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Η Ν.Δ θα
ακολουθήσει

το μεσαίο
δρόμο

Κατά
των πρόωρων εκλογών

με το πρόσχημα της κυβέρνησης
ότι χάνει τη δεδηλωμένη

αν ψηφίσουν τα μέτρα υτη Βουλή λιγότεροι

από 1 20 βουλευτές του ΣΥ
ΡΙΖΑ και των ΑΝ.ΕΛ τάχθηκε ο Ευάγγελος

Μεϊμαράκης Ο πρόεδρος
της Ν Δ με συνέντευξη του υτην ΕΡΤ
απάντησε ότι o πρωθυπουργός μπορεί

σ αυτή την περίπτωση να ζητήσει
ψήφο εμπιστοσύνης επισημαίνοντας
ότι η ψηφοφορία της Τετάρτης αφορά

σε νομοσχέδια
Ο κ Μεϊμαράκης χαρακτήρισε τα

μέτρα υφεσιακά λέγοντας πως έχουν
την υπογραφή ίου Αλέξη Τσίπρα και
του Πάνου Καμμένου τονίζοντας
ότι δεν υπάρχει αριστερό ή δεξιό
Μνημόνιο και ότι η Ευρώπη πρέπει
να καταλάβει πως υπάρχουν όρια
στις αντοχές κάποιων κοινωνικών
ομάδων Αυτό που προέχει είναι να
υταθεί η χώρα στα πόδια της είπε
χαρακτηριυτικά ενώ ειδική αναφορά
έκανε στο στίγμα του κόμματος

Η Ν Δ θα ακολουθήσει το μεσαίο
δρόμο τόσο στην Ελλάδα όσο και
υτην Ευρώπη είπε και προανήγγειλε
διαδικασίες προσδιορισμού της ταυτότητας

αλλά και κομματικής ανασυγκρότησης

Δεν διεκδίκησα ποτέ το
περιβραχιόνιο μου άρεσε πάντα να
είμαι η ψυχή της παράταξης γι αυτό
και υπηρέτησα την παράταξη με τον
οποιονδήποτε αρχηγό Δεν πιστεύω
σε ανοιχτές διαδικασίες σε αυτά τα
θέματα είπε ο κ Μεϊμαράκπς και
πρότεινε Συνέδριο το φθινόπωρο
Ο πρόεδρος της Ν.Δ απέκλεισε το
ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα
για την ηγεσία του κόμματος αν η

εκλογή γίνει στα πρότυπα του 2009
και το άφησε ανοιχτό εφόσον η διαδικασία

αλλάξει

Συσκέψεις
Επί μιάμιση ώρα συνεδρίασε το διευρυμένο

Πολιτικό Συμβούλιο της Ν.Δ
υπό τον Βαγγελπ Μείμαράκη όπου
συζητήθηκε η στάση της Ν.Δ εν όψει
του δεύτερου νομοσχεδίου με τα
προαπαιτούμενα που θα συζητηθεί
στη Βουλή την Τετάρτη Τα γαλάζια
στελέχη συζήτησαν κατ αρχάς το
θέμα της Πολιτικής Δικονομίας όπου

□ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ
kkatsavou@e-typos.com

εξετάστηκαν όλες οι εναλλακτικές
καθώς όπως σημείωναν η κυβερνητική

πλειοψηφία δεν έχει ξεκαθαρίσει
ακόμη ποια πρόταση θα καταθέσει
στην Ολομέλεια

Εισήγηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού

Συμβουλίου έκανε για πρώτη
φορά μετά τον Ιανουάριο ο Νίκος
Δένδιας γεγονός που σηματοδοτεί
την πορεία που θα πάρουν οι εσωκομματικές

εξελίξεις στο τέλος της
εβδομάδας οπότε και αναμένεται να
συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή για
το θέμα της εκλογής νέου προέδρου
του κόμματος

Ο κ Δένδιας θα είναι και ο εισηγητής
κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια
την Τετάρτη ενώ υπενθυμίζεται

ότι είχε κρατήσει αποστάσεις από την
προηγούμενη ηγεσία της Ν Δ μη
δεχόμενος τις προτάσεις Σαμαρά να
συμμετέχει σε θέσεις στο κόμμα καθώς

διαφωνούσε σε αρκετά σημεία
με τη στρατηγική της τότε ηγετικής
ομάδας της Συγγρού

Ρυθμίσεις για αγρότες
Στο τραπέζι της συζήτησης παραμένουν

και οι ρυθμίσεις για τους αγρότες

καθώς όπως σημείωναν από τη

ΕΙΠΕ
♦ Πρότεινε Συνέδριο
φθινόπωρο Απέκλεισε
το ενδεχόμενο να
θέσει υποψηφιότητα
για την ηγεσία αν
η εκλογή γίνει στα
πρότυπα του 2009
και το άφησε ανοιχτό
εφόσον η διαδικασία
αλλάξει

Φ Τα μέτρα είναι
υφεσιακά και έχουν
την υπογραφή των
Τσίπρα και Καμμένου

Δεν διεκδίκησα ποτέ το περιβραχιόνιο μου άρεσε πάντα να είμαι π ψυχή τπς παράταξης γι αυτό και υπηρέτησα την
παράταξη με τον οποιονδήποτε αρχηγό τόνισε ο πρόεδρος της Ν.Δ στη συνέντευξη του στην ΕΡΤ

Ν Δ η κυβέρνηση απλώς μετέθεσε
την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου

για τις αρχές Αυγούστου Νωρίτερα

ο κ Μεϊμαράκης είχε συναντηθεί

με βουλευτές των αγροτικών
περιοχών ενώ ο πρώην βουλευτής
Πέλλας Δάνης Τζαμτζής παρέδωσε
στη σημερινή ηγεσία τις προτάσεις
που είχε καταρτίσει για τους αγρότες
για το αφορολόγητο τα τεκμήρια και
τα υπόλοιπα ζητήματα

Το μεσημέρι υπό τον πρόεδρο της
Ν Δ έγινε σύσκεψη στα γραφεία
της Συγγρού με τη συμμετοχή του
συντονιστή Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα της επικεφαλής Αγροτικού

Τομέα Φωτεινής Αραμπατζή
του τομεάρχπ Φορολογικής Πολιτικής

Απόστολου Βεσυρόπουλου
και των πρώην υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης Γεώργιου Καρασμάνπ
Αλέξανδρου Κοντού Ευάγγελου
Μπασιάκου Μάξιμου Χαρακό
πουλου Δημήτρη Κυριαζίδη και
στελέχη του κόμματος

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε
αμέσως μετά από τη Ν.Δ σημείωναν
ότι τα τελευταία χρόνια οι Ελληνες
αγρότες υπέστησαν σημαντικές περικοπές

συμβάλλοντας μέσω της μείωσης

του διαθέσιμου εισοδήματός
τους στην αναγκαία δημοσιονομική
προσαρμογή της χώρας ενώ υπενθύμιζαν

ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε

τρία πράγματα την κατάργηση τπς
υποχρέωσης τήρησης βιβλίων και
στοιχείων των αγροτών τη θέσπιση
του αφορολόγητου των αγροτών
μέχρι τις 1 2.000 ευρώ και την κατάργηση

του ΕΝΦΙΑ
Αντ αυτών τόνιζαν από τη Ν Δ η

κυβέρνηση νομοθέτησε την αύξηση
του κόστους παραγωγής την υπέρμετρη

αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών και για πρώτη φορά από
την ένταξη στην Ε Ε τη φορολόγη¬

ση των πάσης φύσεως αγροτικών
επιδοτήσεων και ενισχύσεων Στο
πλαίσιο αυτό τα γαλάζια στελέχη
καλούν την κυβέρνηση έστω και
την ύστατη ώρα να συνεκτιμήσει τις
επιβαρύνσεις που έχει ήδη επιβάλει
να συνειδητοποιήσει επιτέλους τη
σημασία του πρωτογενούς τομέα
για την ελληνική οικονομία και να
αναθεωρήσει πλήρως τη φορολογική

της πολιτική για τον αγροτικό
κόσμο

► ► ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ 15

Ισοδύναμα για στήριξη αγροτών
ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ τους για τις ρυθμίσεις αυτές έχουν εκφράσει

σύμφωνα με πληροφορίες στην ηγεσία της Ν Δ περίπου
1 5 βουλευτές με τα γαλάζια στελέχη να μιλούν για δικαιολογημένες

αντιδράσεις Στόχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι
να κατατεθεί ένα πακέτο ισοδύναμων μέτρων ώστε να υπάρξει
ελάφρυνση του αγροτικού κόσμου με άξονα την περιστολή δαπανών

και όχι την αύξηση των φόρων
Στη Ν.Δ μάλιστα εκτιμούν ότι τα μέτρα για την υπερφορολό

γηση των αγροτών είναι αποτέλεσμα της κακής διαπραγμάτευσης
της κυβέρνησης ώστε να τροφοδοτήσει και να ενθαρρύνει την
αύξηση του κομματικού κράτους που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ Δεν
μπορεί να δεχόμαστε τους νόμους Κατρούγκαλου και Κουρουμπλή
και να επιβαρύνονται οι αγρότες με τέτοια φορολόγηση από το
πρώτο ευρώ ελεγαν χαρακτηριστικά μελη της γαλάζιας Κοινο
βουλεστικής Ομάδας



2. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΤΑ 28 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 1

ΤΑΙΠΕΔ

Ποινική
δίωξη για
τα 28 ακίνητα
του Δημοσίου
Ο Δικαστική βόμβα στην

πώληση και επαναμίσθωση
κτιρίων για 20 χρόνια

• Μέλη του ΤΑΙΠΕΔ
κατηγορούνται για ζημία
ύψους 580 εκατ ευρώ

Πολιτικές προεκτάσεις αλλά
και φραγμούς σε μελλοντικές
ιδιωτικοποιήσεις βάζει η απόφαση

της εισαγγελέως διαφθοράς

Ελ Ράικσυ να ασκήσει
διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

για την υπόθεση του sale
and lease back των 28 ακινήτων

του Δημοσίου Εμπειρογνώμονες

και μέλη του ΤΑΙΠΕΔ

κατηγορούνται ότι με τις
πράξεις τους προκάλεσαν ζημία

στο ελληνικό δημόσιο τουλάχιστον

580 εκατ σελ 15

ΤΑΙΠΕΔ

Ποινικές διώξεις για κακούργημα σε βάρος
μελών του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση 28
ακινήτων του Δημοσίου σελ 15
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Συστάσεις στους τουρίστες
να έχουν μετρητά φάρμακα
Νέα επικαιροποιημένη ενημέρωση

προς τους Γερμανούς

τουρίστες που πρόκειται
να ταξιδέψουν στη χώρα

μας εξέδωσε χθες το υπουργείο

Εξωτερικών της Γερμανίας
Στην ενημέρωση γίνεται

αναφορά στο άνοιγμα
των τραπεζών με την υπενθύμιση

ότι για τις τραπεζικές
κάρτες που έχουν εκδοθεί „
από πιστωτικά ιδρύματα του
εξωτερικού δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί σε
ό,τι αφορά την ανάληψη χρημάτων Πάντως και σε
αυτή τη ενημέρωση παραμένει η σύσταση προς τους
Γερμανούς να έχουν αρκετά μετρητά μαζί τους εάν
πρόκειται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα Επίσης σημειώνεται

ότι υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόμενα
προβλήματα σε σχέση με τη διαθεσιμότητα κάποιων
εισαγόμενων φαρμάκων με το αιτιολογικό των καθυστερήσεων

στην παράδοσή τους λόγω της ισχύος
των μέτρων περιορισμού διακίνησης κεφαλαίων
Ετσι συνιστάται προς τους Γερμανούς να πάρουν
μαζί τα φάρμακα που γνωρίζουν ότι χρειάζονται



4. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ ΚΟΣΤΕΛΟ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΗΣΥΦΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 1

r Φάρμακα: Πιο φτηνά θα είναι από
σήμερα περισσότερα από 10.000 φάρμακα, 

λόγω μείωσης του ΦΠΑ από 6,5%
σε 6%. Στο μεταξύ, στις Βρυξέλλες μετέβη 

ο πρόεδρος της Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου Κωνσταντίνος
Λουράντος, όπου συναντήθηκε με τον
εκπρόσωπο της Κομισιόν στην τρόικα
Ντέκλαν Κοστέλο για το ιδιοκτησιακό
των φαρμακείων και τα ΜΗΣΥΦΑ. Σελ. 5

Συνάντηση Λουράντου - Κοστέλο για ιδιοκτησιακό φαρμακείων, ΜΗΣΥΦΑ
ΓηςΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Πιο φθηνά είναι από σήμερα τα
φάρμακα λόγω της μικρής μείωσης 

του συντελεστή ΦΠΑ.
Χθες το απόγευμα, δημοσιεύθηκε 

το «διορθωτικό δελτίο τιμών 

φαρμάκων ανθρώπινης
χρήσης», το οποίο περιλαμβάνει
τη μείωση του ΦΠΑ από 6,5%
στο 6% στις λιανικές τιμές φαρμάκων. 

Οι μειώσεις κυμαίνονται
από 1 λεπτό έως και πάνω από
100 ευρώ (στα πολύ ακριβά φάρμακα) 

και αφορούν 10.245 κωδικούς 

φαρμάκων που έχουν
λάβει άδεια κυκλοφορίας στη
χώρα μας.

Εν τω μεταξύ, διορία έως την
Παρασκευή για να καταθέσουν
και τις δικές τους προτάσεις, σε

σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

των φαρμακείων και τα
σημεία πώλησης των μη συν-
ταγογραφούμενων φαρμάκων,
έλαβαν οι φαρμακοποιοί από
την τρόικα.

Χθες, εκπρόσωποι του Πανελλήνιου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου,
με επικεφαλής τον πρόεδρό του
Κωνσταντίνο Λουράντο, μετέβησαν 

στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκαν 

με τον εκπρόσωπο
της Κομισιόν στην τρόικα, Ντέκλαν 

Κοστέλο, με στόχο να διερευνήσουν 

ποιες είναι οι προ-*
θέσεις των θεσμών, να ενημερώσουν 

για τις δικές τους Θέσεις
και, κυρίως, να αποτρέψουν μέτρα
που Θίγουν τον κλάδο τους.

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, 
από την πλευρά των θε-

Πιο φθηνά από
σήμερα περισσότερα
από 10.000 φάρμακα,
λόγω μείωσης ΦΠΑ
από 6,5% σε 6%.

σμών, υπήρξε διάθεση για συζήτηση 

επί των προτάσεων, ενώ
διευκρινίστηκαν και ορισμένες
παράμετροι σε σχέση με το
άνοιγμα του επαγγέλματος.
Οπως ανέφερε στην «Κ» ο κ.
Λουράντος, «είναι σημαντικό
που άνοιξε ένας δίαυλος επικοινωνίας», 

και πρόσθεσε ότι
«αποδείχθηκε πως όλα συζητιούνται, 

αρκεί να υπάρχουν καλές
προτάσεις και καλή προαίρεση».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους
φαρμακοποιούς, για τα μη συν-
ταγογραφούμενα φάρμακα η
πρόταση των θεσμών είναι να
τεθούν αυστηρές προϋποθέσεις
πώλησής τους σε σημεία εκτός
φαρμακείων, ενώ τσμέτρο δεν
προβλέπεται να αφορά όλα τα
ΜΗΣΥΦΑ, αλλά μία μόνο ομάδα
αυτών που εμπίπτουν στην «αυ-
τοθεραπεία», με τη διεθνή έννοια
του όρου. Υπενθυμίζεται ότι η
λίστα με τα μη συνταγογραφού-
μενα φάρμακα διευρύνεται διαρκώς 

τα τελευταία χρόνια, με
φάρμακα που δεν αποζημιώνονται 

από τον ΕΟΠΥΥ. Αναφορικά 

με το ιδιοκτησιακό, ο
κ. Κοστέλο φέρεται να τόνισε
ότι η είσοδος ιδιωτικών κεφαλαίων 

θα βοηθήσει στην ανά¬

πτυξη του κλάδου. Από την
πλευρά των φαρμακοποιών, επισημάνθηκε 

ότι τα ιδιωτικά αυτά
κεφάλαια Θα μπορούσαν να προέρχονται 

από φαρμακοποιούς
και όχι από οποιοδήποτε νομικό
ή φυσικό πρόσωπο.

Σε κάθε περίπτωση, συμφωνήθηκε 
οι φαρμακοποιοί να παραδώσουν 

έως την Παρασκευή τις
προτάσεις τους στον κ. Κοστέλο,
με δεδομένο ότι σε δύο εβδομάδες
θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί τα
μέτρα για την απελευθέρωση της
αγοράς. Σήμερα το απόγευμα, ο
πρόεδρος του ΠΦΣ αναμένεται
να συναντηθεί με τον υπουργό
Υγείας, Παναγιώτη Κουρουμπλή,
προκειμένου να τον ενημερώσει
για τη χθεσινή συνάντηση και τα
αποτελέσματάτης.
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ιστότοπος πωλεί παράνομα φάρμακα
Σοβαρότατη περίπτωση παράνομου ηλεκτρονικού φαρμακείου

το οποίο προωθεί ακόμα και φάρμακα που έχουν απαγορευθεί

παγκοσμίως φέρνει στο φως καταγγελία του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τον ΕΟΦ Ο ιστό
τοπος μέσω του οποίου πωλούνται παρανόμως φάρμακα είναι

στα ελληνικά διαφημίζει τη δυνατότητα αγοράς φαρμάκων
σε μεγάλη ποσότητα χωρίς συνταγή ενώ η δομή του και

τα διαφημιστικά μηνύματα παραπέμπουν σε νόμιμη επιχείρηση

φαρμακείου Τα φάρμακα αναγράφονται με τη δραστική
τους ουσία και δεν υπάρχει ουδεμία πληροφορία για την

προέλευση και τα εργοστάσια παραγωγής τους Ο ΠΦΣ είχε
καταγγείλει από τα τέλη Μαΐου στον ΕΟΦ την ύπαρξη της
σελίδας ωστόσο όπως αναφέρεται στη νέα καταγγελία έως
και χθες ο ιστότοπος όχι μόνο συνεχίζει να λειτουργεί αλλά
έχει αποκτήσει και άλλη μία ηλεκτρονική διεύθυνση που
παραπέμπει σε αυτόν
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ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Στροφή στην πρωτοβάθμια φροντίδα
Να δοθεί προσανατολισμός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 

στο πλαίσιο των σπουδών των πανεπιστημιακών σχολών
Επιστημών Υγείας της χώρας μας, θα ζητήσει σήμερα ο
υπουργός Υγείας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, από τους καθ'
ύλην αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, σε ευρεία σύσκεψη που
θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Υγείας, με εκπροσώπους
από τον χώρο των Επιστημών Υγείας, παρουσία των υπουργών
Υγείας, Κ. Κουρουμπλή, και Παιδείας, Αριστείδη Μπαλτά, θα
συζητηθούν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν το προπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών των σχολών, τη συμμετοχή των
σχολών σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας με την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού,
καθώς και αλλαγές στον τρόπο λήψης της ειδικότητας των γιατρών 

που θα προωθηθούν με τη μορφή νομοσχεδίου.
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ΤΑΙΠΕΔ

Διώξεις
μελώνγια
μη επωφελή
αξιοποίηση
28 ακινήτων
Εισαγγελικό πόρισμα
για ζημιά του Δημοσίου
ύψους 580 εκατ ευρω

Σε βαθμό κακουργήματος
διώκονται τρία μέλη του διοικητικού

συμβουλίου του Ταμείου

Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου ΤΑΙΠΕΔ

καθώς και τα μέλη του
Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων
του εν λόγω Ταμει'συ Οκτώβριος
201 3 για την υπόθεση των καταγγελιών

περί μη επωφελούς
αξιοποίησης 28 ακινήτων

Επειτα από την ολοκλήρωση
της προκαταρκτικής εξέτασης

n οποία διενεργήθηκε από
τους εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς

Ιωάννη Σέβη και Αγγελική

Τριαντάφυλλου ασκήθηκε

σχετική ποινική δίωξη
από την εισαγγελέα Διαφθοράς
Ελένη Ράικου

Της προκαταρκτικής εξέτασης

είχε προηγηθεί μηνυτήρια
αναφορά την οποία είχαν υπο¬

βάλει δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού

Συλλόγου Πειραιά
προκειμένου να διερευνηθεί
εάν n αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ

28 ακινήτων του Δημοσίου
μέσω πώλησης και επανα

μίσθωσης ήταν επωφελής
Ειδικότερα o φάκελος της

δικογραφίας αφορά 28 ακίνητα
Πέντε κτήρια των υπουργείων

Πολιτισμού Εσωτερικών
Δικαιοσύνης Υγείας και Παιδείας

13 κτήρια ΔΟΥκαι πέντε
κτήρια της Αστυνομίας τα οποία
μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ με
σκοπό την πώληση και λειτουργική

μίσθωση τους sale
and lease back για 20 χρόνια

Σύμφωνα με τους εισαγγελικούς

λειτουργούς n συγκεκριμένη

διαδικασία αποδείχτηκε

ασύμφορη και επαπει
λούνταν ζημιά του ελληνικού
Δημοσίου ανερχόμενη σε τουλάχιστον

580 εκατ ευρώ
ISID-9605828J
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Τα 28 ακίνητα που
μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ
και αποτέλεσαν μέροβ ms
εισαγγελικά έρευναβ
Μετά τη σύσταση του ΤΑΙΠΕΔ, τον Ιούλιο
του 201 1 , με διαδοχικέβ αηοφάσειβ ms
Διυπουργικήβ EniTponns Αναδιαρθρώσεων και
Αποκρατικοποιήσεων μεταβιβάστηκαν στο Ταμείο
τα ακόλουθα 28 ακίνητα που ομαδοποιήθηκαν
σε δύο χαρτοφυλάκια.

Φάκελθ€ ΤΑΙΠΕΔ
Ποινική δίωξη καιά μελών ίων προηγούμενων
διοικήσεων και ίου Συμβουλίου
Εμπειρογνωμόνων ιου Ταμείου από
raus εισαγγελεί5 κατά ins AiacpGopas για
m διαχείριση 28 ακινήιων σε πμέ5 ευκαιρία$

Το μεγάλο
ξεπούλημα

ΤΗΣ ΜΙΝΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Μαύρη 
τρύπα τουλάχιστον

580 εκατ. ευρώ στη διαχείριση 

28 ακινήτων από το
ΤΑΙΠΕΔ εντόπισαν οι εισαγγελείς
κατά της Διαφθοράς, που έκαναν
φύλλο και φτερό τις συμβάσεις
μεταβίβασης των ακινήτων του
Δημοσίου.

Ο φάκελος ΤΑΙΠΕΔ άνοιξε με
εντολή της εισαγγελέως κατά της
Διαφθοράς Ελένης Ράικου ύστερα 

από μηνυτήριο αναφορά που
υπέβαλαν δικηγόροι του Πειραιά.
Η έρευνα που ακολούθησε έφερε
στο φως μία σειρά από πράξεις
και παραλείψεις των μελών των
προηγούμενων διοικήσεων και
του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων
του Ταμείου, που τους φέρνουν
αντιμέτωπους με τη Δικαιοσύνη
για κακουργήματα σε συνδυασμό
μάλιστα με τις επιβαρυντικές διατάξεις 

του Νόμου 1608/1950 περί
καταχραστών του Δημοσίου.

Η άσκηση της ποινικής δίωξης
που αποκαλύπτει ακόμα μία υπόθεση 

διαφθοράς, έχει και πολιτικές 

προεκτάσεις, ενώ όλα όσα

περιγράφονται στο 200 σελίδων
εισαγγελικό πόρισμα φέρεται να
έχουν διαπραχθεί εν μέσω της δημοσιονομικής 

κρίσης.
Ο απολογισμός της έρευνας που

διενήργησαν οι επίκουροι εισαγγελείς 
κατά της Διαφθοράς Ιωάννης

Σέβης και Αγγελική Τριανταφύλλου
είναι δΰο κακουργήματα, ενώ ο περαιτέρω 

έλεγχος της υπόθεσης
ανατέθηκε στον ανακριτή κατά της
Διαφθοράς Κωνσταντίνο Σαργιώτη,
ο οποίος θα καλέσει σε απολογία
όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η ΔΙΩΞΗ. Ειδικότερα, μετά το τέλος 

της προκαταρκτικής εξέτασης
ασκήθηκε ποινική δίωξη:
■	Για απιστία στην υπηρεσία κατά
συναυτουργία υπό την επιβαρυντική 

περίσταση του νόμου περί
καταχραστών του Δημοσίου. Ποινικά 

υπόλογοι για το κακούργημα
αυτό είναι τα μέλη του Συμβουλίου
Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ.
■	Για υπεξαίρεση αντικειμένου
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επίσης
σε συνδυασμό με τον νόμο περί
καταχραστών του Δημοσίου. Για το
αδίκημα αυτό θα κληθούν να δώ-

Ιο ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
1.	Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισπκήε
Ανάπτυξηβ, Λεωφόροβ θηΒών, Ρέντηβ

2.	Γενική Γραμματεία Πληροφορικών
Συστημάτων, Μοσχάτο
3.	Αρχηγείο Αοτυνομίαβ, θεσσαλονίκη
4.	Διεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών ms ΕΛ.ΑΣ., Αθήνα
5.	Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδοβ, Πειραιάβ
6.	Γενική Γραμματεία Τύπου, Καλλιθέα
7.	Υπουργείο Εσωτερικών, Βασ. Σόφιας 15, Αθήνα
8.	Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα
9.	ΔΟΥ Σταυρούποληβ, θεσσαλονίκη
10.	ΔΟΥ Αλεξανδρούποληβ
11 .	ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων
12.	ΔΟΥ Παλλήνηβ

13.	ΔΟΥ Γλυφάδαε
14.	ΔΟΥ Κηφισιάβ

σουν εξηγήσεις στον ανακριτή τρία
πρώην μέλη του ΔΣ του Ταμείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση
τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ταμείου εκ προοιμίου δεν έχουν
καμία ποινική ή αστική ευθύνη για
πράξεις ή παραλείψεις τους, που
έγιναν στο πλαίσιο της άσκησης
των καθηκόντων τους και έχουν
θετική γνωμοδότηση του Επιστημονικού 

Συμβουλίου και την έγκριση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ. Ωστόσο,
η ομπρέλα του νόμου δεν ανοίγει
για τα μέλη του ΔΣ σχετικά με το

580 εκατ. ευρώ
χάθηκαν για
ro Δημόσιο από
ιην πώληση
ή επαναμίσθωση
28 ακινήιων
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Ξέχασαν να εκπμήσουν ιην αξία ms yns
Ψάχνονταβ Tis επίμαχεβ συμβάσειβ και tous ôpous των συμβάσεων οι εισαγγελικοί λειτουργοίΒΗ διαπίστωσαν μια σειρά από φάουλ των εμπειρογνωμώνων με ποινική κατά την εκτίμηοή tous
προέκταση Μεταξύ άλλων εντόπισαν ότι σε ορισμένα κτίρια δεν εκτιμήθηκε η αξία γηε σε περιπτώσειε
που απέμενε ουντελεστήε δόμησηε ενώ σε άλλεε περιπτωσειε εντόπιοαν επαχθείβ μισθωτικουε ôpous

2ο ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
1 ΕΛ.ΑΣ Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικήβ

2 Υπουργείο Παιδείαβ και θρησκευμάτων Μαρούσι
3 Υπουργείο Υγείαβ και Κοινωνικήε
Αλληλεγγύηβ Μαρούσι
4 Τμήμα Αλλοδαπών Πέτρου Ράλλη

5 Υπουργείο Δικαιοσύνηβ Μεσογείων
6 Γενικό Χημείο του Kpdrous Αθήναβ

7 ΔΟΥ Ξάνθηβ και Χημείο Ξάνθηε

8 ΔΟΥ Αθηνών Αναξαγόρα 6-8 Αθήνα
9 ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών

10 ΔΟΥ Β Κορίνθου
11 ΔΟΥ Β Χαλκίδαβ

12 Αρχηγείο Αστυνομία Σερρών
13 ΔΟΥ Ιθ Αθηνών

14 ΔΟΥ Χολαργού

Bapus ο λογαριασμό
για το ελληνικό Δημόσιο
Η ζημία του Δημοσίου συνίσταται
στα ακόλουθα

6,6
εκατομμύρια ευρω είναι το ποσο
που προκύπτει από τα μισθώματα τα
οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει
το ελληνικό Δημόσιο μέχρι τον
Ιούνιο του 2015 για τη μίσθωση
κενών εν όλω ή εν μέρει κτιρίων
δηλαδή για το κτίριο των Παλαιών
Καπναποθηκών Κεράνη και το κτίριο
του υπουργείου Υγείαβ

420
εκατομμύρια ευρώ περίπου είναι
το ποσό σε ονομαστικέε αξίεε
που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί στο
τέλοε ms μισθωτικήε διάρκειαβ
για την επαναγορά των ακινήτων
ή για την αγορά άλλων ανάλογων
απαραίτητων για τη στέγαση των
υπηρεσιών του Δημοσίου

αδίκημα της υπεξαίρεσης που αφορά
τους τόκους που εισπράχθηκαν

από τα τιμήματα τα οποία κατά τη
δίωξη παρακρατήθηκαν και δεν
αποδόθηκαν άμεσα στον Ειδικό
Λογαριασμό του Δημοσίου Διά της
μεθόδου αυτής φέρεται ότι παρέμειναν

εκτός του λογαριασμού τόκοι
που συνολικά για δύο δικογραφίες
ανέρχονται σε περισσότερα από
450.000 ευρώ

Οσον αφορά την αξιόποινη πράξη
της υπεξαίρεσης προέκυψε από
την εισαγγελική έρευνα ότι οι πρόεδρος

διευθύνων σύμβουλος και
εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙ
ΠΕΔ ενώ όφειλαν αμέσως μετά την

ολοκλήρωση της διαδικασίας και
την είσπραξη του τιμήματος και το
αργότερο εντός δέκα ημερών από
την καταβολή του να πιστώσουν
αυτό στον ειδικό λογαριασμό του
ελληνικού Δημοσίου εντούτοις δεν
απέδωσαν τους τόκους Την ίδια
τακτική φέρεται να ακολούθησαν
και ως προς τη μη απόδοση των
τόκων ύψους 361.000 ευρώ που
αναλογούσαν στην είσπραξη του
τιμήματος από την εκμετάλλευση
του Golden Hall

TO PROJECT ΤΩΝ 28 ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ιδιαίτερο κεφάλαιο της εισαγγελικής
έρευνας αποτέλεσε ο τρόπος δια¬

χείρισης των 28 ακινήτων τα οποία
ομαδοποιήθηκαν σε δύο χαρτοφυλάκια

Το πρωτόγνωρο για τα ελληνικά
χρονικά project προετοιμάστηκε από
Ομάδα Εργου του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία

με χρηματοοικονομικούς
συμβούλους και υποστηρίχθηκε
από πλήθος τεχνικών και νομικών
συμβούλων

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον
Μάιο του 2014 ύστερα από ομόφωνη
θετική εισήγηση του Συμβουλίου
Εμπειρογνωμόνων και απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΤΑΙΠΕΔ

Για την υπόθεση καταρτίστηκαν
δύο συμβάσεις πώλησης και 28 συμ¬

βάσεις επαναμίσθωσης για 20 χρόνια
για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου

μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας

και των δύο αναδόχων Το
συνολικό τίμημα ανήλθε σε 261 310
εκατ ευρώ από το οποίο αφού αφαιρέθηκαν

τα λειτουργικά έξοδα οι
διοικητικές δαπάνες του Ταμείου και
οι αμοιβές τρίτων καταβλήθηκε στον
Ειδικό Λογαριασμό του Δημοσίου
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου
χρέους το ποσό των 254.061 εκατ
ευρώ Το Δημόσιο από την πλευρά
του ανέλαβε την υποχρέωση να πληρώνει

ετησίως μισθώματα ανερχόμενα
για το πρώτο έτος στο ποσό των

25.589 εκατ ευρώ Σύμφωνα με το

πόρισμα των εισαγγελέων τα μέλη
του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων
του Ταμείου μπορούσαν λόγω των
ιδιαίτερων ικανοτήτων τους να εισηγηθούν

την τροποποίηση των όρων
των επίμαχων συναλλαγών ώστε η
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
να ήταν κατάλληλη και συμφέρουσα
για το Δημόσιο Αντί γι αυτό κατά
τη δίωξη πάντα οι εμπειρογνώμονες

γνωμοδότησαν θετικά προς το
Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με
τη διαδικασία ενώ ο δρόμος που
ακολουθήθηκε ήταν ασύμφορος για
το Δημόσιο και φέρεται να επέφερε
ζημία που διαμορφώνεται σε τουλάχιστον

580 εκατ ευρώ
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ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Σιο ψυγείο
5.500 αιιήμαια
για εισαγωγέ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Τουλάχιστον
5.500 αιτήματα επιχειρήσεων

για αποστολή εμβασμάτων στο
εξωτερικό που αφορούν εισαγωγές

πρώτων υλών και εμπορευμάτων βρίσκονται
σε εκκρεμότητα χωρίς ακόμη να έχουν πάρει
απάντηση Αυτό τονίζει στα ΝΕΑ ο Γιάννης
Παπαγεωργάκης επικεφαλής του Συνδέσμου
Εμπορικών Αντιπροσώπων Αθήνας

Αποκομμένοι από το εξωτερικό καθώς τα
σύνορα συνεχίζουν να παραμένουν κλειστά

για τους εισαγωγείς αφού και στην τελευταία
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν υπάρχει

πρόνοια για τα εμβάσματα οι επιχειρηματίες
στέλνουν καθημερινά και νέα αιτήματα προς

την αρμόδια Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών
Συναλλαγών του Γενικού Λογιστηρίου

Απαντήσεις όμως δεν παίρνουν Η ευθύνη
για τις καθυστερήσεις οφείλεται σύμφωνα με
τους ίδιους είτε στις ίδιες τις τράπεζες που
κάνουν ημέρες να αποστείλουν τα αιτήματα
στην Επιτροπή είτε στον τεράστιο όγκο τους
και την υπερσυσσώρευση που πρέπει να διαχειρισθούν

τα 17 μέλη της
Αλλοι πάλι φοβούνται ότι οι τράπεζες

παίζουν καθυστερήσεις προκειμένου να
μη φεύγουν κεφάλαια στο εξωτερικό ώσπου
να αποκατασταθεί η ρευστότητα

To τίμημα ωστόσο είναι βαρύ Οπως λέει
ο I Παπαγεωργάκης κάθε ημέρα που περνά
αυξάνονται οι ελλείψεις σε βασικά εισαγόμενα
είδη που αφορούν από μηχανολογικό εξοπλισμό

μέχρι πρώτες ύλες για τη ζαχαροπλαστική
καθώς η Ελλάδα είναι μια καθαρά εισαγωγική

χώρα σε ζάχαρη Εκτός των παραπάνω
ελλείψεις καταγράφονται σε ανταλλακτικά
αυτοκινήτων μηχανολογικό εξοπλισμό για
νοσοκομεία ιδρύματα ξενοδοχεία π.χ μοτέρ
γεννήτριες και εξειδικευμένα ιατρικά μηχανήματα

καθώς και σε πρώτες ύλες συσκευασίας
για πολλούς κλάδους όπως τρόφιμα
Την κατάσταση επιδεινώνει και το γεγονός
ότι στην τελευταία ΠΝΠ δεν υπάρχει καμία
πρόνοια σχετικά με τη ρευστοποίηση των
χιλιάδων επιταγών που κατέχουν οι επιχειρηματίες

ώστε να μπορέσουν να πάρουν
στα χέρια τους μετρητά Μάλιστα εξαιτίας
της ασφυξίας που υπάρχει στη ρευστότητα
έχουν κάνει την εμφάνισή τους και κρούσματα
μαύρης αγοράς Επιτήδειοι προσφέρονται να
προμηθεύσουν επιχειρήσεις με πρώτες ύλες
με καπέλο της τάξης του 30%-40

ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΖΙΡΟ Την ίδια ώρα μελέτη
της εταιρείας Endeavor Greece που έγινε σε
300 επνχειρήσεις το διάστημα 13-17 Ιουλίου
δείχνει σημαντική μείωση του τζίρου στο 69
των επιχειρήσεων ενώ το 23 δηλώνει ότι
σχεδιάζει μεταφορά έδρας στο εξωτερικό Ενα
11 έχει παγώσει κάθε δραστηριότητα λόγω
ελλείψεων πρώτων υλών Από την πλευρά
του ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θ Φέσσας ανέφερε
στο Bloomberg ότι η πτώση του τζίρου των
επιχειρήσεων μετά τα capital controls έχει
φθάσει και το 80
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