Τροχαίο Γλυφάδα: Δείτε τη
φωτογραφία του οδηγού της
Corvette – Ανασφάλιστο ήταν
το αυτοκίνητο
Ο οδηγός του οχήματος αφέθηκε ελεύθερος
μετά την κατάθεσή του – Να δικαιωθεί η
ψυχή του παιδιού του ζήτησε μιλώντας στον
ΘΕΜΑ 104,6 ο πατέρας του 25χρονου θύματος
Ανασφάλιστη ήταν η Corvette που οδηγούσε ο 40χρονος Κυριάκος
Κουκουλομάτης, που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο Νάσο
Καρανίκα και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε αβοήθητο, τα
ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης.

Το protothema.gr δημοσιεύει φωτογραφία του δράστη:
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Αττικής. Σημειώνεται ότι ο οδηγός δεν έχει καμία σχέση με τον
σμήναρχο ε.α. και πρόεδρο της Αθηναϊκής Λέσχης Κυριάκο Ι.
Κουκουλομμάτη.

Με δεδομένο ότι ο οδηγός της μαύρης Corvette εμφανίσθηκε μετά
την παρέλευση του αυτοφώρου, οδηγεί την υπόθεση στην τακτική
δικαιοσύνη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η προανακριτική του
απολογία (ανωμοτί κατάθεση) περιλαμβάνεται πλέον στη
δικογραφία που έχει σχηματισθεί για την υπόθεση και θα
αποσταλεί στον εισαγγελέα. Εκείνος θα ασκήσει την ποινική
δίωξη σε βάρος του οδηγού, που θα κληθεί να απολογηθεί στο
στάδιο της κύριας ανάκρισης. Η υπόθεση θα φτάσει στο
ακροατήριο σε τακτική δικάσιμο.

Φωτογραφία: Ο 25χρονος Νάσος Καρανίκας

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ισχυρίσθηκε στους αστυνομικούς ότι
ήταν σοκαρισμένος και γι’ αυτό εγκατέλειψε το σημείο του
δυστυχήματος και τον 25χρονο να ψυχορραγεί στην άσφαλτο.

«Ήμουν σοκαρισμένος και για αυτό έφυγα. Δεν κατάλαβα πως έγινε
το τροχαίο». Ο 40χρονος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εμφανίστηκε
στην Τροχαία μαζί με τη δικηγόρο του.

Σημειώνεται, ότι για το τροχαίο έχει διατάξει προκαταρκτική
εξέταση ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο οδηγός
του αυτοκινήτου είχε αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα την στιγμή
που παρέσυρε τον νεαρό μοτοσικλετιστή, στη λεωφόρο
Βουλιαγμένης, ενώ μετά το τραγικό δυστύχημα εγκατέλειψε το
αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε, αφήνοντας αβοήθητο στον δρόμο τον
νεαρό μοτοσυκλετιστή.

Η CORVETTE

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/greece/article/977842/trohaio-g
lufada-deite-ti-fotografia-tou-odigou-tis-corvetteanasfalisto-itan-to-autokinito/

Χωρίς συμφωνία η Σύνοδος
Κορυφής της ΕΕ – Μητσοτάκης:
Δύσκολη
και
σύνθετη
η
διαπραγμάτευση
Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή, είκοσι λεπτά μετά την έναρξή
τους, οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για τον επταετή
προϋπολογισμό της ΕΕ. Όπως ανέφερε διπλωμάτης δεν κατέστη
εφικτό να υπάρξει συμφωνία.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την κοινή συνέντευξη
Τύπου χαρακτήρισε την διαπραγμάτευση «εξαιρετικά δύσκολη» και
«σύνθετη». Εξήγησε ότι η Ελλάδα διαφώνησε με όσες χώρες
υποστήριζαν ότι μπορούμε να προωθήσουμε πιο φιλόδοξες
ευρωπαϊκές πολιτικές με λιγότερα κονδύλια.

«Δυστυχώς σήμερα διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν δυνατό να
επιτευχθεί συμφωνία και πως χρειαζόμαστε περισσότερο
χρόνο», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ
Μισέλ.

Η διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι πολύ

δύσκολη, και ιδίως μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από
την ΕΕ, αναγνώρισε ο Σαρλ Μισέλ.

Η Γερμανίδα Καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ δήλωσε μετά το πέρας της
Συνόδου ότι «οι διαφορές μεταξύ των ηγετών είναι πολύ μεγάλες
για να υπάρξει τώρα συμφωνία» και ότι «είναι άγνωστο πότε θα
ξαναρχίσουν οι συνομιλίες». Από την πλευρά του ο Γάλλος
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε πως «δεν είναι δυνατόν να
υπάρξει συμφωνία σήμερα».

Οι 27 ηγέτες πέρασαν δύο ημέρες χωρίς να βρεθεί κοινός τόπος
για τον προϋπολογισμό του 2021-27, με το χάσμα να είναι
εμφανές ανάμεσα στις χώρες που ωφελούνταν περισσότερο και τα
πλουσιότερα κράτη-μέλη που ήταν αποφασισμένα να περιορίσουν
τις δαπάνες.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά τη διακοπή της
Συνόδου Κορυφής χθες το βράδυ, επιδόθηκε σε έναν μαραθώνιο
αγώνα δρόμου με διμερείς συναντήσεις, προκειμένου να γεφυρώσει
το χάσμα μεταξύ των χωρών που εισφέρουν στον προϋπολογισμό και
αυτών που είναι ωφελούμενες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις σε άλλο
διαπραγματευτικό πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε
εξαμερής συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο
Μητσοτάκη, την καγκελάριο της Γερμανίας, ‘Αγκελα Μέρκελ, τον
Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και τους πρωθυπουργούς της
Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει διαβούλευση μεταξύ των χωρών
αλλά και με τα ευρωπαϊκά όργανα ώστε στην δεύτερη προσπάθεια,
που προσδιορίζεται στις αρχές Μαρτίου, να καταλήξουν σε μία

συμφωνία.

Η σκληρή στάση που τήρησαν Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και
Σουηδία, οι οποίες δεν επιθυμούν ο προϋπολογισμός να ξεπεράσει
το 1% του ΑΕΠ, οδήγησε σε ναυάγιο. Από την άλλη οι 17 χώρες
της Συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα δεν δείχνουν
διατεθειμένες να μειωθούν τα κονδύλια για την Κοινή Αγροτική
Πολιτική και την Συνοχή.

Μητσοτάκης
μετά
την
Σύνοδο:
Αδιαπραγμάτευτη η στήριξη στην
αγροτική
πολιτική
και
το
μεταναστευτικό
Οι βασικές θέσεις της Αθήνας στην διαπραγμάτευση, σύμφωνα με
τον πρωθυπουργό ήταν:

• Η ανάγκη να προστατεύσουμε το εισόδημα των αγροτών μας και
να τους βοηθήσουμε να κάνουν την μετάβαση σε μία παραγωγή πιο
φιλική προς το περιβάλλον, δηλαδή ένα μεγαλύτερο εμπροσθοβαρές
ΕΣΠΑ.

• Η ανάγκη να εξασφαλίσουμε σημαντικούς πόρους για να κάνουμε
πράξη την δίκαιη μετάβαση για την απολιγνιτοποίηση.

• Η ανάγκη να έχουμε πολιτικές που στηρίζουν τις χώρες που
αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.

«Επειδή δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για τον προϋπολογισμό δεν
μπήκαμε και σε ουσιαστική συζήτηση για τις εθνικές πολιτικές.
Είχαμε λοιπόν μία πρώτη απόπειρα επίλυσης αυτού του εξαιρετικά
δύσκολου σταυρόλεξου», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τόνισε
ότι η προσδοκίες να πετύχουμε συμφωνία στην πρώτη απόπειρα
«ήταν εξαιρετικά περιορισμένες».

«Είναι χρήσιμο να αποφεύγει κανείς την υπερβολική
δραματοποίηση» τόνισε ο πρωθυπουργός εκφράζοντας την
αισιοδοξία του ότι ο «χρόνος θα είναι βάλσαμο και θα μας
επιτρέψει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για την επίτευξη
μιας συμφωνίας» σε κάποια επόμενη προσπάθεια. «Η ιστορία μας
διδάσκει ότι τέτοιες σύνθετες συμφωνίες δεν επιτυγχάνονται
κατά κανόνα στην πρώτη προσπάθεια. Αυτή είναι η ιστορία της
Ευρώπης. Καταλήγει σε λύσεις οι οποίες μερικές φορές παίρνουν
πολύ κόπο, πολύ χρόνο και πολλή προσπάθεια».

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι σαφώς και έχουν τεθεί στόχοι
αλλά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα λόγω Brexit. «Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει θέσει ένα πλαίσιο εξαιρετικά φιλόδοξο πολιτικών
που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης, όπως πολιτικές που έχουν να
κάνουν με τη μετάβαση σε μια οικονομία τελικά εκπομπών άνθρακα
έως το 2050, πολιτικές που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των κοινωνιών μας, πολιτικές που έχουν να
κάνουν με την προστασία των συνόρων μας. Και όλες αυτές οι
πολιτικές χρειάζονται πρόσθετους πόρους για να μπορέσουν να
χρηματοδοτηθούν», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Σε αυτό το σύνθετο μήνυμα είπε πως προστέθηκε και η επιμονή
τεσσάρων μεσαίων ευρωπαϊκών χωρών, συνεισφορέων, ότι ο
ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν έπρεπε με τίποτα να ξεπεράσει το
1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ. Με άλλα λόγια,

επισήμανε πως κάποιοι επέμειναν ότι θα πρέπει να κάνουμε
περισσότερα με λιγότερους πόρους.

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1056682/xoris-symfon
ia-i-synodos-koryfis-tis-ee-mitsotakis-dyskoli-kai-syntheti-idiapragmateysi
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Η επιδότηση της ημιαυτόνομης διαβίωσης κάθε ανηλίκου
κυμαίνεται μεταξύ 1.350 έως 1.590 ευρώ το μήνα ανάλογα με την
περιοχή του διαμερίσματος, στο οποίο φιλοξενείται, ενώ το
αρμόδιο υπουργείο χρηματοδοτεί και με το ποσό των 4.400 ευρώ
την επίπλωση κάθε διαμερίσματος. (σ.σ. Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΑ ΤΙ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ;;; ΤΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ;;; ΜΑΖΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟΤΑΤΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ;;; ΜΕ ΤΙ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ;;; ΜΟΝΟ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΩΡΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;;;
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Μπράβο Κυριάκο: Επιδότηση έως 1.590
ευρώ το μήνα για τους ασυνόδευτους
“Πρόσφυγες” άνω των 16 (για σένα
φόροι χαράτσια και κατάσχεση πρώτης
και
μοναδικής
κατοικίας
από
1/5/2020)
ΟΣΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ε.ΣΥ.
ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΣΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΦΕΡΝΟΥΝ ΜΕΘΟΔΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ.. ΣΙΓΑ

ΣΙΓΑ.

Με το ποσό των 10 εκατ. ευρώ επιχορηγεί το υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου την ημιαυτόνομη διαβίωση 500
ασυνόδευτων ανηλίκων 16 ετών και άνω (ΚΑΤΑ “ΔΗΛΩΣΗ” ΤΟΥΣ ΜΕ
3-5 ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ 3-5 ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) σε “εποπτευόμενα”
διαμερίσματα στη χώρα γράφει το protothema.gr.

Η επιδότηση της ημιαυτόνομης διαβίωσης κάθε
ανηλίκου κυμαίνεται μεταξύ 1.350 έως 1.590 ευρώ το
μήνα ανάλογα με την περιοχή του διαμερίσματος, στο
οποίο φιλοξενείται, ενώ το αρμόδιο υπουργείο
χρηματοδοτεί και με το ποσό των 4.400 ευρώ την
επίπλωση κάθε διαμερίσματος.
(σ.σ. Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΑ ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ;;; ΤΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΑΙΡΝΕΙΣ;;; ΜΑΖΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟΤΑΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ;;; ΤΙ ΒΑΣΙΚΟ
ΜΙΣΘΟ;;; ΜΟΝΟ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΩΡΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;;; ΠΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΠΟ ΚΑΙ
ΑΙΜΑ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ;;;
ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΤΙ : Θα πολεμήσουμε
τον νατιβισμό (τους αυτόχθονες! ! !) ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΝΑ
ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ.
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΕΛΕΦΘΕΡΩΣΗΣ )

Ωφελούμενοι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ασυνόδευτοι
ανήλικοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας
τους και οι οποίοι είναι αιτούντες ή δικαιούχοι διεθνούς;;
προστασίας;; ή κάτοχοι άδειας διαμονής για “ανθρωπιστικούς”
λόγους ή πρόσωπα των οποίων η υπόθεση έχει παραπεμφθεί από τις
αρμόδιες αρχές για χορήγηση άδειας διαμονής για

“ανθρωπιστικούς” λόγους.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα
αυτοσυντήρησης, αυτοεξυπηρέτησης και ανάληψης περαιτέρω
ευθυνών καθώς και να έχουν παραμείνει για διάστημα τουλάχιστον
3 μηνών σε δομή ή κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Οι παροχές και υπηρεσίες φιλοξενίας περιλαμβάνουν
κατ’ελάχιστον σίτιση, διερμηνεία, υλικές παροχές, υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης, υγιεινή και καθαριότητα, υπηρεσίες
υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νομική
συμβουλευτική;;; μέσω του κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού
των φορέων (ΜΚΟ) λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων.

Κάθε εποπτευόμενο διαμέρισμα δεν μπορεί να φιλοξενεί
περισσότερους από 4 ασυνόδευτους ανήλικους ενώ κάθε Μονάδα
Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (τουλάχιστον 3 και κατά μέγιστο 5
εποπτευόμενα διαμερίσματα) θα υποστηρίζεται από συντονιστή
μονάδας, κοινωνικό λειτουργό και φροντιστή. Το προσωπικό των
εποπτευόμενων διαμερισμάτων θα είναι κατάλληλα καταρτισμένο
κατανοώντας τις πολιτισμικές, γλωσσικές και εκπαιδευτικές
ανάγκες των φιλοξενουμένων.

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΣ;;; Η ΓΙΑ ΝΑ “ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΙΣ
ΡΟΕΣ”;;; ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ;;; ΕΛΛΗΝΑ
ΠΟΛΙΤΗ ΣΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΕΣ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ
ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;;; ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΣΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΣΥ. ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα πολεμήσουμε τον
νατιβισμό (τους αυτόχθονες! ! !)
(ΜΕ ΤΟΥΣ “ΕΠΟΙΚΟΥΣ” ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΕΙ;;; ΜΕ ΔΙΚΑ ΣΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΟΥ;; ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΕΣΕΝΑ
ΑΦΟΥ Ε.ΣΥ ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑΣ;; ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΟΠΩΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ &
ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ
ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ…)
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΕΛΕΦΘΕΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ;;;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/02/21/epidotisi-eos-1-590
-eyro-to-mina-toys/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου συνεδριάζει
την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 με τα κάτωθι θέματα ημερησίας
διάταξης:

Download

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

Χάος

με

δάνεια-πρώτη

κατοικία:
«Η
προστασία
τελείωσε με τον νόμο Κατσέλη»
Χάος με δάνεια-πρώτη κατοικία: «Η
προστασία τελείωσε με τον νόμο
Κατσέλη»
Με αγωνία αναμένουν οι δανειολήπτες τις
επίσημες ανακοινώσεις για τον νέο
πτωχευτικό νόμο, που θα ισχύσει από 1η
Μαΐου
2020.
Πάλι,
όμως,
δεν
θα
προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Την ίδια
ώρα, οι μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας
τρέχουν,
μεταξύ
των
οποίων
οι
πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας.
(σ.σ. ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
ΔΩΡΕΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΘΡΟ ΕΠΙΚΟΥΣ ΕΧΟΥΝ
ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ
ΦΟΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΦΕΚ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΕΚΔΟΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ
ΣΩΜΑ)

Νέα δεδομένα αναμένεται να εισάγει ο νέος
πτωχευτικός κώδικας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί
σε εφαρμογή από την 1η Μαίου του 2020 ενώ δεν
υπάρχει και πάλι καμία προστασία για την πρώτη
κατοικία. (σ.σ.ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ. ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΑΠΕΛΕΦΘΕΡΩΣΗΣ )
Η προστασία της πρώτης κατοικίας σύμφωνα με
τον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγο, Νίκο Καραγιαννακίδη,
τελείωσε με τον νόμο Κατσέλη, ενώ, έκτοτε, δεν υπήρξε
κανένας νέος νόμος για την προστασία της.

«Από 1η Γενάρη του 2015 δεν υπάρχει καμία προστασία της πρώτης
κατοικίας. Προστασία έπαιρνες, εάν μπορούσες να μπεις στο νόμο
Κατσέλη, πουθενά αλλού. Δεν υπήρχε νόμος, που να λέει
“απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί”. Αυτός ο νόμος ίσχυσε ως
31/12/2014. Από το 2010 ήταν μία Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) και κάθε χρόνο με του έβγαινε η χρονιά
ανανεωνόταν η ΠΝΠ και ίσχυε η προστασία της πρώτης κατοικίας –
και όχι μόνο -για κάθε ακίνητο απαγορευόταν οι πληστειριασμοί.
Μετά, με την κυβέρνηση Τσίπρα, δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό
διάταγμα που προστατεύει την πρώτη κατοικία», δήλωσε στο
Sputnik ο κ. Καραγιαννακίδης.

(σ.σ. ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΜΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ
ΣΩΜΑ ΟΥΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ – ΦΕΚ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΕΝΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 300 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ “ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ” ΚΑΙ
ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΠΟΥ
ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΦΕΚ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΒΓΑΛΑΝ ΦΕΚ-ΝΟΜΟ, ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥ

ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΔΡΑ ΚΑΙ ΜΕ
ΔΩΡΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΦΕΚ
ΝΟΜΟ…(ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΕΣ ΨΗΦΟΥΣ ΠΗΡΑΝ, ΣΕ ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΣΕ ΠΟΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΑ ΕΔΡΑ
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ) ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;;; ΚΑΙ ΤΙ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ;;;; )

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ξένα funds, που είχαν αγοράσει στη
δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση ποσοστά των ελληνικών τραπεζών,
δημιούργησαν εταιρείες, οι οποίες αγοράζουν τα «κόκκινα»
δάνεια από τις τράπεζες και παρότι «δεν ελέγχονται από την
Τράπεζα της Ελλάδος, θεωρούνται πιστωτικά ιδρύματα».

«Αυτές οι εταιρείες αγοράζουν μαζικά τα
ελληνικά δάνεια, σε εξευτελιστικές τιμές,
χωρίς να δοθεί η δυνατότητα στον Έλληνα
δανειολήπτη, να ερωτηθεί, εάν μπορεί σε
αυτή την εξευτελιστική τιμή να το
αγοράσει
ο
ίδιος.
(σ.σ.
ΑΥΤΟ
ΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ
ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ
ΟΣΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΕΝΩΝΕΣΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ. ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΑΠΕΛΕΦΘΕΡΩΣΗΣ)
Τα ξεπουλάνε, λοιπόν, κι επειδή είχαν οι Τράπεζες μια ηθική
υποχρέωση να καλέσουν τον δανειολήπτη – με βάση τον κώδικα
δεοντολογίας – και, αν δεν βρεθεί λύση, μπορεί η Τράπεζα να
πουλήσει το δάνειο. Για αυτό, το 2016 και το 2017, δεν έκαναν
πλειστηριασμούς, έστελναν επιστολές. Ωστόσο, πήγαινε ο

δανειολήπτης να βρει λύση, πρότεινε στην τράπεζα λύση και η
τράπεζα δεν του απαντούσε. Όλοι όσοι πήγαν το 2016, 2017,
2018, 2019, δεν έλαβαν απάντηση από την τράπεζα, γιατί θέλουν
να πουλήσουν τα δάνεια και να διαγράψουν τις ζημιές τους»,
εξήγησε ο κ. Καραγιαννακίδης.

Μνημονιακοί πλειστηριασμοί
Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι οι μνημονιακές
υποχρεώσεις της χώρας «τρέχουν» και μέσα σε αυτές
είναι, όπως αναφέρει ο κ. Καραγιαννακίδης, και
οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας. (σ.σ.
ΤΥΧΑΙΟ;;; ΓΙΑΤΙ;;; ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΔΙΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 4-5
ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΔΕΝ “ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΝ”
ΕΞΟΦΛΟΥΝ ΤΑ “ΚΟΚΚΙΝΑ” ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 6-12
ΔΙΣ ;;;; ΜΗΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
Ε.ΣΥ. ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ
Ε.ΣΥ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ;;; )
«Είναι μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, από το δεύτερο εξάμηνο
του 2019, να ξεκινήσουν, μαζικά, οι πλειστηριασμοί της πρώτης
κατοικίας. Υπήρχε ένα μορατόριουμ των τραπεζών, γιατί οι
τράπεζες δεν ήθελαν να βγουν απότομα όλα τα σπίτια, αλλά είναι
μνημονιακή υποχρέωση να γίνουν 35.000 πλειστηριασμοί πρώτης
κατοικίας από το 2020 και μετά», κατέληξε ο κ.
Καραγιαννακίδης. (Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ)

Στις τάξεις των δανειοληπτών επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, ενώ
πολλοί εξ αυτών επισκέπτονται δικηγόρους και συλλόγους που

εξειδικεύονται με θέματα πτώχευσης και προστασίας της πρώτης
κατοικίας. (ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ
Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΜΑΣ
ΚΡΥΒΟΥΝ.. ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΙΜΑ ΣΠΙΤΙΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ
ΛΑΘΡΟ “ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ”;; ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΥΣ ΣΟΥ ΦΟΡΟΥΣ;;)

Ένα από αυτά τα γραφεία είναι και εκείνο του Συλλόγου
Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδας στη
Θεσσαλονίκη. Πρόεδρος είναι ο Χαράλαμπος Περβανάς, ο οποίος,
μιλώντας στο Sputnik, τόνισε πως, εδώ και χρόνια, δέχονται
αιτήματα βοήθειας από δανειολήπτες.

«Θα χάνει κανείς τα πάντα και θα
συνεχίσει
να
χρωστάει»,
είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Περβανάς. (σ.σ. ΑΝ
ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ)
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δανειοληπτών και
Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδας, «είναι πάρα πολλοί
αυτοί που θα χάσουν την κύρια κατοικία τους». (ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.Σ.Υ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ)

«Το 2015 τα στεγαστικά δάνεια ήταν 12 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα
στοιχεία που υπάρχουν, και με την απόσβεση που έχει γίνει από
τις τράπεζες, σήμερα έχουν κατεβεί στα 6 δισ. Αυτά τα 6 δισ.
ευρώ, μπορούσε κάλλιστα το κράτος να τα ρυθμίσει», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ. Περβανάς, προσθέτοντας ότι η απώλεια της

κύριας κατοικίας θα προκαλέσει μεγάλη κοινωνική αναταραχή…
(σ.σ. ΤΥΧΑΙΟ;;; ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΥΧΗ.. ΟΛΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΣΟ
ΚΑΘΕΣΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΜΑ ΑΥΤΟΙ
ΠΟΥ ΣΕ ΕΡΙΞΑΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΦΕΡΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Επιπλέον, επισήμανε πως η δυνατότητα
ρύθμισης και καταβολής δόσεων για την
πλειονότητα του κόσμου είναι δυσχερής,
καθώς η πλειονότητα των Ελλήνων έχει
χαμηλά εισοδήματα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/02/21/chaos-daneia-protikatoikia-prost/

Δημιουργείται
μετανάστες

ΟΑΕΔ

για

Δημιουργείται ΟΑΕΔ για μετανάστες

Δημιουργείται ΟΑΕΔ …μεταναστών: Το σχέδιο της κυβέρνησης για
δουλειά σε χιλιάδες αλλοδαπούς

Σχέδιο για την ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία χιλιάδων
νόμιμων μεταναστών μέσω του αγροτικού τομέα και του ΟΑΕΔ…
μεταναστών, αποκαλύπτουν αποκαλύπτουν « Τα ΝΕΑ».

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται σχέδιο, σε
συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής, για την παροχή δουλειάς στα χωράφια σε πρόσφυγες
και μετανάστες.

Θεωρείται ότι μία τέτοια πρωτοβουλία θα έχει πολλαπλό θετικό
αντίκτυπο στην αναζωογόνηση της υπαίθρου αλλά και στην
αντιμετώπιση του προσφυγικού – μεταναστευτικού.

Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένας «ΟΑΕΔ μεταναστών» που θα έχει
αντίστοιχη λίστα με εργαζόμενους που θα μπορούν να μεταβούν
στις αγροτικές περιοχές, όπου απαιτούνται εργατικά χέρια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», υπάρχουν
σήμερα στην Ελλάδα περί τους 66 χιλιάδες πρόσφυγες και
μετανάστες που είναι καταγεγραμμένοι, νόμιμοι και διαθέτουν
ΑΜΚΑ.

Από όλη την Ελλάδα υπάρχουν αιτήματα για την εύρεση εργατών
που θα απασχοληθούν σε εργασίες εποχικού χαρακτήρα σε διάφορες
καλλιέργειες. Οι παραγωγοί αδυνατούν να βρουν φθηνά εργατικά
χέρια και πολλές φορές αναγκάζονται να φέρνουν για 2 – 3 μήνες
εργάτες από την Αλβανία. Ωστόσο, όπως οι ίδιοι οι αγρότες
δηλώνουν, υπάρχει πρόβλημα τόσο με τα προξενεία και τις βίζες
όσο και με τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργατών.

Η κυβέρνηση άκουσε τα αιτήματα των παραγωγών από όλη τη χώρα
και προχώρησε στη σύσταση μιας επιτροπής που ανέλαβε να βρει
λύση στο πρόβλημα.

Τις διαδικασίες τρέχει ο Μάκης Βορίδης ενώ και ο Γιάννης
Βρούτσης έχει δώσει το πράσινο φως.

Στις πρώτες συζητήσεις καταγράφηκαν τα αιτήματα για εργατικά
χέρια από όλη την Ελλάδα και συμφωνήθηκε να υπάρξει μια
πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου από έναν νομό, πιθανότατα από
τον νομό Ημαθίας. Οι περίπου 80 συνεταιρισμοί θα έχουν λίστα
με τον αριθμό των εργαζόμενων που χρειάζονται για τις εποχικές
εργασίες και τον χρόνο απασχόλησης και θα συνεργάζεται με τα
κατά τόπους ΟΑΕΔ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/02/16/dimioyrgeitai-oaed-

metanastes/

Ο λαός πεινάει…και αυτοί
μοιράζουν αναδρομικά 4.000
έως 10.000 σε συνταξιούχους
βουλευτές…
Ο λαός πεινάει…και αυτοί μοιράζουν
αναδρομικά 4.000 έως 10.000 σε
συνταξιούχους βουλευτές…

Κατερίνα-Διοτίμα Σπανού

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ!!! ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΣΕΙ ΩΣ
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΟΜΥΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ..!! ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΝ ΝΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ !!
ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ;;; ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙ
ΚΑΝΕΤΕ;;;;;;;
ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ;;;

Απόφαση Βρούτση, που αφορά στη συντριπτική τους
πλειονότητα βουλευτές Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ – Ενώ
καταργούνται οι μειωμένες εισφορές για τις μητέρες
Δωράκι χιλιάδων ευρώ στους συνταξιούχους βουλευτές (που στη
συντριπτική πλειονότητά τους είναι της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ)
κάνει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Την ώρα που
καταργεί τις μειωμένες εισφορές που δικαιούνταν οι εργαζόμενες
μητέρες για ένα δωδεκάμηνο μετά τον τοκετό, δίνει σε
αναδρομικά επτά μηνών σε κάθε συνταξιούχο βουλευτή που
εργαζόταν!

Το συνολικό ποσό που θα εκταμιευθεί παραμένει άγνωστο, όμως
για κάθε δικαιούχο συνταξιούχο βουλευτή που εργαζόταν ενώ είχε
πάρει σύνταξη είναι από 4.000 και πάνω!

Συγκεκριμένα: με τον Νόμο Κατρούγκαλου ορίζεται πως όποιος
συνταξιούχος του Δημοσίου, άρα και οι συνταξιούχοι βουλευτές,
συνεχίζει να εργάζεται υφίσταται περικοπή του 60% της σύνταξής
του. Ο νόμος ορίζει ότι η περικοπή αρχίζει από τον Μάιο του
2016 που ψηφίστηκε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Τώρα όμως έρχεται η κυβέρνηση της Ν.Δ. και δίνει αναδρομικά
επτά μηνών για το 60% της σύνταξης που είχε περικοπεί. Το
επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι μπορεί ο νόμος να
εφαρμόζεται από τον Μάιο του 2016, όμως ο ΕΦΚΑ συστήθηκε από
την 1η Ιανουαρίου 2017, οπότε για το διάστημα των επτά μηνών
οι συνταξιούχοι βουλευτές που εργάζονταν θα πάρουν πίσω το 60%
της σύνταξής τους!

Έτσι ένας συνταξιούχος βουλευτής που λάμβανε βουλευτική
σύνταξη 1.000 ευρώ και λόγω της παραμονής του στην εργασία του
είχε περικοπή 60%, θα πάρει για τους επτά μήνες 4.200 ευρώ.
Αναλόγως, αν η σύνταξη ήταν στα 2.000 ευρώ (όπου εκεί κινείται
η πλειονότητα των συνταξιούχων βουλευτών), τα αναδρομικά που
θα λάβει θα είναι 8.400 ευρώ.

Η εγκύκλιος
Στην «εξαιρετικά επείγουσα» εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.
Σ78/7/30969/2020 μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «στις συντάξεις
που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του
βουλευτή:

– Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 20 του Ν. 4387/2016
από 13.5.2016 μέχρι 31.12.2016, ενώ

– Από 1.1.2017 και μετά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 1 του
ίδιου άρθρου, η οποία προβλέπει τον περιορισμό του ακαθάριστου
ποσού της κύριας σύνταξής τους κατά 60%.

Για το διάστημα από 13.5.2016 μέχρι 31.12.2016, εάν οι

συνταξιούχοι, εκτός από την ιδιότητα του βουλευτή, είχαν και
επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, λόγω αυτής
της δραστηριότητας εφαρμόζεται το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά
την απασχόληση των συνταξιούχων (άρθ. 20 του Ν. 4387/2016 ή
προϊσχύον) ανάλογα με την έναρξη της απασχόλησης ή/και της
συνταξιοδότησής τους για την εφαρμογή του οποίου έχουν δοθεί
αναλυτικές οδηγίες με εγκυκλίους τα γενικά έγγραφα».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/02/17/moirazoyn-anadromik
a-4-000-eos-10-000-se/

Εξι
στους
δέκα
μαθητές
Δημοτικού (!) με προφίλ σε
κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Και
μετά αναρωτιόμαστε γιατί πάμε
κατά διαόλου…
Δεύτερη φύση των παιδιών στην Ελλάδα – όπως άλλωστε και

παγκοσμίως – από την πολύ τρυφερή ηλικία, αυτήν του Δημοτικού,
έχει γίνει το Ίντερνετ και η χρήση των social media.

Μάλιστα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν άμεσο αντίκτυπο
στην ψυχολογία των παιδιών, τα οποία, πάντως, δεν συζητούν με
τους γονείς τους για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Το 59% των παιδιών Δημοτικού και το 94% των παιδιών Γυμνασίου
και Λυκείου έχει προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, ενώ η
ενασχόληση με το YouTube είναι καθολική (95,5% στο δημοτικό –
97% στο Γυμνάσιο/Λύκειο). Από τα παιδιά Δημοτικού που
ασχολούνται με κοινωνικά δίκτυα, παρά το γεγονός ότι δεν
επιτρέπεται στην ηλικία τους, περίπου ένα στα τρία δεν έχει το
προφίλ του ιδιωτικό.

Παράλληλα,

το

12%

των

παιδιών

Δημοτικού

και

24%

των

μεγαλύτερων παιδιών αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους,
ενώ ένα στα δέκα παιδιά Δημοτικού και περίπου ένα στα τρία
παιδιά Γυμνασίου/Λυκείου δηλώνει ότι έχει συναντηθεί με
κάποιον που γνώρισε στο Διαδίκτυο.

Την ίδια στιγμή, τα social media επηρεάζουν καταλυτικά την
ψυχολογία των παιδιών. Δύο στα δέκα παιδιά, ηλικίας από 13-18
ετών, ανησυχούν για τον αριθμό των “like”, που θα λάβει στο
περιεχόμενο που ανεβάζει σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Μάλιστα,
το 19% έχει προβεί σε διαγραφή φωτογραφίας που δεν έλαβε
ικανοποιητικό αριθμό “like” και το 28% χρησιμοποιεί
συστηματικά φίλτρα στις φωτογραφίες που μοιράζεται.
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Οριοθέτηση

Και ενώ αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως την αποτυπώνει
έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, οι
γονείς δείχνουν ανήμποροι να καλλιεργήσουν μια σχέση
εμπιστοσύνης, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη προστασία των
ανήλικων χρηστών στον ψηφιακό κόσμο.

Πιο αναλυτικά, 2 στα 10 παιδιά δημοτικού και 4 στα 10 παιδιά
Γυμνασίου-Λυκείου δεν συζητούν με τους γονείς τους θέματα, που
άπτονται της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.

Από την άλλη, το 30% των παιδιών Δημοτικού και το 60% των
παιδιών Γυμνασίου-Λυκείου θα διστάσει ή δεν θα πει στους
γονείς του, αν κάτι του συμβεί και το αναστατώσει κατά τη
διάρκεια ενός διαδικτυακού παιχνιδιού, κυρίως, επειδή θεωρούν
ότι οι γονείς δεν ασχολούνται, είτε επειδή φοβάται ότι θα του
απαγορεύσουν να παίζει, είτε επειδή θεωρεί ότι δεν ξέρουν πώς
να το βοηθήσουν.

Αυτές οι διαπιστώσεις μπορούν να γίνουν πολύ ανησυχητικές,
καθώς – σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία – παραβατικές
συμπεριφορές, όπως η διαδικτυακή παρενόχληση μέσω κοινωνικών
δικτύων, δείχνουν να αυξάνονται.

Για παράδειγμα, παρενόχληση μέσω των social media έχει δεχτεί
το 18% των παιδιών Δημοτικού και το 33% των παιδιών
Γυμνασίου/Λυκείου. Το 3% των παιδιών Δημοτικού και το 5% των
μεγαλύτερων παιδιών δηλώνει ότι έχει εκφοβιστεί ότι θα
δημοσιοποιηθούν πολύ προσωπικές φωτογραφίες στο Διαδίκτυο, ενώ
το 13% των παιδιών Γυμνασίου/Λυκείου δηλώνει ότι έχει
μοιραστεί πολύ προσωπικές φωτογραφίες.
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Εθισμός

Σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά φτάνει η ενασχόληση των παιδιών με
διαδικτυακά παιχνίδια, με τα οποία ασχολείται το 67% των
παιδιών Δημοτικού και το 61% των παιδιών Γυμνασίου/Λυκείου.

Περίπου ένα στα τρία παιδιά δημοτικού και ένα στα δυο παιδιά
Γυμνασίου/Λυκείου παίζει με ανθρώπους που δεν γνωρίζει στην
πραγματική ζωή και μάλιστα, συνομιλεί μαζί τους (29% παιδιά
Δημοτικού, 52% παιδιά Γυμνασίου/Λυκείου).

Μάλιστα, περίπου ένα στα δέκα παιδιά όλων των εκπαιδευτικών
βαθμίδων δηλώνει εθισμένο στο online gaming και ότι
διασκεδάζει περισσότερο, όταν παίζει παρά όταν περνά χρόνο με
τους φίλους του. Επίσης, το 11% των παιδιών δημοτικού και 21%
των παιδιών Γυμνασίου/Λυκείου αργεί να κοιμηθεί το βράδυ
εξαιτίας της ενασχόλησης του με διαδικτυακά παιχνίδια.

Τέλος, το 42% των παιδιών στο Δημοτικό και το 31% των
μεγαλύτερων παιδιών δεν γνωρίζει πώς να προστατεύει τις
συσκευές του από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό.
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Η έρευνα

Η έρευνα διενεργήθηκε το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 σε
δείγμα 13.000 μαθητών, ηλικίας από 10-18 ετών, σε περίπου 500
σχολεία των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Έβρου, Ιωαννίνων,
Ηρακλείου και Δωδεκανήσου. Η έρευνα δημοσιοποιήθηκε χθες, με
την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, που
είναι η 11η Φεβρουαρίου.

sepe
το είδαμε ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:http://koukfamily.blogspot.com/2020/02/blog-post_370.html
?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blo
gspot/eUbi+(%CE%98%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3+%CE%95%CE%A5%CE%97+
koukfamily)&m=1

Ενώνουν τις δυνάμεις τους οι
Δήμοι Καρύστου, Λαυρεωτικής
και Ραφήνας- Πικερμίου.
Ενώνουν τις δυνάμεις τους οι Δήμοι Καρύστου, Λαυρεωτικής και
Ραφήνας- Πικερμίου.

«Η Τοπική ανάπτυξη ανήκει στους πολίτες»

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 στο Δημαρχείο Καρύστου
πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Δημάρχων Καρύστου κ. Λευτέρη

Ραβιόλου, Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρη Λουκά και ΡαφήναςΠικερμίου, κ. Βαγγέλη Μπουρνούς, συνάντηση από την οποία
προέκυψε η κοινή πεποίθηση περί ανάγκης χάραξης κοινής
αναπτυξιακής στρατηγικής με επίκεντρο τους δημότες.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η ένωση δυνάμεων μέσα από
την διαβούλευση για την σύνταξη ενός «οδικού χάρτη» και την
δημιουργία ενός αναπτυξιακού εργαλείου, με κύριο ενοποιητικό
στοιχείο τις κοινές αναπτυξιακές δυνατότητες διασύνδεσης που
παρέχουν στους δήμους τα λιμάνια που απλώνονται σε έναν νοητό
ομόκεντρο κύκλο. Οι βασικοί άξονες που τέθηκαν στην συζήτηση
αφορούν την δημιουργία μιας ισχυρής τοπικής οικονομίας μέσα
από την αξιοποίηση των παραθαλάσσιων ζωνών καθώς και τη
δημιουργία αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.

Κεντρικός στόχος αυτής της προσπάθειας θα είναι η δημιουργία
προοπτικής ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού, του πολιτισμού
και της αναψυχής, στις προοπτικές αξιοποίησης εναλλακτικών
μορφών ενέργειας με εμφανείς τις διαστάσεις του σεβασμού στην
πολιτιστική κληρονομιά , στην προστασία του περιβάλλοντοςκαι
στην αξιοποίηση των τοπικών ανθρώπινων πόρων.

Βασική πεποίθηση και των τριών δημάρχων είναι, ότι η ένωση
δυνάμεων οδηγεί στην ανάπτυξη και πως η αυτοδιοίκηση αποτελεί
τη γνήσια έκφραση της φωνής των δημοτών.

ΠΗΓΗ :EASTRUNNER.GR

«Ναι»
του
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
σε
μαζικές
απελάσεις
παράνομων
μεταναστών: Όλο το σκεπτικό
«Ναι» του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε μαζικές
παράνομων μεταναστών: Όλο το σκεπτικό

απελάσεις

Αποδέχεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου μαζικές επαναπροωθήσεις μεταναστών χωρίς
την εξατομικευμένη εξέταση των φακέλων τους, όταν
αυτοί εισέρχονται παράνομα στην επικράτεια της
χώρας που διατάσσει την απομάκρυνση τους.
Το Δικαστήριο του Στρασβούργου , υπό ευρεία σύνθεση με πρόεδρο
τον Έλληνα πρόεδρο του ΕΔΔΑ Λίνο-Αλέξανδρο Σισιλιάνο, με
απόφαση που εξέδωσε δικαίωσε την Ισπανία η οποία αποφάσισε
ομαδική επιστροφή στο Μαρόκο περίπου 75 πολιτών τρίτων χωρών προσφύγων και μεταναστών- οι οποίοι επιχείρησαν να εισέλθουν
παράνομα στην επικράτεια της . Η ενέργεια των ισπανικών αρχών
κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεν παραβιάζει την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ειδικά το άρθρο 4 του
τέταρτου Πρωτοκόλλου που απαγορεύει τις μαζικές απελάσεις.

Το σκεπτικό της απόφασης

Στο σκεπτικό της σπάνιας απόφασης που έλαβε
ομόφωνα το ΕΔΔΑ, αναφέρεται ότι οι ίδιοι οι
μετανάστες έθεσαν τον εαυτό τους σε “παράνομη
κατάσταση” αποφασίζοντας να εισέλθουν στα σύνορα
της Ισπανίας όχι από εξουσιοδοτημένο σημείο
εισόδου αλλά παράνομα.
Προσφυγή στο δικαστήριο έκαναν δύο νεαροί πολίτες αφρικανικών
χωρών οι οποίοι το 2014 μαζί με πολυπληθή ομάδα μεταναστών και
προσφύγων, επιχείρησαν να υπερβούν την περίφραξη της αυτόνομης
πόλης Μαλίλα στο Μαρόκο, η οποία ανήκει διοικητικά στην
επικράτεια της Ισπανίας.
τοποθετήσει φράγμα 13
παράλληλους φράκτες. Οι
ομάδας που επιχείρησε να
Μαλίλα.

Στην πόλη οι ισπανικές αρχές έχουν
χιλιομέτρων με τρεις πρόσθετους
δύο νεαροί ήταν μέρος μεγαλύτερης
μπει με αυτόν τον τρόπο εντός της

Το δικαστήριο αναγνωρίζει πως οι δύο
προσφεύγοντες είχαν φύγει από τις χώρες
τους -Μάλι και Ακτή Ελεφαντοστού- λόγω
πολέμων και συρράξεων , πλην όμως
δικαιολογεί την απόφαση απέλασης τους ως
αποτέλεσμα δικών τους ενεργειών.
Κρίνει μάλιστα το ΕΔΔΑ , ότι ακριβώς εξαιτίας της απόφασης
τους να μην τηρήσουν τις νόμιμες διαδικασίες για να εισέλθουν
σε ισπανικό έδαφος, είτε με βίζα είτε με την έγερση
δικαιωμάτων για πρόσφυγες κλπ, δεν πρέπει να θεωρηθεί η
Ισπανία υπεύθυνη που δεν τους επέτρεψε να έχουν νομική
αναφορά.

Όσα ακολούθησαν την παράνομη είσοδο τους στο
ισπανικό έδαφος, αποφαίνεται το δικαστήριο, είναι
αποτέλεσμα αποκλειστικά δικών τους ενεργειών.
Με αυτήν την συλλογιστική το Δικαστήριο δικαιώνει την Ισπανία
για την απόφαση της μαζικής απέλασης και αρνείται τους
ισχυρισμούς των δύο Αφρικανών ότι είναι θύματα μιας
γενικευμένης τακτικής επαναπατρισμού χωρίς, εξατομικευμένη,
εξέταση φακέλων και χωρίς παροχή νομικής υποστήριξης.

Η υπόθεση εισήχθη στο δικαστήριο το 2015. Κατά την πρώτη
εξέταση της, το 2017, το Δικαστήριο είχε λάβει εντελώς
αντίθετη απόφαση, αφού διαπίστωσε παραβίαση της ΕΣΔΑ από την
Ισπανία, για την μαζική απέλαση και για μη εξατομικευμένη
διαδικασία. Η Ισπανία ωστόσο ζήτησε να εξεταστεί η υπόθεση υπό
ευρεία σύνθεση.

Έτσι η προσφυγή εισήχθη στην ευρεία σύνθεση του δικαστηρίου το
οποίο επέτρεψε παρεμβάσεις από την Γαλλία, την Ιταλία, το
Βέλγιο, τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του ΟΗΕ και
άλλων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/02/14/nai-eyropaikoy-dika
stirioy-se-mazikes-apelaseis-paranomon-metanaston/

Μεγαλύτερο ”χωριό” από την
Χώρα και τους Μυτηλινιούς το
νέο ΚΥΤ
Μεγαλύτερο ”χωριό” από την Χώρα και τους Μυτηλινιούς το νέο
ΚΥΤ

Αποφασισμένοι να ”σκληρύνουν” την στάση τους απέναντι στην
κυβέρνηση για το θέμα της δημιουργίας της νέας δομής υποδοχής
μεταναστών και προσφύγων στη θέση Ζερβού, δηλώνουν κάτοικοι
της Δ.Κ. Μυτηλινιών Σάμου. Την ίδια στιγμή το υποκατασκευή νέο
κέντρο θα έχει σχεδόν τη ίδια έκταση (μετρώντας τον συνεκτικό
ιστό) με το Δ.Δ. της Χώρας. Η πληθυσμιακή πυκνότητα όμως στο
νέο Κ.Υ.Τ. θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή των
Μυτιληνιών και της Χώρας.

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της νέας δομής σε σχέση με
τα δεδομένα του νησιού της Σάμου θα πρέπει να λάβει υπόψην του
τα εξής:

Το νέο ΚΥΤ θα είναι το μεγαλύτερο ”χωριό” στην περιοχή.

Με συνολική έκταση που φτάνει τα 250 στρέμματα περίπου θα
φιλοξενεί 7.000 κατοίκους, πράγμα που σημαίνει ότι ανά ένα (1)
στρέμμα θα κατοικούν 30 άνθρωποι.

Η ίδια αναλογία στο χωριό των Μυτηλινιών, ένα μεγάλο χωριό για
την Σάμο, είναι 1982 κάτοικοι σε 309 στρεμματα, αναλογούν
δηλαδή 7 άτομα ανα στρέμμα.`

Μεγαλύτερο ”χωριό” από την Χώρα και τους Μυτηλινιούς το νέο
ΚΥΤ

Ανάλογη είναι η σύγκριση και με την παλιά πρωτεύουσα του
νησιού την Χώρα. Εκεί κατοικούν 1218 άνθρωποι σε έκταση 222
στρεμμάτων. Η πυκνότητα δηλαδή φτάνει στα 6 ανά στρέμμα.

Μεγαλύτερο ”χωριό” από την Χώρα και τους Μυτηλινιούς το νέο
ΚΥΤ
Σε σύγκριση δηλαδή του ΚΥΤ Ζερβου με την Δ.Κ. Μυτιληνιών αυτό
θα είναι 4 φορες πάνω σε πληθυσμιακή πυκνοτητα. Ενώ σε
σύγκριση με το Δ.Δ. της Χώρας το νέο ΚΥΤ θα έχει πληθυσμιακή
πυκνότητα 5 φορές μεγαλύτερη.

Μεγαλύτερο ”χωριό” από την Χώρα και τους Μυτηλινιούς το νέο
ΚΥΤ
Τέλος θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι στο νέο ΚΥΤ θα
υπάρχουν εκτός από τους οικίσκους όπου θα διαμένουν οι
πρόσφυγες και μετανάστες και μια σειρά άλλων δομών οι οποίες
θα καταλαμβάνουν χώρο που θα περιορίζει την πληθυσμιακη
πυκνότητα ανα στρέμμα.
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Γιατροί έστηναν ΜΚΟ εν μια νυκτί
για να πάρουν τα κονδύλια της ΕΕ
Γιατροί και δικηγόροι έστηναν ΜΚΟ εν μία
νυκτί για να αποσπάσουν κονδύλια της ΕΕ

«Τα χρόνια της μεγάλης κρίσης του μεταναστευτικού (2015-2016)
μπήκαν χρήματα στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΤΟ ΦΠΑ
ΜΑΣ) που δεν πήγαν σε κυβερνήσεις αλλά σε ΜΚΟ, σημειώνει ο κ.
Κουμουτσάκος.

«Διαμορφώθηκε ένας “γαλαξίας” ΜΚΟ άλλων πραγματικά σοβαρών που
είχαν πορεία δοκιμασμένη αλλά και άλλων που φτιάχτηκαν εν μια
νυκτί αποσκοπώντας να κερδίσουν από τα κονδύλια της ΕΕ», είπε
ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε: «Υπάρχουν
ΜΚΟ που στήθηκαν ευκαιριακά για να βγάλουν χρήματα».

«Όταν φτάνει μια λέμβος σε βραχώδη ακτή της
Μυτιλήνης, την παρατηρεί το Λιμενικό και όταν πάει
βρίσκει 3-4 ανθρώπους με κίτρινα και πορτοκαλί
γιλέκα τους οποίους ρωτάει “τι κάνετε εδώ;” και η

απάντηση που παίρνει είναι “καθαρίζουμε την ακτή”,
καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να
είμαστε επιφυλακτικοί για τον “γαλαξία”
συμφερόντων», συνέχισε ο κ. Κουμουτσάκος
περιγράφοντας ένα χαρακτηριστικό περιστατικό.
Ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης κ. Κουμουτσάκος, μετά την
ομιλία του στη Βουλή, διευκρίνισε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι
δεν βάζει «Χ» συνολικά στις ΜΚΟ. Ωστόσο τόνισε ότι υπάρχουν
κάποιες σκοτεινές ανάμεσά τους.

Σε ότι αφορά στις καταγγελίες του για γιατρούς και δικηγόρους,
ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε:

«Όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση είχε διαμορφωθεί γύρω από το
μεταναστευτικό ένα δίκτυο συμφερόντων που μεγάλωνε λόγω της
μεγάλης επιβράδυνσης της αναποτελεσματικής διαδικασίας
αιτήσεων ασύλου. Αυτό οδηγούσε στο 80% των αιτούντων να
χαρακτηρίζονται ευάλωτοι. Στο δίκτυο αυτό εμπλέκονται γιατροί,
δικηγόροι, ΜΚΟ. Όλο αυτό το δίκτυο απέκτησε ρίζες συμφερόντων
επί 5 χρόνια πάνω στη διαχείριση των ανθρώπων που έρχονταν στη
χώρα», λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «το δίκτυο
συμφερόντων που λειτουργούσε ως βδέλλες το βρήκαμε πολύ καλά
εγκατεστημένο».

Ο υπουργός Μετανάστευσης; κ. Κουμουτσάκος τόνισε ότι πρέπει να
πέσει φως στις σκοτεινές ρίζες αυτού του δικτύου συμφερόντων.
Τέλος, ερωτώμενος για το ενδεχόμενο υποκίνησης επεισοδίων στη
Μόρια σημείωσε ότι «υπάρχει μια χρονική σύμπτωση της
διακηρυγμένης βούλησης να μπει τάξη σε αυτό το σκοτεινό δίκτυο
και της εξέγερσης που έγιναν στη Μυτιλήνη. Δεν λέω ότι σε
δύσκολες καταστάσεις δεν αναπτύσσονται αιτίες που οδηγούν σε
αυτές τις εικόνες. Αλλά δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς τη

χρονική σύμπτωση».
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Πρώτες
στη
διαφθορά
η
αστυνομία και η δικαιοσύνη
στην Ελλάδα
Σύμφωνα με την έκθεση της διεθνούς οργάνωσης «Διεθνής
Διαφάνεια», βελτιωμένη κατά 10 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη
για τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς του 2017 ήταν η θέση
της Ελλάδας. Ωστόσο, οι περισσότερες περιπτώσεις διαφθοράς
αφορούν τις αστυνομικές αρχές. Η έκθεση κάνει λόγο και για
περιπτώσεις βίαιης συμπεριφοράς αστυνομικών. Στις συνολικά 201
τέτοιες περιπτώσεις από το 2009 μέχρι το 2017, οι 65 αφορούν
αδικήματα σε βάρος ημεδαπών και οι 136 σε βάρος αλλοδαπών. Ο
μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών και πληροφοριών για διαφθορά
ήταν και για τον τομέα της δικαιοσύνης (246 από σύνολο 459).

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα από την 69η θέση που κατείχε το 2016,
κατατάχθηκε στην 59η θέση για το 2017 επί συνόλου 168 χωρών,
όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για το 2017. Η εν λόγω
μείωση αφορά την ύφεση του αριθμού των καταγγελιών (-8,5%) για
περιπτώσεις διαφθοράς, αλλά και τη μείωση των δικογραφιών των
Εσωτερικών Υποθέσεων (-15%). Επιπλέον, μειώθηκε και ο αριθμός
των προσώπων που συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία
(-44%).

Η έκθεση, ωστόσο, αναφέρει ότι «η ελληνική οικονομία
αντιμετωπίζει σήμερα τη χειρότερη κρίση στην ιστορία της και η
αιτία για την κατάσταση αυτή βρίσκεται κυρίως στην εκτεταμένη
διαφθορά σε μια σειρά τομέων της». Τα στοιχεία αναφέρουν ότι
από το 2014 παρατειρείται μεγάλη άνοδος στις καταγγελίες περί
διαφθοράς.

Τη μερίδα του λέοντος στις καταγγελίες εις βάρος δημοσίων
λειτουργών έχει το αστυνομικό προσωπικό (αστυνομικοί όλων των
βαθμών και ειδικοί φρουροί), καθώς από τις 1.126 καταγγελίες,
οι 703 (62%) αφορούσαν τη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι υπόλοιπες
244 (ποσοστό 22%) αναφέρονταν σε καταγγελίες κατά δημοσίων
υπαλλήλων, 99 (9%) αφορούσαν ιδιώτες και 80 (ποσοστό 7%)
αφορούσαν καταγγελίες/πληροφορίες για εγκλήματα στα οποία
συμμετέχουν αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι.

Για το δημόσιο τομέα γενικότερα, ο μεγαλύτερος αριθμός
καταγγελιών και πληροφοριών για διαφθορά ήταν για τον τομέα
της δικαιοσύνης (246 από σύνολο 459) και ακολουθούν οι
υπηρεσίες ΟΤΑ (54), νοσοκομεία (33), υπουργεία (28), δημόσιες
υπηρεσίες και οργανισμοί (21), οικονομικές υπηρεσίες (17),
Περιφέρειες (15), πυροσβεστική (9), στρατιωτικές υπηρεσίες
(8), λιμενικό και εκπαιδευτικά ιδρύματα (από 7), τελωνειακές
υπηρεσίες (5), ασφαλιστικά ταμεία (3), προξενικές αρχές και

Βουλή (από 1), και άλλοι οργανισμοί (4).

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων χειρίστηκε το 2017, 473
δικογραφίες, εκ των οποίων οι 284 αφορούσαν αστυνομικό
προσωπικό. Σε περιπτώσεις αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν
το 2017 συνολικά 73 άτομα, από τα οποία οι 20 ήταν
αστυνομικοί, οι 3 ειδικοί φρουροί, οι 19 δημόσιοι υπάλληλοι
και οι 31 ιδιώτες.

Επιπροσθέτως, η έκθεση κάνει λόγο και για περιπτώσεις βίαιης
συμπεριφοράς αστυνομικών. Στις συνολικά 201 τέτοιες
περιπτώσεις από το 2009 μέχρι το 2017, οι 65 αφορούν αδικήματα
σε βάρος ημεδαπών και οι 136 σε βάρος αλλοδαπών. Για τις
περιπτώσεις των βασανιστηρίων, οι Εσωτερικές Υποθέσεις
χειρίστηκαν 55 (39 σε βάρος αλλοδαπών και 16 σε βάρος
ημεδαπών) το ίδιο διάστημα. Τέλος,
ασκήθηκαν συνολικά 164
ποινικές διώξεις για τις υποθέσεις που αφορούσαν ακραία
αστυνομική συμπεριφορά αυτά τα 8 χρόνια.

«Η διαφθορά είναι ένα παγκόσμιο και πολυδιάστατο φαινόμενο το
οποίο συναντάται σε όλες τις εποχές και σε όλα τα κράτη,
ανεπτυγμένα και υπανάπτυκτα»ενώ «σε ακραίες περιπτώσεις, η
διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους
δημοκρατικούς θεσμούς και τις διαδικασίες» καταλήγει η έκθεση.
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Αντιστράτηγος Ηλιόπουλος: «Οι

ΜΚΟ έχουν υπόγεια διασύνδεση
με
διακινητές-Δεν
έδιναν
στοιχεία στο κράτος»
Αντιστράτηγος Ηλιόπουλος: «Οι ΜΚΟ έχουν υπόγεια διασύνδεση με
διακινητές-Δεν έδιναν στοιχεία στο κράτος»

Την καταγγελία ότι υπάρχει υπόγεια διασύνδεση μεταξύ ΜΚΟ που
λειτουργούν στα νησιά και διακινητών έκανε στον Realfm 97,8
και στην εκπομπή «Τεντιμπόηδες» με τους Μάνο Νιφλή και Άκη
Παυλόπουλο ο Αντιστράτηγος ε.α – Πρώην διευθυντής της
υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ανδρέας Ηλιόπουλος.

Η κατάσταση που επικρατεί στο μεταναστευτικό μας ξεφτιλίζει
σαν χώρα, είπε χαρακτηριστικά ο Αντιστράτηγος. Άφησε ευθείες
υπόνοιες ότι ενώ η Ελλάδα μπορεί να διαχειριστεί την
μεταναστευτική κρίση κάποιοι έξω και μέσα από τη χώρα θέλουν
να επικρατεί αυτό το μπάχαλο.«Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ΜΚΟ
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές ΜΚΟ που δεν
είναι δηλωμένες και δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν. Με τις ΜΚΟ
είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα γιατί και αυτές που είναι εταίροι
της Ε.Ε και χρηματοδοτούνται από εκεί, δεν έχουμε –
τουλάχιστον δεν τα είχα εγώ όταν τα είχα ζητήσει- τα
μνημόνια να δούμε τι ακριβώς κάνουν μέσα στις δομές μας, τι
υποστηρίζουν, τι έργα κάνουν για να μπορέσουμε να
συμπληρώσουμε τις ελλείψεις και τις αδυναμίες», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο κ. Ηλιόπουλος.

Τόνισε επίσης ότι , «η “Ε.Ε”? έκανε κατευθείαν επαφή
μαζί τους, τους χρηματοδότησε και τους είπε τι ακριβώς
θα κάνουν. Οι ΜΚΟ λειτουργούσαν στις δομές χωρίς να
ξέρουμε τι κάνουν. ΤΥΧΑΙΟ;;;

Ζήτησα από τις ίδιες τις ΜΚΟ να μου
δώσουν τα στοιχεία, ποια είναι τα
μνημόνια συνεργασίας με την Ε.Ε αλλά δεν
μου έδωσαν καμία απάντηση».
«Οι άλλες ΜΚΟ που δεν είναι δηλωμένες και λειτουργούν κάτω στα
νησιά, είναι ένα πράγμα που δεν συνάδει σε μία ευρωπαϊκή και
ευνομούμενη χώρα.

Στα νησιά γίνεται ένα απίστευτο πανηγύρι διάθεσης
χρημάτων που δεν ξέρουμε από που προέρχεται, σε τι
διατίθενται, τι ακριβώς κάνουν.

Έξω από το ΚΥΤ στη Μόρια ήταν 15-20 ΜΚΟ,
δεν μπορέσαμε να βγάλουμε άκρη γιατί
κανείς δεν μου έδινε στοιχεία. Ούτε το
υπουργείο είχε κάτι, δεν ήξερα πως
βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί.
Επειδή είναι πάρα πολλά τα χρήματα που διακινούνται στην
περιοχή της Μυτιλήνης, έχουν βρει υπόγειες διαδρομές και
λειτουργούν όλα αυτά τα συστήματα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι υπήρχε υπόγεια
διασύνδεση μεταξύ ΜΚΟ και διακινητών. Όπως είπε ο
κ. Ηλιόπουλος, «είμαι σίγουρος, είχαν συλλάβει
άτομα τα οποία έκαναν τη διακίνηση των ανθρώπων.
Παίρναμε 100 άτομα από τη Μυτιλήνη να τα φέρουμε
στην ενδοχώρα για λόγους ασφαλείας και το ίδιο
βράδυ έφταναν 100 από την Τουρκία, συνέχεια
γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντα ο αριθμός ήταν
σταθερός».
O αντιστράτηγος ε.α. Ηλιόπουλος διαχειρίστηκε τις προσφυγικές
ροές καθώς διηύθυνε τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα
νησιά και τον Έβρο (Λέσβος, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κω και φυλάκιο
Έβρου).

Σε συνέντευξη του που προκάλεσε την
παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου
Πάγου, είχε αναφέρει πως υπάρχουν
ενδείξεις για εκτεταμένα φαινόμενα
κακοδιαχείρισης κονδυλίων τόσο από τον
κρατικό
μηχανισμό
που
εμπλέκεται
συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΕΘΑ και άλλων
φορέων, όσο και από ΜΚΟ οι οποίες
διαχειρίζονται κοινοτικούς πόρους.
Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας είχε
δηλώσει αμέσως μετά τις καταγγελίες, ότι πρόκειται για «ψεύδη»
και πως «θα κινηθούν σε βάρος του οι δέουσες νομικές
διαδικασίες για όσα ψευδώς αναφέρει». Μάλιστα, προανήγγειλε
την αποπομπή του λέγοντας «ο κ. Ηλιόπουλος δεν ασκούσε με

επάρκεια τα καθήκοντά του και αυτός είναι ο λόγος που την
προηγούμενη Παρασκευή του είχε δώσει τη δυνατότητα να
παραιτηθεί».

Ακούστε το ηχητικό:
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΤ- ΜΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Σχέδιο γενικής εξέγερσης των
παράνομων
μεταναστών

σημειώθηκαν επεισόδια ΒΙΝΤΕΟ
ΛΕΡΟΣ ΜΑΧΕΣ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΤ- ΜΚΟ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Σχέδιο γενικής εξέγερσης
των παράνομων μεταναστών σημειώθηκαν
επεισόδια ΒΙΝΤΕΟ
Σχέδιο γενικής εξέγερσης των παράνομων μεταναστών θυμίζουν οι
συνεχείς εστίες έντασης σε νησιά του βορειονανατολικού
Αιγαίου.Αυτή τη φορά επιλέχθηκε η Λέρος όπου σημειώθηκαν
επεισόδια έγιναν πριν από λίγη ώρα στον αύλειο χώρο του
ψυχιατρικού νοσοκομείου Λέρου, όπου διαμένουν πάνω από 4.000
παράνομοι μετανάστες.Περίπου 250 άτομα που μένουν στο ΚΕΦΑ
διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες διαμονής και επιχείρησαν να
προσεγγίσουν
τους
εσωτερικούς
χώρους
του
νοσοκομείου.Χρειάστηκε η επέμβαση των ΜΑΤ, για πολλή ώρα
έκλεισε η κεντρική πόρτα, προκλήθηκε ένταση με εκπροσώπους των
ΜΚΟ, ενώ εργαζόμενοι στο νοσοκομείο προσπάθησαν να
υπερασπιστούν τις αποθήκες, που το τελευταίο διάστημα έγιναν
στόχος αλλοδαπών πλιατσικολόγων.Τα επεισόδια έληξαν λόγω της
ισχυρής βροχής και μέχρι και αυτή την ώρα στο προαύλιο
παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.Σημειώνεται πως πριν
από δύο ημέρες αλλοδαποί καταλήστεψαν το νοσοκομείο του νησιού
από αναπηρικά καρότσια, πλυντήρια και ψυγεία μέχρι
καρδιογράφους, υπερηχογράφους και χειρουργικά ψαλίδια!

Υποκινούμενη διαδήλωση στη Λέρο με πρόφαση τις επαναπροωθήσεις
στην Τουρκία, βάση της συμφωνίας του 2016.

Κάποιοι προσπαθούν κατ’εντολήν τρίτων να
αναταραχή και το χάος σε ολόκληρη την χώρα.

διαχύσουν

την

Δε χρειάζεται μεγάλη ανάλυση για το ποιος θα προσπαθήσει να
επωφεληθεί.

https://twitter.com/i/status/1225112731742801924
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Δάνεια ελληνικών τραπεζών θα
καλύψουν εξ ολοκλήρου το έργο
του Ελληνικού
Δάνεια
ελληνικών
τραπεζών
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Μόνο ως μέγα σκάνδαλο του αιώνα μπορεί να χαρακτηριστεί η
συμφωνία που ανακοίνωσε η Lamda Development του Λάτση με τις
τράπεζες Eurobank και Πειραιώς.

Με βάση αυτή τη συμφωνία, το πολυδιαφημισμένο έργο του
Ελληνικού θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου για την κατασκευή του
από κοινοπρακτικά δάνεια της Eurobank και της Πειραιώς,
ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Μάλιστα, ως εγγύηση των δανείων, κατά
πρωτοφανή τρόπο, θα τεθεί το ίδιο το έργο και τα κέρδη του!

Με δυο λόγια, ο ίδιος ο ελληνικός λαός με τις καταθέσεις του,
πολλές εκ των οποίων είναι και δεσμευμένες, θα χρηματοδοτήσει
το έργο του Ελληνικού, στεγνώνοντας ακόμα περισσότερο τη
ρευστότητα στην ελληνική οικονομία, σε μία περίοδο όπου οι
στρόφιγγες δανειοδότησης των τραπεζών παραμένουν σχεδόν
ερμητικά κλειστές.

Στη συνέχεια παραθέτουμε ρεπορτάζ από τις ανακοινώσεις της
ίδιας της Lamda Development, οι οποίες χρήζουν διερεύνησης.

Τη

συμφωνία

με

τις

τράπεζες Eurobank και Πειραιώς για κοινοπρακτικά
δάνεια συνολικής αξίας περίπου 1,2 δισ. ευρώ ανακοίνωσε
η Lamda Development. Ο τραπεζικός δανεισμός αφορά, μεταξύ
άλλων, τη χρηματοδότηση των εργασιών της πρώτης πενταετίας
στο Ελληνικό.

Συγκεκριμένα, η Lamda Development S.A.στην ανακοίνωσή της
ενημερώνει ότι στις 27 Ιανουαρίου υπέγραψε με τις
«Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.»
τους βασικούς επιχειρηματικούς όρους κοινοπρακτικού
τραπεζικού δανεισμού προς την εταιρεία ή/και θυγατρικές του

ομίλου της Lamda Development με σκοπό τη χρηματοδότηση του
έργου του Ελληνικού, συνολικού ύψους έως 879 εκατ. ευρώ πλέον
κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού ύψους έως 303 εκατ.
ευρώ για κάλυψη ΦΠΑ δαπανών του έργου.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός αφορά στα κάτωθι:

(α) τη χρηματοδότηση των εργασιών της πρώτης πενταετίας του
Έργου του Ελληνικού (Φάση Α), που θα περιλαμβάνει κυρίως την
ενίσχυση της παραλιακής ζώνης, την ανάπτυξη συγκροτημάτων
κατοικιών, εμπορικών χρήσεων και των σχετικών υποδομών, ύψους
έως 546 εκατ. ευρώ (επιπλέον ποσού έως 231 εκατ. ευρώ για τη
χρηματοδότηση του ΦΠΑ) και διάρκειας έως 10 ετών

(β) τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δύο εμπορικών
κέντρων (Malls) στη Λ. Βουλιαγμένης και εντός της μαρίνας Αγ.
Κοσμά, ύψους έως 237 εκατ. ευρώ και 96 εκατ. ευρώ αντίστοιχα
(επιπλέον ποσών έως 53 εκατ. ευρώ και 19 εκατ. ευρώ για τη
χρηματοδότηση του ΦΠΑ), διάρκειας έως 11 ετών.

Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν δύο εγγυητικές επιστολές έως 495
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η μία ύψους έως 345 εκατ. ευρώ θα
παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ως κάλυψη για το πιστούμενο
τίμημα αγοραπωλησίας των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., βάσει των
οριζομένων στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών
(η Σύμβαση) και η άλλη ύψους 150 εκατ. ευρώ, θα εκδοθεί προς
εξασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων της εταιρείας στο
πλαίσιο των ως άνω χρηματοδοτήσεων.

Tο
επιτόκιο
θα
είναι
κυμαινόμενο
και
το
προβλεπόμενο περιθώριο θα είναι σύμφωνα με τους όρους της
αγοράς. Στο πλαίσιο των ως άνω χρηματοδοτήσεων, προβλέπεται η

παροχή εξασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι συνήθη σε
τέτοιου
είδους
χρηματοδοτήσεις
(project
finance)
όπως ενδεικτικά, η σύσταση υποθήκης σε ή/και η κατά
περίπτωση ενεχυρίαση των δικαιωμάτων επιφανείας τμήματος
των ακινήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., τα οποία σχεδιάζεται να
αναπτυχθούν, η ενεχυρίαση των μετοχών του εκδότη του δανείου,
η ενεχυρίαση μέρους των απαιτήσεων και πηγών εσόδων από την
εκμετάλλευση του Έργου, καθώς και των απαιτήσεων από
τη Σύμβαση.

Περαιτέρω, αναφορικά με τη χρηματοδότηση των έργων της πρώτης
πενταετίας,
οι
ως
άνω
όροι
προβλέπουν
συγκεκριμένο
μηχανισμό
χρήσης
των
προσόδων
από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και, μεταξύ άλλων, χρήση
μέρους αυτών για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του
Έργου.
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Έναν οδηγό με 20 συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με την
υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων από συζύγους για τα
εισοδήματα του 2019 έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδά της η ΑΑΔΕ,
καθώς άνοιξε την εφαρμογή για τη γνωστοποίηση υποβολής
χωριστών δηλώσεων έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Αναλυτικά:

1. Πώς μπορώ να γνωστοποιήσω την επιλογή μου να υποβάλω
χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος;

Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής
στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στον σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/polites/eisodima/gnostopoiisi-horistis-dil
osis είτε από εσάς με τους δικούς σας κωδικούς πρόσβασης είτε,
από ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο λογιστή –
φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

2. Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή
υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου 2020, τι θα συμβεί;

Στην περίπτωση αυτή οι σύζυγοι θα υποβάλουν κοινή δήλωση για
το φορολογικό έτος 2019.

3. Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης Φ.Ε. συζύγων, θα γίνεται
συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων και βεβαίωση στο όνομα του
συζύγου;

Όχι, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται
συμψηφισμός
συζύγων.

χρεωστικού

και

πιστωτικού

ποσού

μεταξύ

των

4. Επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων στις χωριστές δηλώσεις
συζύγων;

Όχι, δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομάτων από την υποβολή
χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. από τους συζύγους.

5. Είναι απαραίτητο να υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.
συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία;

Όχι, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε.
διότι προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις
κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική
κατοικία.

6. Πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία στις περιπτώσεις
χωριστών δηλώσεων;

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 στους
αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος
συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης
κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης
κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

7. Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. πώς δηλώνεται στο
Ε1 η κύρια κατοικία όταν ένας εκ των δύο συζύγων δεν διαθέτει
καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης;

Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή
χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με
σύζυγο». Ο άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει καμία ένδειξη.

8. Πώς αναγράφονται τα τέκνα ως εξαρτώμενα
φορολογούμενου στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;

μέλη

του

Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα
αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους
δύο συζύγους.

9. Ποιος δηλώνει το εισόδημα ανήλικου τέκνου που προέρχεται
από τον κοινό γάμο στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. όταν αυτό δεν
έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Ε.;

Το εισόδημα του ανηλίκου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα
του τέκνου, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το

μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

10. Ποιος βαρύνεται με τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης
στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων;

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του
οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους
τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης
και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά.

Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση
κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη
χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

11. Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς
υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
12. Ποια είναι η προθεσμία γνωστοποίησης της επιλογής για
χωριστή δήλωση Φ.Ε. συζύγων;

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

13. Μετά τις 28 Φεβρουαρίου η επιλογή για χωριστή δήλωση Φ.Ε.
μπορεί να ανακληθεί;

Όχι, δεν ανακαλείται για το έτος στο οποίο αφορά.

14. Ποιος από τους δύο συζύγους μπορεί να γνωστοποιήσει την
επιλογή για χωριστή δήλωση Φ.Ε.;

Οποιοσδήποτε από τους δύο συζύγους ή και οι δύο.

15. Πρέπει η γνωστοποίηση της επιλογής για υποβολή χωριστής
δήλωσης Φ.Ε. να γίνεται κάθε έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου;

Ναι, θα πρέπει να επικαιροποιείται κάθε έτος από τουλάχιστον
έναν εκ των δύο συζύγων μέχρι την προθεσμία αυτή, διαφορετικά
θα υποβάλλεται κοινή δήλωση.

16. Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Μάρτιο του 2020 (μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης).

Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολογικό έτος
2019;

Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα μείνει
ανοιχτή ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

17. Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Φεβρουάριο 2020 και θα δηλώσω
το γάμο στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολογικό έτος
2019;

Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα μείνει
ανοιχτή ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

18. Πόσες φορές μπορώ να αλλάξω την επιλογή δήλωσης χωριστών
δηλώσεων Φ.Ε. στην περίπτωση που τελέσω γάμο μετά τις 28
Φεβρουαρίου 2020;

Η δήλωση γίνεται άπαξ ανά έτος.

19. Εισέρχονται στην εφαρμογή των χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. τα
μέρη συμφώνου συμβίωσης;

Όχι, δεν εισέρχονται στην εφαρμογή των χωριστών δηλώσεων
καθόσον εκ του νόμου τους έχει δοθεί εξαρχής η δυνατότητα για
υποβολή κοινών ή χωριστών δηλώσεων.

20. Πρέπει και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν δικούς τους
κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις
Φ.Ε.;

Ναι, η σύζυγος που δεν έχει μέχρι τώρα κωδικούς πρόσβασης,
οφείλει να αποκτήσει προκειμένου και αυτή να μπορέσει να
υποβάλει τη δική της δήλωση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/02/03/choristes-forologik
es-diloseis-syzygon/

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ
ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ
05/02/2020
ΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ
“Π.ΣΚΟΥΦΟΣ”ΣΤΗΝ
ΑΘΛΟΥΜΕΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05/02/2020 ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ “Π.ΣΚΟΥΦΟΣ”.

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ “Π.ΣΚΟΥΦΟΣ ΑΦΟΥ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ Ο ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΘΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ:

Download

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Δύο

νέοι

Αντιδήμαρχοι

ορίσθηκαν

στο

Δήμο

Ραφήνας

Πικερμίου.Ειναι Ο Χρήστος Τσεμπέρης και ο Παύλος Μπατάτης.

Ο

πρώτος

ο

Χρήστος

Τσεμπέρης

θά

είναι

Αντιδήμαρχος

Επικοινωνίας και Τύπου,και ο δεύτερος ο Παύλος Μπατάλης θα
είναι Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης-Υποδομών .

Και οι δύο θέσεις θα παρέχονται απο τους Αντιδημάρχους αμισθί
και η θητεία τους θα είναι μέχρι τις 31 Αυγουστου του 2021.

Τα καθήκοντα-αρμοδιότητες τους αναπτύσσονται στο παρακάτο
έγγραφο-Απόφαση του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου:

Download

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ:

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ 20-12-2018 ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΩΣ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΛΑΒΑΝ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ “ΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ”.

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟ “ΦΥΛΕΤΙΚΗ
ΑΛΛΟΙΩΣΗ” 2-9-2019
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΜΙΞΕΡ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟ
ΔΙΑΣΠΟΡΑ 22-10-2019

ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 5-10-2019
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 29-10-2019

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ 1-11-2019
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕ
ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;
7-11-2019
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: ΤΙ ΣΑΣ ΚΟΦΤΕΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ
ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΜΙΑ ΜΟΛΟΤΟΦ;
ΤΟ ΑΘΛΙΟ
7-11-2019

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Γ.Γ. ΣΥΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΟΙ ΜΚΟ ΚΑΙ Ο ΟΗΕ ΚΑΝΟΥΝ
ΜΠΙΖΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 10-11-2019

ΜΚΟ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΟΙΚΙΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΕΛΙΕΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ: ΒΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ
ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 24-9-2019
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΚΟ ΣΕ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ: ΑΝ ΣΥΝΗΘΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΘΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ: ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
16-12-2019)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: ΕΑΝ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΑΚΕΡΑΙΑ Η ΙΕΡΑ
ΣΥΝΟΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ
ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ
ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ 200€ ΤΟΝ ΜΗΝΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ

ΤΣΙΠΡΑΣ:
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: 8 ΣΤΑ 9 ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΦΕΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ:
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ

ΓΙΑ

ΤΟΥΣ

4 KAZINO XΡΩΣΤΑΝΕ ΣΤΟ ΙΚΑ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/01/26/sakellaropoyloy-nom
imopoiisame-ta-mnimonia-tamieytiko-symferon/

Καταγγελιες
ΣΟΚ
έκανε
η
Ειρήνη
Μαρούπα
για
την
Πρόεδρο
της
Δημοκρατίας
(Ηχητικό)
Καταγγελίες-ΣΟΚ της ποινικολόγου Ειρήνης Μαρούπα για τη νέα
ΠτΔ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, σε ραδιοφωνική εκπομπή του
Μάκη Βραχιολίδη
(Ανεξάρτητος Παρατηρητής).

Η Ε. Μαρούπα εκπροσώπησε τις Παμμακεδονικές οργανώσεις στην
αίτηση της ακύρωσης της «Συμφωνίας των Πρεσπών», που έγινε στο
ΣτΕ στο οποίο προέδρευε η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.

Η γνωστή ποινικολόγος, που είναι γνωστή για τις (πολλές φορές)
«σκληρές», θέσεις της, μεταξύ άλλων δήλωσε: “Είναι σημαντικό
αυτό που θα σας πω γι’ αυτήν που πάνε μας φορέσουν για Πρόεδρο
της Δημοκρατίας η οποία έχει απόλυτη συναίνεση προκαταβολικά
στον διαμελισμό της Ελλάδας · και στη Μακεδονία και στο Αιγαίο
και στην Κρήτη και παντού – Θα αποκαλυφθεί ποια είναι η κ.
Σακελλαροπούλου”.
πηγή:
indobserver.gr

Ποια Είναι η Ειρήνη Μαρούπα
Γεννήθηκε στην Αθήνα και δηλώνει “ανένταχτη αριστερή”. Η
καταγωγή των προγόνων της είναι από τη Μικρά Ασία, σπούδασε
στη Νομική Σχολή Αθηνών κι έχει μεταπτυχιακές σπουδές και
ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο. Είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Συνδιευθύνει με
τον ποινικολόγο-σύζυγο ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΟΥΞΗ την δικηγορική εταιρία
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΟΥΞΗΣ – ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΟΥΠΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» με έδρα τον

Πειραιά.

Συμμετείχε σε πολύκροτες δίκες (17 Νοέμβρη, Σάμινα Εξπρές,
υπόθεση Βασδέκη, Καζίνο Πάρνηθας, απολυμένων ναυτικών της
Royal, και εκατοντάδες υποθέσεις κακουργημάτων).

Επίσης, συμμετείχε στο συνδυασμό του Δημάρχου Κορυδαλλού
Στέφανου Χρήστου ως συνεργάτης του και ήταν μέλος της
Διοίκησης και του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού για
8 χρόνια. Ήταν συνδικαλίστρια, μέλος του Συνδυασμού του ΠΑΣΟΚ
στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, νομικός σύμβουλος σε
εφημερίδες του Πειραιά και της Αττικής και επιστημονική
συνεργάτης σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.

Επιπλέον, είναι Αντιπρόεδρος στο Σ.Ε.Φ και μέλος της Ε.Ε.Α
(Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού). Στις εκλογές του 2009
πήρε περίπου 13.200 σταυρούς και στις εκλογές του 2012 ,
11.563 ψήφους. Το 2015 ήταν υποψήφια βουλευτής με το κόμμα των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων.

Είναι μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, Πρόεδρος
των Νέων Δραπετσώνας, ως άμισθη νομική σύμβουλος στον
Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο δήμων Πειραιά και στο Κέντρο Αδέσποτων
Ζώων.

ΠΗΓΗ:https://www.themakaitheama.com/2020/01/i-eirini-maroupa-g
ia-tin-proedro-tis-dimokratias.html

Χάγη «με όλα τα θέματα μέσα»
αποφασίζει
η
κυβέρνηση:
Καστελόριζο,
αποστρατικοποίηση, εναέριος
χώρος!
Μία φιλοσοφία διαπραγμάτευσης «των πάντων» με την Τουρκία
αποπνέει το τελευταίο χρονικό διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου και
υποστηρίζεται από τον φιλικά προσκείμενο στην κυβέρνηση Τύπο,
ενώ φυσικά «πρώτο βιολί» στην γραμμή «τα τα βρούμε με την
Τουρκία πάση θυσία με προσφυγή στην Χάγη χωρίς
“κόκκινες” γραμμές», είναι η αδελφή του πρωθυπουργού Ντόρα
Μπακογιάννη.

Ολα ξεκίνησαν από την κοινή «ρεαλιστική» πρόταση Ν.Μπακογιάννη
και Ε.Βενιζέλου περί «προσφυγής των ελληνοτουρκικών
διαφορών στην Χάγη», μία εξέλιξη που φυσικά προϋποθέτει την
υπογραφή συνυποσχετικού με την Τουρκία.

Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι η πρόταση Μπακογιάννη-Βενιζέλου
είναι ένα από τα συνήθη «πυροτεχνήματα» των «εκτός
χαρτοφυλακίου πολιτικών στελεχών» που «λένε και καμιά μ…ία για
να περνά η ώρα», όπως περιγράφει και το γνωστό ανέκδοτο, αλλά
αποδείχθηκε ότι κάθε άλλο παρά έτσι είναι: Ο ίδιος ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στους Αγίους
Αναργύρους την περασμένη εβδομάδα, κάλεσε την Τουρκία να
προσφύγουν από κοινού στην Χάγη με αντικείμενο την επίλυση του

θέματος της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ!

Ουσιαστικά επανέλαβε την πάγια ελληνική πρόταση για
την υφαλοκρηπίδα που ξεκίνησε ως συζήτηση το 1976 στην
συνάντηση στο Νταβός της Ελβετίας μεταξύ Κ.Καραμανλή και
Μ.Ετσεβίτ, απλώς προσθέτοντας και την έννοια της ΑΟΖ που δεν
υπήρχε τότε και η οποία ΑΟΖ, έτσι ή αλλιώς έπεται του
καθορισμού υφαλοκρηπίδας.

Και η οποία Χάγη αποτέλεσε διπλωματική
αφού η Τουρκία υποχώρησε την τελευταία
συνυποσχετικό και τέσσερα χρόνια
ΔΔΧ αποφάνθηκε ότι «Δεν την αφορά η

ήττα για την Ελλάδα,
στιγμή, δεν υπέγραψε
μετά, το 1980 το
διένεξη»!

Εν πάση περιπτώσει ο Κ.Μητσοτάκης επανήλθε και κατ’αρχήν
αποδέχθηκε την αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης
για δύο κορυφαία εθνικά ζητήματα.

Να θυμίσουμε ότι «Χάγη» σημαίνει ότι μερικοί δικαστές, με την
όποιες απολήξεις και προσωπικές δεσμεύσεις και «υποχρεώσεις»
τους εκτός της αιθούσης, δυνητικά θα αποφάσιζαν τι ήταν
ελληνικό και τι τουρκικό στο Αιγαίο και την Α.Μεσόγειο και την
έκταση των οικονομικών ζωνών, υποθαλάσσιων ή μη, οι οποίες
απορρέουν από την εδαφική κυριαρχία του κάθε κράτους.

Για όποιον θεωρήσει ότι «καλύτερα η μη λύση από μια λύση που
θα αποφασίσουν κάποιοι ξένοι για τέτοια, κορυφαία για την
ύπαρξη του Ελληνισμού, ζητήματα», η απάντηση είναι: «Υπάρχουν
και χειρότερα»!

Π.χ το να δεχθεί η Τουρκία την προσφυγή αυτή, αλλά να θέσει

μέσα και το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών,
ασυμβατότητας των 6 ν.μ. των ΕΧΥ και των 10 ν.μ. του ΕΕΧ
φυσικά το κορυφαίο ζήτημα της ολικής εξαίρεσης
συμπλέγματος της Μεγίστης από τον ελληνικό εθνικό κορμό
της απορρόφησής του από την τουρκική ΑΟΖ!

της
και
του
και

Κάτι που αμέσως έπραξε η Αγκυρα, φυσικά: Την Πέμπτη ο υπουργός
Αμυνας της γείτονος Χ.Ακάρ, το πρωί της Παρασκευής ανώνυμος
Τούρκος αξιωματούχος και το βράδυ της Παρασκευής η σειρά του
εκπρόσωπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χαμί Ακσόι,
οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόταση της κυβέρνησης Μητσοτάκη,
αλλά όχι μόνο για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Αλλά για όλο το
«πακέτο»

Σε δήλωσή του ο Χαμί Ακσόι αναφέρει συγκεκριμένα πως «Δεν
αποκλείουμε την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Οχι
μόνο για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Αλλά και για το ζήτημα της
παραβίασης του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του
Αιγαίου μαζί με άλλα προβλήματα του Αιγαίου και να επιλυθούν
μέσω συνομιλιών. Κι όταν το δηλώνουμε αυτό πως δεν αποκλείουμε
μεθόδους αμοιβαίας ειρηνικής λύσης τις οποίες θα συμφωνήσουμε
συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Δικαστηρίου», ανακοίνωσε
ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας!

Το λογικό είναι να σταματήσει εδώ από ελληνική πλευράς, η
ολέθρια συζήτηση για Χάγη. Θα σταματήσει; Κάθε άλλο!

Σε άρθρο του στην άκρως φιλοκυβερνητική εφημερίδα “Τα Νέα” του
συγκροτήματος Μαρινάκη, ο πρώην σύμβουλος του Κ.Σημίτη,
καθηγητής Παναγιώτης Ιωακειμίδης, δημοσίευσε σειρά άρθρων στα
οποία αναφέρει επί λέξει ότι: «Η Τουρκία δεν θα δεχθεί να
συζητήσει μόνο για την υφαλοκρηπίδα, αλλά η Χάγη είναι
μονόδρομος και πρέπει να εμφανισθούμε όμως με μια ολοκληρωμένη

σοβαρή προσέγγιση».

Τι σημαίνει αυτό; Οτι θα πρέπει να δεχθούμε να συζητήσουμε
στην Χάγη που «είναι μονόδρομος» και τα υπόλοιπα του τουρκικού
«πακέτου»: Αποστρατικοποιήσεις νησιών Αιγαίου, εναέριο χώρο,
Καστελόριζο κλπ.

Για όποιον αμφιβάλει γι αυτό που σχεδιάζεται, πάλι στην
εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαχρήστου από την
στήλη του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Πρέπει να ξεφύγουμε από τις
απαρχαιωμένες αντιλήψεις του περασμένου αιώνα για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα μεταξύ μας προβλήματα, να δούμε
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή “με άλλο
μάτι”, και να κατανοήσουμε ότι τυχόν προσφυγή στο δικαστήριο
της Χάγης μπορεί μεν να έχει ως συνέπεια μερικές απώλειες για
μας, όπως ας πούμε την ΑΟΖ του Καστελορίζου, αλλά θα
κατοχυρώσει τα δικαιώματα άλλων νησιών μας, όπως της Ρόδου ή
της Λέρου»!

Τι σημαίνει αυτό; Οτι ξεκινά η ψυχολογική προετοιμασία των
πολιτών για έναρξη συζήτησης υποχώρησης της (δυνητικής)
ελληνικής ΑΟΖ… στον 28ο Μεσημβρινό που περνά από την Ρόδο!

Για να «κατοχυρώσουμε την Ρόδο και την Λέρο»! Ή
έτσι νομίζουν οι κυβερνητικοί κύκλοι που εκφράζει ο
αρθρογράφος. Οτι η Τουρκία θα σταματήσει στην απορρόφηση του
συμπλέγματος του Καστελόριζου!

Το ζήτημα είναι ότι η η τραγική, για τον Ελληνισμό. «λύση» που
έδωσε η κυβέρνηση Α.Τσίπρα στο Σκοπιανό ζήτημα (η βέβαιη
επανεκλογή του VMRO τον Απρίλιο απλά θα διαλύσει και τα
όποια ψίγματα «θετικών» προβλέψεων για την Ελλάδα από την

εθνοκτόνο συμφωνία των Πρεσπών), άνοιξε την όρεξη στους
ελληνικούς πολιτικούς κύκλους του «να τα βρούμε πάση θυσία με
την Τουρκία».

Λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι ο Α.Τσίπρας όχι απλά διασώθηκε
πολιτικά, αλλά και κάποια στιγμή λογικά θα μπορέσει και πάλι
να διεκδικήσει την εξουσία χάρη στο «γενναίο» 32% που του
έδωσαν οι Ελληνες πολίτες τον περασμένο Ιούλιο,αλλά και μη
υπαρχούσης καμίας αντίστασης στο εσωτερικό της χώρας, με ΗΠΑ
και ΕΕ να «σπρώχνουν» προς τα εκεί, πραγματικά για την
κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Χάγη «με όλα τα ζητήματα μέσα», μοιάζει
«παιχνιδάκι»

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/8413
73_hagi-me-ola-ta-themata-mesa-apofasizei-i-kyvernisikastelorizo

