Απαλλαγή
Ψυχάρη
και
τραπεζιτών για τα 45 εκατ.
θαλασσοδάνεια της Alpha Bank
ζητά η εισαγγελέας
Την απαλλαγή του πρώην ισχυρού άνδρα του ΔΟΛ, Σταύρου Ψυχάρη
για τα επισφαλή δάνεια ύψους 44,7 εκατ. ευρώ πρότεινε η
εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθήνας, ενώ
αντίστοιχη πρόταση κατέθεσε και για τα δέκα στελέχη της Alpha
Bank από την οποία προήλθαν τα δάνεια.

«Έχω υπογράψει προσωπική εγγύηση στην τράπεζα 15 εκατ. ευρώ,
αλλά δεν σημαίνει ότι έχω τα λεφτά cash. Με αέρα πήραμε τα
δάνεια» είχε δηλώσει ο υιός του Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτης
κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή
της Βουλής για τα θαλασσοδάνεια των ΜΜΕ και των κομμάτων,
καθώς τότε ο πατέρας του δεν ήταν σε θέση να καταθέσει,
επικαλούμενος λόγους υγείας.

Την Παρασκευή, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης των επισφαλών
δανείων των 44,7 εκατ. ευρώ, η εισαγγελέας του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων ζήτησε την απαλλαγή του Στ. Ψυχάρη,
υποστηρίζοντας πως δεν αποδείχθηκε τραπεζική ζημιά από την
παροχή τους, προτείνοντας παράλληλα και την απαλλαγή των δέκα
κατηγορούμενων στελεχών της Alpha Bank.

Μάλιστα, η εισαγγελέας υποστήριξε πως πρόκειται για νόμιμες
ενέργειες, που ως αποτέλεσμα είχαν να αποφευχθεί η κατάρευση
του ΔΟΛ και η απώλεια 2.500 θέσεων εργασίας, ενώ σημείωσε πως
ο Στ. Ψυχάρης ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του έως το 2010,

αποδεχόμενοι πως γι’ αυτόν τον λόγο
«διευκόλυναν» την παροχή του δανείου.

οι

τραπεζικοί

Υπενθυμίζεται πως όπως είχε αναφέρει η Εργασιακή Επιτροπή
πρώην εργαζομένων στον ΔΟΛ σε ανακοίνωσή της, κατά τη
δικογραφία, τα δάνεια εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν «…κατά
παράβαση της σύννομης τραπεζικής διαδικασίας, χωρίς επαρκείς
εξασφαλισμένες εγγυήσεις και με προκλητική παράκαμψη της
υποχρέωσης παρακολούθησης και ελέγχου της ροής του προϊόντος
του δανείου εκ μέρους της τράπεζας…».

Σημειώνοντας πως ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του ΔΟΛ έχει
παραπεμφθεί σε δίκη με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε
απιστία για την παροχή του εν λόγω δανείου, το οποίο
κατευθύνθηκε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την αγορά
μετοχών της μειοψηφίας του ΔΟΛ και την έξοδο της εταιρείας από
το Χρηματιστήριο. Μαζί του δικάζονται τα δέκα στελέχη της
τράπεζας, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της
απιστίας στην υπηρεσία.

Τον Νοέμβριο του 2017, ο ΔΟΛ είχε αντιδράσει στην παραπομπή
του Στ. Ψυχάρη σε δίκη, υποστηρίζοντας πως η χρηματοδότηση
«επέτρεψε την αναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού του
Οργανισμού, την ενίσχυσή του εν καιρώ κρίσεως αλλά και τη
βελτίωση της θέσεως των τραπεζών. Και η χρηματοδότηση αυτή
χορηγήθηκε νομίμως, έχει τις ίδιες εξασφαλίσεις με τα λοιπά
δάνεια του Οργανισμού και εξυπηρετείται κανονικά κατά τους
όρους των συμβάσεων».

ΠΗΓΗ:http://Απαλλαγή Ψυχάρη και τραπεζιτών για τα 45 εκατ.
θαλασσοδάνεια της Alpha Bank ζητά η εισαγγελέας
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Σαμοθράκη: Πέντε μέτρα από
την
κυβέρνηση
–
Στον
εισαγγελέα ο φάκελος από το
Λιμενικό
Στη σύσκεψη στο Μαξίμου αποφασίστηκε η
εξασφάλιση της απρόσκοπτης τακτικής
ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με
Αλεξανδρούπολη μέχρι τέλος Οκτωβρίου, η
άμεση έναρξη των εργασιών καθαρισμού των
λιμένων Καμαριώτισσας και Θερμών, η
προσθήκη κονδυλιών για τα αντιπλημμυρικά
έργα και ειδική καμπάνια για την
προσέλκυση τουριστών από τη Ρουμανία
Δέσμη πέντε μέτρων για την αποκατάσταση των προβλημάτων στην
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σαμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη μετά
το χάος που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες αποφασίστηκε
στην ευρεία διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι
της Δευτέρας υπό τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

– Η εξασφάλιση της απρόσκοπτης τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης
του νησιού με την Αλεξανδρούπολη, μέχρι 31/10/2019, οπότε και
λήγει η παρούσα σύμβαση.

– Η βελτιστοποίηση του πλαισίου προκήρυξης για τις συμβάσεις
που αφορούν στις άγονες γραμμές με καλύτερα πλοία,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πλοίου αντικατάστασης.

έναρξη των εργασιών καθαρισμού των λιμένων Καμαριώτισσας και
Θερμών, η προσθήκη κονδυλιών για τα αντιπλημμυρικά έργα και
ειδκή καμπάνια για την προσέλκυση τουριστών από τη Ρουμανία

– Η άμεση έναρξη, ύστερα από πολλά χρόνια, των εργασιών
καθαρισμού και αποκατάστασης των λιμένων Καμαριώτισσας και
Θερμών. Ήδη από σήμερα διατέθηκαν για το σκοπό αυτό, τα πρώτα
κονδύλια από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
προς τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον
επιταχύνονται τα έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των
λιμένων του νησιού.

– Η προσθήκη κονδυλίων ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά
έργα που είχαν εξαγγελθεί μετά τις καταστροφές του Σεπτεμβρίου
του 2017, αλλά δεν υλοποιήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση,
στα έργα συντήρησης οδικού δικτύου, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που
ήδη υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.

– Η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στο νησί με άμεση
ενέργεια, την προσέλκυση Ρουμάνων τουριστών από τη Ρουμανία

(που αποτελούν περίπου το 1/3 των επισκεπτών), κατόπιν
συνεννόησης του Υπουργείου Τουρισμού με το γραφείο του ΕΟΤ στη
Ρουμανία και μεσοπρόθεσμα, με τη δρομολόγηση νέας ακτοπλοϊκής
γραμμής, Σαμοθράκης – Αλεξανδρούπολης – Λήμνου.

Αναφορικά με τη διερεύνηση των αιτιών της διακοπής των
δρομολογίων, που δημιούργησαν το πρόβλημα, ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κάλεσε την Κυριακή σε
απολογία τον ανάδοχο, ενώ η Λιμενική Αρχή Αλεξανδρούπολης
διαβίβασε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης το
σχετικό φάκελο με υλικό για την μη εκτέλεση των δρομολογίων
των επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων «ΣΑΟΣ ΙΙ» και «ΣΑΟΝΗΣΟΣ»
από την οποία ξεκίνησε το χάος στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που
προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακητορείου Ειδήσεων η
εισαγγελική αρχή δεν αποκλείεται να διεξάγει προανάκριση μετά
την εξέλιξη αυτή.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Υπουργών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη,
Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη,
Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, του Υφυπουργού
Παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιου για το συντονισμού του
Κυβερνητικού έργου, Άκη Σκέρτσου, του Υφυπουργού Παρά τω
Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα και του
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστου
Μέτιου.

Θα ακολουθήσει σύσκεψη και με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων
στις 17:00 μ.μ., στο Μέγαρο Μαξίμου, ξανά υπό τον υπουργό
Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του Γενικού
Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, του Υφυπουργού
Παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιου για το συντονισμού του
Κυβερνητικού έργου, Άκη Σκέρτσου, του Υφυπουργού Παρά τω
Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα, των
Βουλευτών
Έβρου,
Αναστάσιου
Δημοσχάκη,
Χρήστου
Δερμεντζόπουλου, Σταύρου Κελέτση, του Περιφερειάρχη Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστου Μέτιου, του απερχόμενου
Δημάρχου Σαμοθράκης, Αθανάσιου Βίτσα και του νέου Δημάρχου
Σαμοθράκης, Νικόλαου Γαλατούμου.

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/greece/article/917476/samothrak
i-fakelo-apo-to-limeniko-ston-eisaggelea-gia-to-haos/

