη συνέχεια να αποτελέσουν τη βάση για
τη διενέργεια ελέγχων.
Στα στοιχεία που έχουν δοθεί στην ΑΑΔΕ στο πλαίσιο
της συμφωνίας του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών περιλαμβάνονται:
1. Λογαριασμοί θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα,
αμοιβαία κεφάλαια).
2. Καταθετικοί λογαριασμοί.
3. Ασφαλιστήρια συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.
4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών
εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον δηλωτέο λογαριασμό.
5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον δηλωτέο λογαριασμό
κατά το έτος αναφοράς.
Η δεύτερη κίνηση που ετοιμάζει η φορολογική διοί-

κηση είναι η πραγματοποίηση ελέγχων στο 10% των
Ελλήνων καταθετών και επενδυτών του εξωτερικού.
Ουσιαστικά, αυτό που θα γίνει θα είναι η διασταύρωση
των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλουν στην
Ελλάδα με τα στοιχεία των εισοδημάτων και επενδύσεων
που διαθέτουν στο εξωτερικό και έχουν έρθει σε γνώση
των φορολογικών Αρχών.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας
είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στη χώρα μας το σύνολο του παγκόσμιου εισοδήματός τους, δηλαδή κάθε
ευρώ εισοδήματος που αποκομίζουν στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Από τη φορολόγηση εξαιρούνται μόνο
εισοδήματα από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει
υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης.
Στις χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του ΟΟΣΑ
για την ανταλλαγή πληροφοριών, από τις οποίες έχουν
σταλεί δεδομένα στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται:
Ανδόρα, Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Μποναίρ - Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα (Νησιά BES), Βουλγαρία, Κολομβία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία,
Δανία, Νησιά Φερόε, Φινλανδία, Γερμανία, Γαλλία,
Γιβραλτάρ, Γροιλανδία, Γκέρνσεϊ, Ουγγαρία, Ισλανδία,
Ινδία, Ιρλανδία, Νήσος του Μαν, Ιταλία, Τζέρσεϊ, Κορέα,
Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα,
Μαυρίκιος, Μεξικό, Μονακό, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σαν Μαρίνο, Σεϋχέλλες,
Σλοβακία, Σλοβενία, Νότιος Αφρική, Σουηδία, Ισπανία,
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ανγκουίλα, Μπαρμπέιντος,
Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κέιμαν,
Κουρασάο, Δομινικανή Δημοκρατία, Κορέα, Μοτσεράτ,
Νιούε, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Νήσοι Τερκς και Κέικος, Αλβανία, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρούμπα,
Μπαχάμες, Μπελίζ, Βραζιλία, Μπρουνέι Νταρουσαλάμ,
Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Νήσοι Κουκ, Κόστα Ρίκα, Γκάνα,
Γρενάδα, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Ισραήλ, Ιαπωνία,
Κουβέιτ, Νήσοι Μάρσαλ, Μακάο, Μαλαισία, Μονακό,
Νέα Ζηλανδία, Παναμάς, Κατάρ, Ρωσία, Σεντ Κιτς και Νέβις, Σαμόα, Σάντα Λουσία, Σεντ Βίνσεντ και Γρεναδίνες,
Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Σεν Μαρτέν, Ελβετία,
Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουρουγουάη,
Μπαχρέιν, Ναούρου, Βανουάτου.

Τα λαχανικά της οικογένειας
allium περιλαμβάνουν το σκόρδο,
το κρεμμύδι, το πράσο, το σχοινόπρασο και το πράσινο κρεμμυδάκι. Αυτά τα λαχανικά χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο τόσο σε
απλές καθημερινές συνταγές όσο
και στην γκουρμέ μαγειρική. Στο
παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί
και για ιατρικούς λόγους επειδή
έχουν αντιμικροβιακή, αντιβακτηριακή και αντιθρομβωτική δράση,
ενισχύουν το ανοσοποητικό σύστμα και συμβάλλουν στη μείωση
των λιπιδίων και της γλυκόζης στο
αίμα. Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές μελετούν εκτεταμένα και
τις αντικαρκινικές τους ιδιότητες.
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν
δείξει ότι η μεγάλη κατανάλωση
αυτών των λαχανικών σχετίζεται
με μειωμένο κίνδυνο εκδήλωσης
πολλών καρκίνων. Αυτά τα επιδημιολογικά ευρήματα υποστηρίζονται από στοιχεία εργαστηριακών
ερευνών. Η συγκεκριμένη οικογένεια λαχανικών είναι πλούσια σε
θειούχες ουσίες, που προκαλούν
τον θάνατο των καρκινικών κυττάρων μέσω διαφόρων μηχανισμών.
Ειδικότερα, αυτές οι βιοχημικές
ουσίες εμποδίζουν την ανάπτυξη
του καρκίνου στα αρχικά στάδια,
όταν αλλαγές στο DNA φυσιολογικών κυττάρων οδηγούν στη
νόσο. Επιπλέον, εξουδετερώνουν
τις ελεύθερες ρίζες και εμποδίζουν την ανάπτυξη των όγκων.
Συστατικά στο εκχύλισμα του
σκόρδου (συνδυαστικά ή μεμονωμένα) εμποδίζουν την αγγειογένεση (τον σχηματισμό αιμοφόρων
αγγείων για τη θρέψη των καρκινικών κυττάρων) και προλαμβάνουν
τη μετάσταση.
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Tα πούλησε όλα στη
Ρουμανία, πήρε €330
εκατ. και επενδύει
στην Ελλάδα
Λίγα χρόνια αργότερα και έχοντας
δημιουργήσει τη μεγαλύτερη και
πλέον δυναμική εταιρεία ανάπτυξης
χώρων γραφείου στη Ρουμανία, τα
ίδια Μέσα τον έχρισαν «βασιλιά των
γραφείων».
Πριν από λίγες ημέρες, όμως, ο
Ιωάννης Παπαλέκας, ιδρυτής της
Globalworth, η οποία είναι εισηγμένη
στην αγορά ΑΙΜ του Λονδίνου και
ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες
στο real estate σε Ρουμανία και Πολωνία, αποφάσισε, για «προσωπικούς
λόγους», όπως επισήμως αναφέρεται,
να ρευστοποιήσει πλήρως τη συμμετοχή του στην εταιρεία που δημιούργησε ο ίδιος. Η συνολική αξία από τη
ρευστοποίηση της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής του τοποθετείται σε
κεφάλαια άνω των 330 εκατ. ευρώ,
με αγοραστή τη CPI Property Group
(CPIPG), έναν επενδυτικό όμιλο real
estate που διαχειρίζεται περιουσιακά
στοιχεία αξίας 7,9 δισ. ευρώ και πλέον
απέκτησε ποσοστό 16,8% στην εταιρεία. Iδιοκτήτης με 90% της CPIPG
είναι ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος
Ράντοβαν Βίτεκ.
Οσοι γνωρίζουν τη δραστηριότητα
του κ. Παπαλέκα από την ενασχόλησή
του με το real estate την τελευταία
20ετία υποστηρίζουν πως θα μπορούσε κάλλιστα μέρος από τα κεφάλαια
αυτά να τα διαθέσει στο εγχώριο
real estate, και δη στο κομμάτι του
τουρισμού. Πολύ περισσότερο δε
από τη στιγμή που έχει συνδέσει τα
τελευταία χρόνια το όνομά του με το
γνωστό και μη εξαιρετέο «Nammos»
της Μυκόνου, του οποίου το ακίνητο
είχε αγοράσει προ πενταετίας μαζί
με άλλα γειτονικά καταβάλλοντας τίμημα κοντά στα 11 εκατ. ευρώ. Πέρυσι
μάλιστα δεν έλειψαν και οι προτάσεις
που δέχτηκε ο Παπαλέκας για να
πουλήσει τα εν λόγω ακίνητα για 40
εκατ., ποσό που ο ίδιος, όπως λέγεται,
θεώρησε μικρό και ανέβασε τον πήχη
κοντά στα 60 εκατ. ευρώ.
Εκτός από τη Μύκονο, το όνομα του
επιχειρηματία με καταγωγή από την
Κόρινθο είχε ακουστεί και στην περίπτωση των «Αστεριών» της Γλυφάδας,
εκεί όπου o όμιλος Grivalia έχει ήδη
βάλει μπρος για την αναβίωση του
5άστερου ιστορικού συγκροτήματος,
μέσω της Grivalia Hospitality.
Οταν, εν έτει 2017 η τελευταία συμφώνησε με τον όμιλο Παπαθεοχάρη
να αποκτήσει το 80% των μετοχών
της Ναυσικά Α.Ε. (έχει τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου των «Αστεριών» το οποίο ανήκει στην Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου), έγινε γνωστό ότι
πέραν του εν λόγω ποσοστού ανέλαβε
και την αποπληρωμή υφιστάμενων
δανειακών υποχρεώσεων υπέρ ιδιώτη
δανειστή, συνολικού ύψους 12,325
εκατ. ευρώ. Ο ιδιώτης δανειστής ήταν
ο κ. Παπαλέκας, ενώ ο όμιλος Παπαθεοχάρη διατήρησε το υπόλοιπο 20%
της Ναυσικά Α.Ε.

Στο μικροσκόπιο
100 δάνεια 8 δισ. ευρώ

«B

όμβα» στα θεμέλια του χρηματοπιστωτικού συστήματος «βάζει» ο «κόκκινος
φάκελος» των «περίεργων» δανείων που έχει καταρτίσει ο SSM ύστερα από τους
δειγματοληπτικούς ελέγχους και όχι μόνο που έχουν πραγματοποιηθεί. Aν και
αυτή η υπόθεση έχει και... παρελθόν καθώς παρόμοια στοιχεία είχαν «συγκεντρώσει» και
η Nτανιέλ Nουί που αποχώρησε από τον SSM, όσο και πρώην επικεφαλής της EKT Mάριο
Nτράγκι, η παρούσα χρονική στιγμή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Kι αυτό γιατί οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές από τη μία
πλευρά στοχεύουν να θεσπίσουν κανόνες και ένα αυστηρό πλαίσιο ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η όποια
χαριστική ρύθμιση ή οι δανειοδοτήσεις χωρίς αντίστοιχες
εγγυήσεις. Tαυτόχρονα, από την άλλη πλευρά έχει μπει
σε πρώτο πλάνο και απαραίτητη προϋπόθεση για πολλά
θέματα που σχετίζονται γενικότερα με την οικονομία η
μείωση των «κόκκινων» δανείων. Kαι όλα αυτά, την ώρα
που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι τελικές διεργασίες για
το σχέδιο «Hρακλής» και τον αυξημένο ρόλο των εταιριών
διαχείρισης NPLs, αλλά και τη στάση που θα τηρήσουν
έναντι των δανειοληπτών. O ερχομός του Aντρέα Ένρια
του σημερινού επικεφαλής του SSM στην Eλλάδα στις
αρχές Mαρτίου, με αφορμή και το forum των Δελφών
όπου θα είναι βασικός ομιλητής έχει σημάνει συναγερμό
στις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Kι
αυτό γιατί ο Ένρια πέρα από τους Δελφού θα «πάει» στις
τράπεζες και θα έχει κατ' ιδίαν επαφές με τους διοικητές
των τραπεζών και με τον διοικητή της TτE. O «καυτός»
φάκελος του Ένρια περιλαμβάνει σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες 100 προβληματικές περιπτώσεις
επιχειρηματικών δανείων, πολλές αφορούν και μεγάλους
ομίλους, το ύψος των οποίων φτάνει τα 8 δισ. Πρόκειται
για δάνεια που δόθηκαν χωρίς επαρκείς εγγυήσεις και
εξασφαλίσεις από την πλευρά των δανειοληπτών, αλλά
υπάρχουν και στοιχεία που καταδεικνύουν σύμφωνα με τον
επικεφαλής του SSM χαριστικές ρυθμίσεις με ευνοϊκούς

όρους που ανταποκρίνονταν στα «δεδομένα». Σαφώς και
τους «σκελετούς» που περιλαμβάνονται στον φάκελο
τούτη την ώρα κανείς δεν μπορεί να τους προσωποποιήσει
και να τους αναλύσει. Πάντως, ο ίδιος ο επικεφαλής του
SSM είχε προειδοποιήσει για αυτό τον «καυτό φάκελο»
και είχε ζητήσει εξηγήσεις τον περασμένο Iούλιο όταν
είχε πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι στην Aθήνα. Tα
δάνεια αυτά αφορούν μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους,
ναυτιλιακές εταιρίες, βιομηχανίες και «αναγκαστικά» deals
διάσωσης στα οποία οι τράπεζες έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο
και έχουν υποστεί συνεχιζόμενες «ζημιές».
Ένα άλλο γεγονός που προβληματίζει τον Ένρια, σύμφωνα
με πληροφορίες από την Φρακφούτη είναι, ότι παρά τις
ευνοϊκές ρυθμίσεις, ένα 20% των δανείων δεν αποδεικνύονται βιώσιμα και στην πλειονότητά τους «ξανακοκκινίζουν»
οδηγώντας τώρα στις τράπεζες στον πονοκέφαλο εξεύρεσης
λύσεων είτε με πώληση των δανείων, είτε με κάλυψη μέσω
ομολογιακών, αλλά και του όποιου σχεδιασμού που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη για την πώληση των «ασημικών»
κυρίως των εταιριών - ομίλων που είχαν ή έχουν ισχυρή
παρουσία και πολύ επίπεδη δραστηριότητα στην αγορά.
O Ένρια φέρεται να είναι καλά «διαβασμένος» και έχει
στα χέρια του τα τελευταία στοιχεία από το πρόβλημα
των «κόκκινων» δανείων και montoring του βρίσκονται
ακόμα επιχειρήσεις από το εμπόριο, την μεταποίηση, τις
κατασκευές, τη μεγαλλουργία, τα τρόφιμα - ποτά, τα media
και συγκεκριμένη εταιρία των Telecoms.

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας: Το 5,9% των θανάτων στη θάλασσα
αποδείχθηκαν αυτοκτονίες
Κάθε 40 δευτερόλεπτα, κάποιος συνάνθρωπός μας στον κόσμο βάζει τέλος στη ζωή του. Στατιστικό το οποίο δικαιολογεί ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσο αφορά θέματα ψυχικής υγείας.
Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας επικεντρώνει την προσοχή της στην πρόληψη της αυτοκτονίας, το 5,9% των θανάτων στη θάλασσα αποδείχθηκαν αυτοκτονίες. Το 2017, το P & I Club του Ηνωμένου
Βασιλείου έθεσε σε πρώτο πλάνο την ψυχική υγεία των ναυτικών, αποκαλύπτοντας ότι η αυτοκτονία ήταν η κύρια
αιτία θανάτου των ναυτικών και αντιστοιχεί στο 15% των θανάτων στη θάλασσα. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτη της
Διεθνούς Ναυτιλιακής Υγείας, περίπου 5,9% των θανάτων στη θάλασσα συνδέονται με αυτοκτονία.
Ωστόσο, όταν συμπεριλήφθηκαν «ύποπτοι» θάνατοι που ήταν πιθανώς αυτοκτονίες, το ποσοστό αυξήθηκε σε 18,3%.
Στον ναυτιλιακό κόσμο, τα θέματα ψυχικής υγείας αφορούν τη φύση της εργασίας των ναυτικών, η οποία χαρακτηρίζεται όχι μόνο από έντονες ώρες εργασίας, αλλά και από απομόνωση, μακριά από την οικογένεια για πολύ καιρό,
κόπωση και πολλούς άλλους παράγοντες.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η ευτυχία των ναυτικών σημείωσε 6,27 / 10, σε σύγκριση με 6,31 το προηγούμενο
τρίμηνο, σύμφωνα με το δείκτη ευτυχίας των ναυτικών.
Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα διαπιστώθηκε ότι οι ναυτικοί ανήκουν σε επαγγελματικές ομάδες με τον
υψηλότερο κίνδυνο άγχους.
Ενώ το άγχος επηρεάζει πολλούς ανθρώπους, οι επιπτώσεις τους θα μπορούσαν να είναι πιο σοβαρές για τους
ναυτικούς λόγω της φύσης της εργασίας τους. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ναυτικοί δεν πηγαίνουν στο σπίτι τους στο
τέλος της εργάσιμης ημέρας.
Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ευεξία στη θάλασσα είναι:
– Κοινωνική αλληλεπίδραση επί του πλοίου: Πολλές έρευνες που σχετίζονται με τη ναυτική υγεία έχουν επισημάνει
την έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης ως βασικό παράγοντα των θεμάτων ψυχικής υγείας των ναυτικών, ενώ η
ενεργός συμμετοχή στην κοινωνική ζωή επί του πλοίου θεωρείται ότι έχει πραγματικό και θετικό αντίκτυπο στην
ευημερία τους. Οι εθνικότητες και οι διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν διαφορετικούς τρόπους κοινωνικοποίησης,
επομένως οι εταιρείες πρέπει να υιοθετήσουν νέους τρόπους για να ενθαρρύνουν την κοινωνικοποίηση των πληρωμάτων επί του σκάφους.
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Από την μπίρα FIX
στο… boutique 4*
του σταθμου Φίξ

Mία ακόμη προσθήκη έρχεται στο ξενοδοχειακό δυναμικό της Αθήνας, αυτή τη φορά
κοντά στον σταθμό Φίξ.
Ο λόγος για το νέο Heritage Hill Hotel στο
σταθμό Φιξ το οποίο ανοίγει τις πόρτες του
στις 15 Φεβρουαρίου και παρουσιάζει ένα
πρόσθετο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη ότι
συνδέεται ιδιοκτησιακά με την οικογένεια
Γκρέκη. Η τελευταία είναι γνωστή από την
πορεία της στο εγχώριο επιχειρείν και κυρίως
μέσα από την μπίρα FIX, το brand της οποίας
αναβίωσε μέσα από νέο ιδιοκτησιακό σχήμα
το 2009, αποσπώντας σημαντικό μερίδιο
αγοράς στις αρχές της περασμένης δεκαετίας
για να γίνει στόχος εξαγοράς στη συνέχεια
και να καταλήξει τελικά, κάτω από «διεθνή»
ομπρέλα, αυτή του ομίλου Carlsberg.
Το νέο εγχείρημα της οικογένειας Γκρέκη
έχει να κάνει τώρα με τον τομέα της φιλοξενίας μέσα από το νέο boutique ξενοδοχείο,
το οποίο ανοίγει στη λεωφόρο Συγγρού. Τη
διαχείριση λειτουργίας του νέου ξενοδοχείου
έχει αναλάβει η γνωστή εταιρεία διαχείρισης
SWOT | Hospitality Management Company.
Το Heritage Hill βρίσκεται στη Λεωφόρο
Συγγρού 61, «σε απόσταση αναπνοής από
τον σταθμό του μετρό Συγγρού – Φίξ, το
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τη Στέγη
Γραμμάτων & Τέχνων, το Κέντρο Πολιτισμού
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά και το
μουσείο της Ακρόπολης που απέχει μόλις
λίγα λεπτά με τα πόδια», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι επιτελείς του.
Το νέο city hotel, είναι κατηγορίας 4* (αστέρων) με 35 δωμάτια υψηλής αισθητικής και
μία πολυτελή Lifestyle Suite με μοναδική θέα
στην Ακρόπολη, ενώ διαθέτει και αίθουσα
συσκέψεων χωρητικότητας 16 ατόμων, φιλοδοξώντας να αποσπάσει μερίδιο και στον
τομέα του επαγγελματικού τουρισμού.
Το Heritage Hill αποτελεί μία ακόμη προσθήκη, προδιαγραφών στο ξενοδοχειακό
δυναμικό της ελληνικής πρωτεύουσας, όπου
παρά τον έντονο ανταγωνισμό, το επενδυτικό
ενδιαφέρον διατηρείται αμείωτο. Σημειώνεται
ότι το 2019 και παρά τις αφίξεις- ρεκόρ στο
Ελ. Βενιζέλος, η χρονιά για τα ξενοδοχεία
της Αθήνας έκλεισε με πτώση της τάξης του
2,2% στην πληρότητα, του 1,4% στο Έσοδο
ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPar) και με
οριακή θετική αλλαγή (0,9%) στη Μέση Τιμή
Δωματίου, γεγονός το οποίο αποδίδεται και
στη μεγάλη αύξηση των βραχυχρόνιων τουριστικών μισθώσεων.
Τον Ιανουάριο του 2020, το Ελ. Βενιζέλος
συνέχισε ανοδικά ως προς τη διεθνή επιβατική κίνηση, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική
πρωτεύουσα παραμένει στην πρώτη γραμμή
των προορισμών: Οι διεθνείς επιβάτες σημείωσαν τον Ιανουάριο άνοδο κατά 10,1%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το συγκεκριμένο
μήνα το 1 εκατ. (1,038 εκατ.), ενώ οι επιβάτες
εσωτερικού παρουσίασαν πτώση (-3,5%),
λόγω των μειωμένων δρομολογίων εσωτερικού σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή
χειμερινή περίοδο. Συνολικά, καταγράφηκε
θετική πορεία στην επιβατική κίνηση του
αεροδρομίου κατά τον πρώτο μήνα του έτους
με άνοδο της τάξης του 5,7% και φθάνοντας
το 1,47 εκατ. επιβάτες.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Προς μίσθωση «χακί»
ακίνητο στη Μεσογείων
αντί €1,6 εκατ.

Αρχικό ενδιαφέρον -κυρίως από
εταιρείες- έχει προσελκύσει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση ενός
ακινήτου- πρώην στρατοπέδου στη
Λεωφόρο Μεσογείων που έχει βγάλει
προς αξιοποίηση η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων
Δυνάμεων.
Ο διαγωνισμός αφορά την εκμίσθωση
του πρώην στρατοπέδου «ΑΝΧΗ (ΠΖ)
ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ» που βρίσκεται
επί της Λεωφόρου Μεσογείων 211,
ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής
Άμυνας. Το συνολικό εμβαδό του
οικοπέδου είναι 18.643 τ.μ. και εντός
αυτού βρίσκονται 22 κτίρια τα οποία
έχουν συνολικό εμβαδό 7.582 τ.μ., ενώ
παρέχεται στο μισθωτή η δυνατότητα κατεδάφισης των υπαρχόντων
κτηρίων και ανέγερσης νέου συγκροτήματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση, η έγκριση
της Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α., η οποία και θα θέσει
το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.
Τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού
πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται
το ποσό του 1,6 εκατ. ευρώ ως ετήσιο
συνολικό μίσθωμα (ήτοι 133.333 χιλ.
μηνιαίως).
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης
που μπορεί να είναι για εμπορική ή
επαγγελματική ορίζεται σε 50 χρόνια
από την ημερομηνία υπογραφής του
μισθωτηρίου, με δικαίωμα παράτασης
για άλλα δέκα χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα είναι δημόσιος
ηλεκτρονικός και θα διενεργηθεί
αύριο Τετάρτη 12/2 σε μία φάση μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
ΥΠΑΑΠΕΔ, που είναι κάτω από την
ομπρέλα του υπουργείου Εθνικής
Αμυνας. Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον αν τελικά οι ενδιαφερόμενοι
που έχουν χτυπήσει την πόρτα της
Υπηρεσίας θα υποβάλλουν τελικά και
τις προσφορές, δεδομένου ότι ναι μεν
το ακίνητο θεωρείται προνομιούχο,
σε έναν από τους κεντρικούς άξονες
της Αθήνας, ωστόσο οι υποψήφιοι
εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς
το θέμα των αδειοδοτήσεων, που αναμένονται δύσκολες και χρονοβόρες.
Πάντως από την πλευρά της, η ΥΠΑΑΠΕΔ προωθεί έναν ακόμη διαγωνισμό για ένα από τα σημαντικότερα
ακίνητα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό της στο κέντρο της Αθήνας
και δεν είναι άλλο από το διατηρητέο
της οδού Ακαδημίας 31. Το εν λόγω
ακίνητο θεωρείται από τα φιλέτα του
‘’χακί’’ χαρτοφυλακίου με δυνατότητα
χρήσεων γραφείων, για εμπορικής
ή ακόμη και τουριστικής χρήσης ως
ξενοδοχειακή μονάδα.

Tο come back της Oμόνοιας και
τα μηνύματα του Λασκαρίδη

Πολύπλευρη η κοινωνική - πολιτισμική δράση της οικογένειας Λασκαρίδη.

Δ

εν αποτελεί μια επιστροφή στο παρελθόν, αλλά περισσότερο μια «κόκκινη γραμμή»
με την περίοδο της κρίσης που οδήγησε στη ραγδαία παρακμή της χώρας. Aυτό λένε
όσοι γνωρίζουν καλύτερα τη «φιλοσοφία» που διαπνέει την οικογένεια Λασκαρίδη
και την πολύπλευρη κοινωνική-πολιτισμική δράση της.
Yπό αυτό το πρίσμα ο στόχος η εμβληματική πλατεία Oμόνοιας να ξαναβρεί τη θέση της ως «ομφαλός της Aθήνας»
έρχεται να μετουσιωθεί σε πράξη μέσα από το έργο της
ανάπλασης, συμβολίζοντας ένα συνολικό comeback του
ιστορικού κέντρου. H «νέα πλατεία Oμόνοιας» αρχίζει
να παίρνει μορφή και αναμένεται να ολοκληρωθεί και να
παραδοθεί στο κοινό μέχρι τα τέλη του μήνα.
Ήδη έχει διαμορφωθεί το σύγχρονο σιντριβάνι, που παραπέμπει μεν σε παλαιότερες εποχές, όταν το αντίστοιχο
σιντριβάνι αποτελούσε επί δεκαετίες το «σήμα κατατεθέν»
της, αλλά δεν καλύπτει όλο το χώρο. Aναδεικνύεται σε
αισθητικό «πυρήνα», σπάζοντας την κυριαρχία του τσιμέντου και «καλώντας» παράλληλα τους πολίτες της Aθήνας
καθώς και τους τουρίστες που κατακλύζουν την περιοχή,
να «ζήσουν» την πλατεία.
Tούτο βέβαια δεν θα έρθει μόνο μέσα από την ανάπλαση,
αλλά συνοδεύεται από τη συνολική αναβάθμιση με τις νέες
επενδύσεις στα άλλοτε ερειπωμένα κτίρια-φαντάσματα,
που τώρα μετατρέπονται σε πεντάστερα και τετράστερα
ξενοδοχεία. O τουρισμός θα φέρει ανάπτυξη και θα στηρίξει
την επιχειρηματικότητα γύρω από το ιστορικό κέντρο, που
μέσα στην κρίση «μαράζωσε» και εγκαταλείφθηκε παραδομένο στα (αναμενόμενα) φαινόμενα περιθωριοποίησης.

Παράνομες δραστηριότητες, παραοικονομία, φόβος Tο
λάκτισμα για την «αλλαγή» της Oμόνοιας δόθηκε στα
τέλη Oκτωβρίου όταν το Δημοτικό Συμβούλιο της Aθήνας
αποφάσισε να κάνει δεκτές τις δωρεές του Kοινωφελούς
Iδρύματος Λασκαρίδη (ύψους 430.000 ευρώ), της Hλέκτωρ
και της Fontana Fountains για τη δημιουργία του νέου
σιντριβανιού που θα έχει διάμετρο 30 μέτρων, 13 πίδακες
και 188 δέσμες νερού, αλλά και 90 υποβρύχιους προβολείς.
Για την οικογένεια Λασκαρίδη η βαθιά πίστη ότι η χώρα
πρέπει να αλλάξει σελίδα αποτυπώνεται στις μεγάλες
επενδύσεις τόσο στα ξενοδοχεία, όσο και στη ναυτιλία,
αλλά και σε πολλές ακόμη πρωτοβουλίες. Έτσι, δεν είναι
μόνο η προσφορά του ομίλου και προσωπικά του Θανάση
Λασκαρίδη στην ανακατασκευή και συντήρηση της πλατείας Συντάγματος, γύρω από την οποία κυριαρχούν τα hotels
της Λάμψα, αλλά και η ενεργοποίηση του Kοινωφελούς
Iδρύματος που καταγράφει πλήθος κινήσεων. Aπό την
ανακαίνιση και αποκατάσταση των πετρόκτιστων φάρων, τα
εκπαιδευτικά προγράμματα, τα προγράμματα κοινωνικής
αλληλεγγύης, τις εκθέσεις ζωγραφικής, μέχρι την Iστορική
Bιβλιοθήκη και τη χρηματοδότηση της Έδρας Nεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Όλα
αυτά μέσα στο «βαθύ σκοτάδι» της κρίσης.

Αφοί Σαράντη: Μπαίνουν στα αναψυκτικά με την εξαγορά της «Κλιάφας»
Την είσοδο τους στην αγορά των αναψυκτικών έκαναν οι αδελφοί Σαράντη. Και αυτό καθώς η εταιρεία τους, «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.», που ελέγχει μεταξύ άλλων τα σήματα Όλυμπος και Ροδόπη, ανακοίνωσε
ότι υπέβαλε πρόταση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΥΓΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΙΑΦΑ Α.Ε».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η πρόταση εξαγοράς έχει γίνει ήδη αποδεκτή από το σύνολο των μετόχων της «ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΙΑΦΑ Α.Ε.». Έτσι οι δύο εταιρίες προχωρούν απρόσκοπτα στις περαιτέρω ενέργειες για
την ολοκλήρωση των διαδικασιών της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών.
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς οι νέοι μέτοχοι στοχεύουν να βελτιώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας
μετατρέποντας αυτή σε μία επιχείρηση διεθνών προδιαγραφών, σεβόμενοι παράλληλα τόσο την παράδοση όσο και
την ιστορία της εταιρίας αλλά και της οικογένειας Κλιάφα.

5
Γιατί «παγώνει»
ο διαγωνισμός
για το καζίνο
στο Ελληνικό
Χρόνο προκειμένου να αποφανθεί με την
τελική της κρίση εξασφαλίζει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
η οποία ανέστειλε χθές την πρόοδο του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
παραχώρηση της άδειας καζίνο στο Ελληνικό,
που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).
Την αναστολή της διαδικασίας από μέρους της ΑΕΠΠ γνωστοποίησε με χθεσινή, επίσημη ανακοίνωσή της η Hard Rock
International, η οποία έχει μείνει εκτός
διαδικασίας (σ.σ. με το έτερο σχήμα αυτό
των Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μένει μοναδικός διεκδικητής) κι έχει ασκήσει για το
λόγο αυτό και τη σχετική προσφυγή ήδη από
τα τέλη Ιανουαρίου. Ο αμερικανικός όμιλος
υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της ότι «η
επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ, έκρινε ότι η
προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους
και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην
προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης.
Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την
οριστική απόφασή της επί της προσφυγής,
διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε
έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ
τους μελέτης», αναφέρει η Hard Rock προσθέτοντας παράλληλα ότι «η αιτιολογία της
εκδοθείσας απόφασης αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική
θεμελίωση της προσφυγής της Hard Rock
International». Ωστόσο όπως σχολιάζουν στο
NM πηγές που παρακολουθούν τη διαδικασία, η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν λίγο- πολύ
αναμενόμενη για τρεις λόγους:
-Καταρχάς η ίδια η ΕΕΕΠ έχει ούτως ή άλλως
«παγώσει» τη διαδικασία για λόγους «χρηστής διοίκησης και ασφάλειας» του διαγωνισμού, έχοντας δηλώσει ότι δεν προτίθεται
να προχωρήσει στο στο άνοιγμα της τεχνικής
και οικονομικής προσφοράς του σχήματος
της Mohegan πρίν την οριστική κρίση της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής της Hard Rock.
-Επιπλέον, εντός δεκαημέρου από την κατάθεση της προσφυγής (σ.σ. στις 31 Ιανουαρίου), η ΕΕΕΠ ως αρμόδια, υποχρεούται
να καταθέσει τους δικούς της ισχυρισμούς
ώστε να αιτιολογεί επαρκώς την απόφασή
της να αφήσει εκτός τον έναν από τους δύο
διαγωνιζομένους. Κάτι το οποίο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έγινε χθές με ένα
πολυσέλιδο κείμενο που υποβλήθηκε από
την Επιτροπή.
-Επιπλέον και η ίδια η ΑΕΠΠ εξ’ αρχής δεν
αναμενόταν να αποφανθεί σε τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα επί της προσφυγής της
Hard Rock, κάτι το οποίο γνωστοποιεί άλλωστε και στη χθεσινή της απόφαση. Κατά
τις πληροφορίες, η απόφαση της αρμόδιας
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών πέραν των όσων αναφέρει η ίδια η Hard
Rock επισημαίνει ακόμη ότι «η οριστική της
κρίση τόσο ως προς το παραδεκτό της προσφυγής όσο και επί της ουσίας των σχετικών
ισχυρισμών από πλευράς της Hard Rock δεν
είναι λογικό να ληφθεί στα στενά πλαίσια
εντός των οποίων καλείται να αποφασίσει
επί του αιτήματος προσωρινής προστασίας,
επιφυλασσόμενη να αποφανθεί επί τούτου
με την οριστική απόφασή της».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Θέσεις εργασίας
στην ΕΦΑ Χανίων
Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων,
που εδρεύει στα Χανιά του νομού
Χανίων, για τις ανάγκες αυτής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και στον
Αρχαιολογικό χώρο Απτέρας.
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ,
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.
Επισημαίνουμε: ότι εκτός των
δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο παραπάνω παράρτημα (ΣΟΧ), οι
υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν
μία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώσουν
ότι:
δεν έχουν απασχοληθεί σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή
πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού
του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο
Πολιτισμού) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. από
19-07-2004 (έναρξη ισχύος του Π.Δ.
164/2004) και εφεξής με οποιαδήποτε
σύμβαση εργασίας ή σε εκτέλεση
προσωρινής δικαστικής απόφασης η
οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων.
Σε αντίθετη περίπτωση εάν έχουν
απασχοληθεί να αναφέρουν αναλυτικά τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ
ή Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτισμού) και
το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε που εργάσθηκαν, τη
χρονική διάρκεια και την ειδικότητα.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι, απόφοιτοι
του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, να αναφέρουν τα
χρονικά διαστήματα απασχόλησης σε
Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτισμού) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.
από 23-02-2012 (έναρξη ισχύος του Ν.
4049/2012).

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στην
εφορεία αρχαιοτήτων Χανίων

Α

νακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά του νομού Χανίων, για
τις ανάγκες αυτής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και στον Αρχαιολογικό χώρο Απτέρας.

3 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της Υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων,
Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος, Τ.Κ. 731 34 Χανιά, υπόψη
κ. Βασίλειου Κώτσου (τηλ. επικοινωνίας: 28210 44418 και
28210 94487).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής (Αρχαιολογικό
Μουσείο Χανίων, Αρχαιολογικός χώρος Απτέρας) όπου
προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δή-

μου Χανίων, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις
κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα
οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί
τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών
Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ·.

1.525 προσλήψεις εξπρές σε νοσοκομεία και ΕΚΑΒ
Θέσεις για διοικητικούς, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς
Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε 1.525 προσλήψεις υπαλλήλων που κατανέμονται σε 1.300 θέσεις
προσωπικού στα νοσοκομεία, 50 άτομα πλήρωμα ΕΚΑΒ και 175 γιατρούς στα ΤΕΠ, ενώ ήδη προχωρούν παράλληλα
οι προσλήψεις περίπου 900 μόνιμων γιατρών στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας, καθώς και οι συμβάσεις με
800 ιδιώτες γιατρούς μέσω ΕΟΠΥΥ.
Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και τις επόμενες ημέρες θα σταλούν στην Ανεξάρτητη Αρχή.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει εξαγγείλει την τοποθέτηση 1.500 ειδικευόμενων νοσηλευτών στα
νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ, μαζί με την παράταση 4.000 εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ και 289 επικουρικών γιατρών,
η συνολική ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας φτάνει τις 9.014 θέσεις.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Υγείας η
κατανομή 1.300 θέσεων λοιπού προσωπικού που θα στελεχώσουν τα νοσοκομεία όλης της χώρας, ενώ είναι έτοιμη
προς δημοσίευση η προκήρυξη για 50 προσλήψεις στο ΕΚΑΒ.
Οι 1.300 θέσεις για τα νοσοκομεία θα προκηρυχθούν και θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ τις επόμενες ημέρες και θα
αφορούν σε ποσοστό 45% θέσεις νοσηλευτών.
Οι υπόλοιπες θέσεις, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, θα αφορούν σε ειδικότητες όπως τραυματιοφορείς, προσωπικό ιατρικών εργαστηρίων, διοικητικό προσωπικό και άλλες. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν μεγάλη έλλειψη
και σε τραυματιοφορείς.
Γι’ αυτό και δεν είναι λίγες οι φορές που χρέη τραυματιοφορέων εκτελούν σεκιούριτι ή άλλοι υπάλληλοι. Πριν από
τις εκλογές, η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Υγείας μετέταξε από τους συνολικά 2.300 τραυματιοφορείς
527 πρώην σχολικούς φύλακες, οι οποίοι γύρισαν πίσω στους ΟΤΑ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να
«αποψιλωθούν» από τραυματιοφορείς.
Οι θέσεις έχουν κατανεμηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των νοσοκομείων στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες και
έχουν ως εξής: 1η ΥΠΕ: 270, 2η ΥΠΕ: 270, 3η ΥΠΕ: 150, 4η ΥΠΕ: 170, 5η ΥΠΕ: 130, 6η ΥΠΕ: 180, 7η ΥΠΕ: 130.
Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υγείας διαμόρφωσε έναν υγειονομικό χάρτη ελλείψεων προκειμένου να κατανείμει
τις θέσεις αναλόγως των αναγκών, ώστε να είναι στοχευμένες οι προσλήψεις.
Οι 50 θέσεις που προκηρύσσονται στο ΕΚΑΒ αφορούν στην κάλυψη 50 θέσεων πληρωμάτων ασθενοφόρων για
το ΕΚΑΒ Αθήνας.
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Θέσεις εργασίας
με προκήρυξη του ΑΣΕΠ
στην ΕΦΑ Ξάνθης

Θέσεις εργασίας με προκήρυξη του ΑΣΕΠ
στην ΕΦΑ Ξάνθης.
ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, που εδρεύει
στα Άβδηρα του Νομού Ξάνθης.
2 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Τ.Κ. 67061, Άβδηρα
Ξάνθης, υπόψη κας Μ. Καραπαναγιώτου
(τηλ. επικοινωνίας: 25410 – 51003).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας (Αρχαιολογικό Μουσείο), στον Αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων όπου προκηρύσσονται
οι θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Αβδήρων, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες
μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της
παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί
τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα
έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία μας
στην ανωτέρω διεύθυνση β) στον δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ.Χρόνου ΣΟΧ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ·.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου
Εδεσσας κ. Ιωάννη Οικονόμου πληρεξούσιου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην
αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται
νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201- ΔΟΥ ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα
Πρωτοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσαπαρίδου
Κυριακή ως εκ του νόμου αντίκλητο κατά τις διατάξεις των άρθρων 134- 135
ΚΠολΔ του Μαυρομάτη Γενναδίου του
Θεοδοσίου, ΑΦΜ 0788958269, κατοίκου
τκ Σεβαστειανών Δήμου Σκύδρας και ήδη
αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο
της από 20-11-2019 και ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας
(Τακτική Διαδικασία) απευθυνόμενης
ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτού, με την
οποία αιτείται τα εν αυτή και στο αιτητικό
αυτής διαλαμβανόμενα. Μετά της κάτωθι αυτής εν αντιγράφω υπ΄ αριθμόν
125/30-12-2019 εκθέσεως καταθέσεως
και της εν συνεχεία ταύτης πράξεως της
Γραμματέως του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας δια της οποίας κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από την
κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση
προτάσεων εντός εκατόν τριάντα (130)
ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν
λαμβάνονται υπόψη Μετά της κάτωθι
αυτής και από 4-2-2020 παραγγελίας
για την επίδοση προς γνώσιν και για
τις νόμιμες συνέπειες. Για τη επίδοση
συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 10535Γ/10-22020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού
επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας
Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας
΄Εδεσσα 10/02/20209
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας, Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου,
κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ.
39, μετά από έγγραφη παραγγελία της
δικηγόρου Αναστασίας Μιχ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής,
Λεωφ. Βασ. Γεωργίου αρ. 50Α, ως πληρεξούσιας της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (AΦΜ
998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), που
εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός
Βασ. Γεωργίου αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου
λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση
της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,
ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην
Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει
της με αρ. 12.863/9.6.2011 πράξης του
Σ/φου Πειραιώς Στέφανου Βασιλάκη, η
οποία συγχώνευση ενεκρίθη με την με
αρ. πρωτ. 15174/30.6.2011 απόφαση
του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30.6.2011 στο ΜΑΕ της
Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 11-2-2020
(αρ. εκθ. 1392ΣΤ), στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΑΡΑΜΑΝΟ Γεωργίου Θεόφιλο, πρώην κάτοικο
Αχαρνών Αττικής, οδός Λιοσίων αρ. 63
και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ.
045077698/ΔΟΥ Αχαρνών, την από 102-2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, η οποία
απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου
δικαστηρίου και αρχής, της πρώτης προς
τον ΚΑΡΑΜΑΝΟ Γεωργίου Θεόφιλο,
πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός
Λιοσίων αρ. 63 και ήδη αγνώστου διαμο-

νής, με ΑΦΜ. 045077698/ΔΟΥ Αχαρνών.
Με το ανωτέρω έγγραφο γνωστοποιείται
στον ΚΑΡΑΜΑΝΟ Γεωργίου Θεόφιλο,
ΑΦΜ 045077698/ΔΟΥ Αχαρνών, ότι αναφορικά με την από 3-10-2019 και αριθμό
κατάθεσης δικογράφου 79284/2258/910-2019 αγωγή της πρώτης, ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία), για την οποία θα καταθέσουν
προτάσεις την 17η/2/2020, θα λάβουν
ένορκη βεβαίωση του κάτωθι μάρτυρά
τους κ. Ανδρέα Λεμπέση του Θεοδώρου
και της Δημητρούλας, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός
Βασ. Γεωργίου Β’, αρ. 50Α, κατόχου του
με αρ. ΑΗ 517514 ΔΑΤ, εκδοθέντος την
31.12.2008 από το Τ.Α. Δραπετσώνας,
ΑΦΜ 068609250/ΔΟΥ Νίκαιας-Κορυδαλλού. Ο παραπάνω μάρτυρας, κ. Ανδρέας
Λεμπέσης, θα δώσει ένορκη βεβαίωση
την 17η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10.00 πμ στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Κυρίλλου Λουκάρεως 14, και τον καλεί να
παραστεί νόμιμα κατά την εξέτασή του,
διαφορετικά και σε περίπτωση απουσίας του, του δηλώνει ότι θα διενεργηθεί
η λήψη της ένορκης βεβαίωσης ερήμην
του. Γίνεται μνεία, ότι η κατάθεσή του
μάρτυρα θα χρησιμοποιηθεί κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων της ως άνω αγωγής ή
και σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή
ή μετά ματαίωση δικάσιμο. Για γνώση και
για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος
να παραστεί στην εξέταση μαρτύρων.
11-2-2020
Ο Δικ. Επιμελητής
Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις έντεκα ( 11 ) του μηνός
Φεβρουαρίου του (2020) έτους, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:35π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος
Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30,
ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο
Μπουγιούκο για τον Χειριδη Βασίλειο
του Ευαγγέλου και της Χαραλαμπίας,
με ΑΦΜ: 062555625, πρώην κάτοικο
Αθηνών, οδός Αγαθουπόλεως αρ. 78
και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10393 / 1102-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές
αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 5159/2020
Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του
Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Βασίλειου Φ. Καλογερόπουλου, με επίσπευση της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και για επισπευδόμενο ποσό Ευρώ (95.690,37.-)
και το οποίο περιορίστηκε στο ποσό των
Ευρώ (50.000,00.-), μετά από την έγγραφη εντολή της πληρεξούσιας Δικηγόρου για την εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, επιφυλασσόμενης για το υπόλοιπο
της απαίτησης ή με άλλη αναγκαστική
εκτέλεση ή αναγγελία, ο δε περιορισμός
έγινε για την μείωση των εξόδων και
μόνο, δυνάμει και σε εκτέλεση της υπ’
αρ. 699/2015 Διαταγής Πληρωμής του
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών και συγκεκριμένα: Στις δεκατέσσερις ( 14 ) του μηνός Οκτωβρίου του
δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα
Τετάρτη ώρα 10:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ.
θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα από την Πιστοποιημένη
Συμβολαιογράφο Αθηνών Δήμητρα Νικ.
Ανδριανοπούλου, κάτοικο Αθηνών, ή
τον νόμιμο αναπληρωτή της σε τυχόν
κώλυμά της, του κατασχεθέντος ακινήτου του ως άνω οφειλέτη, ήτοι: το υπ’
αριθμόν (17) διαμέρισμα του τετάρτου
(Δ’) πάνω από το ισόγειο σε Α’ εσοχή
ορόφου επιφανείας (52,00)τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί
του οικοπέδου (44/1000) που βρίσκεται
επί πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως (259,31)τ.μ. κείμενο στην
Αθήνα και επί της οδού Αγαθουπόλεως

αρ. 78. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των Ευρώ (30.000,00.-).
Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του Κ.Πολ.Δ. και
κάθε σχετικού Νόμου σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 5159/2020 Κατασχετήρια Έκθεση Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή
της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών
με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Καλογερόπουλου Βασίλειου.
Αθήνα, 11/02-2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠEΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα την εβδόμη (7η) του μήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα: 10.25 π.μ. ο Ιωάννης Γ. Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460),
Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας
με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ:
997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δημητρίου Δώνου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελένης συζ. Νικολάου Σίμου, το γένος Ευριπίδη Δογάνη,
κατοίκου Φαρσάλων, οδός Αθηνάς αρ.
106, Α.Φ.Μ. 140102388, επέδωσε με
την υπ’ αριθμ. 8376/7-2-2020 έκθεση
επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο ΝΑΣΤΟ του Κωνσταντίνου, πρώτην κάτοικο
Αθηνών, οδός Καλιδρομίου αρ. 21 και
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 27 Ιανουαρίου 2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατά
αυτού, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία
Ασφαλιστικών Μέτρων) και ζητά Να γίνει
δεκτή η παρούσα αίτηση, Να ανακληθεί
η υπ’ αριθ. 12477/1972 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με
σκοπό την εξάλειψη εκ των Βιβλίων του
Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (τα 2894 φ
271253 αα 1) της δυνάμει αυτής εγγραφείσας προσημείωσης υποθήκης (μη
τραπείσα σε υποθήκη) επί του ακινήτου
που αναλυτικά περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση και Να καταδικασθεί στη
συνολκή δικαστική δαπάνη της αιτούσας.
Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από
29-01-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αίτηση της κ
Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8173/2020
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 893/2020
που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω
δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού
Συζήτησης – Διαδικασία: Ασφαλιστικά
Μέτρα Μονομελές του κ. Δικαστή του
Πρωτοδικείου Αθηνών που ορίζει ως
χρόνο συζήτησης την 29-04-2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο
του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 86 και με τον όρο να κοινοποιηθεί
το δικόγραφο αυτό 10 Ημέρες πριν από
τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται
την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα
που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να
παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και
όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται.
Αθήνα 7-2-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
(Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΩΝΟΣ
Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής
(Τ.Σ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δια της υπ’ αριθμόν 35/2020 Διάταξης
του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού
σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» και το δ.τ. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΗΔ - ΕΑΠ», που εδρεύει
στην Αθήνα Αττικής, και εγκρίθηκε το από
1/11/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα επτά έντεκα (37) άρθρα
και σκοπούς τους αναφερόμενους στο
άρθρο δύο (2) αυτού, όπως αυτά αναλύονται στο από 1/11/2019 καταστατικό
και διατάχθηκε η εγγραφή του Σωματείου στο δημόσιο Βιβλίο που τηρείται στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΧΡΥΣΟΦΩΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Α.Μ. Δ.Σ.Π. 3156
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 80
ΤΚ 18532
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθμό 6881Ε/07.02.2020
Εκθεση Επίδοσης της δικ. Επιμελήτριας κ.Ιφιγένειας Θ. Γκούλιου του Εφετείου Αθηνών που έχει έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη
αρ. 18, επεδόθη κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη
Γ. Γαϊτανάρου προς τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΛΕΚΟ
ΚΑΚΟΛΥΡΗ του Τάκη, πρώην κάτοικο
Αθηνών, οδός Αχαρνών, αριθ. 28 και
ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 07.10.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ
των 1) Ευαγγέλου ΚΑΡΤΑΜΠΑΝΗ του
Νικολάου, κατοίκου Ρόδου, οδός Παρροδικού Συλλόγου Αμερικής αριθ. 9, με
ΑΦΜ 030954236, 2) Νικολάου ΚΑΡΤΑΜΠΑΝΗ του Ανδρέα, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Άτλαντος αρ. 37,
με ΑΦΜ 007020056 και 3) Νικολάου
ΚΑΡΤΑΜΠΑΝΗ του Ευαγγέλου, κατοίκου Λονδίνου στη διεύθυνση Kilburn
High Road 369 Α Flat Β NW67QB, με
ΑΦΜ 150876760 εναντίον του απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία
Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία ζητούν να γίνει δεκτή η αίτηση τους αυτή,
να ανακληθεί η υπ' αριθ. 15475/1997
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (Δ/σια Ασφαλιστικών Μέτρων)
να διαταχθεί η εξάλειψη προσημειώσεως υποθήκης που ενεγράφη στα βιβλία
Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας την 27.6.1997, στον τόμο 245 με
αύξοντα αριθμό 41868 για το ποσό των
1.690.000 δραχμών ή 4.959,64 ευρώ επί
του αναλυτικώς περιγραφόμενου στην
άνω υπ' αριθ. 15475/1997 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Δ/
σια Ασφαλιστικών Μέτρων) ενδίκου ακινήτου τους και να καταδικασθεί ο καθού
στην εν γένει δικαστική τους δαπάνη. Στο
τέλος του εγγράφου υπάρχουν έκθεση
κατάθεσης δικογράφου αίτησης με ΓΑΚ
96294/2019 και ΕΑΚ 12157/2019, με
χρονολογία κατάθεσης 05.11.2019 του κ.
Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου
και συνέχεια αυτής ταυτόχρονη πράξη
ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα
του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία
ορίζεται χρόνος συζήτησης της αίτησης
η 20η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την διαδικασία
των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ με αριθμό πινακίου 1, με τον
όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό
τριάντα (30) ημέρες πριν από τη δικάσιμο
και ότι το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την
παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που
αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5,
καθώς επίσης παραγγελία για την επίδοση κλήσης σε αυτόν που απευθύνεται
το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί
κατά την δικάσιμο της αίτησης όταν και
όπου ανωτέρω ορίζεται προς γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες. Παραπόδας
της άνω υπ' αριθ. 6881Ε/07.02.2020 ο
Εισαγγελέας που παρέλαβε, με πράξη
του παρήγγειλε όπως περίληψη του άνω
επιδοθέντος δικογράφου δημοσιευθεί
σε δυο ημερήσιες εφημερίδες που εκ-
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δίδονται στην Αθήνα, ήτοι: «ΗΧΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣIΩΝ» και «ΛΟΓΟΣ».
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020
Ο παραγγέλων την Επίδοση Δικηγόρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 85 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210.3300935
Email: psgaitanaros@gmail.com
Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Θ. ΓΚΟΥΛΙΟΥ
ΕΜΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 18-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210.3841366
Email: ifigeneia.gkouliou@gmail.com

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Α΄
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ: Δ1
ΤΜΗΜΑ : Α2
Ταχ. Δ/vση : Μεσoγείωv 96
Ταχ. Κώδικας : 115 27
Πληρoφoρίες : Αγ. Μακρής
Τηλέφωvo : 213.130.7210
TELEFAX : 210-77.78.745
Αριθ.πρωτ.: 81181
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων»
΄Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 28 παρ.2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών , όπως τροποποιήθηκε με την παρ 5 του άρθρου 32
του ν.4509/2017 (Α΄201) και του άρθρου
63 παρ.1 έως 5 του κώδικα οργανισμού
δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών
λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988
Α΄ 35) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την ύπαρξη μίας (1) κενής οργανικής

θέσης Αντεπιτρόπου της Επικρατείας
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
και την ανάγκη πλήρωσής της και
3. Τα Π.Δγματα 81/8-7-2019 (Α΄ 119),
83/9-7-2019 (Α΄ 121) και 84/17-7-2019
(Α΄ 123)
Προσκαλούμε
Τους ενδιαφερόμενους δικαστικούς λειτουργούς για πλήρωση της κενής οργανικής θέσης του Αντεπιτρόπου της
Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, να υποβάλουν στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΔIΕΥΘΥΝΣΗ:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, Μεσογείων
96, Τ.Κ.11527, Αθήνα) σχετική αίτηση
διορισμού, συνοδευόμενη με τα κατά
την κρίση τους δικαιολογητικά των προσόντων τους, μέσα σε ένα (1) μήνα από
την τελευταία δημοσίευση της απόφασης αυτής στις εφημερίδες ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Επισημαίνεται ότι στις παραπάνω θέσεις Αντεπιτρόπων της Επικρατείας
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
διορίζονται, εφ’ όσον έχουν είκοσι (20)
έτη δικαστική υπηρεσία: α) Πρόεδρος
Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων με διετή υπηρεσία στο βαθμό αυτό ή με πενταετή συνολική υπηρεσία στο βαθμό
του Πρόεδρου Εφετών και στο βαθμό
του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και
β) Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων με
εξαετή υπηρεσία στο βαθμό του Εφέτη.
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται μία
φορά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της
πρωτεύουσας.
Αθήvα, 26 Νοεμβρίου 2019
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

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 δασών191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr 210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html
1520

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Folli Follie:
Οι παραιτήσεις, το fit
& proper και
οι 800 εργαζόμενοι
Πίσω από ένα επιχειρηματία που
βαρύνεται με κακουργηματικές πράξεις
συνεχίζουν να «τρέχουν» οι θεσμοί στην
Ελλάδα, ενώ, παράλληλα, ο ίδιος κρατά
εγκλωβισμένες 800 οικογένειες εργαζομένων που περιμένουν την διάσωση της
εταιρείας. Είναι τραγικό, πλέον, αυτός
ο κόσμος να ακούει καθημερινά την
παρέλαση “στελεχών” από την εταιρεία
που επωφελήθηκαν από την οικογένεια
Κουτσολιούτσου, δίχως ακόμη να έχει
βρεθεί μια λύση, έστω και για μια μικρότερη εταιρεία. Σημασία πλέον έχει μόνο
η διάσωση της εταιρείας για τους εργαζομένους, αλλά και η δέουσα απάντηση
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Όπως θα δούμε, εν όψει της συμφωνίας με τους ομολογιούχους η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίσει δυο
ακόμα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο
της εταιρείας σε αντικατάσταση των
παραιτηθέντων, ενώ υπάρχει τρόπος
ακόμη και να μην ψηφίσουν οι μετοχές
του Κουτσολιούτσου στην έκτακτη Γενική
συνέλευση. Οι οικογένειες λοιπόν των
εργαζομένων της Folli – Follie συνεχίζουν
να παρακολουθούν την ιλαροτραγωδία
με τις μεθοδεύσεις του βασικού μετόχου
Δημήτρη Κουτσολιούτσου με το διοικητικό συμβούλιο, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηλώνει ότι θα επέμβει, αν και
όπως θα δούμε σύμφωνα με πληροφορίες δέχθηκε τον Δ. Κουτσολιούτσο στα
γραφεία της. Τις προηγούμενες ημέρες
παραιτήθηκε ο κ. Α. Γούναρης από πρόεδρος της Folli- Follie, επειδή συμμετέχει
και στην Εθνική Τράπεζα. Eαν λοιπόν τον
απέπεμπαν για οποιαδήποτε λόγο από
το δ.σ θα δημιουργείτο πρόβλημα με το
Fit and proper και στην θέση του που
κατέχει στην Εθνική Τράπεζα.
Ο έτερος «Καππαδόκης» κ. Ν. Κανελλόπουλος ο οποίος επίσης παραιτήθηκε ήταν ο αντ’ αυτού του Δημήτρη
Κουτσολιούτσου, καθώς παλαιότερα είχε
προτείνει το σχέδιο της Ασίας προς το
διοικητικό συμβούλιο, ενώ πρόσφατα
είχε κομίσει την πρόταση του ιδρυτή
προκειμένου να αλλάξουν τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου και να προωθηθούν τα πρόσωπα που είχε προτείνει ο
Κουτσολιούτσος.

Αξιολόγηση:

Ολοι οι υπουργοί από κόσκινο
Μετά το Πάσχα ο ανασχηματισμός

Μ

ε ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζεται η αξιολόγηση των υπουργών καθώς στόχος του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου και να ακολουθήσει ανασχηματισμός.

Αυτή την εβδομάδα θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου
Μαξίμου οι πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Υποδομών
και Μεταφορών, Πολιτισμού και Εσωτερικών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια πλήρη εικόνα των πεπραγμένων σε κάθε τομέα του κυβερνητικού έργου, με το
πληροφοριακό σύστημα ΜΑΖΙ να συνδράμει στο έργο αυτό.
Βέβαια, ο Πρωθυπουργός εμπιστεύεται περισσότερο από
όλα το παραδοσιακό μπλοκάκι του, για το οποίο είχε γράψει
το iefimerida και περιλαμβάνει αναλυτικές σημειώσεις για
τις αστοχίες ή τις επιτυχίες του κάθε υπουργού.
Μέχρι τώρα από τον εξαμηνιαίο έλεγχο του Μαξίμου έχουν
περάσει τα υπουργεία Τουρισμού, Εργασίας, Παιδείας,
Υγείας, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής και Προστασίας
του Πολίτη. Έχει συζητηθεί αναλυτικά η πορεία υλοποίησης
των στόχων που περιείχαν οι μπλε φάκελοι που είχαν παραλάβει κατά το πρώτο υπουργικό συμβούλιο και τέθηκαν
οι στόχοι για την επόμενη περίοδο.
Στο τέλος της διαδρομή αυτής ο Πρωθυπουργός θα καταλήξει και στις αλλαγές που χρειάζονται στο υπουργικό
σχήμα ώστε να τρέξει καλύτερα το κυβερνητικό έργο. Πά-
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ντως, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια άμεση αλλαγή
αν κριθεί ότι υπάρχει δυσλειτουργία σε κάποιον τομέα.
Τουλάχιστον έτσι έδειξε η επιλογή του κ. Μητσοτάκη να
επανασυστήσει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
όταν διαπίστωσε ότι ήταν λάθος η κατάργηση του. Μάλιστα,
τις προηγούμενες εβδομάδες, σύμφωνα με πληροφορίες,
υπήρχαν σκέψεις και για αλλαγή σε κάποιο άλλο υπουργείο
ωστόσο αποφασίστηκε να δοθεί επιπλέον χρόνος.
Αν και ένας ανασχηματισμός αποτελεί μοναδικό προνόμιο του πρωθυπουργού και ποτέ δεν προαναγγέλλεται,
συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη εκτιμούν ότι θα έχει δομικά χαρακτηριστικά και δεν τον τοποθετούν νωρίτερα από
το Πάσχα. Οι αλλαγές αναμένεται να γίνουν τους πριν το
καλοκαίρι εκτός από την αξιολόγηση των υπουργών στο
ραντάρ του Μαξίμου βρίσκονται και οι βουλευτές για να
κριθεί ποιοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν κυρίως από
θέσεις υφυπουργών στο νέο σχήμα. Αν κάτι θεωρείται
αυτή τη στιγμή δεδομένο είναι η συμμετοχή περισσότερων
γυναικών, όπως προανήγγειλε πρόσφατα σε συνέντευξη
του ο Πρωθυπουργός.
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Μόλις 8.000 αιτήσεις
για υποβολή
ξεχωριστών δηλώσεων

Οι έγγαμοι γυρίζουν την πλάτη στο «φορολογικό» διαζύγιο και προτιμούν να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση.
Με την υποβολή κοινής δήλωσης οι σύζυγοι
γλιτώνουν από τις παγίδες που κρύβουν
έξτρα φόρο. Ο ένας μπορεί να καλύψει τον
άλλο στα τεκμήρια αλλά στις αποδείξεις
που θα λείπουν.
Σε σύνολο 9 εκατομμυρίων φορολογούμενων, μόλις 8.000 αιτήσεις για υποβολή
ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων έχουν
υποβληθεί μέχρι στιγμής στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με την προθεσμία να
λήγει στις 28 Φεβρουαρίου.
Η δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους δόθηκε για πρώτη φορά πέρυσι αλλά υποβλήθηκαν περίπου 30.000 χωριστές δηλώσεις.
Από τη στιγμή μάλιστα που κάθε σύζυγος
έχει το δικό του εκκαθαριστικό η υποβολή
χωριστής δήλωσης δεν έχει κανένα νόημα.
Σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς χωριστή
δήλωση επιλέγουν να υποβάλουν όσοι θέλουν να κρύψουν από τη σύζυγο ή το σύζυγο
τα πραγματικά τους εισοδήματα.
Εν τω μεταξύ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινίασε την έναρξη των
διαδικασιών για την υποβολή των φετινών
φορολογικών δηλώσεων εγκαινίασε με την
έκδοση του εντύπου Ε3 το οποίο συμπληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι
επιχειρήσεις. Ελάχιστες είναι οι αλλαγές
που έγιναν στο έντυπο με βάση το οποίο
υπολογίζονται τα καθαρά κέρδη των επιτηδευματιών ενώ εντός των ημερών αναμένεται να εκδοθεί και το νέο έντυπο Ε1, το
βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης.
Η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των
φετινών φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει προς τα τέλη Μαρτίου.
Το έντυπο Ε3 που υποβάλλουν οι επιτηδευματίες συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά
με το έντυπο Ε1 και οι φορολογούμενοι θα
πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
-Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών
προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση
για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/
μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό
απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά
τους.

