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ΕΤΟΣ: 49ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 14157

029138

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
Έρχονται φανάρια
με… κάμερες!
Κάμερες στους φωτεινούς
σηματοδότες αναμένεται να
τοποθετήσει η Περιφέρεια
Αττικής σε συνεργασία με το
υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο
η οδική ασφάλεια στην πρωτεύουσα. Αυτό
αποκαλύφθηκε κατά την διάρκεια της
παρουσίασης του αναβαθμισμένου Θαλάμου
Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου
της Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στο Λεκανοπέδιο
της Αττικής. Ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πραγματοποίησε τα εγκαίνια από κοινού με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, που είχε
αναλάβει τη συντήρηση και τη λειτουργική
ετοιμότητα του δικτύου των 230 καμερών
κυκλοφορίας, καθώς και του Θαλάμου
Επιχειρήσεων. Μέρος της αναβάθμισης είναι
και το πρόγραμμα ασύρματων ανιχνευτών
παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, το οποίο
θα αρχίσει να λειτουργεί πιλοτικά. «Το
ΘΕΠΕΚ είναι ένα ακόμη βήμα για να
βελτιώσουμε την κυκλοφορία στους δρόμους
της Αθήνας. Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας,
το ΘΕΠΕΚ ξαναγίνεται καινούργιο για τη
βελτίωση και την αποτελεσματικότερη
διαχείριση της της κυκλοφορίας. Επίσης
στόχος είναι η ασφάλεια, παντού, στις
γειτονιές, τους δρόμους, τα νησιά, τις
θάλασσες, αλλά και την ανεμπόδιστη
κυκλοφορία των πεζών στους δρόμους της
Αθήνας», τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Διαφθορά στην ΕΛΑΣ
«Ξήλωσαν» όλους τους
αστυνομικούς, τα ονόματα των
οποίων συμπεριλαμβάνονται
στην έκθεση της ΕΥΠ για την
υπόθεση διαφθοράς, μετά τις
αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Αστυνομικοί διευθυντές, υποδιευθυντές, αστυνόμοι, υπαστυνόμοι που υπηρετούσαν σε καίρια πόστα στην Ασφάλεια και σε
άλλες κομβικές υπηρεσίες, ενημερώθηκαν
απο το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ ότι μετακινούνται
σε «ανενεργές» θέσεις, ασφαλιστικά ταμεία,
σχολές αστυνομικών και πλέον το μέλλον
τους στην Αστυνομία διαγράφεται εξαιρετικά
αβέβαιο. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη είναι αποφασισμένη
να μην ανεχτεί καμία περίπτωση αυθαιρεσίας
και διαφθοράς, ξεκαθαρίζοντας ότι κανένας
διεφθαρμένος αστυνομικός, που από
υπερασπιστής του νόμου γίνεται παραβάτης,
δεν έχει καμία θέση στο Σώμα. Μάλιστα,
προωθείται άμεσα αναβάθμιση των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να
σφραγιστούν όλα τα «παραθυράκια της
διαφθοράς» στους κόλπους του Σώματος.

Καζίνο Λουτρακίου

Handelsblatt

Επειτα από σχεδόν ενάμιση χρόνο παζαριών και
σκληρής διαπραγμάτευσης μεταξύ των Ισραηλινών
μετόχων του Καζίνο Λουτρακίου Μος Μπουμπλίλ
και Γιγκάλ Ζιλκχά, υπεγράφη συμφωνία για τη
μεταβίβασή του στον όμιλο Comer έναντι συμβολικού τιμήματος.
➞ σελ. 2

ΤτΕ

H γερμανική εφημερίδα επικρίνει τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα της νέας οδηγίας και κάνει λόγο
για μια «πολύπλοκη διαδικασία» που προκαλεί
«δυσαρέσκεια» στον τουριστικό κλάδο.

➞ σελ. 3

Την επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθούν κι άλλες
συστημικές λύσεις, πλην του σχεδίου «Ηρακλής»,
όπως η σύσταση μιας εταιρείας asset management,
για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, πόσω μάλλον των νέων που θα δημιουργηθούν ως συνέπεια της κρίσης
➞ σελ. 8

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μητσοτάκης:

Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε
ξανά εργαζομένους και επιχειρήσεις

«Η

Δημοκρατία μας είναι ισχυρή, η Δημοκρατία μας λειτουργεί. Η διάκριση των
εξουσιών είναι απαράβατος κανόνας»,
τόνισε ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και έναν
μίνι απολογισμό οχτώ ημέρες πριν τη
συμπλήρωση ενός έτους στην διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία
λέγοντας ότι «σπάνια έχουν γίνει τόσα
πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα,
ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός
ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολύ
μεγάλες προκλήσεις, οικονομικές, γεωπολιτικές, υγειονομικές».
Αναφερόμενος στην έναρξη της τουριστικής περιόδου σημείωσε: «Θέλω
να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους
συναρμόδιους Υπουργούς οι οποίοι
συνεργάστηκαν για να μπορούμε να
φέρουμε εις πέρας αυτό το οργανωμένο σχέδιο υποδοχής επισκεπτών στην
πατρίδα μας, χωρίς να κάνουμε καμία
έκπτωση στο ζήτημα της ασφάλειας
και της δημόσιας υγείας. Ξέρουμε, το
γνωρίζουμε, ότι ο πήχης είναι πάρα πολύ
χαμηλά, θα είναι μία πάρα πολύ δύσκολη
τουριστική περίοδος, θα κάνουμε το
καλύτερο δυνατό».
Ο κ Μητσοτάκης ανέφερε, επίσης, ότι
η κυβέρνηση είναι έτοιμη να κάνει πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη του
κόσμου της εργασίας. «Παρατηρούμε με
πολύ μεγάλη προσοχή το τι συμβαίνει,
κυρίως στην αγορά εργασίας, και μαζί
με τα συναρμόδια Υπουργεία, πρωτίστως το Υπουργείο Οικονομικών και
το Υπουργείο Εργασίας, είμαστε πάντα
έτοιμοι -εφόσον χρειαστεί- να κάνουμε
πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης του
κόσμου της εργασίας, κάτι το οποίο αποτέλεσε από την αρχή της κρίσης την
πρώτη μας απαράβατη προτεραιότητα»,
υπογράμμισε.

Μίνι απολογισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση ενός
έτους στη διακυβέρνηση της χώρας.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έχει
ως εξής:
Καλή σας ημέρα. Επιτρέψτε μου να πω
δύο πράγματα στην αρχή της συνεδρίασης, ξεκινώντας με την παρατήρηση
ότι συμπληρώνουμε σήμερα έναν χρόνο
παρά μία εβδομάδα στο τιμόνι της χώρας. Και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει
και η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής
κοινωνίας ότι σπάνια έχουν γίνει τόσα
πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα,
ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με
πολύ μεγάλες προκλήσεις, οικονομικές, γεωπολιτικές, υγειονομικές. Τις
αντιμετωπίσαμε, πιστεύω, με επιτυχία.
Και σήμερα, παρά τις αναμφισβήτητες,
μεγάλες δυσκολίες που εξακολουθούν
και υπάρχουν, ειδικά στο μέτωπο της
οικονομίας, φυσά στην Ελλάδα ένας
αέρας εθνικής αυτοπεποίθησης και
αισιοδοξίας.
Θέλω, επίσης, να επισημάνω ότι σήμερα είναι η δωδεκάτη συνεδρίαση του

Υπουργικού Συμβουλίου, μία κάθε μήνα,
όπως είχαμε δεσμευθεί, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς παρεκκλίσεις, πάντα με οργανωμένη ημερήσια διάταξη και πάντα
με ουσιαστική συζήτηση για το περιεχόμενο των θεμάτων που καλούμαστε να
συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε.
Πιστεύω ότι και αυτή η θεσμική τάξη, η
δημοκρατική και θεσμική κανονικότητα, είναι ίσως η ισχυρότερη απάντηση
σε όσους επιχείρησαν να στήσουν μία
πρωτοφανή απόπειρα χειραγώγησης
των θεσμών. Η Δημοκρατία μας είναι
ισχυρή, η Δημοκρατία μας λειτουργεί. Η
διάκριση των εξουσιών είναι απαράβατος
κανόνας. Η ηγεσία της Δικαιοσύνης
επιλέγεται με πρωταρχικό κριτήριο την
επετηρίδα και ένα μαύρο σύννεφο το
οποίο σκέπασε την οικονομία, αλλά και
τους θεσμούς, έχει αρχίσει πια για τα
καλά να διαλύεται.
Έχουμε και σήμερα μια πολύ πυκνή
μεταρρυθμιστική ατζέντα να συζητήσουμε. Η δωρεά του Ιδρύματος Σταύ-

ρος Νιάρχος, εξαιρετικά σημαντική.
Σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις.
Περιορισμός στα πλαστικά μιας χρήσης
αλλά και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
των Αποβλήτων, θα παρουσιαστούν από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παρεμβάσεις στην Πολιτική Αεροπορία, στον
Αθλητισμό, σημαντικά νομοσχέδια τα
οποία έρχονται να προστεθούν σε ένα
ήδη πολύ πυκνό νομοθετικό έργο το
οποίο έχουμε δρομολογήσει μέχρι το
τέλος του μήνα.
Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, ετοιμαζόμαστε και για τη σταδιακή επανεκκίνηση της τουριστικής περιόδου. Θέλω να
γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει την καλύτερη
δυνατή προετοιμασία. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς οι οποίοι συνεργάστηκαν
για να μπορούμε να φέρουμε εις πέρας
αυτό το οργανωμένο σχέδιο υποδοχής
επισκεπτών στην πατρίδα μας, χωρίς
να κάνουμε καμία έκπτωση στο ζήτημα
της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας.
Ξέρουμε, το γνωρίζουμε, ότι ο πήχης
είναι πάρα πολύ χαμηλά, θα είναι μία
πάρα πολύ δύσκολη τουριστική περίοδος, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
Και βέβαια παρατηρούμε με πολύ μεγάλη προσοχή το τι συμβαίνει, κυρίως
στην αγορά εργασίας, και μαζί με τα
συναρμόδια Υπουργεία, πρωτίστως το
Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας, είμαστε πάντα έτοιμοι
-εφόσον χρειαστεί- να κάνουμε πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης του κόσμου
της εργασίας, κάτι το οποίο αποτέλεσε
από την αρχή της κρίσης την πρώτη μας
απαράβατη προτεραιότητα.
Με λίγα λόγια, νομίζω ότι όλοι πρέπει να
πάρουμε μία βαθιά ανάσα. Τις επόμενες
εβδομάδες μας περιμένει πολλή και
σκληρή δουλειά.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τουρισμός Tripadvisor:
Στην Ελλάδα οι τρεις
από τις δέκα ωραιότερες
παραλίες της Ευρώπης

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα «Bild» που παραθέτει τη λίστα του
«Tripadvisor», η χώρα μας έχει την τιμή
της με τις παραλίες της Μήλου και της
Κρήτης να διακρίνονται για την ομορφιά τους.
Το TRAVELBOOK της γερμανικής
εφημερίδας παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας, με βάση τις απόψεις
εκατομμυρίων χρηστών που εκπόνησε
ο ταξιδιωτικός ιστότοπος Tripadvisor
συντάσσοντας μία λίστα με τις πιο
όμορφες παραλίες στην Ευρώπη.
1η θέση: Spiaggia dei Conigli, στη
Λαμπεντούζα της Ιταλίας, η λεγόμενη
«παραλία των κουνελιών»
Σύμφωνα με το Tripadvisor, η ομορφότερη παραλία στη γηραιά ήπειρο βρίσκεται στη νότια ακτή της Λαμπεντούζα
σε ένα φυσικό καταφύγιο. Συγκρίνεται
συχνά με την Καραϊβική επειδή έχει
τιρκουάζ νερά.
2η θέση: Παραλία Κλέφτικο, στη Μήλο
Η παραλία στο ελληνικό νησί των
Κυκλάδων κατακτά τη δεύτερη θέση το
2020.
3η θέση: Luskentyre, στη Σκωτία
Είναι πιο κρύα στις παραλίες της Βόρειας Ευρώπης, αλλά δεν είναι λιγότερο
όμορφη.
Στην έβδομη θέση είναι η παραλία
Ελαφονήσι στην Κρήτη
Δεν πρέπει κανείς να χάσει αυτή την
ευκαιρία. Αυτά νερά, αυτή την άμμο.
«Εκπληκτική. Θα επέστρεφα ανά πάσα
στιγμή», έγραψε ένας επισκέπτης στο
Tripadvisor.
elafonisi-01
Δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί η παραλία Ελαφονήσι είναι μια από τις πιο
δημοφιλείς στην Κρήτη.
9η θέση: Η παραλία Μπάλος, μια λιμνοθάλασσα στην Κρήτη, που θυμίζει την
Ελαφόνησο
Βρίσκεται στην χερσόνησο της Γραμβούσας. Η παραλία Μπάλος προσελκύει
κολυμβητές με την ψιλή, λευκή γεμάτα
όστρακα και κοράλλια άμμο. Τα νερά
της είναι πεντακάθαρα και ρηχά, γι
'αυτό η παραλία είναι επίσης κατάλληλη
για οικογένειες με παιδιά.
mpalos. Οι παραθεριστές μπορούν
είτε να φτάσουν στη λιμνοθάλασσα
μέσω χωματόδρομου (συνιστάται
μέγιστη ταχύτητα 20χλμ την ώρα με το
αυτοκίνητο) είτε πεζή. Όποιος επιλέξει
το περπάτημα θα πρέπει σίγουρα να
φορέσει αθλητικά παπούτσια.
Επίσης, στην 13η θέση των ομορφότερων παραλιών στην Ευρώπη είναι η
παραλία Σίμος στην Ελαφόνησο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Οικουμενικός

Στον όμιλο Comer
περνά το Καζίνο Λουτρακίου

Πατριάρχης
για Αγία Σοφία: Αν γίνει
τέμενος θα στρέψει τους
πιστούς κατά του Ισλάμ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
χοροστάτησε σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2020,
κατά τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίων Αποστόλων Φερίκιοϊ, και
στην ομιλία του αναφέρθηκε στο ζήτημα των
ημερών, δηλαδή στην πρόθεση της τουρκικής
κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία
σε τέμενος.
Μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης τόνισε: «Το
έτος 2016 απεστείλαμεν Γράμμα εις τον τότε
διευθυντήν Θρησκευτικών Υποθέσεων της
Τουρκίας και εκφράσαμε την ανησυχία μας

Ε

πειτα από σχεδόν ενάμιση χρόνο παζαριών και σκληρής διαπραγμάτευσης μεταξύ
των Ισραηλινών μετόχων του Καζίνο Λουτρακίου Μος Μπουμπλίλ και Γιγκάλ Ζιλκχά,
υπεγράφη συμφωνία για τη μεταβίβασή του στον όμιλο Comer έναντι συμβολικού
τιμήματος.

για την αλλαγή του καθεστώτος της Αγίας

Η συμφωνία, για την οποία απαιτήθηκαν σκληρά παζάρια
μέχρι την τελευταία στιγμή, προβλέπει πως οι Ιρλανδοί
του ομίλου Comer θα αποκτήσουν το 81% της Club Hotel
Loutraki (το υπόλοιπο 19% ανήκει στη Sciens).
Η Club Hotel Loutraki συμμετέχει με 84% στην κοινοπραξία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. - ΚΛΑΜΠ ΟΤEΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», η οποία, με συνέταιρο τον δήμο Λουτρακίου (κατέχει
το υπόλοιπο 16%) διαχειρίζεται το Καζίνο Λουτρακίου.
Η τύχη του καζίνου στο Λουτράκι θα εξαρτηθεί από την
ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσει η μετατροπή του
στη νέα μορφή εταιρείας καζίνων (ΕΚΑΖ) που προβλέπει
η νομοθεσία. Οι ΕΚΑΖ έχουν ευνοϊκότερη φορολογική
μεταχείριση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις
καζίνων. Όμως, η πολύμηνη εκκρεμότητα με τη μεταβίβαση δεν επέτρεψε να προχωρήσει η διαδικασία, ενώ η

πότητα. Και ο τουρκικός λαός έχει την ευθύνη

E-mail: iho@otenet.gr

προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει στις 31 Ιουλίου. Τόσο
το Καζίνο Λουτρακίου, όσο και κάποια άλλα καζίνα έχουν
ζητήσει παράταση της προθεσμίας τουλάχιστον μέχρι τα
τέλη του χρόνου. Για να προχωρήσει η διαδικασία, εκτός
από τη μετατροπή της σημερινής κοινοπραξίας σε ανώνυμη
εταιρεία, το Καζίνο Λουτρακίου καλείται να πληρώσει και
οφειλές αρκετών εκατομμυρίων ευρώ (περί τα 30 εκατ.)
προς το δημόσιο. Ο σχεδιασμός του καζίνου για αποπληρωμή των υποχρεώσεων μέσω της αποζημίωσης που θα
λάμβανε από το δημόσιο (με βάση δικαστική απόφαση
του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, βάσει της οποίας το
καζίνο δικαιούταν αποζημίωσης περίπου 44 εκατ. ευρώ),
ανετράπη έπειτα από πρόσφατη αρνητική απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Συνεπώς το σχέδιο εξυγίανσης του Καζίνο Λουτρακίου θα
αποφασιστεί τις προσεχείς εβδομάδες και μετά το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής.

Γυναίκα στην ηγεσία της Δικαιοσύνης;
Γυναικείο... «άρωμα» επιλέγει να δώσει η κυβέρνηση για την ηγεσία της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας,
στο υπουργικό συμβούλιο που συνεδριάζει σήμερα θα προτείνει την Ειρήνη
Σάρπ για την προεδρία του ΣτΕ, μετά την αποχώρηση του Αθανάσιου Ράντου,
λόγω συνταξιοδότησης. Η Ειρήνη Σάρπ είναι πρώτη στη δικαστική επετηρίδα,
αντιπρόεδρος για χρόνια στο ΣτΕ, η οποία αποχωρεί από το δικαστικό σώμα λόγω
συνταξιοδότησης σε ένα χρονο. Για πρόεδρο του Αρειου Πάγου, ο υπουργός
Δικαιοσύνης θα προτείνει την Αγγελική Αλειφεροπούλου, έμπειρη δικαστικό
που είναι ήδη τέσσερα χρόνια αντιπρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου. Ιωάννης
Χοϊμές και Μάτια Νικολακέα θα είναι οι νέοι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου,
ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις της αντιπροεδρίας η επιλογή θα γίνει, σύμφωνα με
πληροφορίες, μεταξύ των αρεοπαγιτών Αρτεμισίας Παναγιώτου, Μαρίας Γεωργίου, Γεώργιου Αποστολάκη, Γεώργιου Παπαηλιάδη και Διονυσίας Μπιτζούνη.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

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

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Σοφίας. Δεν θα πρέπει αυτός ο Ναός να γίνει
αιτία συγκρούσεων μεταξύ των δύο λαών.
Δεν ανήκει μόνο σε αυτόν που κατέχει το
μνημείο, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωτης ανάδειξης αυτής της οικουμενικότητας
του μνημείου.
Η Αγία Σοφία ως μουσείο αποτελεί τόπος και
σύμβολο συναντήσεως, αλληλεγγύης και αλληλοκατανοήσεως Χριστιανισμού και Ισλάμ.
Η τυχόν μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε
τέμενος θα στρέψει εκατομμύρια χριστιανών
σε όλο τον κόσμο εναντίον του Ισλάμ. Το
ζητούμενο, όμως, είναι η ενότητα.
Έχουμε την προσδοκία ότι στο τέλος θα επικρατήσει η σύνεση και η λογική».

Έκπτωση φόρου και για ιδιοκτήτες
που δεν εισέπραξαν καθόλου ενοίκια
Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, που δεν εισέπραξαν καν από τους ενοικιαστές
τους τα συμφωνηθέντα μισθώματα για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή και
Ιούνιο, καθώς και όσοι εισέπραξαν μέρος μόνο από το 60% των συμφωνηθέντων
ενοικίων των συγκεκριμένων μηνών έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν από
το Δημόσιο έκπτωση φόρου ίση με το 12% του ενοικίου.
Εφόσον κατοχυρώσουν το δικαίωμα της έκπτωσης φόρου, το ποσό αυτής θα
αφαιρεθεί από τον φόρο εισοδήματος και από τις λοιπές οφειλές του εκκαθαριστικού σημειώματος της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αν
απομείνει υπόλοιπο θα αφαιρεθεί και από τον ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους.
Προϋπόθεση για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα της έκπτωσης αυτής είναι να
υπάγονται στις κατηγορίες ιδιοκτητών, για τις οποίες ίσχυσε η αναγκαστική
μείωση του ονομαστικού ποσού του μηνιαίου εισπρακτέου ενοικίου κατά 40%.
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Αύξηση ζήτησης
στο «last minute» και μείωση
τουριστικών εισπράξεων
πάνω από 60% το 2020
Εστω κι αν η πορεία του τουρισμού είναι δύσκολο να προβλεφθεί φέτος, εντούτοις είναι πιθανό
η μείωση των τουριστικών εισπράξεων να ξεπεράσει το 60% σε σύγκριση με τα 18,2 δισ. ευρώ
του 2019, με βάση μία πρώτη εκτίμηση από την
Τράπεζα της Ελλάδος.
Παράλληλα, στο παρά πέντε του «ανοίγματος»
του ελληνικού τουρισμού, με την απελευθέρωση των διεθνών πτήσεων στα περιφερειακά
αεροδρόμια την 1η Ιουλίου, το κυβερνητικό
επιτελείο βλέπει «πρωτιά» της Ελλάδος ως προς
τις αναζητήσεις για διεθνείς πτήσεις και μένει
να φανεί στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής
(last minute) κάτα πόσο οι αναζητήσεις θα
μετουσιωθούν και σε πραγματικές αφίξεις. Mε
ενδιαφέρον αναμένεται η λίστα της Ε.Ε. αναφορικά με τις τρίτες χώρες για τις οποίες ανοίγουν
τα ευρωπαϊκά σύνορα από την 1η Ιουλίου, ενώ
χθες σε ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη αποφασίσθηκε ότι μέχρι
τις 15 Ιουλίου δε θα επιτρέπονται απευθείας
πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη
Σουηδία. Οσον αφορά στις τρίτες χώρες, εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα σκοπεύει να
κινηθεί με βάση τον που συντάσσεται από τις
Βρυξέλλες. Από πλευράς πάντως του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ευρώπη, της
TUI, που εγκαινίασε χθές και την πρώτη άφιξη
διεθνούς πτήσης σε περιφερειακό αεροδρόμιο
στην Κώ (κατ’ εξαίρεση πριν την 1η Ιουλίου),
είναι θετικό ότι επιβεβαιώνεται η αύξηση της
ζήτησης από το Μάιο για ελληνικούς προορισμούς. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου μάλιστα, το πρόγραμμα της TUI fly περιλαμβάνει
56 πτήσεις προς τους ελληνικούς προορισμούς
και οι πρώτες πτήσεις θα ξεκινήσουν από το
Αννόβερο, το Ντίσελντορφ, τη Φρανκφούρτη,
τη Στουτγάρδη, το Μόναχο, την Κολωνία/Βόννη
και τη Βασιλεία της Ελβετίας, με τα ελληνικά
νησιά να βρίσκονται πολύ ψηλά στους προορισμούς που «πουλάει» φέτος το καλοκαίρι ο όμιλος σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται
(Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Πολωνία, κ.α.).
«Υπάρχει καλός συντονισμός μεταξύ της TUI,
των ελληνικών ξενοδοχείων και των κρατικών
αρχών στην Ελλάδα», ανεφερε χθές με αφορμή
την πρώτη πτήση στην Κώ με τους 170 Γερμανούς επισκέπτες ο κ. Sebastian Ebel, μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του ομίλου. Η χθεσινή
πτήση της TUI με επιβάτες -επαγγελματίες που
συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας
στη Γερμανία, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εφημερίδα BILD. Σημειώνεται ότι η
TUI εκπροσωπείται στη χώρα για περισσότερα
από 40 χρόνια και προσφέρει πάνω από 1.500
ελληνικά ξενοδοχεία. Τα τελευταία χρόνια,
o όμιλος επεκτείνει συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των δικών της ξενοδοχειακών brands και
concepts στην Ελλάδα, με συνολικά 49 ξενοδοχεία, τα περισσότερα από τα οποία σε συνεργασία με την Atlantica Hotels & Resorts. Μόνο
το καλοκαίρι του 2019 προστέθηκαν έξι νέα
ξενοδοχεία με τα εμπορικά σήματα της TUI.
Σε λίγες μέρες ανοίγει το νέο Robinson Club
στην Ιεράπετρα της Κρήτης το οποίο αποτελεί
το τρίτο Robinson Club στην Ελλάδα. Την ίδια
στιγμή η Τράπεζα της Ελλάδος και η έκθεση του
διοικητή για τη Νομισματική Πολιτική εκτιμά ότι
αν και το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την
επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού είναι
στη σωστή κατεύθυνση, η πορεία του τουρισμού
το 2020 είναι δύσκολο να προβλεφθεί.

Handelsblatt:

Γκρίνιες για την ελληνική
«φόρμα εντοπισμού τουριστών»
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

26°C - 37°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23°C - 34°C

ΠΑΤΡΑ

20°C - 36°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

22°C - 30°C

ΛΑΡΙΣΑ

22°C - 38°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Τα επικίνδυνα
τρόφιμα
που μετατρέπονται
σε λίπος σΕ κοιλιά
και καρδιά

Σ

τη νέα φόρμα Passenger Locator Form (φόρμα εντοπισμού επιβατών PLF) που
πρέπει να συμπληρώνουν εφεξής όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων προς την Ελλάδα αναφέρεται διεξοδικά η οικονομική Handelsblatt. H γερμανική εφημερίδα
επικρίνει τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα της νέας οδηγίας και κάνει λόγο για μια «πολύπλοκη διαδικασία» που προκαλεί «δυσαρέσκεια» στον τουριστικό κλάδο.
«[...] Η διαδικασία ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά κυρίως για ηλικιωμένους ταξιδιώτες που δεν είναι
εξοικειωμένοι με υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
Αποθαρρύνονται όμως και όσοι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους και που κλείνουν συνήθως το εισιτήριο
την τελευταία στιγμή.
Άλλο ένα μειονέκτημα: η ιστοσελίδα travel.gov.gr όπου
συμπληρώνεται η φόρμα είναι μόνο στα αγγλικά. Και αυτό
παρότι η διαδικασία δεν αφορά καταρχάς Βρετανούς και
Αμερικανούς. Οι περισσότεροι τουρίστες στην Ελλάδα
πέρσι ήταν Γερμανοί».
Αναφερόμενη στην επανεκκίνηση του τουρισμού στην
Ελλάδα την οποία εξήγγειλε προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκης Μητσοτάκης προ δυο εβδομάδων από τη
Σαντορίνη η εφημερίδα σχολιάζει: «Ο πρωθυπουργός
προσπάθησε να μεταφέρει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Για
τους ταξιδιώτες όμως η πραγματικότητα είναι μάλλον
δυσάρεστη. Δεν υπάρχει χαλάρωση, αλλά αυστηροποίηση των ταξιδιωτικών κανονισμών και μάλιστα χρονικά
πολύ άμεση.
Από την ερχόμενη Τετάρτη η είσοδος στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο εάν έχει συμπληρωθεί 48 ώρες νωρίτερα
η φόρμα στην ιστοσελίδα της ελληνικής υπηρεσίας
πολιτικής προστασίας και έρθει η σχετική επιβεβαίωση.
Όποιος δηλαδή θέλει να ταξιδέψει την Τετάρτη πρέπει
να έχει κάνει την αίτηση το αργότερο σήμερα Δευτέρα.
Ο αιτών θα λάβει στη συνέχεια μέσω mail ή στο κινητό
του τηλέφωνο από την ελληνική υπηρεσία πολιτικής
προστασίας ένα barcode το οποίο πρέπει να υποδείξει
κατά την άφιξή του. Από το barcode προκύπτει εάν ο
ταξιδιώτης πρέπει να υποβληθεί στο αεροδρόμιο σε
τεστ κορωνοϊού. Ο ίδιος ο ταξιδιώτης το μαθαίνει μόλις
κατά την άφιξή του.
Όσοι πρέπει να κάνουν το τεστ πρέπει να μείνουν στο
δωμάτιο του ξενοδοχείου τους σε καραντίνα μέχρι να
βγουν τα αποτελέσματα. Βάσει έως τώρα αναφορών
αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 36 ώρες. Μεγάλο το
διάστημα όταν θες να κάνει διακοπές».
Σύμφωνα με την εφημερίδα δεν έχει αποκαλυφθεί βάσει

ποιών κριτηρίων επιλέγονται οι ταξιδιώτες που πρέπει
να υποβληθούν σε τεστ. «Κατά τη συμπλήρωση της
φόρμας οι επισκέπτες καλούνται να απαντήσουν σε
αριθμό ερωτήσεων και να αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τον
αριθμό της πτήσης, το όνομά τους, τη διεύθυνση, αριθμό
ταυτότητας, ηλικία, τηλεφωνικό αριθμό, ηλεκτρονική
διεύθυνση, μέχρι και ταξίδια σε άλλες χώρες αλλά και
[…] τα στοιχεία επικοινωνίας του καταλύματος όπου θα
διανυκτερεύσουν τις επόμενες 14 μέρες στην Ελλάδα.
[…] Στην ιστοσελίδα ο χρήστης δεν μαθαίνει γιατί, πού
και για πόσο αποθηκεύονται τα στοιχεία του. Σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας η ελληνική κυβέρνηση
απάντησε την Κυριακή ότι τα δεδομένα που συλλέγονται καθίστανται ανώνυμα ενώ τα ονόματα δεν αποθηκεύονται. Στη σελίδα δεν υπάρχει ωστόσο παραπομπή
στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μήπως
δημιουργούνται βάσει των αριθμών των κινητών τηλεφώνων προφίλ μετακινήσεων ώστε να μπορεί να γίνει
ιχνηλάτηση επαφών σε περίπτωση κρουσμάτων; Την
περασμένη εβδομάδα οι ελληνικές αρχές αξιοποίησαν
δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για να ελέγξουν την τήρηση των κανονισμών καραντίνας.
Το ότι οι νέες οδηγίες γνωστοποιήθηκαν μόλις το Σαββατοκύριακο και ισχύουν ήδη από την ερχόμενη Τετάρτη
προκαλεί δυσαρέσκεια σε τουριστικούς ομίλους και
αεροπορικές εταιρίες. ''Φυσικά και θα θέλαμε να είχαμε
ενημερωθεί νωρίτερα για να προσαρμοστούμε στη νέα
διαδικασία'' λέει εκπρόσωπος μεγάλης ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρίας για την Ελλάδα. Ανοιχτό παραμένει
τι θα συμβεί με τους επισκέπτες που δεν γνώριζαν για
τη νέα οδηγία και φτάνουν στην Ελλάδα χωρίς barcode.
Θα πρέπει να επιστρέψουν;
Όπως αναφέρει η ΗΒ «η Ελλάδα διαχειρίστηκε την
κρίση του κορωνοϊού καλύτερα από τις περισσότερες
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. […] Ο αριθμός των θανάτων
[…] είναι χαμηλός.
Γι΄ αυτό και είναι μεγάλος ο φόβος τώρα ότι οι ξένοι
τουρίστες θα μπορούσαν να φέρουν τον ιό στη χώρα.
Οι νέοι κανόνες αντικατοπτρίζουν την ανησυχία αυτή».

Η κατανάλωση ζάχαρης συνδέεται με μεγαλύτερα αποθέματα λίπους στην καρδιά και
την κοιλιακή χώρα, φαινόμενο
που θεωρείται επικίνδυνο για
την υγεία, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης στο
European Journal of Preventive
Cardiology.
« Όταν καταναλώνουμε υπερβολική ζάχαρη, το περίσσευμα
αυτό μετατρέπεται σε λίπος
και αποθηκεύεται. Ο λιπώδης
ιστός που βρίσκεται γύρω από
την καρδιά και στην κοιλιά απελευθερώνει χημικά στο σώμα
τα οποία μπορεί να γίνουν επιβλαβή για την υγεία. Τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν τον
περιορισμό της πλεονάζουσας
πρόσληψης ζάχαρης», αναφέρει
η συγγραφέας της μελέτης και
διδακτορική φοιτήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
της Minnesota, So Yun Yi.
Η παρατηρητική αυτή μελέτη
εξέτασε τόσο τα σακχαχαρούχα
ροφήματα (όπως τα αναψυκτικά,
οι χυμοί φρούτων, τα ενεργειακά ποτά) όσο και τη ζάχαρη
που προστίθεται σε τρόφιμα και
ροφήματα για πιο γλυκιά γεύση
(κατά το μαγείρεμα ή στα επεξεργασμένα τρόφιμα).
Οι ερευνητές ανέλυσαν τον
συσχετισμό ανάμεσα στην μακροχρόνια κατανάλωση του εν
λόγω συστατικού και τα αποθέματα λίπους στην καρδιά και
άλλα όργανα, χρησιμοποιώντας
δεδομένα από μια εν εξελίξει
μελέτη κοόρτης στις ΗΠΑ, στην
οποία συμμετείχαν 3.070 υγιείς
άνθρωποι 18-30 ετών.
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ΔΝΤ για Ταμείο
Ανάκαμψης:
Περσσότερες
επιχορηγήσεις,
λιγότερα δάνεια
Το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ) αναμένει νέες
κρίσεις χρέους λόγω της κρίσης του κορωνοϊού και κούρεμα χρεών, ενώ συμφωνεί με
το πακέτο ανάκαμψης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
άμεση μεταφορά κεφαλαίων
υπό την μορφή επιχορηγήσεων και όχι μόνο δανείων.
«Οι φτωχότερες χώρες θα
χρειαστούν περισσότερες
αναβολές αποπληρωμής χρέους, σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως και κούρεμα του
χρέους», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ
Γκίτα Γκόπιναθ στο γερμανικό
περιοδικό «Der Spiegel».
Πρόσθεσε δε πως «Η Γερμανία έχει το απαραίτητο
χρηματοοικονομικό περιθώριο – και επειδή οι πολιτικοί
έχουν διατηρήσει τα επίπεδα
χρέους χαμηλά στο παρελθόν, δεν ανησυχώ για το
αυξανόμενο χρέος της».
Στην τρέχουσα διαμάχη
σχετικά με το προγραμματισμένο πακέτο βοήθειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους
750 δισεκατομμυρίων ευρώ, η
Γκόμπιναθ τάσσεται μάλιστα
και υπέρ των άμεσων μεταφορών κεφαλαίων στις χώρες
που πλήττονται από την κρίση
του κορωνοϊού: «Είναι σημαντικό ένα αξιόλογο μέρος του
πακέτου να αποτελείται από
επιχορηγήσεις αντί δανείων,
διαφορετικά δεν θα ενισχύσει την οικονομική ανάκαμψη.
Σε τελική ανάλυση, τα χρήματα προορίζονται για χώρες
που έχουν πληγεί ιδιαίτερα
από την πανδημία», τόνισε
στο «Spiegel» η Γκόμπιναθ.
Κατά την επικεφαλής οικονομολόγο του ΔΝΤ «συνολικά,
οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έδωσαν αξιοσημείωτες απαντήσεις στην κρίση.
Η Γερμανία χρησιμοποιεί ένα
αποτελεσματικό πρόγραμμα με τη βραχυπρόθεσμη
εργασία, η οποία λειτούργησε
πολύ καλά στην οικονομική
κρίση».
Ωστόσο, η Γκόμπιναθ τόνισε
ότι «εάν ξεκινήσει η οικονομική ανάκαμψη, οι προϋποθέσεις θα πρέπει να αλλάξουν.
Διαφορετικά, επαπειλείται η
τεχνητή διατήρηση στη ζωή
(μη βιώσιμων) επιχειρήσεων.
Επίσης πρέπει να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να στραφούν από τους συρρικνούμενους στους αναπτυσσόμενες
κλάδους της βιομηχανίας».

ΟΙ Η.Π.Α. ανανέωσαν
τη στήριξή τους στην Ελλάδα
στα ενεργειακά

Ο

ι Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας πραγματοποίησαν μέσω
τηλεδιάσκεψης, στις 29 Ιουνίου 2020, τη 2η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας
Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικού Διαλόγου για Ενεργειακά Θέματα.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, Υφυπουργός
Εξωτερικών, αρμόδιος για τις
Ενεργειακές Πηγές, κ. Francis
R. Fannon, ο Υφυπουργός
Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Mark
Menezes, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας για την
Οικονομική Διπλωματία, κ.
Κωσταντίνος Φραγκογιάννης
και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεράσιμος Θωμάς, επιβεβαίωσαν τη
δέσμευση της Ελλάδας και των
Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαστούν για την υποστήριξη
της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, να συνεργαστούν με περιφερειακούς εταίρους
στην Ανατολική Μεσόγειο για την ανάπτυξη ενεργειακών
πόρων και για την προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας.
Η Ομάδα Εργασίας Ενέργειας χτίζει πάνω στην σταθερά
αυξανόμενη διμερή συνεργασία σε συνέχεια των συναντήσεων
του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας το Δεκέμβριο του
2018 και τον Οκτώβριο του 2019. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ
και της Ελλάδας συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης
της στήριξης των ΗΠΑ για συμπεριληπτικές συνεργασίες
που φέρνουν εγγύτερα τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη
στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο, και τα δύο
μέρη εξέφρασαν τη σταθερή ισχυρή υποστήριξή τους για τον
μηχανισμό 3 + 1 και για το Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου
για το Φυσικό Αέριο (East Mediterranean Gas Forum).
Συζήτησαν, επίσης, τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς
ενέργειας που δημιουργήθηκαν από την πανδημία COVID-19.
Κάθε πλευρά επανέλαβε τη σημασία της διαφοροποίησης
στον ενεργειακό τομέα, που αναδείχθηκε από την πρόσφατη
διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού. Οι αντιπροσωπείες
των ΗΠΑ και της Ελλάδας υπογράμμισαν την ανάγκη όπως
όλα τα κράτη της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου να
διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της

Θάλασσας, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο
της Θάλασσας του 1982, και
να προωθήσουν τις σχέσεις
καλής γειτονίας προς όφελος
της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό
περιβάλλον για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών
πηγών και οδεύσεων. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Fannon
εξέφρασε την ικανοποίησή του
για την ολοκλήρωση του ελληνικού τμήματος του Διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου
(TAP), την υποστήριξη για τη συνέχιση της κατασκευής του
Διασυνδετηρίου αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), καθώς
και για την επίτευξη προόδου στο έργο της πλωτής μονάδας
υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης
και της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου της Καβάλας,
καθώς, επίσης, και στη διασύνδεση Ελλάδας - Βόρειας
Μακεδονίας. Οι αντιπροσωπείες της Ελλάδος και των ΗΠΑ
επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στη διαφοροποίηση
των εξαγωγικών επιλογών για τις ενεργειακές πηγές της
Ανατολικής Μεσογείου, που ενισχύουν την ενεργειακή
ασφάλεια σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι
εμπορικά βιώσιμες, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλάβουν
νέα έργα υποδομής όπως ο Αγωγός της Ανατολικής Μεσογείου (EastMed). Η Ομάδα συζήτησε, επίσης, δυνητικές
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα των ΗΠΑ στον ελληνικό
ενεργειακό τομέα, τις ευκαιρίες στην αγορά πετρελαίου και
την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας. Αυτό αναδείχθηκε από τις νέες ευκαιρίες
για αμερικανικές επενδύσεις που δημιουργούνται από το
Development Finance Corporation (DFC) των ΗΠΑ. Αμφότερες πλευρές χαιρέτισαν τη συμμετοχή της ExxonMobil
σε συνεργασία με την Total και τα Ελληνικά Πετρέλαια
ΕΛΠΕ-1,82% σε δύο θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες έχουν
παραχωρηθεί για έρευνα και εκμετάλλευση Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης και προσβλέπουν στη σφυρηλάτηση
νέων συνεργασιών σε αυτόν τον τομέα.

Η Βρετανία ζει τη χειρότερη ύφεση από το 1979
Τους πρώτους μήνες του 2020 σημειώθηκε η μεγαλύτερη πτώση στη βρετανική οικονομία από τη δεκαετία του ’70
παρά το γεγονός ότι κατά το α’τρίμηνο οι μέρες που επηρεάστηκαν από το lockdown λόγω κορωνοϊού ήταν ελάχιστες.
Γι’ αυτό και τα στοιχεία αναμένεται να είναι πολύ χειρότερα για το διάστημα μετά τον Μάρτιο.
Πιο συγκεκριμένα, το βρετανικό ΑΕΠ υποχώρησε κατά 2,2% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία σχολιάζει ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από το 1979..
Το αποτέλεσμα είναι χειρότερο από την προηγούμενη εκτίμηση, που είχε δημοσιευθεί τον Μάιο και έκανε λόγο
για συρρίκνωση κατά 2%. H πτώση κατά 2% ήταν ήδη η πιο μεγάλη τριμηνιαία συρρίκνωση από την οικονομική
κρίση του 2008.
Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ κινήθηκε 1,7% καθοδικά, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
Ο ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών αυξήθηκε στο 8,6%, από 6,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2019.
Οι δαπάνες των νοικοκυριών σημείωσαν τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ σε ονομαστικούς όρους.
Διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών
Περισσότερο των εκτιμήσεων διευρύνθηκε, στο μεταξύ, το βρετανικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών κατά ο α’
τρίμηνο του έτους.
Το έλλειμμα αυξήθηκε στα 21,1 δισ. στερλίνες έναντι μέσης πρόβλεψης του Reuters για 15,4 δισ.
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Ο γαλλο-γερμανικός
άξονας βγήκε α
πό το «κώμα»
και ετοιμάζει
ευρω-μνημόνια
Δύο πράγματα έγιναν ξεκάθαρα μετά τη συνάντηση
της Άνγκελας Μέρκελ με τον Εμανουέλ Μακρόν
στο μεσαιωνικό κάστρο του Μέζεμπεργκ έξω από
το Βερολίνο. Το πρώτο είναι ότι ο γαλλο-γερμανικός άξονας που αποτελούσε ιστορικά την κινητήριο
δύναμη της ευρωπαϊκής ενοποίησης έχει βγει από
το «κώμα» στο οποίο είχε πέσει στη διάρκεια της
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Και το δεύτερο είναι
ότι ήδη οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να ενδώσουν στις
απαιτήσεις των χωρών που προβάλλουν αντιρρήσεις
για το Ταμείο Ανάκαμψης, σε ένα βασικό στοιχείο:
Στην εποπτεία των χωρών που θα λάβουν χρήματα.
Η σχετική αναφορά της Γερμανίδας καγκελαρίου
στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι δύο
ηγέτες μετά τη συνάντηση ήταν χαρακτηριστική:
«Κάθε χώρα θα πρέπει να κοιτάζει τις εσωτερικές
πολιτικές που θα εφαρμόζει και να φροντίζει ώστε
αυτές να είναι ανθεκτικές στο μέλλον». Με άλλα
λόγια, η Άνγκελα Μέρκελ είπε ξεκάθαρα ότι θα
υπάρχει επίβλεψη στις εσωτερικές πολιτικές των
χωρών που θα χρηματοδοτούνται. Υπάρχει δηλαδή
αποδοχή απαίτησης των τεσσάρων χωρών που προβάλλουν αντιρρήσεις οι οποίες ζητούν τα χρήματα να
δίνονται με αντάλλαγμα σοβαρές μεταρρυθμίσεις από
τις χώρες που θα χρηματοδοτούνται και με αυστηρή
επιτήρηση.
Άλλωστε, η αυστηρή εποπτεία στη χρήση των χρημάτων που θα δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και
ευρύτερα στις οικονομικές πολιτικές που θα εφαρμόζονται δεν είναι κάτι που αντίκειται στις στρατηγικές
επιδιώξεις της Γερμανίας και σε μικρότερο βαθμό της
Γαλλίας. Εκείνο που μένει να αποδειχθεί είναι κατά
πόσον η Ιταλία είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί κάτι
τέτοιο, αφού το ζήτημα είναι πολιτικά δηλητηριώδες
για τη Ρώμη.
Η κυρία Μέρκελ, πάντως, ενώ υπογράμμισε ότι το
νέο Ταμείο θα πρέπει να είναι «ισχυρό» για να μην
μείνει καμία χώρα πίσω, άφησε ανοιχτό το θέμα των
παρεμβάσεων στις εσωτερικές πολιτικές.
Η ακριβής μορφή της εποπτείας, βέβαια, δεν έχει
καθοριστεί, αλλά το πιθανότερο είναι ότι η Ε.Ε. θα
χρησιμοποιήσει μηχανισμούς ανάλογους με εκείνους
που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης με τα μνημόνια και την τρόικα, ήτοι την
κοινή επίβλεψη από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και -αντί για το ΔΝΤ- τον ESM.
Ένα από τα σημεία στα οποία επιμένουν άλλωστε οι
«4 ευρω-τσιγκούνηδες» είναι ακριβώς να υπάρξει
εμπλοκή του ESM και στις διαδικασίες του Ταμείου
Ανάκαμψης.
Βέβαια, οι 4 αυτές χώρες, Ολλανδία, Αυστρία, Δανία
και Σουηδία, γύρω από τις οποίες συσπειρώνονται
και άλλες που προβάλλουν δικά τους αιτήματα, δεν
αρκούνται μόνο στην εποπτεία, αλλά ζητούν επίσης
τα χρήματα να δίνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος
υπό τη μορφή δανείων.
Ωστόσο, καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει το ειδικό βάρος να προβάλει ένα βέτο και να δυναμιτίσει
συνολικά την υπόθεση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Όμως, οι «αντιρρησίες» μπορούν να καθυστερήσουν
τη λήψη της απόφασης και εκεί παίζεται τώρα το
παιχνίδι. Οι μεν Γαλλο-Γερμανοί διακηρύσσουν σε
όλους τους τόνους ότι θέλουν να ληφθεί τελική απόφαση στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί
στις 17-18 Ιουλίου, αλλά ο Ολλανδός πρωθυπουργός
Μαρκ Ρούτε δήλωνε προ ημερών ότι… δεν υπάρχει
κανένας λόγος να βιαστούμε.
Έτσι, από τη στιγμή που η κεντρική «γραμμή» έχει
δοθεί από Γαλλία και Γερμανία, είναι δεδομένο ότι
η απόφαση για κοινό δανεισμό των χωρών μελών,
μέσω της Κομισιόν, θα ληφθεί και ότι ένα σημαντικό
ποσό θα δοθεί με επιχορηγήσεις.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τσίπρας για
ΕΥΔΑΠ: Δημόσιο
αγαθό το νερό,
να μην πουληθεί
Κατά της ιδιωτικοποίησης της
ΕΥΔΑΠ τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε
με την Ομοσπονδία εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, σημειώνοντας
ότι «το νερό είναι δημόσιο
αγαθό, ανθρώπινο δικαίωμα
και δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία της πώλησης».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
επιτέθηκε στην κυβέρνηση
λέγοντας ότι «η στρατηγική
ιδιωτικοποίησης όλων των αγαθών και των αγαθών εκείνων
που βρίσκονται στον σκληρό
πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι γνωστή, είναι
η γνωστή νεοφιλελεύθερη
αντίληψη που έχει η σημερινή
κυβέρνηση και το είχε δηλώσει
και προεκλογικά».
Επισήμανε ότι «ζούμε στην
εποχή της πανδημίας, στη
μετά κορονοϊό εποχή και
θα έπρεπε να είχαμε βγάλει
κάποια συμπεράσματα», για
να τονίσει ότι «η συζήτηση για
την ιδιωτικοποίηση του νερού
-σήμερα όχι έξι μήνες πρινείναι τελείως εκτός πλαισίου
και θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε πως ορισμένα
αγαθά δεν πωλούνται και δεν
αγοράζονται, αλλά πρέπει να
είναι αγαθά στα οποία όλοι
οι πολίτες πρέπει να έχουν
πρόσβαση».
Είπε ότι και η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ δεν
είναι καινούρια, ότι την είχε
επιχειρήσει και η κυβέρνηση
Σαμαρά και κατηγόρησε την
κυβέρνηση σχολιάζοντας ότι
«αυτοί που σνόμπαραν το ΕΣΥ,
οι ίδιοι άνθρωποι που δήθεν
ξαφνικά ανακαλύπτουν την
αξία της ανθρώπινης ζωής,
δεν φαίνεται να αναθεωρούν
καμία από τις αρχές τους
για την ιδιωτικοποίηση των
βασικών αγαθών». Τόνισε ότι
«σε καμία χώρα που ο καπιταλισμός, ο νεοφιλελεύθερος
καπιταλισμός λειτουργούσε
και λειτουργεί, δεν είδαμε να
ξεπουλιούνται τα δίκτυα ή να
ξεπουλιούνται τα πάγια και
μάλιστα με έναν τρόπο που
η αποτίμηση τους είναι τόσο
εξευτελιστική, όπως προτείνεται εδώ».
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ,
Ηλίας Κορλός, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι σε όποια χώρα
μπήκε ιδιώτης στον κύκλο του
νερού υπήρξε αύξηση της
τιμής και μείωση της ποιότητας. Σημείωσε ότι αυτό θα έχει
αντίκτυπο και στους πολίτες
και στους αγρότες, καθώς και
ότι τίθενται και θέματα εθνικής ασφάλειας.

Ηλεκτρονική έκδοση
βεβαίωσης για χρήση
στο ΑΣΕΠ από τον eEΦKA

Η

λεκτρονικά παρέχεται πλέον μέσω του efka.gov.gr η βεβαίωση για χρήση στο
ΑΣΕΠ η οποία επανασχεδιάστηκε στο πλαίσιο των δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού του eΕΦΚΑ και στην προσπάθεια επιτάχυνσης και απλοποίησης της
διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του eΕΦΚΑ η
νέα βεβαίωση απευθύνεται σε μισθωτούς
ασφαλισμένους που
έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης για χρήση στο
ΑΣΕΠ.
Στη βεβαίωση αποτυπώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
• Προσωπικά στοιχεία του αιτούντος
• ΑΜΚΑ
• Α.Δ.Τ
• Αριθμό Πρωτοκόλλου με τη σχετική
χρονοσήμανση
• Αριθμός Εγκυρότητας.
• Αποτύπωση των
συνολικών ημερών
και της συνολικής
χ ρον ι κής περιόδου ασφάλισης από
01/01/2002 και έπειτα.
• Τη χρονική περίοδο απασχόλησης ανά
εργοδότη, τις ημέρες
που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο εργοδότη
και το είδος δραστηριότητας αυτού.
• Μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής εξουσιοδοτημένου οργάνου Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία - διαδικασία
έκδοσης Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται οι
πιο κάτω ενέργειες:
1. Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ
(efka.gov.gr) και επιλέγει «Ασφαλισμένος» «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους» «Βεβαίωση ΑΣΕΠ»

2. Αυθεντικοποιείται με την χρήση
των κωδικών διαπιστευτηρίων της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(taxisnet) και στην
συνέχεια καταχωρεί
τον ΑΜΚΑ του στο
αντίστοιχο πεδίο.
3. Επιλέγει Είσοδος
και «Πατήστε Εδώ
για την εμφάνιση της
βεβαίωσης».
4. Τέλος αποθηκεύει και εκτυπώνει τη
Βεβαίωση. Για την
επαλήθευση εγκυρότητας της συγκεκριμένης βεβαίωσης,
που εκδίδεται από
τον ιστότοπο του
e-ΕΦΚΑ, έχει δημιουργηθεί σχετικό
link https://apps.
ika.gr/eCheckCerts
με τίτλο « Έλεγχος
εγκυρότητας Βεβαιώσεων».
Σχετική υποσημείωση περιλαμβάνεται στη βεβαίωση ώστε να πληροφορούνται
τρίτοι παραλήπτες για την δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας
και να αποφεύγονται γραπτά αιτήματα, για τον σκοπό αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν απεικονίζεται στη βεβαίωση –γιατί δεν
απεικονίζεται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού
συστήματος- υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης
ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών, ως ίσχυε,
μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας.

Αυστραλία: Lockdown για 4 βδομάδες σε 320.000 άτομα
Συνολικά 320.000 άτομα στην Αυστραλία οι οποίοι κατοικούν σε 36 προάστια της Μελβούρνης μπαίνουν σε lockdown.
Το νέο lockdown επιβλήθηκε από τις αρχές λόγω της σημαντικής αύξησης που έχει καταγραφεί στα κρούσματα
κορονοϊού, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες περιοχές της Αυστραλίας όπου και χαλαρώνουν οι περιορισμοί.
Αναλυτικά, από μεσάνυκτα της Τετάρτης, θα επιβληθούν μέτρα παραμονής στο σπίτι, δήλωσε ο επικεφαλής της
κυβέρνησης της Βικτόριας Ντάνιελ Άντριους σε συνέντευξη Τύπου.
Οι κάτοικοι στα προάστια αυτά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους εκτός κι αν μετακικούνται για λόγους
εργασίας, για να πάνε στο σχολείο, να ασκηθούν ή να προμηθευτούν τρόφιμα, για μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.
Τα καφέ και τα εστιατόρια θα περιοριστούν και πάλι στις υπηρεσίες takeaway, μερικές μόνο εβδομάδες αφού
άρχισαν να σερβίρουν σε καθήμενους πελάτες στο πλαίσιο του γενικότερου ‘ανοίγματος’ της οικονομίας της χώρας.
Η κυβέρνηση της πολιτείας της Βικτόριας ζήτησε επίσης όλες οι πτήσεις να εκτρέπονται σε άλλες πολιτείες για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος εισαγόμενων κρουσμάτων.
«Εάν δεν λάβουμε αυτά τα μέτρα τώρα, θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου αντί να επιβάλουμε lockdown σε 10
ταχυδρομικές περιοχές, θα επιβάλλουμε lockdown σε όλες», δήλωσε ο Άντριους σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος
στους ταχυδρομικούς κώδικες που καλύπτουν 36 προάστια. «Ο κόσμος θέλει απεγνωσμένα να τελειώσει αυτό, κανείς
δεν το θέλει περισσότερο από μένα, αλλά δεν τελειώνει και το να προσποιούμαστε δεν πρόκειται να μας βοηθήσει».
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Τέλος η ειδική άδεια
στις ευπαθείς ομάδες
για το Δημόσιο
Σταματά από αύριο η ειδική άδεια απουσίας από
την εργασία δημοσίων υπαλλήλων που ανήκουν
σε ευπαθείς όμαδες, όπως γνωστοποιεί σχετική
εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν
εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19. Όπως γνωστοποιεί η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ παραμένουν σε ισχύ η πάγιες
διατάξεις για χορήγηση αναρρωτικών αδειών.
Παράλλαλα όμως, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο, όπως και
για τους υπόλοιπους εργαζομένους, για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας τους. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που ανήκαν στις ομάδες
αυξημένου κινδύνου και έχουν ως αντικείμενο την
εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η
απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back office,
ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους
σε συναλλαγή με τους πολίτες. Άλλως θα πρέπει
να μεριμνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την
λήψη εκείνων των μέτρων που διαφυλάσσουν
την υγεία των εργαζομένων (ιδίως διαχωριστικά
μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, αντισηπτικά και
χρήση μάσκας υποχρεωτικά από τους πολίτες
και από τον εργαζόμενο κλπ).
Β. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών
μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών, η
λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη
λήξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών μονάδων
και βρεφονηπιακών σταθμών. Ως εκ τούτου και
δεδομένης της λήξης λειτουργίας ήδη των γυμνασίων στις 12/6/2020 (ΦΕΚ 1764/B') και της
λήξης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και
των νηπιαγωγείων στις 26/6/2020, οι υπάλληλοι δεν δικαιούνται μετά το πέρας των ως άνω
κρίσιμων χρονικών ορίων της άδειας ειδικού
σκοπού. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι εφόσον
κατά την ημερομηνία λήξης λειτουργίας των ως
άνω εκπαιδευτικών μονάδων, οι υπάλληλοι δεν
έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο τετραήμερο,
συνεχόμενα ή διακεκομμένα, δεν επιβαρύνονται
με την χρήση κανονικής άδειας για τις ημέρες
(μία, δύο ή τρεις) που ήδη έχουν κάνει χρήση,
αλλά οι άδειες αυτές χρεώνονται ως άδεια ειδικού
σκοπού, καθώς δεν δύναται να συμπληρωθεί το
απαιτούμενο τετραήμερο. Επίσης, διευκρινίζεται
ότι για τους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα
φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού συνεχίζεται
μέχρι τη λήξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών
σταθμών στις 31/7/2020 με βάση το πρόγραμμα
παρακολούθησης που ισχύει για τον κάθε βρεφονηπιακό σταθμό και με βάση τις οδηγίες που
έχουν ήδη δοθεί με την αριθ. (θ) σχετική εγκύκλιο
της Υπηρεσίας μας. H ως άνω άδεια εξακολουθεί
μέχρι 31/7/2020 να χορηγείται στους υπαλλήλους,
των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, εφόσον
αυτά ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για
νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή
απόφαση (Β' 1856), ή ήδη νοσούν από COVID-19.
Διευκρινίζεται ότι κατόπιν της μη χορήγησης
πλέον της ειδικής άδειας απουσίας σε άτομα
εμπίπτοντα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, η
άδεια ειδικού σκοπού παύει να χορηγείται στους
υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης
δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο έρχεται
σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του
περιβάλλοντος που ανήκε σε ομάδα αυξημένου
κινδύνου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΑΔΑ: Ω6Β1Ω16-ΚΗΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΑΦΗΝΑ, 09/06/2020
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 100/2020
Συντάκτης: Α. ΣΚΑΜΑΓΚΑ
Τηλέφωνο:2294321001 e-mail: askamaga@0164.syzefxis.gov.gr
Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθ. 13/9-6-2020 διά
περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου
ΘΕΜΑ: <<ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ΄΄>>.
Στην Ραφήνα, σήμερα την 9η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. -11.30 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020, της υπ’ αριθ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ.
πρωτ. 20930/31-03-2020), της υπ’ αριθ. 163/2020 (αριθ.
πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ’ αριθ. πρωτ.
7791/5-6-2020 προσκλήσεως του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 Ν.4635/2019.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
τηλεφώνου).
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
2. ΤΣΕΒΑ - ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
4. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
8. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
10. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
13. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
14. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
15. ΒΑΡΟΥΤΕΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ
16. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
18. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
19. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
20. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
21. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
22. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
24. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
25. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΗ
ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς, προσκλήθηκε και συμμετείχε
στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κα Λαμπρινή Γεωργογάλα, Διοικητική Υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών, συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα είκοσι έξι (26) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφορικά με το υπ’ αριθμόν 1Ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : <<ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ΄΄>> έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων,
την εισήγηση της Δ/ντριας Δ/νσης Τ.Υ. αρχιτέκτονος – μηχανικού κας A.ΣΚΑΜΑΓΚΑ η οποία
έχει ως κατωτέρω αναλυτικά :
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων υπέρ των Δήμων, ισχύουν τα
εξής: Με το άρθρο 211 του Δ. & Κ. Κ. (Ν. 3463/06), όπως ισχύει ορίζεται:
« 1. Επιτρέπεται να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή να συσταθεί δουλεία εις βάρος τους:
α ) για τη διάνοιξη, τη διεύρυνση, τη διαμόρφωση και την κατασκευή δημοτικών και κοινοτικών οδών, καθώς και οδών που συνδέουν έναν Δήμο ή μία Κοινότητα με εθνική ή επαρχιακή
οδό και συναφών τεχνικών έργων,
β ) για την ύδρευση και την εκτέλεση των έργων, που αφορούν τη συγκέντρωση, τη μεταφορά, τη διανομή και την εξυγίανση του νερού και είναι αναγκαία για την ύδρευση, γ) για την
εκτέλεση έργων σχετικών με την άρδευση, την αποξήρανση, την αποστράγγιση, τη διευθέτηση ρευμάτων, που έχουν σκοπό τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής ή τη διανομή
της εκτάσεως που βελτιώνεται σε δημότες, που είναι ακτήμονες ή δεν έχουν επαρκή κλήρο,
δ) για τη δημιουργία ή την επέκταση πλατειών, κήπων, αλσών, δενδροστοιχιών, αθλητικών
γηπέδων και άλλων κοινόχρηστων χώρων, με επιφύλαξη των διατάξεων που ρυθμίζουν την
κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως,
ε) για την εκτέλεση έργων σχετικών με την αποστράγγιση, τη διευθέτηση ρευμάτων, την αποχέτευση όμβριων ή ακάθαρτων υδάτων και κάθε είδους τεχνικών έργων, που έχουν σκοπό
την εξυγίανση ή τον εξωραϊσμό,
στ) για τη λήψη και μεταφορά άμμου, λίθων και άλλου παρεμφερούς υλικού που χρησιμεύει
για την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών έργων,
ζ ) για την ίδρυση ή την επέκταση κοιμητηρίου και κέντρου αποτέφρωσης νεκρών,
η) για τη συντήρηση ή τη διαφύλαξη ακινήτων που έχουν ιστορική ή παραδοσιακή αξία,
θ) για την εναπόθεση απορριμμάτων,
ι) για την προστασία του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος,
ια) για την κατασκευή κάθε δημοτικού ή κοινοτικού κτιριακού έργου και κάθε άλλου έργου που
ο σκοπός του βρίσκεται μέσα στις αρμοδιότητες των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Αναγνωρίζεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων απέναντι σε άλλους
δημόσιους φορείς, σε περίπτωση εξαγοράς επιχειρήσεων ή αναγκαστικής συμμετοχής σε
αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 3 έως 5 του Συντάγματος.»
Σύμφωνα με το άρθρο 212 του Δ. & Κ. Κ., όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«1. Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ή η σύσταση δουλείας ακινήτου, που βρίσκεται μέσα στη
διοικητική περιφέρεια Δήμου ή Κοινότητας, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού

Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
2. Η απόφαση αυτή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου πρέπει να περιέχει επί ποινή
ακυρότητας σαφή προσδιορισμό του ακινήτου που απαλλοτριώνεται ή του δικαιώματος
δουλείας που συνιστάται και της δημόσιας ωφέλειας, για την οποία γίνεται η απαλλοτρίωση
ή η σύσταση δουλείας.
3. Για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αγροτικής έκτασης απαιτείται επιπλέον και
γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην
περιοχή της οποίας βρίσκεται η έκταση ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτής.
Η αρνητική γνώμη δεν παρακωλύει την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασικής έκτασης απαιτείται επιπλέον και γνώμη της αρμόδιας
δασικής υπηρεσίας. Για τη διατύπωση γνώμης τάσσεται προθεσμία δύο (2) μηνών από την
περιέλευση του σχετικού εγγράφου. Εάν εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η κήρυξη
της απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως. Η τήρηση των διατυπώσεων αυτής της παραγράφου
παραλείπεται, αν τα σχετικά ζητήματα έχουν ήδη αρμοδίως εξετασθεί στο πλαίσιο τήρησης
των διαδικασιών του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 5 του παρόντος.
4. Για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, ανακοίνωση
της υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση, στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός της
απαλλοτρίωσης και να προσδιορίζεται η απαλλοτριωτέα έκταση ή η ευρύτερη περιοχή στην
οποία βρίσκεται αυτή. Με την ανακοίνωση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων.
Παράλληλα γίνεται τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης στο κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα απαλλοτριωτέα ακίνητα. Για την τοιχοκόλληση
συντάσσεται πρακτικό από όργανο του Δήμου ή της Κοινότητας, το οποίο υποβάλλεται στην
υπηρεσία που εξέδωσε την ανακοίνωση. Η δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης και η τοιχοκόλληση γίνονται έναν τουλάχιστον μήνα πριν τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο για την καταβολή της αποζημίωσης.
5. Για να εκδοθεί η απόφαση που κηρύσσει την απαλλοτρίωση ή συνιστά τη δουλεία, απαιτούνται: α) κτηματολογικό διάγραμμα που απεικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ή την έκταση
που επιβαρύνεται με τη δουλεία, καθώς και τις επί μέρους ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται
σε αυτήν, β) κτηματολογικός πίνακας, στον οποίο εμφαίνονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες των
ακινήτων, το εμβαδόν κάθε ακινήτου και τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των κατασκευών
που βρίσκονται σε αυτό και των λοιπών συστατικών του, καθώς και ο χαρακτηρισμός της
έκτασης, γ) μελέτη ή προμελέτη ή προκαταρκτική μελέτη του έργου που τυχόν πρόκειται ν α
εκτελεστεί, δ) τήρηση των διαδικασιών για τη χωροθέτηση του έργου, που προβλέπονται σε
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από τους νόμους 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) και 3010/2002 (ΦΕΚ
91 Α΄) και τις υπ' αρ. 69269/5387/25.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β΄) και Η.Π. 15393/2332/5.8.2002
(ΦΕΚ 1022 Β΄) κοινές αποφάσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφόσον το έργο για το οποίο θα
κηρυχθεί απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές, ε)
βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της πράξης, το ύψος της δαπάνης και τον
τρόπο κάλυψής της, με μνεία του αντίστοιχου φορέα και κωδικού αριθμού εξόδου του οικείου
προϋπολογισμού, από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν
λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό
του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή η εγγεγραμμένη έχει εξαντληθεί ή είναι
ανεπαρκής, αναγράφεται η σχετική απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, περί
μεταφοράς πιστώσεως ή η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη. Η βεβαίωση
αυτή μνημονεύεται υποχρεωτικά στο προοίμιο της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης, στ)
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο.
6. Ο νομέας ή κάτοχος του ακινήτου που πρόκειται να απαλλοτριωθεί ή να επιβαρυνθεί με
δουλεία υποχρεούται να επιτρέπει την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών εργασιών για
την καταμέτρηση και σύνταξη των πιο πάνω διαγραμμάτων και μελετών. Η εκτέλεση των
εργασιών αυτών πρέπει να μην εμποδίζει τη χρήση και κάρπωση του ακινήτου. Ο Δήμος ή
η Κοινότητα υποχρεούται να αποκαταστήσει τις βλάβες ή φθορές που προκλήθηκαν από
την εκτέλεση των παραπάνω προπαρασκευαστικών εργασιών.
7. Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση ή συνιστάται η δουλεία, δημοσιεύεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την έκδοσή της, σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και κοινοποιείται στον
καθ' ου η απαλλοτρίωση ή σύσταση δουλείας, εφόσον είναι γνωστός, με δημοτικό, κοινοτικό
ή δημόσιο όργανο, που συντάσσει αποδεικτικό κοινοποίησης. Αν ο καθ' ου είναι άγνωστος,
η κοινοποίηση γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
8. Ο καθ’ ου έχει δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 150 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.
9. Αν κριθεί, ότι νόμιμα εκδόθηκε η απόφαση της παραγράφου 1, δημοσιεύεται το πλήρες
κείμενο αυτής, με φροντίδα του Δήμου ή της Κοινότητας μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό. Αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, η δημοσίευση γίνεται σε δύο
εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες εφημερίδες. Με τη δημοσίευση ή τις δημοσιεύσεις αυτές
ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή σύστασης δουλείας.
10. Αν ακυρωθεί η απόφαση απαλλοτρίωσης ή σύστασης δουλείας, τηρούνται οι δημοσιεύσεις
της προηγούμενης παραγράφου» Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 206 του Ν.4555/18:
«2. Με εξαίρεση τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, στις λοιπές περιπτώσεις απαλλοτρίωσης
η απόφαση του δημάρχου για την ανάληψη της υποχρέωσης εκδίδεται πριν από τη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, με βάση την εκτιμώμενη
αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου.»
Στη θέση ‘Περιβολάκια’ της Δ.Ε. Ραφήνας, υπάρχει αγροτεμάχιο στο οποίο βρίσκεται μια Δημοτική Δεξαμενή, από την οποία υδρεύεται η γύρω κατοικημένη περιοχή, ένας Ιερός Ναός,
της Αγίας Ειρήνης, δύο κτίσματα σε επαφή, εκ των οποίων το ένα είναι αίθουσα για πολιτιστικές εκδηλώσεις και το διπλανό του και σε επικοινωνία με αυτό, περιλαμβάνει βοηθητικό
δωμάτιο και τουαλέτα και τέλος φυτεμένος και ελεύθερος χώρος.
Για την απόδοση σε απρόσκοπτη κοινή χρήση και περεταίρω συντήρησή από το Δήμο,
των ανωτέρω κοινωφελών υποδομών, προτείνεται να απαλλοτριωθεί ο ανωτέρω χώρος.
Η έκταση προσδιορίζεται σαφώς στο συνημμένο κτηματολογικό διάγραμμα με το κτηματολογικό πίνακα με κωδικό 051274001013, σε τμήμα της οποίας, με εμβαδό 564,58 τ.μ. βρίσκονται οι ανωτέρω υποδομές.
Από την ανωτέρω απαλλοτρίωση θα προκύψει δαπάνη για το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, που
σύμφωνα με α) Το υπ αρ. 36/11-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης των Απαλλοτριωμένων Ακινήτων, η αξία της γης ανέρχεται στα 25€/μ2 και β) Την υπ αρ. 294/08-01-20,
από Δεκεμβρίου 2019 Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Αποζημίωσης Κτισμάτων, της Στυλιανής
Αυγερίκου, Πιστοποιημένης Εκτιμήτριας του Υπουργείου Οικονομικών του μητρώου του
Υπουργείου Οικονομικών, η αξία των προς αποζημίωση ακινήτων ανέρχεται στο ποσό των
30.000,00 €, θα ανέλθει σε συνολικό ποσό αποζημίωσης 44.114,50 €.
Όπως έχει κριθεί με την υπ’ αριθ. 1952/2016 απόφαση του Τμήματος Στ’ του ΣτΕ, σε περίπτωση κήρυξης, κατά το άρθρο 212 παρ. 1 του ν. 3463/2006, απαλλοτρίωσης ή σύστασης
δουλείας ακινήτου που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας Δήμου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, η ψήφος του Προέδρου της αντίστοιχης Τοπικής ή
Δημοτικής Κοινότητας προσμετράται τόσο για τον σχηματισμό της απόλυτης πλειοψηφίας,
όσο και για τη λήψη της απόφασης.
Εισηγούμαστε στο Δ.Σ. αφού λάβει υπόψη του:
-Τα άρθρα 211 και 212 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
-Το άρθρο 73, του Ν.3852/2010.
-Το Ν. 2882/2001.
-Την υπ’ αρ. 2/51773/0026/01 (ΦΕΚ 1233/01 τεύχος Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
-Την αριθ. 20/2018 θετική γνωμοδότηση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. της Δ.Ε. Ραφήνας.
-Την από 06-03-2020 επίδοση της υπ αρ. 44/2020 Απόφασης Δ. Ραφήνας Πικερμίου περί
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«Έναρξης διαδικασίας απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτου κατ’ εφαρμογή της υπ αρ. 530/2018
Απ. Δ.Σ.» στην φερόμενη ιδιοκτήτρια Ματζουράνη Δημοπούλου Μαγδαληνή, κάτοικο Αθηνών,
οδός Λασκαρίδου 1, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11526.
-Την ανακοίνωση του Δήμου, με την οποία δημοσιεύεται η απαλλοτρίωση σε μία ημερήσια
εφημερίδα του νομού και τα σχετικά αποδεικτικά τοιχοκόλλησης.
-Το από Ιουνίου 2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα με κτηματολογικό πίνακα, από την Τεχνική
Υπηρεσία Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.
-Τα υπ’ αριθ. 6591/23-11-2005 και 6424/07-10-1993 έγγραφα χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Πεντέλης.
-Την από Δεκεμβρίου /2019 έκθεση της επιτροπής εκτίμησης της αξίας της εδαφικής έκτασης που θα απαλλοτριωθεί.
-Την υπ αρ. Α.Α.Υ. 418/02-06-2020 απόφαση του Δημάρχου για τη διάθεση– δέσμευση
της πίστωσης.
-Την παρ.2 του άρθρου 206 του Ν.4555/18.
-Τις υπ’ αριθ. 1952/2016 και 2266/2016 αποφάσεις του Τμήματος Στ’ του ΣτΕ,
Να λάβει απόφαση με θέμα:
Την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης 564,58 τ.μ., ως τμήματος αγροτεμαχίου
(εκτός Σχεδίου Πόλεως) με προσωρινό ΚΑΕΚ 051274001013, στη θέση ‘Περιβολάκια’ της
Δ.Ε. Ραφήνας, για την απρόσκοπτη επιτήρηση χρήση και συντήρηση των υπαρχουσών μέσα σε αυτό κοινωφελών εγκαταστάσεων ήτοι, αντλιοστασίου, Ιερού Ναού επιφανείας 39,80
τ.μ. και δύο σε επαφή μεταξύ τους κτισμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων επιφάνειας
84,00 τ.μ. και 14,79 τ.μ..
Η έκταση σαφώς προσδιορίζεται στο συνημμένο από Ιουνίου 2018, Τοπογραφικό Διάγραμμα,
της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.
Η απαλλοτρίωση της εν λόγω έκτασης κρίθηκε αναγκαία:
-Για την εξυπηρέτηση του δικτύου ύδρευσης, με την εποπτεία του αντλιοστασίου.
-Για την βελτίωση και συντήρηση από το Δήμο των Κοινωφελών Εγκαταστάσεων.
Από την ανωτέρω απαλλοτρίωση προκύπτει δαπάνη για το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, που
σύμφωνα με σύμφωνα με α) Το υπ αρ. 36/11-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης
των Απαλλοτριωμένων Ακινήτων, η αξία της γης ανέρχεται στα 25€/μ2 και β) Την υπ αρ.
294/08-01-20, από Δεκεμβρίου 2019 Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Αποζημίωσης Κτισμάτων, της
Στυλιανής Αυγερίκου, Πιστοποιημένης Εκτιμήτριας του Υπουργείου Οικονομικών του μητρώου
του Υπουργείου Οικονομικών, η αξία των προς αποζημίωση ακινήτων ανέρχεται στο ποσό
των 30.000,00 €, θα ανέλθει σε συνολικό ποσό αποζημίωσης 44.114,50 €.
Στον ΚΑ 25.7111.01 του δημοτικού προϋπολογισμού (τρέχοντος) έτους, 2020, με τίτλο «Απαλλοτρίωση Έκτασης για την εξυπηρέτηση Εγκατάστασης Εξοπλισμού του Δικτύου Ύδρευσης»
προβλέπεται ποσόν 47.708,61 € για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους όπως αποφασίσουν σχετικά.
Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι, αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις
του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020), την υπ’ αριθ. 40 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 20930/31-03-2020) καθώς και την υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ.
33282/29.5.2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουν: 1) την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης 564,58 τ.μ., ως τμήματος αγροτεμαχίου (εκτός Σχεδίου Πόλεως) με προσωρινό ΚΑΕΚ 051274001013, στη θέση
΄΄Περιβολάκια΄΄ της Δ.Ε. Ραφήνας, για την απρόσκοπτη επιτήρηση, χρήση και συντήρηση
των υπαρχουσών μέσα σε αυτό κοινωφελών εγκαταστάσεων, ήτοι, αντλιοστασίου, Ιερού
Ναού επιφανείας 39,80 τ.μ. και δύο σε επαφή μεταξύ τους κτισμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, επιφάνειας 84,00 τ.μ. και 14,79 τ.μ.
Η έκταση σαφώς προσδιορίζεται στο συνημμένο από Ιούνιο 2018, Τοπογραφικό Διάγραμμα,
της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.
Η απαλλοτρίωση της εν λόγω έκτασης κρίθηκε αναγκαία:
-Για την εξυπηρέτηση του δικτύου ύδρευσης, με την εποπτεία του αντλιοστασίου.
-Για την βελτίωση και συντήρηση από το Δήμο των Κοινωφελών Εγκαταστάσεων.
Από την ανωτέρω απαλλοτρίωση προκύπτει δαπάνη για το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, που
σύμφωνα με σύμφωνα με α) Το υπ αρ. 36/11-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης
των Απαλλοτριωμένων Ακινήτων, η αξία της γης ανέρχεται στα 25€/μ2 και β) Την υπ αρ.
294/08-01-20, από Δεκεμβρίου 2019 Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Αποζημίωσης Κτισμάτων, της
Στυλιανής Αυγερίκου, Πιστοποιημένης Εκτιμήτριας του Υπουργείου Οικονομικών του μητρώου
του Υπουργείου Οικονομικών, η αξία των προς αποζημίωση ακινήτων ανέρχεται στο ποσό
των 30.000,00 €, θα ανέλθει σε συνολικό ποσό αποζημίωσης 44.114,50 €.
Στον ΚΑ 25.7111.01 του δημοτικού προϋπολογισμού (τρέχοντος) έτους, 2020, με τίτλο «Απαλλοτρίωση Έκτασης για την εξυπηρέτηση Εγκατάστασης Εξοπλισμού του Δικτύου Ύδρευσης»
προβλέπεται ποσόν 47.708,61 € για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
2) Εξουσιοδοτούν το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας .
Η απόφαση έλαβε αριθμό 100 /2020
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
2. ΤΣΕΒΑ - ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
4. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
8. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
10. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
13. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
14. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
15. ΒΑΡΟΥΤΕΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ
16. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
18. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
19. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
20. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
21. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
22. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
24. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
25. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΗ
ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Περίληψη της με αριθμό
7455Γ/24.06.2020 έκθεσης επιδόσεως
του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ
Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Αστικής
Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με
την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ
996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως
εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου
Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου,
για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου
της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 094014201,
Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, επιδόθηκε προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
για τoν MUHAMMAD MAHBOOB του
SHARIF, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Πόντου, αρ.28, με Α.Φ.Μ. 145619471, ήδη
αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό
αντίγραφο της από 12/6/2020 ΑΓΩΓΗΣ
(ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατά του MUHAMMAD MAHBOOB του
SHARIF, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Χαϊδαρίου, οδός Πόντου, αρ.28,
με Α.Φ.Μ. 145619471, απευθυνόμενης
ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με τις κάτω από
αυτήν πράξεις: α) τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 33143/2020 και Ειδικό
Αριθμό Κατάθεσης 4206/2020, Έκθεσης
Κατάθεσης Δικογράφου ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
– Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με
την οποία βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε
την 12-06-2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12:35μ.μ. Η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι
εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση
της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία
παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες
για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου
διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται
και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε
νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην
παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως
ισχύει σήμερα.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος
Περίληψη της με αριθμό
7456Γ/24.06.2020 έκθεσης επιδόσεως
του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ
Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Αστικής
Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με
την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ
996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως
εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου
Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου,
για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου
της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 094014201,
Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, επιδόθηκε προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την POPSTOILOV ILIYA του
NAYDENOV, κάτοικο Αγίου Παντελεήμο-

να Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ. 106543463,
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από12/6/2020
ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της
πρώτης κατά της POPSTOILOV ILIYA
του NAYDENOV, κατοίκου τελευταίας
γνωστής διαμονής Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ. 106543463,
απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί
με τις κάτω από αυτήν πράξεις: α) τη με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 32916/2020
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4191/2020,
Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ – Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ)
της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι
κατατέθηκε την 12-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:28π.μ. Η προθεσμία
κατάθεσης των προτάσεων, για τους
διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν
ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι
αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης
της αγωγής, για να λάβει γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται
στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως
δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
όπως ισχύει σήμερα.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος
Περίληψη της με αριθμό
7457Γ/24.06.2020 έκθεσης επιδόσεως
του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ
Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Αστικής
Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με
την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ
996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του
Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,
πληρεξούσιου της ανώνυμης τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86
και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.:
094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του Ζαχαρία, κάτοικο Πειραιά,
οδός Δημ. Ράλλη, αρ.125, με Α.Φ.Μ.
036924323, ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από
11/6/2020 ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατά του ΕΞΑΡΧΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Ζαχαρία, κατοίκου
τελευταίας γνωστής διαμονής Πειραιά,
οδός Δημ. Ράλλη, αρ.125, με Α.Φ.Μ.
036924323, απευθυνόμενης ενώπιον
του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με τις κάτω από αυτήν
πράξεις: α) τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 32451/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4142/2020, Έκθεσης Κατάθεσης
Δικογράφου ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ – Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του
πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία
βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε την 11-062020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:33π.μ.
Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100)
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομόδικους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.

Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα
στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το
αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για
να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω
έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς
και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “MONUMENT INSURANCE
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY”
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “MONUMENT
ASSURANCE DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY” ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΚΑΙ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MONUMENT
LIFE INSURANCE DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY”
Η εταιρεία Laguna Life Designated
Activity Company άλλαξε την επωνυμία της σε “Monument Life Insurance
Designated Activity Company” με ισχύ
από 2 Απριλίου 2020.
Με την από 9 Ιουνίου 2020 εντολή που
δόθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 13 του
Ιρλανδικού Νόμου περί Ασφαλιστικών
Εταιρειών του 1909, το Άρθρο 36 του Ιρλανδικού Ασφαλιστικού Νόμου του 1989
και του Κανονισμού 41 των Κανονισμών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ασφάλιση και
Αντασφάλιση) του 2015, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας κύρωσε τη συμφωνία μεταβίβασης (η «Συμφωνία») σε
σχέση με τη μεταβίβαση από την εταιρεία
Monument Insurance Designated Activity
Company και την εταιρεία Monument
Assurance Designated Activity Company,
η καθεμία από αυτές έχουσα την καταστατική της έδρα στο Two Park Place,
Hatch Street Upper, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, του Ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου
(όπως ορίζεται στη Συμφωνία), το οποίο
περιλαμβάνει τα Μεταβιβαζόμενα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Μεταβιβαζόμενες
Συμβάσεις, τις Μεταβιβαζόμενες Υποχρεώσεις και τα Μεταβιβαζόμενα Συμβόλαια
(το καθένα όπως ορίζεται στη Συμφωνία) προς την εταιρεία Monument Life
Insurance Designated Activity Company
(πρώην Laguna Life Designated Activity
Company) έχουσα την καταστατική της
έδρα στην Ιρλανδία στο Two Park Place,
Hatch Street Upper, Δουβλίνο 2 με ισχύ
από 23:59 στις 30 Ιουλίου 2020.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr
Αρ. πρωτ.: 449758
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.
οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με
αρ. πρωτ. 48448/οικ.2539/20 έγγραφο
η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 2005300427 και με:
Α) τίτλο έργου: «Σταθμός Βάσης Κινητής
Τηλεφωνίας» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 12η, α/α: 6 (Σταθμοί βάσης κινητής
τηλεφωνίας και ασύρματης σταθερής
τηλεφωνίας)
Β) θέση έργου: κωδική ονομασία θέσης
‘’1000825 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΩΡΙΚΟΥ’’, στο
‘Υψωμα πλησίον οικισμού Καλυβίων

(Νότια της Κορυφής Κέδρος), του Δήμου Σαρωνικού, Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ‘’VODAFONEPANAFON Α.Ε.Ε.T.’’
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική
αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής
ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή,
9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
(ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 1/07/20- 11/08/20
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 2/07/20- 11/08/20 στη
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/
Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.
patt.gov.gr.
Αθήνα, 30/06/20
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr
Αρ. πρωτ.: 450295
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.
οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ.
πρωτ. 40280/2119/Φ12/20 έγγραφο η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 2005310624και με:
Α) τίτλο έργου: «Σταθμός Βάσης Κινητής
Τηλεφωνίας» υποκατηγορία Α2, ομάδα:
12η, α/α: 5 (Κομβικοί Σταθμοί κινητής
και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας)
Β) θέση έργου: κωδική ονομασία θέσης
‘’1208016 Q ΥΜΗΤΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑ’’, στη
θέση Υμηττός, του Δήμου Παιανίας, Π.Ε.
Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ‘’WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.’’
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική
αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής
ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή,
9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
(ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 1/07/20- 11/08/20
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 2/07/20- 11/08/20 στη
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/
Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δη-
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μοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.
patt.gov.gr.
Αθήνα, 30/06/20
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
(ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ
NOMIMOY ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ)
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης επιδοθέντος εγγράφου προς τον Μιχαήλ
Κούρο του Χρήστου σχετικά με επίταξη ακινήτων για την κατασκευή του
έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ,
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ, ΧΩΝΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ
ΜΙΔΕΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».
Επεδόθησαν την 26-06-2020 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τον
Μιχαήλ Κούρο του Χρήστου, αγνώστου διαμονής, υπό την ιδιότητα του
ως φερόμενου ιδιοκτήτη του ακινήτου
με αριθμού 38 του κτηματολογικού Πίνακα αποζημίωσης που συνοδεύει το
από 28.02.2019 Πρακτικό προεκτίμησης επικειμένων των επιταχθέντων
ιδιοκτησιών, στα πλαίσια της με αριθ.
πρωτ. 1359/52352/Ε3/541/05.04.2018
Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την
οποία εγκρίνεται η Επίταξη ακινήτων
καθώς και των επικειμένων σ' αυτά,
συνολικού εμβαδού 12.137,42 m2, για
τη κατασκευή του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ, ΧΩΝΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΜΙΔΕΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», όπως παρατάθηκε με την με
αριθ. πρωτ. 2456/156875/27.06.2019
Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(975Ξ4653ΠΓ-ΔΗΟ) το με αριθ. πρωτ.
ΟΙΚ 1998/162159/19.06.2020 έγγραφο
της Δ/νσης Τεχνικών - έργων και Αγροτικών Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα
«Κατάληψη του ακινήτου με αρ. κτηματολογίου 38 για την κατασκευή του έργου
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ
ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ, ΧΩΝΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΜΙΔΕΑΣ
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», προς τον ανωτέρω
Μιχαήλ Κούρο του Χρήστου, με την
άνω ιδιότητά του που αναφέρονται σε
αυτό, με συνημμένες τα κάτωθι: 1) Η
αριθ. πρωτ. 1359/52352/Ε3/541/05. 04.
2018 (ΑΔΑ: ΩΑΔΟ4653ΠΓ-ΤΛΥ) Απόφαση Επίταξης του Υπ.Α.Α.Τ., 2) Η αριθ.
πρωτ. 2456/156875/27/06/2019 (ΑΔΑ:
975Ξ4653ΠΓ-ΔΗΟ) Απόφαση Παράτασης Επίταξης του Υπ.Α.Α.Τ , 3)Το
Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με αριθμό 795828/03.
03. 2020, 4) Η από 21.11 .2019 Αναφορά, η οποία διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου με το
αριθ. πρωτ. 3990/300627/21.11.2019
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
και Αγροτικών Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ
, 5) Η με αριθ. 2131 Ε'/09.01.2020 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Παναγιώτη Δ. Παρασκευόπουλο,
με την οποία επιδόθηκε η από 18. 12.
2019 Εξώδικη Δήλωση - Πρόσκληση,
6) Η από 20.01.2020 Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου (εξώδικής Δήλωσης)
που δημοσιεύτηκε στις εξής εφημερίδες: Ηχώ Δημοπρασιών (αρ. φύλλου
14050/23.01.2020), Αυγή (αρ. φύλλου:
13671/24.01.2020), Αργολίδα (αρ.
φύλλου της 01-02.02.2020), 7) Η αριθ.
πρωτ. OIK 1459/111104/28.04.2020
Αναφορά προς την Εισαγγελία πρωτοδικών Ναυπλίου, η οποία διαβιβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. Έγγραφο
14600/111113/28.04.2020.
Με το ως άνω ΕΞΩΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις
του και τις διατάξεις του εδαφίου 4 του
άρθρου 31 του Ν. 4314114, έχουν παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων αποζημίωση ποσού 714 ευρώ
προς τον Μιχαήλ Κούρο του Χρήστου
και τον καλεί εντός δεκαπέντε ημερών
να παραδώσει την εν λόγω ιδιοκτησία
του και αναφέρει τη διαδικασία για την
είσπραξη της αποζημίωσης.
Για την εν λόγω επίδοση συντάχθηκε,
η υπ' αριθμ. 2497Ε/26.06.2020 έκθεση
επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή
του Εφετείου Αθηνών, Παναγιώτη Δημ.
Παρασκευόπουλου.
Η ανωτέρω περίληψη υπογράφεται:
α) Από τον άνω Δικαστικό Επιμελητή
που επέδωσε και β) Τη Δ/νση Τεχνικών
Έργων και Αγροτικών Υποδομών, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων.
Αθήνα 29-06-2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
του Υπ.Α.Α.Τ.
α.α.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 5243186 , 210 5240146
ΦΑΞ. 210 5220721 – Email: grfsa@
otenet.gr
AΡ.ΠΡΩΤ. : 5578
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής
(Φ.Σ.Α.) προκηρύσσει :
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την
εκτύπωση
• 124 καρτελών διημερεύσεων - διανυκτερεύσεων, με ιδιαίτερη εκτύπωση
για κάθε καρτέλα, σε χίλιες εξακόσιες
(1.600) σειρές, (σύνολο 198.400 καρτέλες), συσκευασμένες σε πακέτα των
124 (διαφορετικών) καρτελών.
Η κάθε καρτέλα θα έχει διαστάσεις 35Χ50
σε χαρτόνι κουσέ 400 γραμμαρίων περίπου και εκτύπωση σε τριχρωμία +1.
Η παράδοση των καρτελών θα γίνει στα
γραφεία του Φ.Σ.Α. στο χρόνο που θα
συμφωνηθεί και σε κάθε περίπτωση όχι
αργότερα από το τέλος Δεκεμβρίου 2020.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει
εντός ευλόγου χρόνου κατά την απόλυτη
κρίση του Δ.Σ. του Φ.Σ.Α.
Οι καρτέλες θα ισχύσουν έως και το Δεκέμβριο του 2023.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα
γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Αττικής, Μυλλέρου 1 και Αγησιλάου, 1ος
όροφος, σε κλειστούς φακέλους και κατά τις ώρες 07:30 έως 14:30, μέχρι την
Πέμπτη 16-07-2020.
Από την ίδια διεύθυνση και από Δευτέρα
έως και Παρασκευή (07:00-14:30) θα
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραλαμβάνουν δείγματα καρτελών.
Ο Φ.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
το διαγωνισμό άγονο χωρίς αιτιολογία.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν από επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη του
Δ.Σ. του Φ.Σ.Α.
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α.
υπέρ συγκεκριμένου ενδιαφερομένου, θα
καταρτισθεί μεταξύ αυτού και του Φ.Σ.Α.
σχετική σύμβαση έργου.
Όσοι θα συμμετάσχουν στους ανωτέρω
διαγωνισμούς, θα ενημερωθούν από τον
Σύλλογο για το αποτέλεσμα.
Για κάθε διευκρίνιση απευθυνθείτε στο
τηλέφωνο 210 5247783, 210 5223914
κα Αθανασοπούλου.
ΑΘΗΝΑ 29-6-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Βουτιά-σοκ
της λιανικής
τον Απρίλιο
στην Ελλάδα,
στο -25%
στο σύνολο
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ) ανακoίνωσε τους
Δείκτες Κύκλου Εργασιών και
Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,
με έτος βάσης 2015=100,0 και
μήνα αναφοράς τον Απρίλιο
2020, η εξέλιξη των οποίων,
σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως
προς τον αριθμό εργάσιμων
ημερών τυπικού μήνα ίσης
χρονικής διάρκειας, έχει ως
εξής:
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου
Εργασιών κατά τον μήνα
Απρίλιο 2020, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του
Απριλίου 2019, παρουσίασε
μείωση 24,7% και σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του
Μαρτίου 2020, μείωση 23,3%
(Πίνακες 1, 2).
Ο Γενικός Δείκτης Όγκου
(κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα
Απρίλιο 2020, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του
Απριλίου 2019, παρουσίασε
μείωση 24,8% και σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του
Μαρτίου 2020 μείωση 23,1%
(Πίνακες 1, 2).
Ο εποχικά διορθωμένος
Γενικός Δείκτης Κύκλου
Εργασιών, κατά τον μήνα
Απρίλιο 2020, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του
Μαρτίου 2020 παρουσίασε
μείωση 26,5% (Πίνακας 5).
Ο εποχικά διορθωμένος
Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά
τον μήνα Απρίλιο 2020, σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Μαρτίου 2020,
παρουσίασε μείωση 25,5%
Η πτώση προήρθε κυρίως από
τις παρακάτω κατηγορίες.

Τράπεζα Ελλάδος:

Bad bank και πτωχευτικός
αντίδοτα στα κόκκινα δάνεια

Τ

ην επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθούν κι άλλες συστημικές λύσεις, πλην του σχεδίου «Ηρακλής», όπως η σύσταση μιας εταιρείας asset management (σ.σ. bad bank)
αλλά και η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου (αναμένεται τον Ιούλιο), για την
αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, πόσω μάλλον των νέων που θα δημιουργηθούν ως συνέπεια της κρίσης, επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας στην Έκθεση της Νομισματικής Πολιτικής.
Συγκ ε κ ριμένα,
ων ενεργητικού
για τουλάχιστον
τονίζεται πως δεμέρος του αποδομένης της επίθέματος των μη
δρασης της πανδημίας και της
εξυπηρετούμενων
α να μ ε νό μ ε ν η ς
δανείων, η οποία
αύξησης των μη
θα ήταν δυνατόν
να δημιουργήσει
εξυπηρετούμενων
τις συνθήκες και
δανείων (NPLs)
στα τέλη του 2020
για την υπέρβαση
ή κατά τη διάρκεια
του μειονεκτήματου 2021, είναι επιτος που συνιστά το
τακτική ανάγκη
γεγονός ότι μεγάλο
να υλοποιηθούν
μέρος της κεφαλαισυστημικές λύακής βάσης του
σεις που θα δρουν
τραπεζικού συστήσυμπληρωματικά
ματος αποτελείται
προς το σχέδιο
από αναβαλλόμενη
Ηρακλής. «Μια
φορολογική απαίτέτοια λύση είναι
τηση», αναφέρεται
η δημιουργία εταιχαρακτηριστικά.
ρείας διαχείρισης Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην Έκθεση της Νομισμα- «Μία γρήγορη λύση
προβληματικών τικής Πολιτικής.
στο πρόβλημα των
στοιχείων ενεργηNPEs θα απεμπλέτικού (Asset Management Company), η οποία θα αναλάβει ξει τις τράπεζες από την κοστοβόρα και χρονοβόρα διαχείτη διάθεση ενός ικανού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων ρισή τους και θα τους δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν
δανείων», υπογραμμίζεται.
πιο αποτελεσματικά τα μέτρα ρευστότητας της ΕΚΤ και
Σύμφωνα με τον διοικητή, «θα ήταν επιθυμητό να συνο- του Δημοσίου στην κατεύθυνση της πιστοδότησης της
δευθεί η δημιουργία ενός τέτοιου σχήματος με την αντιμε- οικονομίας», υπογραμμίζει ο διοικητής.
τώπιση του ζητήματος της αναβαλλόμενης φορολογικής Ο νέος, υπό διαμόρφωση, πτωχευτικός κώδικας αναμένεται
απαίτησης (DTC). Η Τράπεζα της Ελλάδος επεξεργάζεται επίσης να βοηθήσει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν το
ένα σχήμα σ’ αυτή την κατεύθυνση.
χρονίζον πρόβλημα των ΝPLs.
Με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος, παρά τη στήριξη που Γενικώς, η όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματιπαρέχουν οι ελαστικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από κότερη αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
τους επόπτες (ΕΚΤ), αυτές έχουν προσωρινό χαρακτήρα «θα απελευθερώσει πόρους, τόσο υλικούς όσο και ανθρώκαι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι πιθανόν ότι θα πινους, και θα συνδράμει τις τράπεζες να προσηλωθούν
αυξηθούν τελικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ως στις προκλήσεις του νέου επιχειρηματικού υποδείγματος
αποτέλεσμα της πανδημίας.
που επιβάλλει η ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και στη χρη«Η προοπτική αυτή καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη δη- ματοδότηση των δυναμικών κλάδων και επιχειρήσεων»,
μιουργία εταιρείας διαχείρισης προβληματικών στοιχεί- καταλήγει η Έκθεση.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Υπερπτήσεις τουρκικών F-16
πάνω από το Αγαθονήσι
μία μέρα μετά την επίσκεψη
της Σακελλαροπούλου
Υπερπτήσεις πάνω από το Αγαθονήσι μία μόλις ημέρα
μετά την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας
Κατερίνας Σακελλαροπούλου πραγματοποίησε ζεύγος
τουρκικών αεροσκαφών F-16, το πρωί της Τρίτης.
Τα F-16 πέταξαν πάνω από τον νησί στις 10:44, ενώ
λίγο νωρίτερα το ίδιο ζεύγος πραγματοποίησε υπερπτήση στο Φαρμακονήσι, στα 24.000 πόδια και οι δύο.
Την ώρα που ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφραζε την ικανοποίηση της
Ουάσιγκτον για την τηλεφωνική επικοινωνία του
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ θεωρούν πως η Ελλάδα και
η Τουρκία είναι δύο συμμαχικές χώρες στο ΝΑΤΟ
που έχουν κοινό συμφέρον να διατηρούν ανοιχτό τον
διάλογο για τη συνεργασία και την ειρηνική επίλυση
των διαφορών τους, τουρκικές εφημερίδες προέβαλαν τον αδιανόητο ισχυρισμό ότι το Αγαθονήσι είναι
δήθεν μέρος της τουρκικής επικράτειας!
Με αφορμή την επίσκεψη της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στο
Αγαθονήσι, μέρος του τουρκικού Τύπου διακίνησε
προκλητικούς ισχυρισμούς και αναθεωρητικές απόψεις για το καθεστώς της νήσου των Δωδεκανήσων.
« Ήρθα στο Αγαθονήσι, μικρό νησί μακριά από την
ηπειρωτική χώρα. Σ' αυτή τη διαχρονική κοιτίδα
ελληνισμού, από το φυλάκιο ως την κανονιοφόρο
«Κραταιός» συναντώ περήφανους ανθρώπους, θεματοφύλακες των συνόρων. Από κάθε νησί, νησίδα και
βραχονησίδα χτίζουμε την εθνική μας αυτοπεποίθηση», έγραψε στο τουίτερ η κυρία Σακελλαροπούλου
αφιονίζοντας τη φτηνή τουρκική δημοσιογραφία.
Τουρκικές εφημερίδες όπως η Yeni Safak και η
Sozcu, τερμάτισαν την προσπάθεια λαϊκισμού, φτάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσουν το Αγαθονήσι σαν
υποτιθέμενο τουρκικό έδαφος υπό ελληνική κατοχή!
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το κείμενο που
δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες τουρκικών εφημερίδων είναι σχεδόν πανομοιότυπο, κάτι που οδηγεί στο
συμπέρασμα πως ο ανιστόρητος ισχυρισμός για το
καθεστώς του Αγαθονησίου είναι κεντρική γραμμή
και εκπορεύεται από το ίδιο κέντρο.
sakellaropoulou_turkey
«Πρόκληση από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας της
Ελλάδας προς την Τουρκία. Επισκέφθηκε τη νήσο
Εssek (σσ: αναφέρονται στο Αγαθονήσι με αυτό το
τουρκικό όνομα) που ανήκει στο νομό Αϊδινίου! Η
Σακελαροπούλου πήγε με ελικόπτερο στο τουρκικό
αυτό έδαφος» γράφουν κάποιες τουρκικές εφημερίδες παραχαράσσοντας την πραγματικότητα, την
ιστορία, ακόμη και τις διεθνείς συνθήκες θέλοντας
να διακινήσουν τον απαράδεκτο και ανυπόστατο
ισχυρισμό.

