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Αλλάζουν οι όροι οδήγησης
για τους άνω των 74 ετών
Αλλαγές ξανά στο πολύπαθο
θέμα των διπλωμάτων οδήγησης
σχεδιάζει το υπουργείο Μεταφορών, καθώς σε μία προσπάθεια να
λυθεί το ζήτημα των καθυστερήσεων που έχει παρουσιαστεί τον τελευταίο καιρό
θα επανέλθει για τουλάχιστον έξι μήνες το
παλαιό καθεστώς έκδοσης διπλωμάτων, ενώ
αλλαγές έρχονται και για τους 74χρονους. Οι
γιατροί λοιπόν και όχι οι εξεταστές του υπουργοί
Μεταφορών θα είναι αυτοί που θα αποφασίζουν
για την ικανότητα των οδηγών στην ηλικία των 74
ετών και θα τους δίνουν ή όχι τη δυνατότητα να
καθίσουν ξανά πίσω από το τιμόνι. Οσοι
συμπληρώνουν το 74ο έτος δεν θα πρέπει να
απευθυνθούν στους εξεταστές διπλωμάτων
οδήγησης του υπουργείου Μεταφορών, όπως
ίσχυε έως τώρα, ούτε όμως να περιμένουν με τις
ώρες στην αναμονή και τις ουρές στο υπουργείο
για να ανανεώσουν το δίπλωμά τους. Σύμφωνα
με το σχεδιασμό του υπουργείου Μεταφορών η
αρμοδιότητα πλέον θα δοθεί στους γιατρούς, οι
οποίοι θα αποφαίνονται εάν ο υποψήφιος
(74χρονος) είναι κατάλληλος για να καθίσει πίσω
από το τιμόνι και να οδηγήσει.

Από Σεπτέμβριο
δεν θα έχουμε καθόλου
capital control
Η επιτυχής έξοδος της χώρας την
περασμένη εβδομάδα στις
αγορές, η αύξηση των καταθέσεων που επέστρεψαν στα επίπεδα
του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΤτΕ, η απεξάρτηση των τραπεζών από τον
δανεισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η
αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών
ομολόγων, αλλά και η μείωση του πολιτικού
κινδύνου με την ανάδειξη σταθερής κυβέρνησης,
με ορίζοντα τετραετίας, βελτιώνουν τις συνθήκες
ρευστότητας και φαίνεται να επιτρέπουν στον
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να εισηγηθεί
για την πλήρη άρση των περιορισμών στην
κίνηση κεφαλαίων (Capital Controls). Σύμφωνα
με όλες τις ενδείξεις η πλήρης άρση των capital
controls δρομολογείται για τις αρχές του
φθινοπώρου και συγκεκριμένα στα τέλη
Σεπτεμβρίου. Όταν ληφθεί η απόφαση αυτή και
εφαρμοστεί η πλήρης άρση των κεφαλαιακών
ελέγχων, θα αυξηθεί σταδιακά η ρευστότητα
στην αγορά, θα είναι δυνατή η αποστολή
εμβασμάτων στο εξωτερικό, οι αγορές σε ξένα
ηλεκτρονικά καταστήματα χωρίς κανένα όριο, η
πραγματοποίηση επενδύσεων εκτός Ελλάδος και
θα μειωθεί το κόστος αλλά και η γραφειοκρατική
διαδικασία στην οποία υποβάλλονταν οι
ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να
πραγματοποιήσουν εισαγωγές προϊόντων ή
πρώτων υλών.

Κ. Μητσοτάκης

Ψηφιακός χάρτης

Την εκπόνηση ενός «δεκαετούς σχεδίου για
τον τουρισμό του μέλλοντος» εντός του επόμενου εξαμήνου σε συνεργασία με τους φορείς
του κλάδου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του κατά
την επίσκεψή του στο υπουργείο Τουρισμού.
➞ σελ. 2

ΕΚΤ

Με ένα «κλικ» ή το πάτημα ενός πλήκτρου,
θα μπορούν οι επενδυτές και οι πολίτες να
γνωρίζουν για το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις,
για να φτιάξουν αυτό που τους ενδιαφέρει σε
οποιοδήποτε σημείο της χώρας, χωρίς να πάνε
σε καμία υπηρεσία.
σελ. 3

Σινιάλο για ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων
έστειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η
οποία διατήρησε τα επιτόκια στα τρέχοντα
μηδενικά επίπεδα στη χθεσινή συνεδρίαση.

➞ σελ. 8

➞

Εφιαλτικές στιγμές για τους φορολογούμενους

Τρία δισ. θα πληρώσουμε
εντός του Ιουλίου
Ε

φιαλτικές στιγμές μέσα στο περίεργο φετινό θέρος θα ζήσουν
οι Ελληνες φορολογούμενοι.
Καλούνται με τα μέτρα που έχουν
επιβληθεί από τους Γερμανούς, την
Ε.Ε. και το ΔΝΤ και έχουν αποδεχθεί
οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις,
να πληρώσουμε δια παντός τρόπου,
διότι οι κατασχέσεις θα συνεχιστούν
επιθετικότερες και πιο σκληρές.
Συγκεκριμένα, ο εφιάλτης στο δρόμο
των φόρων επιστρέφει την ερχόμενη
εβδομάδα, καθώς ο Ιούλιος κλείνει με
ένα λογαριασμό σχεδόν 3 δισ. ευρώ
για περίπου 3 εκατ φορολογούμενους.
Τη Δευτέρα 29 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων και μετά από δυο ημέρες,
την Τετάρτη 31η Ιουλίου, θα πρέπει να
πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου
εισοδήματος.
Από τις 5.574.500 δηλώσεις που έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο
6,2 εκατ. προκύπτει ότι ένας στους
τρεις πληρώνει φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το 2018, ο οποίος
κατά μέσο όρο αγγίζει τα 1.000 ευρώ.
Οσον αφορά στους περίπου 600.000
φορολογούμενους που δεν έχουν
υποβάλει ακόμα τη δήλωσή τους θα
πρέπει να σπεύσουν να το πράξουν
μέχρι τη Δευτέρα γιατί τους περιμένει
πρόστιμο από 100 έως 500 ευρώ λόγω
εκπρόθεσμης υποβολής.
Μαζί με την πρώτη δόση του φόρου
εισοδήματος, πάνω από 1 εκατ. επιτη-

δευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι την
τελευταία ημέρα του Ιουλίου το ΦΠΑ
για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Θα
είναι το πρώτο μεγάλο κρας τεστ για
τα έσοδα του προϋπολογισμού καθώς
στις εισπράξεις του ΦΠΑ θα αποτυπωθεί η μείωση των συντελεστών στην
εστίαση και τα τυποποιημένα τρόφιμα
που ισχύει από τις 20 Μαίου.
Ο Γολγοθάς των φόρων ξεκινάει την
επόμενη εβδομάδα για τα νοικοκυριά τα οποία μέχρι και τον Ιανουάριο
του 2020 θα είναι κάθε μήνα με το

χέρι στην τσέπη για να εξοφλούν τα
ραβασάκια που θα έρχονται το ένα
μετά το άλλο.
Μετά την λυπητερή του φόρου εισοδήματος, στα τέλη Αυγούστου οι
ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ το οποίο θα είναι
φέτος ελαφρύτερο κατά 10% έως 30%.
Η νέα διάταξη με τις μειώσεις στο
φετινό ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνεται στο
πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της
κυβέρνησης που κατατίθεται αύριο
στη Βουλή.
Από την ερχόμενη Τετάρτη μέχρι και

τον Ιανουάριο του 2020 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν πάνω
από 6 δισ. ευρώ για:
1. Φόρο εισοδήματος: Στα εκκαθαριστικά ενσωματώνονται όχι ένας
άλλα μέχρι και πέντε διαφορετικοί
φόροι: ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, το τέλος
επιτηδεύματος, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η προκαταβολή φόρου.
Ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε
τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη
μέχρι 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι τις
30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως τις
29 Νοεμβρίου.
Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να σπάσουν σε περισσότερες
δόσεις την πληρωμή του φόρου είτε
χρησιμοποιώντας την πιστωτική
τους κάρτα σε 12 άτοκες δόσεις είτε
με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων
της εφορίας στην οποία το υπουργείο
Οικονομικών ετοιμάζει αλλαγές.
2. ΕΝΦΙΑ ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Ο φόρος που θα δουν στα εκκαθαριστικά
σημειώματα οι ιδιοκτήτες ακινήτων
θα είναι μειωμένος κατά 22% μεσοσταθμικά ή κατά 465 εκατ. ευρώ σε
σχέση με πέρυσι.
Και ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί
σε πέντε ίσες μηνιαίες δόσεις εκ των
οποίων η πρώτη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία τον Ιανουάριο του 2020.
3. Τέλη κυκλοφορίας του 2020 συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
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Βρούτσης: Τραγική η
κατάσταση στον ΕΦΚΑ
Η ρύθμιση των 120 δόσεων ενισχύεται
και διευρύνεται και θα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει το κράτος στον
πολίτη την όποια δεν πρέπει να χάσει,
δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης. Διευκρίνισε πως η ρύθμιση
των 120 δόσεων μειώνει τα πρόστιμα
του παρελθόντος μέχρι και 100% και
τόνισε πως δέσμευση της κυβέρνησης
είναι η μείωση των εισφορών που θα
αντιμετωπίσει όπως επίσης και θέματα
παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.
Εξήγησε πως η ρύθμιση θα έχει αφετηρία το 2020 και βάθος τετραετίας και
επανέλαβε ότι μια από τις μεγάλες παθογένειες του ελληνικού κράτους είναι
η έκδοση των συντάξεων που επιδεινώθηκε με τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ.
Επιπλέον σημείωσε ότι με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και του ΕΦΚΑ η κατάσταση είναι τραγική. «Εκκρεμούν 324.000
συντάξεις κύριες και εφάπαξ και αν
προστεθούν οι 140.000 καταγεγραμμένες υποθέσεις του γενικού λογιστηρίου, οι εκκρεμείς συντάξεις φτάνουν
τις 464.000» τόνισε ο κ. Βρούτσης. Ο
υπουργός Εργασίας έκανε γνωστό ότι
ένα μεγάλο κομμάτι των εκκρεμών συντάξεων θα βγει ψηφιακά, ενώ οι νέες
συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2020
μπαίνουν στη διαδικασία της ψηφιοποίησης. Ανέφερε τέλος ότι το επίδομα
γέννησης θα έρθει άμεσα και θα αφορά
όλες τις γεννήσεις. Πρόσθεσε πως για
να έρθει το επίδομα το 2020 θα πρέπει
να νομοθετήσουμε τώρα.

EΥΔΑΠ:
Τι ψάχνουν Αμερικανοί
στο ελληνικό νερό

Κ. Μητσοτάκης:

Δεκαετές στρατηγικό
πλάνο για τον τουρισμό

Τ

ην εκπόνηση ενός «δεκαετούς σχεδίου για τον τουρισμό του μέλλοντος» εντός
του επόμενου εξαμήνου σε συνεργασία με τους φορείς του κλάδου, ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στο
υπουργείο Τουρισμού.
«Ο τουρισμός είναι ο μεγαλύτερος κλάδος της χώρας,
ένας κλάδος στον οποίο η Ελλάδα διαθέτει αναξιοποίητα
συγκριτικά πλεονεκτήματα» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Όπως σημείωσε, το νέο σχέδιο για τον τουρισμό θα δίνει
έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στην καινοτομία και
στη βιωσιμότητα.
«Δεν νοείται σήμερα τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα, το
οποίο να μη βάζει την προστασία του περιβάλλοντος σε
απόλυτη πρώτη προτεραιότητα» τόνισε.
Υπογράμμισε επιπλέον ότι η κυβέρνηση επιθυμεί και «τη
συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος είναι αυτός

Θέση στην ΕΥΔΑΠ έλαβε την Τετάρτη
αμερικανικό Fund απο τη Νέα Υόρκη,
ύστερα από την απόκτηση πακέτου
μετοχών, σύμφωνα με πληροφορίες του
newmoney.gr. Η θέση είναι μικρή σχετικά,
(100.000 μετοχές) αλλά έρχεται ύστερα
από το έντονο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν ευρωπαϊκά funds να αποκτήσουν
μετοχές το τελευταίο διάστημα.
Η ΕΥΔΑΠ εξαιτίας και του ευαίσθητου
αντικείμενου της, βρίσκεται στο “κάτω”
μέρος της λίστας ιδιωτικοποιήσεων,
καθώς το ΤΑΙΠΕΔ πρόκειται να πωλήσει
11,33% των μετοχών που κατέχει, όχι στο
άμεσο χρονικό διάστημα Υπενθυμίζεται
ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 50,1%
των μετοχών, ο Αμερικανός επενδυτής
John Paulson το 9,99%, ενω θέσεις κατέχουν Έλληνες θεσμικοί επενδυτές, αλλά
κι ένας Έλληνας ιδιώτης επενδυτής.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
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που κράτησε όρθιο τον ελληνικό τουρισμό τα χρόνια της
κρίσης». Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως το υπουργείο
Τουρισμού «είναι εκ των πραγμάτων ένα υπουργείο οριζόντιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να συνεργάζεται με πολλά
άλλα υπουργεία για να μπορεί να υλοποιεί σημαντικές
στρατηγικές δράσεις».
«Δική μας δουλειά, είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν
επιτέλους στη χώρα μας πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ
ως σήμερα, γι’ αυτό θέτουμε ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα,
ξεκάθαρους στόχους και περιμένουμε από τα αρμόδια
υπουργεία να τους υλοποιήσουν » είπε.

Συνάντηση
Μητσοτάκη-Λάτση στο
Μαξίμου για το Ελληνικό

Η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό είναι
ένα από τα ζητήματα που θέλει διακαώς η
κυβέρνηση να ξεκινήσει και όπως φαίνεται
προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται, αφού
σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση
στις 12:30 με τον Σπύρο Λάτση το μεσημέρι
στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη συνάντηση αναμένεται να είναι και άλλοι
παράγοντες που συνδέονται με την επένδυση
στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.
Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις για το θέμα
του Ελληνικού με στελέχη του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενώ πτυχές του,
συζητήθηκαν σήμερα και κατά την επίσκεψη
του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Υπουργείο Τουρισμού.
Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι το ζήτημα του Ελληνικού να προχωρήσει εντός του
2019. «Η επένδυση στο Ελληνικό είναι ένα
μεγάλο στοίχημα. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος
του χρόνου θα έχουν μπει οι μπουλντόζες.
Αυτός είναι ο στόχος μου. Κινούμαστε με
μεγάλη ταχύτητα. Εχουμε εντολή από τον
πρωθυπουργό να παρεμβαίνουμε σε όλα τα
επίπεδα της διοικήσεως για να πάμε γρηγορότερα» είχε τονίσει πρόσφατα σε δηλώσεις
του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αδωνις Γεωργιάδης.
Μάλιστα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Στέλιος Πέτσας αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων αναφέρθηκε
στην επιτάχυνση των διαδικασιών στο Ελληνικό ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες από
την Lamda Development, τονίζοντας πως
η έκδοση των τριών Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων θα γίνει έως τις 10 Αυγούστου.

Σήμα Mοσκοβισί για νέα εποχή: Καταργείται
η θέση του Κoστέλο στην Αθήνα

DW: Ακόμα και από τη Βαϊμάρη θα έρχονται
οι Γερμανοί στην Ελλάδα για διακοπές

Την κατάργηση του επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Ελλάδα που κατείχε τα τελευταία χρόνια ο Ντέκλαν Κοστέλο προαναγγέλλει
μέσω συνέντευξής του ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί,
υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ισχυρό σήμα ότι η Ελλάδα αφήνει
για τα καλά την εποχή των προγραμμάτων και προχωρά προς την κατεύθυνση της
"κανονικής δημοσιονομικής εποπτείας".
"Θα καταργήσουμε τη θέση του επικεφαλής της αποστολής της Επιτροπής
στην Ελλάδα. Πρόκειται για σημαντική αλλαγή. Ύστερα από περισσότερα από
οκτώ χρόνια σε πρόγραμμα είναι θετικό ότι η θέση αυτή δεν χρειάζεται πλέον"
δήλωσε ο κ. Μοσκοβισί επεξηγώντας ότι η Ελλάδα θα εξετάζεται όπως ακριβώς
τα άλλα κράτη.
Όπως είπε ακόμη ο κ. Μοσκοβισί "η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει να τηρεί
τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2018, αλλά δεν βρίσκεται σε
πρόγραμμα οπότε μπορεί να κάνει τις δικές της επιλογές πολιτικών". Ταυτόχρονα
όμως επισημαίνει στη νέα κυβέρνηση τις συστάσεις που περιλαμβάνει η τρίτη
έκθεση ενισχυμένης εποπτείας.

Πιο κοντά στα ελληνικά νησιά έρχονται οι Ανατολικογερμανοί: από το 2020
αρχίζουν πάλι οι πτήσεις τσάρτερ από τo κοινό αεροδρόμιο Ερφούρτης και
Βαϊμάρης προς Κρήτη και Ρόδο, γράφει η Die Welt. Στο δημοσίευμα της
εφημερίδα που αναπαράγει η Deutsche Welle γίνεται αναφορά στην επανέναρξη των πτήσεων και επισημαίνει ότι «τα δρομολόγια του αεροδρομίου της
Ερφούρτης που είχαν αποψιλωθεί μετά την πτώχευση της αεροπορικής εταιρίας Germania θα περιλαμβάνουν από του χρόνου και πάλι δύο προορισμούς
στην Ελλάδα. Μάλιστα σε ανακοίνωση της διοίκησης του αεροδρομίου γίνεται
αναφορά πως επήλθε συμφωνία με την εταιρία Corendon Europe για πτήσεις
προς την Κρήτη και τη Ρόδο από τον Μάιο του 2020. Οι αναχωρήσεις για τα
δύο νησιά προβλέπονται δύο φορές την εβδομάδα: Πέμπτη και Σάββατο».
Το περιφερειακό αεροδρόμιο της Ερφούρτης είναι το μόνο που εξυπηρετεί
διεθνείς πτήσεις στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Θουριγγίας. Οι πτήσεις
προς την Ελλάδα αναμένεται να ενισχύσουν την κίνηση του αεροδρομίου, που
είχε ατονήσει τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα «από το
μοναδικό διεθνές αεροδρόμιο της Θουριγγίας είχαν περάσει το 2018 περίπου
263.000 επιβάτες- κίνηση μειωμένη κατά 7,2% σε σχέση με το 2017.
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Κτηματολόγιο:
«Ανοιξε» η πλατφόρμα
υποβολής δηλώσεων
για ακίνητα σε Ιωάννινα
και Θεσπρωτία
Προθεσμία τριών μηνών προκειμένου να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
Το Κτηματολόγιο καλεί όλους όσοι έχουν
ακίνητη περιουσία σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία
να υποβάλουν δήλωση των ακινήτων τους στο
Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που
βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.
Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, η προθεσμία για
την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για τις ΠΕ
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, 22 Ιουλίου, και θα ολοκληρωθεί
στις 22 Οκτωβρίου 2019 για τους κατοίκους
εσωτερικού.
Οι κάτοικοι εξωτερικού -και το Ελληνικό Δημόσιο- έχουν προθεσμία για υποβολή δήλωσης
στο Κτηματολόγιο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου του
2020. Το Κτηματολόγιο υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική «άλλως
επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες
κυρώσεις».
Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, για την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων πρέπει να κάνουν
δήλωση ιδιοκτησίας όσοι έχουν ακίνητα στις
εξής περιοχές:
Α) Προκαποδιστριακές κοινότητες:
Αγίου Ιωάννου, Άνω Λαψίστης, Ασφάκας, Βουνοπλαγιάς, Ελεούσης, Ζωοδόχου, Καρυών, Κάτω
Λαψίστης, Μεγάλου Γαρδικίου, Πετσαλίου,
Ροδοτοπίου, Αμπελείας, Αμφιθέας, Βασιλικής,
Καστρίτσης, Κουτσελίου, Κρανούλας, Κρύας,
Λογγάδων, Μαρμάρων, Μπάφρας, Μπιζανίου,
Νεοκαισαρείας, Νεοχωροπούλου, Νήσου Ιωαννίνων, Πεδινής, Περάματος και Περιβλέπτου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Ελεούσα Ιωαννίνων: Επί της οδού Λ. Ελευθερίας 55
Τηλέφωνο: 26510 60900, 26510 62400, Φαξ:
26510 60901, 26510 62401
E-mail: ioannina1@ktimaweb.gr, ioannina2@
ktimaweb.gr
Ωράριο λειτουργίας:
Δεύτερα 8:30 με 17:30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 16:30
και Τετάρτη 8:30 με 19:30
Για την περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο πρέπει να
κάνουν όσοι έχουν ακίνητα στις εξής περιοχές:
Α) Προκαποδιστριακές κοινότητες:
Αγίου Βλασίου, Γραικοχωρίου, Καστρίου, Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας Σελευκείας και
Κεστρίνης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Ηγουμενίτσα: Επί της οδού Αγίων Αποστόλων 27
Τηλέφωνο: 26650 22200, Φαξ: 26510 22201
E-mail: igoumenitsa@ktimaweb.gr
Ωράριο λειτουργίας:
Δεύτερα 8:30 με 17:30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 16:30
και Τετάρτη 8:30 με 19:30

Ολο το σχέδιο
για τον «ψηφιακό χάρτη»
και τις επενδύσεις

Μ

ε ένα «κλικ» ή το πάτημα ενός πλήκτρου, θα μπορούν οι επενδυτές και οι
πολίτες να γνωρίζουν για το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, με ποιους όρους
και προϋποθέσεις, για να φτιάξουν αυτό που τους ενδιαφέρει σε οποιοδήποτε
σημείο της χώρας, χωρίς να πάνε σε καμία υπηρεσία. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται
σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα, μέσω ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη που θα ονομάζεται "ΟΝΕclickLIS" (One Click Land Information System).
Η δημιουργία του συγκεκριμένου ψηφιακού χάρτη αποτελεί πρόταση του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργου Στασινού, την οποία υιοθέτησε
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. Το ότι η δημιουργία του ψηφιακού αυτού χάρτη
θα προχωρήσει, θεωρείται πλέον δεδομένο, καθώς ο
κ. Γεωργιάδης εξήγγειλε από το βήμα της Βουλής ότι
πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία, που θα
αλλάξει άρδην τον επενδυτικό χάρτη της χώρας. Μάλιστα
ανέφερε ότι καθώς η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου
έργου θα απαιτήσει περίπου δύο χρόνια για να καλύψει
όλη τη χώρα, θα ξεκινήσει άμεσα, με πρώτο στόχο να
τεθεί -ακόμα και έως το τέλος του έτους- η εφαρμογή
σε πιλοτική φάση σε πέντε πόλεις.
Η πρόταση που έχει καταθέσει ο κ. Στασινός και η οποία
έχει γίνει αποδεκτή με ενθουσιασμό από τον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο, είναι απλή: να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης, με διοικητική ισχύ,
όλων των απαραίτητων για την αδειοδότηση γεωχωρικών
δεδομένων. Ένας χάρτης με βάση το υπόβαθρο του
Κτηματολογίου, που θα περιλαμβάνει την οικοδομική
και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δασικών εκτάσεων,
τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα όρια των
αρχαιολογικών χώρων, τις γραμμές των αιγιαλών και
όλες τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές -και επιπλέον
τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης. Όταν τελειώσει
η κτηματογράφηση της χώρας, θα προστεθούν και τα
όρια όλων των οικοπέδων.
Σημείο-κλειδί στην πρόταση είναι η προοπτική να αποτελεί το εξαγόμενο αρχείο από το πληροφοριακό σύστημα
του ψηφιακού χάρτη, διοικητική πράξη.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ προτείνει συγκεκριμένο τρόπο,
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση, ώστε να ενοποιηθούν όλα τα διάσπαρτα έργα που γίνονται αυτή τη
στιγμή και περιλαμβάνουν σχετικά στοιχεία. Τίθεται ως
ρεαλιστικός στόχος μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη
της διαδικασίας αυτής να ολοκληρωθεί η ενοποίηση,
να προχωρήσουν όσα έργα ακόμη εκκρεμούν και να
ολοκληρωθούν οι θεσμικές αλλαγές.
Αυτό θα σημαίνει ότι -εφόσον ξεκινήσει το έργο- το
2020 θα μπορεί κάθε πολίτης ή επενδυτής να γνωρίζει
τι χτίζει και πού, τι μπορεί να λειτουργήσει και με ποιες
προϋποθέσεις, χωρίς να πάει σε καμία υπηρεσία. Στη
συνέχεια, με αυτά τα στοιχεία, θα μπορούσε να εκδίδει
την άδεια δόμησης μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα
αδειών και ακολούθως να εκδίδει, μέσα από το ίδιο ή ένα
διασυνδεδεμένο σύστημα, και κάθε άδεια (εγκατάστασης, λειτουργίας κ.λπ.), ώστε να μηδενιστεί πρακτικά η
γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία για την προετοιμασία,
έναρξη και λειτουργία κάθε είδους επένδυσης, μεγάλης
ή μικρής.
Με δεδομένο ότι η δημιουργία του ΟΝΕclickLIS πλέον
αποτελεί πολιτική απόφαση και αναμένεται να νομοθετηθεί εντός του Αυγούστου, για να ξεκινήσει η δημιουργία
του θα πρέπει να γίνει η σύνταξη προδιαγραφών έργου
από το ΤΕΕ, να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και να

εκδοθούν οι απαραίτητες εφαρμοστικές εγκύκλιοι από
τα συναρμόδια υπουργεία.
Βασικότερο, ωστόσο, όλων είναι η νομοθετική ρύθμιση
για τη θεσμοθέτηση Διοικητικής Πράξης παραγόμενης
κατευθείαν από τα διαθέσιμα στοιχεία του ψηφιακού χάρτη (όροι δόμησης, χρήσεις γης, θεσμικές γραμμές κ.ο.κ).
Η πρόταση του κ. Στασινού, αναλύεται στους παρακάτω
επιγραμματικούς άξονες, οι οποίοι περιλαμβάνουν αφενός συμπληρωματικά μέτρα για την ολοκλήρωση των
συστημάτων με αναγκαίες προς τον σκοπό του έργου
πληροφορίες και αφετέρου, δράσεις και διαδικασίες
για την καθημερινή λειτουργία, την τροφοδότηση των
συστημάτων με νέα πληροφορία και την ενημέρωσή τους
λόγω θεσμικών αλλαγών και τροποποιήσεων:
1. Δημιουργία βάσης δεδομένων με συμπληρωματική
πληροφορία που αφορά στις διοικητικές πράξεις μερικής
εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας καθώς και σε
κτηματολογική πληροφορία.
Οι εργασίες αυτές αφορούν στη σάρωση, γεωαναφορά
και την εισαγωγή στη βάση δεδομένων της πολεοδομικής πληροφόρησης των τεχνικών εκθέσεων για τον
προσδιορισμό με τρόπο σαφή της ρυμοτομικής και
οικοδομικής γραμμής, σύμφωνα με την ισχύουσα ρυμοτομία (πολεοδομική νομοθεσία) ή των διαγραμμάτων
εφαρμογής για την εφαρμογή στο έδαφος των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών που εγκρίθηκαν με τις
διατάξεις του 1923.
Τόσο οι εκθέσεις όσο και τα διαγράμματα αποτελούν
διοικητικές πράξεις, βάσει των οποίων γίνεται η έγκριση και θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων του
μηχανικού για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Επίσης στη σάρωση, γεωαναφορά και καταχώριση των
σχεδίων και πινάκων των κυρωμένων πράξεων αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεων, τακτοποιήσεων και τροποποιήσεων και των
διορθωτικών πράξεων εφαρμογής. Όλα τα παραπάνω
τηρούνται στα αρχεία των Υ.ΔΟΜ και των Δ/νσεων
Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
και των Περιφερειών.
2. Τήρηση της υφιστάμενης γενικής και ειδικής πολεοδομικής νομοθεσίας και της σχετικής νομολογίας και
διαχείριση της επικαιροποίησής της.
Οι εργασίες αφορούν στη συμπλήρωση της Βάσης Δεδομένων της Πολεοδομικής Νομοθεσίας που παρήχθη
στο πλαίσιο του έργου Ηλεκτρονική πολεοδομία ΙΙ και
καλύπτει τη νομοθεσία μέχρι το 2009 και στη συνεχόμενη
ενημέρωση αυτής, ώστε να παρέχεται στους μηχανικούς
έγκυρη και γρήγορη πληροφόρηση.
Επιπλέον, περιλαμβάνεται η δημιουργία αντίστοιχου
λογισμικού για την υποστήριξη τόσο των διαδικασιών
και της ροής του νομικοπαρασκευαστικού σταδίου όσο
και των διαδικασιών έκδοσης και δημοσίευσης ΦΕΚ και
ενημέρωσης της βάσης από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφέρεια), σε
συνδυασμό με τις διαδικασίες ενημέρωσης της χωρικής
βάσης πολεοδομικών δεδομένων.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

25°C - 35°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22°C - 32°C

ΠΑΤΡΑ

20°C - 32°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

23°C - 29°C

ΛΑΡΙΣΑ

21°C - 35°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Εγκεφαλικό
επεισόδιο:
Τα 15' λεπτά
που σώζουν ζωές
H αντιμετώπιση του εγκεφαλικού
επεισοδίου μπορεί να σώσει ζωές
και να αποτρέψει αναπηρίες, αρκεί
να γίνει έως και 15 λεπτά νωρίτερα.
Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε
νέα έρευνα του Πανεπιστημίου
της Καλιφόρνια (UCLA) που δημοσιεύθηκε στο JAMA. Η έρευνα
έδειξε επίσης πως τα νοσοκομεία
με τους περισσότερους ασθενείς,
όσα δέχονται περισσότερα από 450
περιστατικά εγκεφαλικών επεισοδίων ετησίως, έχουν καλύτερα
αποτελέσματα συγκριτικά με εκείνα που δέχονται λιγότερα από 400
περιστατικά εγκεφαλικών επεισοδίων ετησίως.
Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα
από 6.756 ανθρώπους με ισχαιμικό
εγκεφαλικό επεισόδιο. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 71 έτη και
το 51,2% εξ αυτών ήταν γυναίκες.
Οι ερευνητές εξέτασαν τα αποτελέσματα των θεραπειών στις οποίες
υποβλήθηκαν οι ασθενείς υπό το
πρίσμα του χρόνου άφιξης του
ασθενούς στο νοσοκομείο μέχρι
την ώρα που ξεκίνησε η θεραπεία.
Σύμφωνα με τα δεδομένα, για κάθε
1.000 ανθρώπους που η θεραπεία
τους ξεκίνησε 15' νωρίτερα, 15 λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους ή υπέστησαν ανεπανόρθωτη βλάβη. Επίσης 17 περισσότεροι μπορούσαν να βγουν από το
νοσοκομείο χωρίς βοήθεια και 22
περισσότεροι θα μπορούσαν να
φροντίσουν τους εαυτούς τους μετά
το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Οι
ερευνητές βρήκαν ότι ο μέσος χρόνος από την άφιξη στο νοσοκομείο
μέχρι την έναρξη της θεραπείας
ήταν μία ώρα και 27 λεπτά ενώ ο
μέσος χρόνος από την εκδήλωση
των συμπτωμάτων έως τη θεραπεία
ήταν τρεις ώρες και 50 λεπτά.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Το μυστήριο με την
Μέρκελ συνεχίζεται:
Έκλεινε τα μάτια σαν να
κοιμόταν όρθια!

Με τα μάτια κλειστά εθεάθη χθες
αρκετές φορές η Άνγκελα Μέρκελ
κατά την τελετή ορκωμοσίας της νέας
υπουργού Άμυνας της Γερμανίας,
Ανεγκρέτ Κραμπ Καρενμπάουερ στο
Βερολίνο.
Η Γερμανίδα Καγκελάριος, που
βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής καθώς δεν μπόρεσε
να ελέγξει δημοσίως το τρέμουλο που
την έπιασε τρεις φορές το τελευταίο
διάστημα, δεν μπορούσε να απουσιάζει από την ορκωμοσία της εκλεκτής
της, «ΑΚΚ», που διατηρεί παράλληλα
τα ηνία του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών.
Ηταν πράγματι μια από τις πιο ζεστές
μέρες στο Βερολίνο.
Ο φακός που έχει γίνει η σκιά της
Μέρκελ, απαθανάτισε τη Γερμανίδα
Καγκελαρία με κλειστά τα μάτια. Όχι
μία αλλά αρκετές φορές. Είτε καθιστή
είτε όρθια.
« Έκλεινε τα μάτια για δευτερόλεπτα,
φαινόταν σαν να χανόταν», σχολιάζει
το επίμαχο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδα «Bild».
Πάντως, η εικόνα της Μέρκελ να «κοιμάται» όρθια ή και καθιστή, εγείρει

ΕΥΡΩΠΗ

Στο κόκκινο τα θερμόμετρα
με θερμοκρασίες-ρεκόρ

Τ

α ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν την Τετάρτη στο Βέλγιο, την Ολλανδία
και τη Γερμανία, όμως τα χειρότερα αναμένονται σήμερα στη δυτική Ευρώπη που
ασφυκτιά. «Νέο ρεκόρ ζέστης στη Γερμανία! 40,5 βαθμοί Κελσίου, το προηγούμενο
ρεκόρ των 40,3 βαθμών Κελσίου (Κίτσινγκεν, 5 Ιουλίου 2015) για όλη τη Γερμανία καταρρίφθηκε σήμερα στο Γκάιλενκίρχεν», στο δυτικό τμήμα της χώρας, έγραψε στο Twitter χθες
το βράδυ η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία (DWD).

Όλη η Γερμανία έχει τεθεί σε συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα. Καθώς οι πολίτες σπεύδουν στις λίμνες και τα ποτάμια
αναζητώντας δροσιά έχουν καταγραφεί ήδη τρεις θάνατοι
από πνιγμό από την Τρίτη το βράδυ.
Το έδαφος είναι παντού πολύ ξηρό και κυρίως στη βόρεια
Γερμανία, με τους γεωργούς να αναμένουν καταστροφικές
σοδειές.
Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει νέα άνοδο σήμερα και ενδέχεται να φτάσει ως τους 41 βαθμούς Κελσίου,
ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,3 βαθμών που
είχε καταγραφεί το 2015 στη Βαυαρία.
Οπως τονίζει το ΑΠΕ, ο υδράργυρος στην Ολλανδία
έφτασε τους 38,8 βαθμούς Κελσίου στο Γκίλτσε Ρίγεν
στο νότιο τμήμα της χώρας και τους 39,2 στο Άιντχόφεν.
Το προηγούμενο ρεκόρ χρονολογείται το 1944 με 38,6
βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την ολλανδική βασιλική
μετεωρολογική υπηρεσία.
Η ζέστη ήταν τόσο έντονη που το μέταλλο είχε διασταλεί
σε κάποιες γέφυρες στο Άμστερνταμ και το Χάαρλεμ,
καθιστώντας δύσκολο τον χειρισμό του. Δημοτικοί υπάλληλοι τους έριχναν νερό σε μια προσπάθεια να ρίξουν τη
θερμοκρασία.
Για τον ίδιο λόγο το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο RTV Oοst
πρότεινε στους τηλεθεατές μια «τηλε-δροσιά» μεταδίδοντας
εικόνες από χιονισμένα τοπία.
Πολλές εκατοντάδες χοίροι είχαν δυστυχώς άσχημο τέλος:
πέθαναν το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη σε αγρόκτημα
στο Μίντελχάρνις στη δυτική Ολλανδία εξαιτίας της ζέστης

και της βλάβης που υπέστη το σύστημα εξαερισμού, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Στο Βέλγιο, όπου για πρώτη φορά έχει
κηρυχθεί «κόκκινος συναγερμός» εξαιτίας του καύσωνα,
επίσης καταρρίφθηκε το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας. 39,9 βαθμοί Κελσίου καταγράφηκαν την Τετάρτη στη
στρατιωτική βάση Κλάινε- Μπρόγκελ στα βορειοανατολικά,
δήλωσε ο Ντέιβιντ Ντέχεναου, υπηρεσιακός επικεφαλής
του βασιλικού μετεωρολογικού ινστιτούτου (IRM). Πρόκειται για «την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί
από το 1833» που ξεκίνησαν να υπάρχουν αρχεία. Και το
χειρότερο έπεται, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν
νέα άνοδο της θερμοκρασίας ως την Παρασκευή.
Τώρα φαίνεται ότι είναι η σειρά του Παρισιού να σπάσει το
ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας που χρονολογείται από
το 1947 (40,4 βαθμοί Κελσίου). Ο Γάλλος πρωθυπουργός
Εντουάρ Φιλίπ κάλεσε τους πολίτες «να προσέξουν τους
ανθρώπους που ζουν μόνοι τους».
Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Γαλλίας, με
κάποιες περιοχές να καταγράφουν ακόμη και 43 βαθμούς.
Στη συνέχεια η μείωση της θερμοκρασίας θα είναι «εντυπωσιακή» από την Παρασκευή και μετά στη δυτική Γαλλία,
όμως σε όλη τη χώρα η πτώση θα γίνει αισθητή το Σάββατο.
Η Βρετανία «πιθανόν να σπάσει το ρεκόρ ζέστης για τον
Ιούλιο που είναι 36,7 βαθμοί Κελσίου και υπάρχει ακόμη
και πιθανότητα να σπάσει το απόλυτο ρεκόρ στη χώρα που
είναι 38,5 βαθμοί», προειδοποίησε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

εκ νέου ανησυχίες για την κατάσταση
της υγείας της. Για πρώτη φορά η κάμερα την έδειξε με κλειστά τα μάτια...
Μετά το δημόσιο τρέμουλο, η Μέρκελ
κοιμάται...
Η αίθουσα ήταν γεμάτη από κόσμο
και η θερμοκρασία πάνω από 30
βαθμούς Κελσίου ενώ δεν υπήρχε κλιματισμός. Κι αυτό γιατί η ορκωμοσία
της Ανεγκρέτ Κραμπ-Καρενμπάουερ,
η οποία διαδέχτηκε την νεοεκλεγείσα
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
της Ολομέλειας του Ομοσπονδιακού
Κοινοβουλίου.
Εντός του κτιρίου βρίσκονται σε
εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης και για
το λόγο αυτό, η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του γειτονικού
κτιρίου «Πάουλ Λέμπε», το οποίο δεν
διαθέτει κλιματισμό.

ΔΩΔΩΝΗ: Προχωρά σε 50 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
Σε συνέχεια της σταθερά υψηλής επίδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019 με έσοδα ύψους
50 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 5% αύξηση τόσο των πωλήσεων της εσωτερικής αγοράς όσο και των εξαγωγών,
η Διοίκηση της Βιομηχανίας Γάλακτος ΔΩΔΩΝΗ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη
50 νέων μόνιμων υπαλλήλων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Οι προσλήψεις αυτές σηματοδοτούν αύξηση του μόνιμου προσωπικού της εταιρείας κατά 20%.
Η αύξηση αυτή έρχεται σαν αποτέλεσμα του προγράμματος συνεχούς αναδιάρθρωσης και βελτίωσης που η νέα
Διοίκηση εφαρμόζει τα τελευταία 6 χρόνια. Από την ιδιωτικοποίηση της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. στα τέλη του 2012, οι
εφαρμοσμένες βελτιωτικές κινήσεις στην εταιρεία, συνδυασμένες με τις νέες προσλήψεις μονίμου προσωπικού
που ανακοινώνονται σήμερα, οδήγησαν στη συνολική αύξηση του προσωπικού της εταιρείας κατά 179 υπαλλήλους
Η απόφαση αυτή, επηρεάστηκε επίσης θετικά και από τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα αλλά
και τη βελτίωση των προοπτικών για τις επιχειρήσεις με βάση τις πρόσφατα ανακοινωθείσες αλλαγές της ελληνικής
κυβέρνησης.
Η ΔΩΔΩΝΗ, ως μία από τις κορυφαίες γαλακτοβιομηχανίες της χώρας, θεωρεί τον εαυτό της ως πρότυπο υψίστης
ποιότητας. Η ποιότητα αυτή των προϊόντων ΔΩΔΩΝΗ, δεν οφείλεται μόνο στην ποιότητα του γάλακτος της περιοχής
της Ηπείρου και των αυστηρών προτύπων παραγωγής αλλά και στην ποιότητα του ανθρωπίνου δυναμικού της. Η
εταιρεία είναι ιδιαίτερα υπερήφανη που διαθέτει ένα τόσο αφοσιωμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και
αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της συνέχισης της ανάπτυξης και της διατήρησης τέτοιων δεξιοτήτων. Οι προσλήψεις
μόνιμων υπαλλήλων, θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της εταιρείας κυρίως στον τομέα της υποσυσκευασίας,
αλλά και άλλων τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας.
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκης δήλωσε σχετικά:
«Αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι με την ανακοίνωση της απόφασής μας να αυξήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό
της εταιρείας. Η προσέγγισή μας για την επιχείρηση είναι μακροπρόθεσμη και είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι
που βρισκόμαστε σε θέση να μεγαλώσουμε την οικογένεια της ΔΩΔΩΝΗΣ και να προσφέρουμε μακροχρόνια
απασχόληση στους εξειδικευμένους υπαλλήλους μας, καθιστώντας τους μέρος της σταθερής αισιοδοξίας που μας
διακατέχει για τις προοπτικές της εταιρείας».
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Ερευνα GLOBSEC:
Η Ελλάδα μία από
τις χώρες της Ε.Ε με
τις περισσότερες
συλλήψεις
για τρομοκρατία

Τα τελευταία πέντε χρόνια η Ελλάδα είναι
σταθερά μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις περισσότερες συλλήψεις για τρομοκρατία και μεγάλης κλίμακας
επιθέσεις. Όμως, παρά τον μεγάλο αριθμό
συλλήψεων, η τρομοκρατία στην Ελλάδα
εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι
σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης - εμπλέκονται κυρίως αναρχικές/
μηδενιστικές ομάδες.
Τα παραπάνω στοιχεία για την τρομοκρατία στη χώρα μας προκύπτουν από έρευνα
που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «From Criminals To
Terrorists And Back?» που υλοποιείται
από την οργάνωση GLOBSEC --παγκόσμιo
think-tank, που δραστηριοποιείται για την
ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας
στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο
«Κάθε χρόνο στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος
αριθμός συλλήψεων και χτυπημάτων. Είναι
μία από τις χώρες της Ευρώπης που βρίσκεται
κάθε χρόνο στις 10 με τις περισσότερες επιθέσεις και συλλήψεις» τονίζει η Ελένη Φώτου,
δικαστική ψυχολόγος, η οποία συμμετέχει ως
ερευνήτρια από την Ελλάδα στο πρόγραμμα
του GLOBSEC.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι 11 χώρες
της Ευρώπης, με τον μεγαλύτερο αριθμό
συλλήψεων για τρομοκρατία το 2015. Επιλέχθηκε το 2015, επειδή ήταν η χρονιά με τα
περισσότερα τρομοκρατικά χτυπήματα και
τις περισσότερες συλλήψεις για τρομοκρατία.
Κάθε χώρα συγκέντρωσε πληροφορίες για
το προφίλ των συλληφθέντων για τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες αναλύονται
και τα τελικά ευρήματα θα ανακοινωθούν
κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος,
τον Σεπτέμβριο.
Στην Ελλάδα το 2015 έγιναν 28 συλλήψεις για
τρομοκρατική δράση. Από τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν αντλήθηκαν συμπεράσματα
που δείχνουν ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες τρομοκρατικές υποθέσεις συνδέονται
με αριστερή εξτρεμιστική και μηδενιστική
ιδεολογία, ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες
συνδέονται με τον ευρωπαϊκό τζιχαντισμό,
ανέφερε η κ. Φώτου. Το 2017 η Ελλάδα ήταν
10η στην Ευρώπη σε συλλήψεις (συνολικά 15)
και 5η στην Ευρώπη σε μεγάλης κλίμακας
επιθέσεις (8 επιθέσεις).
Οι γυναίκες στην Ελλάδα έχουν συμμετοχικό
ρόλο, δεν είναι απλά περιφερειακά στελέχη
των τρομοκρατικών οργανώσεων. Παρότι η
πλειονότητα των συλληφθέντων για τρομοκρατία (24 σε σύνολο 28) είναι άνδρες, οι γυναίκες δεν είναι παθητικά μέλη οργανώσεων
και μιλούν ανοιχτά για τις πεποιθήσεις τους.
Ένα ακόμη εύρημα της έρευνας είναι ότι η
τρομοκρατία στην Ελλάδα είναι οικογενειακή
υπόθεση, καθώς στη βάση δεδομένων υπάρχουν συλληφθέντες με συγγενικές σχέσεις
ή στενές προσωπικές σχέσεις.
Στην πλειοψηφία τους (ποσοστό 61%) τα
άτομα που συνελήφθησαν το 2015 για τρομοκρατία είχαν συλληφθεί και παλαιότερα
για ένοπλες ληστείες, ανθρωποκτονίες, οργανωμένο έγκλημα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Γ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

4.

ΙΙ.

Αξία κτήσεως

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων

6.

Αποσβέσεις

75,040.98

Αναπ.αξία

25,198.84

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017

Αξία κτήσεως

49,842.14

Αποσβέσεις

22,168.11

Αναπ.αξία

15,815.50

6,352.61

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομ.

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙ.

Διαφορές αναπροσαρμογής-

χρήσεως 2018

Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων
4.

Ενσώματες ακινητoποιήσεις
3.

5

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΗΣΗ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
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Κτίρια & τεχνικά έργα

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

0.00

0.00

0.00

2,214.00

2,213.99

0.01

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

V. Αποτελέσματα εις νέο

276,206.50

140,482.03

135,724.47

211,354.31

114,046.47

97,307.84

276,206.50

140,482.03

135,724.47

213,568.31

116,260.46

97,307.85

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AV)

Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο

38,000.00

38,000.00

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

173,724.47

135,307.85

Ποσά προηγ.

χρήσεως 2017

5,469.12

7,324.13

5,218,506.95

5,049,192.68

5,223,976.07

5,056,516.81

431,819.23

397,173.48

38,614.26

3,856.20

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες
Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.

Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.

ΙΙ.

Αποθέματα
4.

Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

25,069.51

19,453.24

5.

6.

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

6,019,161.35

6,172,969.22

9.

Απόδοση στο Ελλην. Δημόσιο

6,053,125.61

6,194,772.82

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

38,050.52

38,490.14

124,386.25

130,941.81

6,401,078.47

6,467,375.09

10,900,000.00

12,380,000.00

10,903,211.18

12,380,963.06

Χρεώστες διάφοροι

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

6,019,161.35

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.
3.

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

2.
3.

Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπρ. Ασφαλειών

1.

963.06

Ι.

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

2.

1,186,559.82

7,197.52

Πλέον:1. Άλλα έσοδα
Σύνολο
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

184,879.96

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι

-4,472.82

Μείον: 3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

1,778.72

41,391.71

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος

623,135.15

973,784.18

-232,318.68

193,662.02

180,407.14

-4,902.52

-141.35
0.00

-141.35

7,935.34

68,117.20
0.00

43,029.08

0.00

846,571.37

36,368.07

-36,368.07

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ

6,321.13

11,079.85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

6,401,078.47

6,467,375.09

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.

3.

Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπρ. Ασφαλειών

10,900,000.00

12,380,000.00

10,903,211.18

12,380,963.06

6,321.13

3,211.18

11,079.85

963.06

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως

Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα)
προηγουμένων χρήσεων

Πλεόνασμα προς διάθεση

Ποσά κλειομ.

Ποσά προηγ.

χρήσεως 2018

χρήσεως 2017

846,571.37

5,049,192.68

5,895,764.05

1,238,596.22

4,801,473.44

188,759.50

Η διάθεση του πλεονάσματος γίνεται ως εξής:

6,040,069.66

1.

5.

6.

Ειδικό Αποθεματικό

0.00

0.00

Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέον

5,218,506.95

5,049,192.68

(άρθρο 4 παρ.3 Ν.4013/2011)

5,895,764.05

6,040,069.66

Απόδοση στο Ελλην. Δημόσιο

677,257.10

990,876.98

1,162,543.68

43,170.43

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

1,206,102.86

803,542.29

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

990,876.98
1,002,604.95

19,543.04

836,618.68

-213,483.53

Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

ΙΙ.

3,669,780.29

-2,483,220.47

829,421.16

Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως

677,257.10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

-2,327,551.80

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

82.17

7,738.77

738,962.04

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017

3,156,972.96

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

0.00

23,090.68

50.83

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018

0.00

(άρθρο 4 παρ.3 Ν.4013/2011)

92,451.67

3,211.18

Προμηθευτές

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

11. Πιστωτές διάφοροι

6,172,969.22

86,335.73

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2,350.36

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
E.

ΙΙ.

8,894.75

IV. Διαθεσιμα
3.

Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά -

Απαιτήσεις
5.

2.

76,052.54

0.00

76,052.54

1,238,596.22

31,138.10

0.00

-31,138.10

846,571.37

0.00

1,238,596.22

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΡΙΑ

ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ

ΑΔΤ ΑΜ615419

ΑΔΤ Χ538196

ΑΔΤ ΑΚ686015

ΑΔΤ ΑΜ 625833

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τα µέλη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων

Γ)ώμ$

Έ/$)με ε%έ&"ε# τ#7 α*1τέ-1 $#+$*$μ#+έ7 +αταστάσε#7 τ(7 @*#αία7 !*ε"ά-τ(τ(7 !-/ή7 >(μ$σί1* D)μ4άσε1* (( !-/ή), $# $π$ίε7 απ$τε%$ύ*τα# από τ$* #σ$%$&#σμό τ(7 31(7 >ε+εμ4-ί$) 2018, τ(* +ατάστασ( απ$τε%εσμάτ1* +α# τ$* πί*α+α
δ#ά6εσ(7 απ$τε%εσμάτ1*, τ(7 /-ήσε17 π$) έ%("ε τ(* (με-$μ(*ία α)τή, +α6ώ7 +α# τ$ σ/ετ#+ό π-$σά-τ(μα.
?ατά τ( &*ώμ( μα7, $# α*1τέ-1 $#+$*$μ#+έ7 +αταστάσε#7 πα-$)σ#ά8$)* εύ%$&α, από +ά6ε $)σ#ώδ( άπ$:(, τ(* $#+$*$μ#+ή 6έσ( τ(7 !-/ή7 +ατά τ(* 31( >ε+εμ4-ί$) 2018 +α# τ( /-(ματ$$#+$*$μ#+ή τ(7 επίδ$σ( &#α τ( /-ήσ( π$) έ%("ε τ(*
(με-$μ(*ία α)τή, σύμ<1*α με τ#7 #σ/ύ$)σε7 δ#ατά"ε#7 τ$) =.>. 205/1998 "?%αδ#+ό E$&#στ#+ό D/έδ#$ C$μ#+ώ* =-$σώπ1* >(μ$σί$) >#+αί$)" σε σ)*δ#ασμό με τ$ =.>. 43/2013 "?α*$*#σμό7 B#+$*$μ#+ή7 >#α/εί-#σ(7 @*#αία7 !*ε"ά-τ(τ(7 !-/ή7
8άσ$ 5)ώμ$4
>#ε*ε-&ήσαμε τ$* έ%ε&/ό μα7 σύμ<1*α με τα >#ε6*ή =-ότ)πα @%έ&/$) (>=@) όπ17 α)τά έ/$)* ε*σ1ματ16εί στ(* @%%(*#+ή C$μ$6εσία. B# ε)6ύ*ε7 μα7, σύμ<1*α με τα π-ότ)πα α)τά πε-#&-ά<$*τα# πε-α#τέ-1 στ(* ε*ότ(τα τ(7 έ+6εσή7
μα7 “@)6ύ*ε7 ε%ε&+τή &#α τ$* έ%ε&/$ τ1* $#+$*$μ#+ώ* +αταστάσε1*”. @ίμαστε α*ε"ά-τ(τ$# από τ(* !-/ή, +α6’ ό%( τ( δ#ά-+ε#α τ$) δ#$-#σμ$ύ μα7, σύμ<1*α με τ$* ?ώδ#+α >ε$*τ$%$&ία7 &#α @πα&&ε%ματίε7 @%ε&+τέ7 τ$) D)μ4$)%ί$)
>#ε6*ώ* =-$τύπ1* >ε$*τ$%$&ία7 @%ε&+τώ*, όπ17 α)τό7 έ/ε# ε*σ1ματ16εί στ(* @%%(*#+ή C$μ$6εσία +α# τ#7 απα#τήσε#7 δε$*τ$%$&ία7 π$) σ/ετί8$*τα# με τ$* έ%ε&/$ τ1* $#+$*$μ#+ώ* +αταστάσε1* στ(* @%%άδα +α# έ/$)με ε+π%(-ώσε#
τ#7 δε$*τ$%$&#+έ7 μα7 )π$/-εώσε#7 σύμ<1*α με τ#7 απα#τήσε#7 τ(7 #σ/ύ$)σα7 *$μ$6εσία7 +α# τ$) π-$α*α<ε-όμε*$) ?ώδ#+α >ε$*τ$%$&ία7. =#στεύ$)με ότ# τα ε%ε&+τ#+ά τε+μή-#α π$) έ/$)με απ$+τήσε# εί*α# επα-+ή +α# +ατά%%(%α *α
πα-έ/$)* 4άσ( &#α τ( &*ώμ( μα7.
12#ύ)ε4 τ$4 δ,+ί"$σ$4 επί τ() +,"+)+μ,"ώ) "αταστάσε()
; δ#$ί+(σ( έ/ε# τ(* ε)6ύ*( &#α τ(* +ατά-τ#σ( +α# εύ%$&( πα-$)σίασ( τ1* $#+$*$μ#+ώ* +αταστάσε1* σύμ<1*α με τ#7 #σ/ύ$)σε7 δ#ατά"ε#7 τ$) =.>. 205/1998 "?%αδ#+ό E$&#στ#+ό D/έδ#$ C$μ#+ώ* =-$σώπ1* >(μ$σί$) >#+αί$)" σε σ)*δ#ασμό
με τ$ =.>. 43/2013 "?α*$*#σμό7 B#+$*$μ#+ή7 >#α/εί-#σ(7 @*#αία7 !*ε"ά-τ(τ(7 !-/ή7 >(μ$σί1* D)μ4άσε1*", όπ17 +α# &#α ε+εί*ε7 τ#7 δ#+%ίδε7 εσ1τε-#+$ύ ε%έ&/$) π$) ( δ#$ί+(σ( +α6$-ί8ε# 17 απα-αίτ(τε7, ώστε *α +α6ίστατα# δ)*ατή (
+ατά-τ#σ( $#+$*$μ#+ώ* +αταστάσε1* απα%%α&μέ*1* από $)σ#ώδε7 σ<ά%μα, π$) $<εί%ετα# είτε σε απάτ( είτε σε %ά6$7.
?ατά τ(* +ατά-τ#σ( τ1* $#+$*$μ#+ώ* +αταστάσε1*, ( δ#$ί+(σ( εί*α# )πεύ6)*( &#α τ(* α"#$%ό&(σ( τ(7 #+α*ότ(τα7 τ(7 !-/ή7 *α σ)*ε/ίσε# τ( δ-αστ(-#ότ(τά τ(7, &*1στ$π$#ώ*τα7 όπ$) σ)*τ-έ/ε# τέτ$#α πε-ίπτ1σ(, τα 6έματα π$)
σ/ετί8$*τα# με τ( σ)*ε/#8όμε*( δ-αστ(-#ότ(τα +α# τ( /-ήσ( τ(7 %$&#στ#+ή7 α-/ή7 τ(7 σ)*ε/#8όμε*(7 δ-αστ(-#ότ(τα7, ε+τό7 +α# εά* ( δ#$ί+(σ( είτε π-$τί6ετα# *α -ε)στ$π$#ήσε# τ(* !-/ή ή *α δ#α+ό:ε# τ( δ-αστ(-#ότ(τά τ(7 ή δε*
έ/ε# ά%%( -εα%#στ#+ή ε*α%%α+τ#+ή επ#%$&ή από τ$ *α π-$4εί σ ’α)τέ7 τ#7 ε*έ-&ε#ε7.
12#ύ)ε4 ε'ε5"τή 5,α τ+) έ'ε57+ τ() +,"+)+μ,"ώ) "αταστάσε()
B# στό/$# μα7 εί*α# *α απ$+τήσ$)με εύ%$&( δ#ασ<ά%#σ( &#α τ$ +ατά πόσ$ $# $#+$*$μ#+έ7 +αταστάσε#7, στ$ σύ*$%$ τ$)7, εί*α# απα%%α&μέ*ε7 από $)σ#ώδε7 σ<ά%μα, π$) $<εί%ετα# είτε σε απάτ( είτε σε %ά6$7 +α# *α ε+δώσ$)με έ+6εσ(
ε%ε&+τή, ( $π$ία πε-#%αμ4ά*ε# τ( &*ώμ( μα7. ; εύ%$&( δ#ασ<ά%#σ( σ)*#στά δ#ασ<ά%#σ( ):(%$ύ επ#πέδ$), α%%ά δε* εί*α# ε&&ύ(σ( ότ# $ έ%ε&/$7 π$) δ#ε*ε-&είτα# σύμ<1*α με τα >=@, όπ17 α)τά έ/$)* ε*σ1ματ16εί στ(* @%%(*#+ή
C$μ$6εσία, 6α ε*τ$πί8ε# πά*τα έ*α $)σ#ώδε7 σ<ά%μα, ότα* α)τό )πά-/ε#. D<ά%ματα δύ*ατα# *α π-$+ύ:$)* από απάτ( ή από %ά6$7 +α# 6ε1-$ύ*τα# $)σ#ώδ( ότα*, μεμ$*1μέ*α ή α6-$#στ#+ά, 6α μπ$-$ύσε εύ%$&α *α α*αμέ*ετα# ότ# 6α
επ(-έα8α* τ#7 $#+$*$μ#+έ7 απ$<άσε#7 τ1* /-(στώ*, π$) %αμ4ά*$*τα# με 4άσ( α)τέ7 τ#7 $#+$*$μ#+έ7 +αταστάσε#7.
Ω7 +α6ή+$* τ$) ε%έ&/$), σύμ<1*α με τα >=@ όπ17 α)τά έ/$)* ε*σ1ματ16εί στ(* @%%(*#+ή C$μ$6εσία, ασ+$ύμε επα&&ε%ματ#+ή +-ίσ( +α# δ#ατ(-$ύμε επα&&ε%ματ#+ό σ+επτ#+#σμό +α6’ ό%( τ( δ#ά-+ε#α τ$) ε%έ&/$). @πίσ(7:
〈 @*τ$πί8$)με +α# α"#$%$&$ύμε τ$)7 +#*δύ*$)7 $)σ#ώδ$)7 σ<ά%ματ$7 στ#7 $#+$*$μ#+έ7 +αταστάσε#7, π$) $<εί%ετα# είτε σε απάτ( είτε σε %ά6$7, σ/εδ#ά8$*τα7 +α# δ#ε*ε-&ώ*τα7 ε%ε&+τ#+έ7 δ#αδ#+ασίε7 π$) α*ταπ$+-ί*$*τα# στ$)7
+#*δύ*$)7 α)τ$ύ7 +α# απ$+τ$ύμε ε%ε&+τ#+ά τε+μή-#α π$) εί*α# επα-+ή +α# +ατά%%(%α &#α *α πα-έ/$)* 4άσ( &#α τ( &*ώμ( μα7. B +ί*δ)*$7 μ( ε*τ$π#σμ$ύ $)σ#ώδ$)7 σ<ά%ματ$7 π$) $<εί%ετα# σε απάτ( εί*α# ):(%ότε-$7 από α)τό* π$)
$<εί%ετα# σε %ά6$7, +α6ώ7 ( απάτ( μπ$-εί *α εμπε-#έ/ε# σ)μπα#&*ία, π%αστ$&-α<ία, εσ+εμμέ*ε7 πα-α%εί:ε#7, :ε)δεί7 δ#α4ε4α#ώσε#7 ή πα-ά+αμ:( τ1* δ#+%ίδ1* εσ1τε-#+$ύ ε%έ&/$).
〈 ?ατα*$$ύμε τ#7 δ#+%ίδε7 εσ1τε-#+$ύ ε%έ&/$) π$) σ/ετί8$*τα# με τ$* έ%ε&/$, με σ+$πό τ$ σ/εδ#ασμό ε%ε&+τ#+ώ* δ#αδ#+ασ#ώ* +ατά%%(%1* &#α τ#7 πε-#στάσε#7, α%%ά ό/# με σ+$πό τ( δ#ατύπ1σ( &*ώμ(7 επί τ(7 απ$τε%εσματ#+ότ(τα7
τ1* δ#+%ίδ1* εσ1τε-#+$ύ ε%έ&/$) τ(7 !-/ή7.
〈 !"#$%$&$ύμε τ(* +ατα%%(%ότ(τα τ1* %$&#στ#+ώ* α-/ώ* +α# με6όδ1* π$) /-(σ#μ$π$#ή6(+α* +α# τ$ εύ%$&$ τ1* %$&#στ#+ώ* ε+τ#μήσε1* +α# τ1* σ/ετ#+ώ* &*1στ$π$#ήσε1* π$) έ&#*α* από τ( >#$ί+(σ(.
〈 !π$<α#*όμαστε &#α τ(* +ατα%%(%ότ(τα τ(7 /-ήσ(7 από τ( δ#$ί+(σ( τ(7 %$&#στ#+ή7 α-/ή7 τ(7 σ)*ε/#8όμε*(7 δ-αστ(-#ότ(τα7 +α# με 4άσ( τα ε%ε&+τ#+ά τε+μή-#α π$) απ$+τή6(+α* &#α τ$ εά* )πά-/ε# $)σ#ώδ(7 α4ε4α#ότ(τα σ/ετ#+ά
με &ε&$*ότα ή σ)*6ή+ε7 π$) μπ$-εί *α )π$δ(%ώ*$)* $)σ#ώδ( α4ε4α#ότ(τα 17 π-$7 τ(* #+α*ότ(τα τ(7 >#$ί+(σ(7 *α σ)*ε/ίσε# τ( δ-αστ(-#ότ(τά τ(7. @ά* σ)μπε-ά*$)με ότ# )<ίστατα# $)σ#ώδ(7 α4ε4α#ότ(τα, είμαστε )π$/-ε1μέ*$# στ(*
έ+6εσ( ε%ε&+τή *α επ#στήσ$)με τ(* π-$σ$/ή στ#7 σ/ετ#+έ7 &*1στ$π$#ήσε#7 τ1* $#+$*$μ#+ώ* +αταστάσε1* ή εά* α)τέ7 $# &*1στ$π$#ήσε#7 εί*α# α*επα-+εί7 *α δ#α<$-$π$#ήσ$)με τ( &*ώμ( μα7. Aα σ)μπε-άσματά μα7 4ασί8$*τα# σε
ε%ε&+τ#+ά τε+μή-#α π$) απ$+τώ*τα# μέ/-# τ(* (με-$μ(*ία τ(7 έ+6εσ(7 ε%ε&+τή. Ωστόσ$, με%%$*τ#+ά &ε&$*ότα ή σ)*6ή+ε7 ε*δέ/ετα# *α έ/$)* 17 απ$τέ%εσμα ( !-/ή *α παύσε# *α %ε#τ$)-&εί 17 σ)*ε/#8όμε*( δ-αστ(-#ότ(τα.
〈 !"#$%$&$ύμε τ( σ)*$%#+ή πα-$)σίασ(, τ( δ$μή +α# τ$ πε-#ε/όμε*$ τ1* $#+$*$μ#+ώ* +αταστάσε1*, σ)μπε-#%αμ4α*$μέ*1* τ1* &*1στ$π$#ήσε1*, +α6ώ7 +α# τ$ +ατά πόσ$ $# $#+$*$μ#+έ7 +αταστάσε#7 απε#+$*ί8$)* τ#7 )π$+είμε*ε7
σ)*α%%α&έ7 +α# τα &ε&$*ότα με τ-όπ$ π$) επ#τ)&/ά*ετα# ( εύ%$&( πα-$)σίασ(.
9ετα"ύ ά%%1* 6εμάτ1*, +$#*$π$#$ύμε στ( δ#$ί+(σ(, τ$ σ/εδ#α8όμε*$ εύ-$7 +α# τ$ /-$*$δ#ά&-αμμα τ$) ε%έ&/$), +α6ώ7 +α# σ(μα*τ#+ά ε)-ήματα τ$) ε%έ&/$), σ)μπε-#%αμ4α*$μέ*1* όπ$#1* σ(μα*τ#+ώ* ε%%εί:ε1* στ#7 δ#+%ίδε7
εσ1τε-#+$ύ ε%έ&/$) ε*τ$πί8$)με +ατά τ( δ#ά-+ε#α τ$) ε%έ&/$) μα7.
Έ"#εσ$ επί ά''() *+μ,"ώ) "α, .α)+),στ,"ώ) /πα,τήσε()
; α*1τέ-1 έ+6εσ( ε%έ&/$) δί*ετα# πά-α%%(%α με σ/ετ#+ή α*α%)τ#+ή έ+6εσ( ( $π$ία 6α δ#α4#4αστεί στ$)7 α-μόδ#$)7 <$-εί7 σύμ<1*α με τ$ ά-6-$ 17 τ$) =.>. 43/2013.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πατησίων 81 & Χεύδεν
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111

	
  

Αθήνα, 30 Απριλίου 2019
ΟI ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261

Διάσπαση σε δύο
εταιρείες προτείνει
η Folli Follie στους
ομολογιούχους

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Γ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 42121

Μεταβίβαση των ακινήτων στην
Asset Co και εγγύηση 20 εκατ.
ευρώ υπόσχεται η διοίκηση - Η
διαδικασία θα μπορούσε να
ολοκληρωθεί εντός των επόμενων
4-7 μηνών
Την πρόταση της εταιρείας
παρουσίασε η Folli Follie στους
ομολογιούχους, προκειμένου να
δεχθούν το σχέδιο διάσωσης, σε
conference call που ολοκληρώθηκε νωρίτερα.
Το σχέδιο της διοίκησης της Folli
Follie που παρουσιάστηκε στους
ομολογιούχους περιλαμβάνει τη
διάσπαση της εταιρείας σε δύο
νομικές οντότητες και τη μεταβίβαση των ακινήτων του ομίλου
σε μια εκ των νέων εταιρειών,
την Asset Co, την οποία την θα
εισφέρει στους ομολογιούχους
μαζί με εγγύηση 20 εκατ. ευρώ με
τη μορφή ομολόγου.
Η εταιρία αποτιμά τα ακίνητα που
προσφέρει στους ομολογιούχους
πιστωτές της στα 90 εκατ. ευρώ
– σημειώνεται ωστόσο ότι το σημαντικότερο μέρος των ακινήτων
είναι δεσμευμένο από ο κράτος.
Επιπλέον, η FF υποσχέθηκε να
παρέχει στους ομολογιούχους 20
εκατ. ευρώ με τη μορφή ομολόγου 5ετούς διάρκειας με επιτόκιο
9%, εκδόσεως της OpsCo – της
μίας εκ των δύο νέων οντοτήτων.
H εταιρεία εκτιμά επίσης ότι σε
βάθος 5ετίας, οι πιστωτές θα
εισπράξουν υπό τη μορφή μερίσματος επιπλέον 10 εκατ.ευρώ.
Τα 20 εκατ. ευρώ και τα 10 εκατ.
ευρώ τόκων θα παρασχεθούν από
την OpsCo στην AssetsCo, για να
διασφαλιστεί ότι οι ομολογιούχοι
μπορούν να εξυπηρετηθούν και
να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις
τους. Η διοίκηση της εταιρείας
εκτιμά ότι βάσει των διαδικασιών
του πτωχευτικού, η όλη διαδικασία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί
εντός των επόμενων 4-7 μηνών,
έναντι της πολύχρονης και
αβέβαιης διαδικασίας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
της Folli Follie. Όσον αφορά τις
δύο νέες εταιρείες, η OpsCo
θα εστιάσει στη σταθεροποίηση
της τρέχουσας δραστηριότητας
του ομίλου και η αποτίμηση
της περιλαμβάνει την αξία των
αποθεμάτων στην Ελλάδα και τις
ελεύθερες ταμειακές ροές.
Η FF εκτιμά ότι η OpsCo χρειάζεται να διατηρήσει το ποσοστό
συμμετοχής στην Dufry, αφού
αυτή αποτελεί «μαξιλάρι» ρευστότητας για την OpsCo, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξυγίανση της αλλά και «απόθεμα»
για την εκπλήρωση των όρων των
ομολογιών που προσφέρει στους
ομολογιούχους.
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Περί καταθέσεως στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας Αιτήσεως του Ελληνικού
Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των
ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά δυνάμει της υπ’ αριθμ.πρωτ.
Φ144/οικ.7084/18-12-2018 απόφασης
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 329/31-12-2018(τ.ΑΑΠ),
και σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε η 2η συμπληρωματική αναγκαστική
απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Οδικός Άξονας Κεντρικής Ελλλάδος (Ε65),
στο τμήμα Ανθήλη – Αμούρι, υποτμήμα
2 Παγκράτιο-Αμούρι από χ.θ.10+180
έως χ.θ.16+776 και ειδικότερα από
χ.θ.11+150 έως χ.θ.15+450, στην περιοχή των Τ.Κ. Κωσταλεξίου, Τ.Κ. Κομποτάδων και Δ.Κ. Σταυρού του Δήμου
Λαμιέων Φθιώτιδας.
ΚΑΤΑ
1. Νταρλαδήμα Σταυρούλας, σύζυγος
Ηλία, κατοίκου Λαμίας, οδός Αφροδίτης
αρ.3 (αρ. ιδ. 084153)
2. Νταρλαδήμα Ηλία του Δημητρίου,
κατοίκου Λαμίας, οδός Αφροδίτης αρ.
3 (αρ. ιδ. 084153, 084159, 084160)
3. Νταρλαδήμα Αναστασίου του Δημητρίου, κατοίκου
Λαμίας, οδός
Αφροδίτης αρ. 3 (αρ. ιδ. 084154,
084158)
4. Κατερινάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Μυκηνών
12, πρώτη Πάροδος (αρ. ιδ. 084155)
5. Νικολάου Πολυτίμης, χήρας Νικολάου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 084156)
6. Μόσχου Κωνσταντίνου, κατοίκου
Λαμίας, οδός Λεωσθένους 22 (αρ. ιδ.
084157)
7. Αδαμοπούλου Βασιλικής του Ιωάννη,
κατοίκου Λαμίας, οδός Σπύρου Μελά αρ.
2 (αρ. ιδ. 084161)
8. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ(Ο.Σ.Ε.), που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Καρόλου Ντήλ 3, νόμιμα
εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 084162,
084163)
9. Αποστόλου Γεωργίου του Ιωάννη,
κατοίκου Ν.Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ. 96 (αρ. ιδ. 082162)
10. Αποστόλου Κωνσταντίνας, χήρας
Ιωάννη, το γένος Δημητρίου Σακελλάρη,
κατοίκου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Λαμίας (αρ.
ιδ. 082162)
11. Γκαλάκη Αικατερίνης, σύζυγος Νικολάου, το γένος Ιωάννη Αποστόλου,
κατοίκου Νέας Χιλής Αλεξανδρούπολης
(αρ. ιδ. 082162)
12. Καραΐσκου Βασιλικής, σύζυγος Λάμπρου, το γένος Ιωάννη Αποστόλου,
κατοίκου Διονύσου Κερατέας Αττικής
(αρ. ιδ. 082162)
13. Χαραλαμπίδου Στυλιανής, σύζυγος
Αντωνίου, το γένος Ιωάννη Αποστόλου,
κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Αφροδίτης
αρ. 12 Μενεμένη (αρ. ιδ. 082162)
14. Παπαδόπουλου Ιωάννη, κατοίκου
(αρ. ιδ. 082163)
15. Αναγνωστόπουλου Λουκά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας, οδός Άργους
αρ. 3 (αρ. ιδ. 082163, 082165)
16. Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου
του Λουκά, κατοίκου Λαμίας, οδός Αθανασίου Μπιτσόλα αρ. 12 (αρ. ιδ. 082166)
17. Αναγνωστόπουλου Θεοδώρου του
Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας, οδός
Βύρωνος αρ. 48 (αρ. ιδ. 082167)
18. Αποστολόπουλου Ξενοφώντος, κατοίκου (αρ. ιδ. 082168)
19. Καλατζή Ευαγγέλου του Γεωργίου,
κατοίκου Καλυβίων Δήμου Λαμιέων (αρ.
ιδ. 076169)
20. Μόσχου Αποστόλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου (αρ. ιδ. 076170)
21. Μόσχου Ιωάννη του Ευαγγέλου, κατοίκου Καλυβίων Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ.
076171)

22. Νάκου Αναστασίας, κατοίκου (αρ. ιδ.
076172)
23. Κυροδήμου Αθανασίου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167173)
24. Κυροδήμου Ηλία του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.
ιδ. 167174)
25. Τροβά Θεοδώρας, σύζυγος Αλεξάνδρου, το γένος Σουλίου, κατοίκου
Λιανοκλαδίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ.
167175)
26. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
διακριτικό τίτλο «ΗΤR», που εδρεύει στο
1ο χλμ της οδού Ελαφονήσου Παναγιάς,
Ελαφόνησος Βοιών Λακωνίας, νόμιμα
εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 167176)
27. Τζουάνα Παναγιώτη, κατοίκου (αρ.
ιδ. 167177)
28. Γουργιώτη Κωνσταντίνου, κατοίκου
(αρ. ιδ. 167178)
29. Γουργιώτη Στάθη κατοίκου, (αρ.ιδ.
167178)
30. Δράκου Αναστασίας, κατοίκου (αρ.
ιδ. 167179, 167180)
31. Μόσχου Κωνσταντίνου, κατοίκου
(αρ. ιδ. 167181, 167182)
32. Βούγια Ζωής του Ηλία, κατοίκου Λαμίας, οδός Π. Μακρόπουλου αρ. 3 (αρ.
ιδ. 167183, 167205)
33. Καραναστάση Καλλιόπης του Αγησιλάου, κατοίκου Κάτω Χαλανδρίου Αττικής
(αρ.ιδ. 167184, 167206)
34. Καραναστάση Ευσταθίου του Αγησιλάου, κατοίκου Κάτω Χαλανδρίου Αττικής
(αρ.ιδ. 167184, 167206)
35. Καραναστάση Κωνσταντίνου του
Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού
Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167184, 167206)
36. Γιοσίγιεβιτς Βέσνα του Κρισμάν, σύζυγος Δημητρίου Μόσχου, κατοίκου Δ.Κ.
Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167185,
167207)
37. Πασιοπούλου Δημητρίου του Αντωνίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167186, 167188, 167190,
167208, 167210, 167212, 167211,
167209, 167187, 167189)
38. Πασιοπούλου Παρασκευής, χήρας
Αντωνίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167186, 167187,
167189, 167190, 167208, 167209,
167211, 167212)
39. Πασιοπούλου Ιωάννη του Αντωνίου,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167187, 167188, 167189,
167209, 167210, 167211)
40. Καραναστάση Φωτεινής του Δημητρίου, σύζυγος Κωνσταντίνου Κολοβού,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 167191, 167213)
41. Κολοβού Ιωάννας του Κωνσταντίνου,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ.ιδ. 167191, 167213)
42. Καραναστάση Κωνσταντίνου του
Ευθυμίου, κατοίκου Κωσταλεξίου Λαμίας
(αρ. ιδ. 167192, 167214)
43. Ζιάκα Ιωάννας του Γεωργίου, σύζυγος Αποστόλου Μόσχου, κατοίκου Δ.Κ.
Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167193,
167194, 167215)
44. Μόσχου Κωνσταντίνου του Νικολάου,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 167195, 167196)
45. Μόσχου Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σταυρού Λαμίας (αρ. ιδ.
167197, 167198, 167200, 167201)
46. Μόσχου Αποστόλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σταυρού Λαμίας (αρ. ιδ.
167197, 167198, 167200, 167201)
47. Καραναστάση Αναστασίου, κατοίκου
(αρ. ιδ. 167199)
48. Μόσχου Ασημίνας, κατοίκου (αρ. ιδ.
167202)
49. Αθανασιά Αθανασίου του Ιωάννη,
κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 167203)
50. Κούτρα Αθανασίου του Αριστείδη,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 167204)
51. Στρογγυλού Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου
Λαμιέων (αρ.ιδ. 167216)
52. Χαραβιά Σοφίας, χήρας Παναγιώτη, το γένος Κωνσταντίνου Μπάτσιου,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων

(αρ.ιδ. 167217)
53. Χαραβιά Χρήστου του Παναγιώτη,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 167217)
54. Μάμαλη Λάμπρου του Δημητρίου,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 167218)
55. Καραδήμου Παναγιώτας, σύζυγος
Ευαγγέλου, το γένος Χρήστου Πρέντζα,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ.ιδ. 167219)
56. Καραδήμου Χριστίνας του Ευαγγέλου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου
Λαμιέων, (αρ. ιδ. 167219)
57. Καπούλα Ευαγγελίας, σύζυγος Γεωργίου, το γένος Δήμου Καραναστάση,
κατοίκου Λαμίας, οδός Υψηλάντου αρ.
55 (αρ. ιδ. 167220, 167227)
58. Μόσχου Σάκη, κατοίκου (αρ. ιδ.
167221,16722, 167223)
59. Αθανασίου Γρηγορίου του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, (αρ. ιδ.
167224, 167226, 167228)
60. Αθανασίου Ευαγγελής ή Ευαγγελίας,
χήρας Νικολάου, το γένος Δημητρίου Καλέμου, κατοίκου Λαμίας, (αρ. ιδ. 167224,
167226, 167228)
61. Αλογά Κωνσταντίας, σύζυγος Δημητρίου, το γένος Δήμου Καραναστάση, κατοίκου Λαμίας, οδός Αντ. Τριανταφύλλου
αρ.6 (αρ. ιδ. 167225, 167227)
62. Καραναστάση Βάγιας, χήρας Δήμου,
το γένος Παναγιώτη Παρλαβάντζα, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.
ιδ. 167227)
63. Καλέμη Μελπομένης του Αναστασίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167229)
64. Μπελεγρή Άννας του Αναστασίου,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 167229)
65. Μπελεγρή Αναστασίου του Παναγιώτη, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 167229)
66. Μπελεγρή Ιωάννη του Παναγιώτη,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 167229)
67. Μόσχου Κωνσταντίνου, κατοίκου
(αρ. ιδ. 167230, 167236)
68. Παναγιωτόπουλου Αλεξάνδρου του
Ελευθερίου, κατοίκου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου
Λαμίας, (αρ. ιδ. 167231)
69. Παναγιωτοπούλου Μαρίας, σύζυγος
Αλεξάνδρου, το γένος Χρήστου Κωνσταντόπουλου, κατοίκου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου
Λαμίας, (αρ. ιδ. 167231)
70. Κυροδήμου Ελένης του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.
ιδ. 167232)
71. Κυροδήμου Ευσταθίας του Ιωάννη,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 167232)
72. Κυροδήμου Ευθυμίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167233)
73. Κυροδήμου Δημητρίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου
Λαμιέων (αρ.ιδ. 167233)
74. Κυροδήμου Ευθυμίου του Γεωργίου,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ.ιδ. 167234)
75. Κυροδήμου Ευσταθίας του Γεωργίου,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων,
(αρ. ιδ. 167234)
76. Γαλάνη Βασιλικής του Δημητρίου,
σύζυγος Αποστόλου Καραναστάση, κατοίκου Λαμίας, οδός Μάρκου Μπότσαρη
αρ. 15 (αρ. ιδ. 167235)
77. Σουλίου Βασιλείου του Ιωάννη, Λαμίας, οδός Πιπίνου 3 (αρ. ιδ. 167237)
78. Σουλίου Αναστασίας, χήρας Ιωάννη,
το γένος Κωνσταντίνου Γαλάνη, κατοίκου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Λαμίας, (αρ. ιδ.
167237)
79. Σουλίου Κωνσταντίνου του Ιωάννη,
κατοίκου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Λαμίας, (αρ.
ιδ. 167238)
80. Γιδαράκου Κωνσταντίνου του Νικολάου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου
Λαμιέων (αρ.ιδ. 167239)
81. Τσαγανού Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας, οδός Άργους αρ.
11 (αρ. ιδ. 167240)
82. Τσαγανού Κωνσταντίας του Γεωργίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Άργους αρ.
11 (αρ. ιδ. 167240)
83. Μαργαρίτη Αικατερίνης του Χαραλάμπους, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου

Λαμιέων (αρ. ιδ. 167241)
84. Γαλάνη Κωνσταντίνου του Δημητρίου, κατοίκου (αρ. ιδ. 167242)
85. Κεφαλά Γαλάτειας – Γεωργίας του
Αθανασίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Σκληβανιώτη αρ. 40 (αρ. ιδ. 167243, 167244)
86. Κεφαλά Μαρίας, σύζυγος Νικολάου
το γένος Κωνσταντίνου Γαλανή, κατοίκου
Λαμίας, οδός Σκληβανιώτη αρ. 40 (αρ.
ιδ. 167243, 167244)
87. Μπουραζά Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 167245)
88. Κουρέλη Γεωργίου του Αποστόλου,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 167245)
89. Κουρέντζελου Κωνσταντίνου του
Ιωάννου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου
Μακρακώμης Φθιώτιδας (αρ. ιδ. 167245)
90. Τσιάκου Κωνσταντίνου, κατοίκου
(αρ. ιδ. 167245)
91. Μόσχου Βέσνας, σύζυγος Δημητρίου,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ.ιδ.167181, 167182)
92. Μόσχου Ιωάννας, σύζυγος Αποστόλου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.167181, 167182)
93. Μόσχου Αποστόλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου
Λαμιέων (αρ.ιδ.167181, 167182)
94. Μόσχου Χρήστου του Αποστόλου,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ.ιδ. 167197, 167198)
95. Μόσχου Σοφίας, χήρα Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167200, 167201, 076170)
96. Μόσχου Κωνσταντίνου του Αποστόλου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου
Λαμιέων (αρ.ιδ.076170)
97. Κουρέλη Αποστόλου του Γεωργίου,
κατοίκου Λαμίας, οδός 3ο χλμ.Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου (αρ.ιδ.167245)
98. Μαργαρίτη Σοφίας του Χαραλάμπους, κατοίκου Αθηνών (αρ.ιδ.167241).
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταθέσει
στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας την από
23-7-2019(υπ’ αριθμ.ΒΑΒ Μονομελούς
53/2019 και Αρ. Βιβλ.Εφ.161/2019) αίτησή του κατ’ αυτών που απευθύνεται
η παρούσα ειδοποίηση, ήτοι κατά όλων
όσοι αναφέρονται στον κτηματολογικό
πίνακα ως προβάλλοντες δικαιώματα
κυριότητας επί των ανωτέρω απαλλοτριωθέντων ακινήτων και των υποχρέων προς αποζημίωση αυτών, η οποία
αίτηση πρόκειται να συζητηθεί στο Κατάστημα συνεδριάσεων του Μονομελούς
Εφετείου Λαμίας την 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Στην αίτηση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο εκθέτει ότι με την υπ’ αριθμ.πρωτ.
Φ144/οικ.7084/18-12-2018 απόφαση
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 329/31-12-2018 (τ. ΑΑΠ),
κηρύχθηκε η 2η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Οδικός Άξονας Κεντρικής Ελλλάδος(Ε65), στο τμήμα Ανθήλη – Αμούρι, υποτμήμα 2 Παγκράτιο-Αμούρι από
χ.θ.10+180 έως χ.θ.16+776 και ειδικότερα από χ.θ.11+150 έως χ.θ.15+450,
στην περιοχή των Τ.Κ. Κωσταλεξίου,
Τ.Κ. Κομποτάδων και Δ.Κ. Σταυρού του
Δήμου Λαμιέων Φθιώτιδας(αρχική Κ.Υ.Α.
1121999/8388/0010/22-01-2008).
Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους
δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη
κατασκευή του οδικού άξονα Ε65 από
χ.θ. 11+150 έως χ.θ. 15+450.
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες
αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων
ιδιοκτητών. Η προκαλούμενη δαπάνη θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.), αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του
έργου 2010ΣΕ07180011 (ΣΑΕ 071/8).
Mε την υπ’ αριθμ.ΒΑΒ Μονομελούς
53/2019 και Αρ. Βιβλ.Εφ.161/2019 αίτησή του, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, το Ελληνικό Δημόσιο ζητά:
Να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης ως εξής:
Α. ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084153, Αγρός
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Αρδευόμενος (Βιολογική Μηδική), 2,00
ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084154, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084155, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084156, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084157, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084158, Αγρός
Αρδευόμενος (Βαμβάκι), 3 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084159, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,25 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084160, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084161, Αγρός
Αρδευόμενος (Σιτάρι), 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084162(Ο.Σ.Ε.)
3,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084163(Ο.Σ.Ε.)
2,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 082162, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 082163, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 082165, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 082166, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 082167, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 082168, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 076169, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 076170, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 076171, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 076172, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167173, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,50 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167174, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167175, Αγρός
Αρδευόμενος, 4,25 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167176, Χέρσο,
4,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167177, Χέρσο,
2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167178, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167179, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167180, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167181, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167182, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167183, Αγρός
Αρδευόμενος (Σιτηρά), 3,25 ευρώ ανά
τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167184, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167185, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167186, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167187, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167188, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167189, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167190, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167191, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167192, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167193, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167194, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167195, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167196, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167197, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167198, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,50 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167199, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167200 ,Αγρός

Αρδευόμενος, 2 ,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167201, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167202, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167203, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167204, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167205, Αγρός
Αρδευόμενος (Σιτηρά), 2,00 ευρώ ανά
τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167206, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167207, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167208, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167209, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167210, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167211, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167212, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167213, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167214, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167215, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167216, Αγρός
Αρδευόμενος (Μηδική), 3,00 ευρώ ανά
τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167217, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167218, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167219, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167220, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167221, Αγρός,
3,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167222, Αγρός,
2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167223, Αγρός,
3,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167224, Αγρός
Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167225, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167226, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167227, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167228, Αγρός
Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167229, Οπωρώνας, 2,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167230, Αγρός,
2,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167231, Αγρός
Αρδευόμενος, 4,50 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167232, Αγρός
Αρδευόμενος, 5,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167233, Αγρός
Αρδευόμενος, 6,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167234, Αγρός
Αρδευόμενος, 6,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167235, Αγρός
Αρδευόμενος, 4,50 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167236, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167237, Αγρός
Αρδευόμενος (Βαμβάκι), 3,75 ευρώ ανά
τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167238, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167239, Χέρσο,
4,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167240, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167241, Αγρός
Αρδευόμενος, 4,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167242, Αγρός,
3,75 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167243, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,25 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167244, Αγρός
Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ.
Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167245, Κτίσμα,
2,75 ευρώ ανά τ.μ.
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Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ:
Β.1. ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΚΑΔΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μονάδα
ΤΙΜΗ
				
ΜΟΝΑΔΟΣ
				
ΣΕ €
167176 Μεταλλική πόρτα μασίφ, ύψος 1,70μ
καλή
Μ
100
167176 Περίφραξη με τοιχίο, ύψους 0,50μ και
πλέγμα, ύψους 1,20μ
καλή
Μ
40
167179 Γεώτρηση λαμαρινοσκεπής, ύψους 2,40μ
καλή
Μ2
50
167181 Γεώτρηση λαμαρινοσκεπής, ύψους 2,00μ
καλή
Μ2
50
167194 Γεώτρηση λαμαρινοσκεπής, ύψους 2,00μ.
καλή
Μ2
50
167194 Πομόνα
καλή
τεμ.
150
167196 Γεώτρηση πλακοσκεπής, ύψους 2,00μ.
καλή
Μ2
50
167202 Ελιές
μεγάλες
τεμ.
200
167203 Περίφραξη ύψους 1,50μ με σιδηρογωνιές
καλή
Μ
12
167203 Πόρτα σιδερένια ύψους 1,50μ
καλή
Μ
100
167245 Ασφαλτικό
καλό
Μ2
20
167245 Περίφραξη απλή h=1,30 με σιδερογωνιές h=1,50
καλή
Μ
12
167245 Σιδερένια πόρτα μασίφ h=1,60
καλή
Μ
100
167245 Τοιχίο 0,50Χ0,50, κάγκελα σιδερένια h=0,80
καλή
Μ
100
167245 Περίφραξη h=1,50 και σιδερογωνιές h=1,80
καλή
Μ
12
167245 Σιδερένια πόρτα με πλέγμα h=1,62
καλή
Μ
70
167245 Γκρο μπετόν
καλό
Μ2
20
Να διαταχθεί η αποβολή από τα απαλλοτριούμενα ακίνητα των εγκατεστημένων
νομέων, κατόχων, ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, υπό τον όρο της
συντελέσεως της απαλλοτρίωσης κατ΄ άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2882/2001, ως ταύτη
προστέθηκε με το άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4070/2012).
Να υποχρεωθούν οι καθ΄ ων σε εγγυοδοσία ίση με το 30% της καθορισθησόμενης
προσωρινής αποζημίωσης για την περίπτωση καθορισμού μικρότερης τιμής μονάδας
ως οριστικής αποζημίωσης (άρθρο 24 ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 131 παρ. 4 ν. 4070/2012) και
Εφόσον επιδικασθεί δικαστική δαπάνη (ύστερα από αίτημα των καθ΄ ων) να
εκκαθαριστεί αυτή σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 ν. 4070/2012 κατά το οποίο:
«Όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας, που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) η επιδικαζόμενη από τα
Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης, στις
περιπτώσεις, που υπολογίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης, καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νόμιμων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων».
Αντίγραφα της ως άνω αιτήσεως τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα στον Πίνακα Δημοσιεύσεων του Kαταστήματος του Εφετείου Λαμίας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων των
Καταστημάτων του Δήμου Λαμιέων, της Τ.Κ. Κωσταλεξίου, της Τ.Κ. Κομποτάδων και
της Δ.Κ. Σταυρού του Δήμου Λαμιέων.
Ειδοποιούνται οι παραπάνω καθ’ ών η αίτηση, όπως και οιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.2882/2001, και καλούνται να
παραστούν στο ανωτέρω Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως την
ανωτέρω ημέρα της δικασίμου.
Λαμία 25-7-2019
Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου
Αικατερίνη Κανελλοπούλου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Τηλ: 22310-34245

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την 266/2019 διαταγή του Ειρηνοδίκη
Αθήνας ιδρύεται επιστημονικό σωματείο,
με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ & ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και
τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΕ», με έδρα την
Αθήνα (οδός Ακαδημίας και Εμμανουήλ
Μπενάκη 30) και σκοπό την ενίσχυση
και προώθηση της βασικής έρευνας κολλοειδών και διεπιφανειών, την διάδοση
της σχετικής τεχνολογίας, την εύρεση
ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο αυτούς τους τομείς, τη συνεργασία
με άλλα αντίστοιχα ιδρύματα και κάθε
άλλη δραστηριότητα, η οποία μπορεί
άμεσα ή έμμεσα να προάγει την συγκεκριμένη έρευνα.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019
Η πληρεξούσια δικηγόρος
ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
Σίνα 18 - 10672 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2103633231
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Δράμας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΕΛΕΜΠΗ ως πληρεξούσιου της Νίκης
συζ. Αθανάσιου Κωστόπουλου το γένος
Ιωάννη Μανώλη κατοίκου Χρυσούπολης
Καβάλας με ΑΦΜ-100497178 Δ.Ο.Υ Καβάλας, η υπογράφουσα δικαστική επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου
Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας
Βιολέττα Μανδαλά του Βασιλείου με την
με αριθμ. 3862γ/25-7-2019 έκθεση επίδοσης, επέδωσα στον κ Αντεισαγγελέα
Πρωτοδικών Δράμας κ. Δημήτριο-Νεκτάριο Τζανογιώργη , σύμφωνα με τα
άρθρα 134 και 135 του Κ.πολ.Δ για λογαριασμό του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΒΡΑΑΜ του Νικολάου και της Μυρτώς ως
πρόσωπο αγνώστου διαμονής, πιστό
αντίγραφο της με αριθμ κατάθεσης τπ
29/24-7-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ-ΚΛΗΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ) Ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμαςδικάζοντος ως Εφετείο της παραπάνω
αιτούσας , σύμφωνα με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 7η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του

2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ
στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας με αριθμό πινακίου
(3) . Προς γνώση της και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά
τη παραπάνω δικάσιμο .
Δράμα 25 Ιουλίου 2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΝΔΑΛΑ
Μ.ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΥ 153
ΤΗΛ. 25210-22835
ΑΦΜ-043726241 Δ.Ο.Υ Δράμας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην Αθήνα, στις 25.07.2019, με την με
αριθμό 11362/2019 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της
Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με
έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αικατερίνη
Β. Πρεβεζιάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός
Λυκούργου αρ. 9, (ΑΦΜ: 128221528),
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του
δικηγόρου Αθηνών κ. Κων/νου Καραλή,
πληρεξούσιο της δανείστριας Δέσποινας χήρας Νικολάου Στεφανίδου το γένος Σάββα και Καλλιόπης Μπουρούτογλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βλαστού
αρ. 7, με Α.Φ.Μ. 117352977, επέδωσα
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για
τον οφειλέτη Νικόλαο Καπερώνη του
Βλασίου και της Κωνσταντίνας, πρώην κάτοικο Αθηνών, Φιλικής Εταιρείας
αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής με
Α.Φ.Μ. 045428454, το με χρονολογία
17.07.2019 κι Ενώπιον Παντός Αρμοδίου
Δικαστηρίου και Κάθε Αρμόδιας Αρχής
ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, της πάνω πρώτης
κατά του δεύτερου εις χείρας ως τρίτων
1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με
την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.« που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου 86, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται, 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αμερικής 4, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται και 4) Της ανώνυμης
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τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία
«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS
A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Οθωνος 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, για το ποσό των 3.156,00 €,
επιτασσόμενες να μην καταβάλουν στον
οφειλέτη Νικόλαο Καπερώνη του Βλασί-

ου και της Κωνσταντίνας, το παραπάνω
ποσό αλλά να το καταβάλλουν στην δανείστρια Δέσποινα χήρα Νικολάου Στεφανίδου το γένος Σάββα και Καλλιόπης
Μπουρούτογλου.
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β. ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ

Προς Δημάρχους
Οταν θέλετε η διακήρυξή σας
να καταχωρηθεί
εκτός από τις στήλες
της εφημερίδας μας
και σε άλλη ημερήσια
πολιτική ή οικονομική
εφημερίδα της Αθήνας,
μη διστάσετε
να μας ενημερώσετε
γι’ αυτό αμέσως.
Η «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
θα φέρει σε πέρας την επιθυμία σας
χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
210 6460862,
210 6460814,
210 6460734,

210 6460458
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html 1520
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς
Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr
Αθηνών
Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

210 6984147
213 2064100, 1539
213 2005100
210 5561275
210 4148516,
1570,
800 11 405060

ΔΕΗ
Site: http://www.dei.gr/
Email: info@dei.com.gr
Βλάβες Αθηνών
Βλάβες Πειραιώς
Βλάβες Περιστερίου
Βλάβες Μεσογείων
Βλάβες Ελευσίνας
Βλάβες Φιλ.-Κηφισιάς
Βλάβες Καλλιθέας

10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
ΕΥΔΑΠ

Site: http://www.eydap.gr/

Email: grammateia@eydap.gr

1022,
210-214.4056

ΟΤΕ
Site: http://www.ote.gr/
Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
134
Κέντρο αναγγελίας βλαβών
121, 13888
Κέντρο εξυπηρέτησης κουφών
18855
Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου
11888
Συνδιαλέξεις εσωτερικού
129
Συνδιαλέξεις εξωτερικού
139
Δελτίο καιρού Ελλάδος και ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αττικής
14944
Κτέο (Αθηνών, Θεσ/κης, Πατρών)
14944
Ώρα Ελλάδος
14844
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Δημόσια επιχείρηση Aερίου (Δ.ΕΠ.Α.)
Site: http://www.depa.gr/
Email: pr@depa.gr(Δ.ΕΠ.Α.)
210 2701000
Φυσικό αέριο Αττικής (Εταιρία
Site: http://www.aerioattikis.gr/ παροχής αερίου Αττικής Α.Ε.)
1133
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Site: http://www.ametro.gr/
Email: info@ametro.gr
210 6792399
Η.Λ.Π.Α.Π. (Τρόλεϊ)
Site: http://www.athens-trolley.gr
Email: grammatia@athens-trolley.gr
210 25.83.300-6
Η.Σ.Α.Π. (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομός Πειραιά - Κηφισιάς)
Site: http://www.isap.gr Email: pro@isap.gr 210 3248311-17
Ο.Α.Σ.Α. Site: http://www.oasa.gr/
Email: oasa@oasa.gr
210 8200999

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Επισκέψιμο
το μεγαλύτερο άθικτο
ψηφιδωτό του κόσμου
Στη δημοσιότητα δόθηκαν εντυπωσιακές φωτογραφίες από το μεγαλύτερο
παγκόσμιο άθικτο αρχαίο ψηφιδωτό
(2.750 τ.μ.), το οποίο θα είναι επισκέψιμο για το κοινό στην Αντάκια, έδρα της
επαρχίας Χατάι στη νότια Τουρκία.
Οι αρχαιολόγοι που έκαναν την ανασκαφή πιστεύουν ότι το γεωμετρικό
έργο κάποτε διακοσμούσε το πάτωμα
ενός δημόσιου κτηρίου της Αντιόχειας,
μίας από τις σημαντικότερες πόλεις
της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών.
Τα μεγαλύτερα τμήματα του αρχικού
ψηφιδωτού παραμένουν άθικτα, ενώ
άλλα έχουν πάθει καθίζηση ή έχουν
εντελώς εξαφανιστεί μετά τους μεγάλους σεισμούς του 526 και του 528 μ.Χ.
Η ανακάλυψή του έγινε πριν από εννέα
χρόνια κατά την κατασκευή ενός νέου
ξενοδοχείου στην Αντάκια.
Η Αντιόχεια (σημερινή Αντάκια), γνωστή
και ως Αντιόχεια η επί Δάφνη ή επί
Ορόντου ή Αντιόχεια η Μεγάλη ήταν
αρχαία πόλη. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ποταμού Ορόντη και
ιδρύθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.
από τον Σέλευκο Α΄ τον Νικάτορα,
στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
προς τιμή και μνήμη του πατρός του
Αντίοχου. Αποτέλεσε το σταυροδρόμι
των μεγάλων φιλοσοφικών ρευμάτων,
με μεγάλη ανάπτυξη των γραμμάτων και
των επιστημών.
Υπήρξε η πόλη των εθνικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών αντιθέσεων, αλλά
και των θεαμάτων, της πολυπολιτισμικότητας και των ακραίων εκφραστικών
εκδηλώσεων. Πέρασε σταδιακά, όμως,
στην παρακμή από τον 10ο αιώνα λόγω
των σφοδρών επιδρομών των κατακτητών, Αράβων και Σταυροφόρων, καθώς
και της αλλαγής των εμπορικών δρόμων
προς τη Δύση.
Σήμερα έχει πληθυσμό 217.000 κατοίκους, από τους οποίους οι περισσότεροι
έχουν μητρική γλώσσα την τουρκική.
Ωστόσο, υπάρχει και αραβόφωνη
μειονότητα.
Θεωρείται πολυπολιτισμική πόλη, με
δραστήριες θρησκευτικές μειονότητες
Αλεβιτών και Χριστιανών Καθολικών και
Ορθοδόξων, καθώς και Εβραίων, που
συνυπάρχουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα με τη σουνιτική πλειοψηφία.

Σήμα ΕΚΤ για μείωση
των επιτοκίων και QE

Σ

ινιάλο για ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων έστειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
η οποία διατήρησε τα επιτόκια στα τρέχοντα μηδενικά επίπεδα στη χθεσινή συνεδρίαση.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση της ΕΚΤ επισημαίνεται ότι «το
συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν
στα τρέχοντα ή και χαμηλότερα επίπεδα τουλάχιστον για
το πρώτο εξάμηνο του 2020 και σε κάθε περίπτωση, όσο
χρειαστεί ώστε να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη σύγκλιση
του πληθωρισμού προς τον στόχο της μεσοπρόθεσμα».
Η ΕΚΤ επισημαίνει ακόμη ότι σχεδιάζει να συνεχίσει να
επανεπενδύει τα κεφάλαια από κρατικά ομόλογα που ωριμάζουν και έχουν αγοραστεί με βάση το πρόγραμμα APP
για εκτεταμένη χρονική περίοδο, πέραν της ημερομηνίας
που θα ξεκινήσουν οι αυξήσεις επιτοκίων.
Η κεντρική τράπεζα επισημαίνει την ανάγκη για ιδιαίτερα
διευκολυντική νομισματική πολιτική για παρατεταμένη
χρονική περίοδο καθώς ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα
χαμηλότερα από τον στόχο.
«Είμαστε έτοιμοι να αναπροσαρμόσουμε όλα τα εργαλεία

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

μας ανάλογα, για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός
θα κινηθεί προς τον στόχο μας με διατηρήσιμο τρόπο»,
υπογραμμίζει.
Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το συμβούλιο
της ΕΚΤ «ανέθεσε στις σχετικές επιτροπές του ευρωσυστήματος να εξετάσουν τις επιλογές τους», κάτι που σύμφωνα με τους Financial Times δείχνει ότι η ΕΚΤ ξεκινά
προετοιμασία για περισσότερο QE, αντί να περιμένει για
το πώς θα εξελιχθεί η οικονομία της ΕΕ ως τον Σεπτέμβριο.
Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε
ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης
καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων
θα παραμείνουν αμετάβλητα, σε 0,00%, 0,25% και -0,40%
αντιστοίχως.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Γιατί οι τεχνικές
εταιρείες... επιστρέφουν
στο εξωτερικό
Με συνολικό ανεκτέλεστο άνω των 5,5
δισ. ευρώ,η πλειοψηφία του οποίου προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού, οι
τρεις ισχυρότεροι κατασκευαστικοί όμιλοι ενισχύουν εξ ανάγκης τη διεθνή τους
παρουσία.
Στην Ελλάδα, σχεδόν όλα τα μεγάλα έργα
είτε καθυστερούν είτε βρίσκονται σε αρχικό
στάδιο, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις να
επιχειρούν σε συγκεκριμένες αγορές του
εξωτερικού και κυρίως στη Μέση Ανατολή
και στα Βαλκάνια.
Αυτή τη στιγμή, προχωρούν ελάχιστα έργα,
όπως το νότιο τμήμα του οδικού άξονα Ε65
από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ ο ίδιος
όμιλος θα επωφεληθεί από την επιτάχυνση
των διαδικασιών, ώστε να ξεκινήσουν οι
εργασίες για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι
Ηρακλείου, όπως τουλάχιστον υποσχέθηκε
η νέα ηγεσία του υπουργείου Υποδομών.
Οι ΕλλάκτωρΕΛΛΑΚΤΩΡ +1,88% και
ΑΒΑΞ διεκδικούν το πρώτο τμήμα της
γραμμής 4 του μετρό Αθήνας, αν προχωρήσει ο εν εξελίξει διαγωνισμός, ενώ πολύ
πίσω βρίσκονται άλλοι διαγωνισμοί. Μάλιστα ορισμένοι από αυτούς, όπως προκύπτει
και από τις δηλώσεις του κ. Κ. Καραμανλή,
πιθανώς θα ακυρωθούν, με κορυφαίο παράδειγμα τους δύο διαγωνισμούς για τον
Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης(ΒΟΑΚ).
Συνεπώς το εξωτερικό είναι μονόδρομος
αφού ούτε και το 2019 θα ξεκινήσουν κάποια μεγάλα έργα, πλην των ελαχίστων
που προαναφέρθηκαν. Ετσι, η διοίκηση
του ομίλου Eλλάκτωρ υποστήριξε στην
τελευταία γενική συνέλευση πως έδωσε
αγώνα ώστε να ανατρέψει την κακή εικόνα
της ΑΚΤΩΡ σε κάποιες γειτονικές αγορές.
«Εχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά
η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά» υποστήριξε ο
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αναστ.
Καλλιτσάντσης. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη
Ρουμανία, όπου ο όμιλος ανέλαβε το τελευταίο επτάμηνο έργα ύψους άνω των 800
εκατ. ευρώ. Γι’ αυτό και το 59% του ανεκτέλεστου υπολοίπου υπογεγραμμένων συμβάσεων του ομίλου, που φτάνει το 1,86 δισ.
ευρώ, προέρχεται από τις διεθνείς αγορές.
Στη Ρουμανία, η ΑΚΤΩΡ πρόσφατα αναδείχθηκε ανάδοχος σε σιδηροδρομικό
έργο προϋπολογισμού 627 εκατ. ευρώ ως
μέλος κοινοπραξίας (30%) με τις εταιρείες ALSTOM (30%), ARCADA (20%) και
Euroconstruct (20%).

