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ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ
Ο καπνός από τις φωτιές
πνίγει και την Αθήνα
Συναγερμός έχει σημάνει στις
υγειονομικές υπηρεσίες και το
υπουργείο Υγείας από τους
πυκνούς καπνούς που έχουν
φτάσει μέχρι την Αττική από τη
μεγάλη φωτιά που καίει το πευκοδάσος
Natura στην Εύβοια. Για την ώρα πάντως,
όπως φαίνεται, δεν υπάρχουν αυξημένες
κλήσεις στο ΕΚΑΒ, ούτε αυξημένη ροή
περιστατικών στα νοσοκομεία αυτή τη
στιγμή. Την ίδια ώρα στο «κόκκινο» βρίσκονται και οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων
στην ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία της διαδικτυακής
πλατφόρμα της PANACEA, που διαθέτει
δίκτυο παρακολούθησης των σωματιδιακών
συγκεντρώσεων PM2.5 (αιωρούμενα
σωματίδια με διάμετρο 2,5 εκατομμυριοστά
του μέτρου) με τοποθέτηση μετρητών
καταγραφής στα μεγάλα ελληνικά αστικά
κέντρα. Στα ακόλουθα γραφήματα απεικονίζεται η διακύμανση των συγκεντρώσεων, με
βήμα 15 λεπτών και σε βάθος 7 ημερών (με
τελευταία καταγραφή στις 13:30).

Αισιόδοξο μήνυμα για
την κυβέρνηση η αύξηση
των εσόδων του Ιουλίου
Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά
μηνύματα για την πορεία των
κρατικών εσόδων τον Ιούλιο
προκύπτουν από τα στοιχεία
που αναμένεται να ανακοινώσει έως αύριο το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο
μήνα τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά
205 εκατ. ευρώ και έφθασαν προ επιστροφών τα 5,566 δισ. ευρώ, με το Δημόσιο να
εισπράττει το 1/3 από τον συνολικό φετινό
φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων
(πάνω από 1,1 δισ. ευρώ επί συνόλου 3,42 δισ.
ευρώ). Έτσι, ενισχύεται η αισιοδοξία ότι,
παρά τις προεκλογικές παροχές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τη μεσοσταθμική μείωση του
ΕΝΦΙΑ κατά 22% από τη σημερινή κυβέρνηση, ο φετινός στόχος για πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ θα μπορέσει να
επιτευχθεί. Πιο αναλυτικά, με βάση τις ίδιες
πληροφορίες, τα τακτικά έσοδα την περίοδο
Ιανουαρίου-Ιουλίου διαμορφώθηκαν στα
31,041 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο
(28,715 δισ. ευρώ) κατά 8,1%. Οι επιστροφές
φόρων έφθασαν στο 7μηνο τα 2,512 δισ.
ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως
του 11,2% έναντι του στόχου. Έτσι, τα καθαρά
έσοδα διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουλίου
στα 28,529 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά
7,84% σε σχέση με τον στόχο (26,456 δισ. €).

ΕΛΠΕ

Προσλήψεις

«Tο ρολόι έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα,
αλλά το κατάλληλο timing θα κριθεί από πολλούς παράγοντες». Aυτό είναι κλίμα που επικρατεί σε ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης
σχετικά με την περαιτέρω αποκρατικοποίηση
του Oμίλου των Eλληνικών Πετρελαίων.
➞ σελ. 2

Οικονομική Αστυνομία

Με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, κ. Ιωάννη Καραβοκύρη συναντήθηκε χθες η υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα
Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου. Στο επίκεντρο
της συζήτησης βρέθηκε η επίσπευση των
διαδικασιών για την απαραίτητη πρόσληψη
επικουρικού προσωπικού.
σελ. 3

Στο πλαίσιο αυτό, το τετραήμερο από 8 έως 11
Αυγούστου 2019, κλιμάκια αστυνομικών της
Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και
της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας
Βορείου Ελλάδος, πραγματοποίησαν πληθώρα
ελέγχων σε τουριστικές περιοχές της χώρας .

➞

➞ σελ. 8

Η Γερμανική οικονομία
συναντήθηκε με την ύφεση!
Το επενδυτικό κλίμα βουλιάζει

Η

ρθε η στιγμή που η μέχρι σήμερα ηγέτιδα δύναμη Γερμανία, που έχει επιβάλλει την
πλήρη εξαθλίωση στην Νότια πλευρά
της Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία), καλείται να πληρώσει
ίσως το τίμημα αυτής της συμπεριφοράς της. Πάντως, τα μηνύματα
που διοχετεύονται στον οικονομικό,
γερμανικό και παγκόσμιο Τύπο είναι
ότι η Γερμανία εισέρχεται στην ύφεση,
που θα φέρει και σίγουρα μειωμένες
επενδύσεις.
Για τέταρτο διαδοχικό μήνα το επενδυτικό κλίμα για τις προοπτικές της
γερμανικής οικονομίας επιδεινώνεται.
Τα τελευταία δεδομένα για τη βιομηχανία και οι επίμονες εμπορικές
αντιπαραθέσεις ενισχύουν τους φόβους ότι η μεγαλύττερη ευρωπαϊκή
οικονομία είναι στο χείλος της ύφεσης.
Το δεύτερο τρίμηνο η Γερμανία είδε το
ΑΕΠ της να συρρικνώνεται σε σχέση
με το πρώτο, γεγονός που δεν αφήνει
κανένα περιθώριο αμφιβολίας για τις
επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου,
της αβεβαιότητας για το Brexit και
άλλων παραγόντων που λειτουργούν
ως βαρίδι για εξαρτώμενες από τις
εξαγωγές οικονομίες.
Υπό τις συνθήκες αυτές o δείκτης
ZEW των εκτιμήσεων των επενδυτών για τις προοπτικές της γερμανικής οικονομίας έκανε βουτιά στα
χαμηλότερα επίπεδα της επταετίας.
Συγκεκριμένα τον Αύγουστο μειώηθ-

κε στο -44,1, τα χαμηλότερα επίπεδα
από τον Δεκέμβριο του 2011, από -24,5
μονάδες τον Ιούλιο.
Οικονομολόγοι της Factset προέβλεπαν πολύ μικρότερη πτώση στο -28.
Μεγάλη πτώση στις -13,5 μονάδες, τα
χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο
του 2010, παρουσίασε και ο δείκτης
για τις υφιστάμενες συνθήκες της
γερμανικής οικονομίας.
Τα τελευταία μηνύματα είναι κάθε
άλλο παρά ενθαρρυντικά. Τον Ιούνιο,
τελευταίο μήνα του δεύτερου τριμήνου, η βιομηχανική παραγωγή της
Γερμανίας κατέγραψε τη μεγαλύτερη
πτώση εδώ και μία δεκαετία. Ορισμένα από τα πιο ισχυρά ονόματα του
γερμανικού επιχειρηματικού κόσμου

όπως οι BASF, Daimler, Lufthansa
και Continental έχουν υποβαθμίσει
τους στόχους για τις οικονομικές τους
επιδόσεις, σε μία έμμεση ομολογία
ότι το made in Germany είναι από
τα μεγαλύτερα θύματα του εμπορικού πολέμου και της γεωπολιτικής
αβεβαιότητας.
Αναλυτές, που συμμετείχαν σε πρόσφατη έρευνα του Bloomberg, υπολογίζουν ότι το δεύτερο τρίμηνο το γερμανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε σε σχέση
με το πρώτο, ενώ στο ίδιο διάστημα
εκείνο της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε
μόλις 0,2% σε τριμηνιαία βάση.
Εάν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν τότε
η ΕΚΤ θα έχει ακόμη έναν λόγο να
λάβει αποφασιστικά μέτρα τον Σε-

πτέμβριο, μετά τις όχι και τόσο ήσυχες θερινές διακοπές της. Ωστόσο η
νομισματική πολιτική ίσως δεν είναι
αρκετή για να βγάλει τη γερμανική
οικονομία από το τέλμα. Ήδη κυκλοφορεί το σενάριο της στροφής των 180
μοιρών στη δημοσιονομική πολιτική
από το Βερολίνο.
Πληροφορίες θέλουν το υπουργείο
Οικονομικών να εγκαταλείπει έστω
για λίγο τον στόχο του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και να αυξάνει
τον δανεισμό της χώρας. Επισήμως ο
λόγος θα είναι η ανάγκη για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά
αν αυτή φέρει και τονωτική ένεση
στην οικονομία, θα είναι άκρως καλοδεχούμενη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Ανεξέλεγκτη
η φωτιά στην Εύβοια:
Καίγεται δάσος Natura
Εκκένωση χωριών

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στη Εύβοια που ξέσπασε τα ξημερώματα και
καίει συμπαγές πευκοδάσος Natura, που
είναι καταφύγιο άγριας ζωής.
Στο σημείο βρίσκονται 39 πυροσβεστικά
οχήματα με 80 πυροσβέστες 7 ομάδες
πεζοπόρων τμημάτων με 41 πυροσβέστες. Με το πρώτο φως της μέρας στην
επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης
φωτιάς επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2
ελικόπτερα ενώ παράλληλα έχουν κινητοποιηθεί υδροφόρες της περιφέρειας
Στερεάς και των δήμων, όπως επίσης και
8 βαριά χωματουργικά μηχανήματα της
περιφέρειας. Με εισήγηση της πυροσβεστικής ζητήθηκε να συγκεντρωθούν
οι κάτοικοι των χωριών Σταυρός και
Κοντοδεσπότι και να είναι σε ετοιμότητα για να γίνει προληπτική απομάκρυνση αν κριθεί αναγκαίο, καθώς οι φλόγες
κατευθύνονται προς τα εκεί, ενώ πνέουν
ισχυροί άνεμοι. Το ίδιο έγινε και το πρωί
με τον οικισμό Μακρυμάλλη, όπου οι
κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία,
αλλά δεν έγινε εκκένωση, καθώς δεν
απειλήθηκε τελικά. Απομακρύνθηκαν
προληπτικά μόνο τρεις μοναχοί από
το μοναστήρι Μακρυμάλλης Παναγία
Θεοτόκος, το οποίο επίσης δεν έπαθε
τίποτα από τη φωτιά.
Λίγο μετά τις 12:00 η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι ο
ΓΓ Νίκος Χαρδαλιάς μεταβαίνει με ελικόπτερο στα Ψαχνά Ευβοίας. Ο κ. Χαρδαλιάς μεταβαίνει στην Εύβοια μαζί με
κλιμάκιο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτακτων Αναγκών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς
θα προσγειωθεί στο Δημοτικό Γήπεδο
Ψαχνών. Ταυτόχρονα, η ΓΓ Πολιτικής
Προστασίας ενεργοποίησε τις εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας
της περιοχής, ενώ γνωστοποίησε ότι
θα ενισχυθούν άμεσα οι δυνάμεις που
δίνουν μάχη στα μέτωπα της πυρκαγιάς
στην Εύβοια. Μιλώντας στο ραδιόφωνο
του ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος της περιοχής
Γιώργος Ψαθάς, μίλησε για «πολύ σοβαρή φωτιά με "μεγάλη τροφή" καθώς
καίγεται πευκοδάσος, που εκδηλώθηκε
στις 3 τα ξημερώματα». Για «επικίνδυνη
φωτιά» έκανε λόγο και ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Φάνης Σπανός. «Είναι
μία μεγάλη, επικίνδυνη και δύσκολη
φωτιά η οποία βρίσκεται μέσα σε πυκνό
πευκοδάσος, μακριά από κατοικημένες
περιοχές, αλλά σε μεγάλο μέτωπο και
με εναλλασσόμενους ανέμους», επισήμανε μεταξύ άλλων.
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Oι τρεις «λύσεις» για τα EΛΠE
με ορόσημο τον Σεπτέμβρη

«T

ο ρολόι έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα, αλλά το κατάλληλο timing θα
κριθεί από πολλούς παράγοντες». Aυτό είναι κλίμα που επικρατεί σε ανώτατα
κλιμάκια της κυβέρνησης σχετικά με την περαιτέρω αποκρατικοποίηση του
Oμίλου των Eλληνικών Πετρελαίων.
Oι ίδιοι παράγοντες τονίζουν
ότι το νέο εγχείρημα αποτελεί
βασική προτεραιότητα της
κυβέρνησης (την Tρίτη στο
YΠ.OIK. θα γίνει ειδική σύσκεψη), δεδομένου ότι μιλάμε
για την μεγαλύτερη και πλέον
κερδοφόρα επιχείρηση της χώρας, και επομένως το project θα
αποτελέσει το ηχηρότερο μήνυμα προς τη διεθνή επενδυτική
κοινότητα.
Kαταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις
έπαιξε η συνάντηση του πρωθυπουργού K. Mητσοτάκη με
τον Σπ. Λάτση, στις 25 Iουλίου, όπου κατά τις πληροφορίες,
υπήρξε ταύτιση απόψεων για
το θέμα και συμφωνήθηκαν τα
επόμενα βήματα.
Έτσι, η εντολή που έχει δοθεί από το Mέγαρο Mαξίμου είναι
με ευθύνη του TAIΠEΔ να εξεταστούν όλα τα σενάρια και
να εξευρεθεί το πιο συμφέρον για την εταιρία.
Ως χρονικό «ορόσημο» για τη λήψη των τελικών αποφάσεων θεωρείται ο Σεπτέμβριος μετά τον οποίο και θα
δρομολογηθεί με ταχύτατους ρυθμούς η λύση για την
«επόμενη μέρα».
Tο βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση έχει γίνει αποδέκτης
ισχυρότατου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τον πετρελαϊκό όμιλο. Yπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει όλα να είναι

E-mail: iho@otenet.gr

«έτοιμα και καλά μελετημένα»,
όπως τονίζεται χαρακτηριστικά,
προκειμένου να μη χαθεί το θετικό momentum. Tαυτόχρονα,
όμως, πολλά θα εξαρτηθούν και
από τη διεθνή συγκυρία, -όπως
για παράδειγμα η κλιμάκωση
της έντασης μεταξύ HΠA-Iράν-,
που ενδεχομένως να επηρεάσει
το όλο εγχείρημα.
Στο τραπέζι πάντως, τούτη την
ώρα, βρίσκονται τρεις «λύσεις»
για τον τρόπο που θα τρέξει το
project. Tο ένα αφορά την πώληση ποσοστού του Δημοσίου
σε επενδυτές που θα έρθουν
σε συμφωνία με την βασικό
μέτοχο Paneuropean Oil and
Industrial Hol-dings ( Όμιλος
Λάτση). Tο δεύτερο είναι να επαναληφθεί το μοντέλο του
προηγούμενου διαγωνισμού, δηλαδή η ταυτόχρονη πώληση ποσοστών του Δημοσίου που διατηρεί 35,48% και της
Paneuropean (με 45,47%). Στην περασμένη διαγωνιστική
διαδικασία, το Δημόσιο διέθετε το 20% και η πλευρά Λάτση το 30,1% προκειμένου το προς πώληση ποσοστό να
φτάσει 50,1%. Aνοιχτό φέρεται να παραμένει ακόμη και το
σενάριο της διάθεσης μετοχών μέσω του Xρηματιστηρίου.
Kάτι, όμως, που επίσης θα εξαρτηθεί από το αν και κατά
πόσο η κεφαλαιοποίηση του ομίλου (σήμερα στα 2,8 δισ.
ευρώ), θα αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία των EΛΠE.

Δημόσιο:
Οι μετατάξεις
που φέρνουν
προαγωγές

Διευκολύνσεις και κίνητρα ταχύτερης βαθμολογικής εξέλιξης «περιμένουν» τους υπαλλήλους του Δημοσίου που επιθυμούν να
αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον, βάσει του
νέου συστήματος μετατάξεων.
Προταιρεότητα δίνεται στις υπηρεσίες σε
παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας καθώς και σε ορεινούς και
νησιώτικους δήμους, υπηρεσίες δηλαδή που
συγκεντρώνουν «χαμηλή ζήτηση» μεταξύ
των υπαλλήλων του Δημοσίου.
Στόχος αποτελεί η ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των εν λόγω περιοχών. Η
επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών, με την
σειρά της, θα βελτιώσει όχι όνο την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων, κατά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.
Πλαίσιο κινητικότητας παρέχει το νέο σύστημα μετατάξεων και συγκεκριμένα, η προαγωγή είναι κατά δύο έτη ταχύτερη για όλους
όσοι επιλέξουν να μετακινηθούν αλλά και να
παραμείνουν για τουλάχιστον τρία χρόνια στις
υπηρεσίες των παραπάνω περιοχών.
Παράλληλα, όσοι υπάλληλοι αποσπαστούν
για τουλάχιστον δύο έτη, μειώνεται κατά ένα
έτος ο απαιτούμενος χρόνος για την βαθμολογική τους προαγωγή.
Ο μέγιστος χρόνος απόσπασης ή μετάταξης
που θα συνυπολογιστεί για την βαθμολογική
εξέλιξη των υπαλλήλων ορίζεται στα έξι έτη.

Ανοικτοί οι αρχαιολογικοί χώροι & τα μουσεία
για την πανσέληνο του Δεκαπενταύγουστου

Στην Ακαδημία Πλάτωνος ορκίζεται
Δήμαρχος Αθηναίων ο Κ. Μπακογιάννης

Κορυφώνονται με την πανσέληνο του Δεκαπενταύγουστου οι εκδηλώσεις που
διοργανώνει σε όλη τη χώρα το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι εκδηλώσεις σε περίπου 100 μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που άρχισαν
την Κυριακή 11 Αυγούστου ολοκληρώνονται την Κυριακή 19 Αυγούστου.
Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του,
διοργανώνει συστηματικά από το 1999 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης
πανσελήνου, προσκαλώντας χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες, να παρακολουθήσουν ποιοτικές εκδηλώσεις και να θαυμάσουν τους αρχαιολογικούς
χώρους, κάτω από το φως του φεγγαριού.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Ο αναλυτικός πίνακας έχει αναρτηθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στην
επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ και επισυνάπτεται παρακάτω.
Στην αφίσα των φετινών εκδηλώσεων, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση,
καθώς συμπίπτουν η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με την αυγουστιάτικη
πανσέληνο, παρουσιάζεται η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής, στη Σίφνο.

Μια ιστορική και εμβληματική γειτονιά της Αθήνας που αντιμετωπίζει όμως
μεγάλα προβλήματα καθημερινότητας επέλεξε ο Κώστας Μπακογιάννης για
την τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.
Η ανοικτή για τις Αθηναίες και τους Αθηναίους εκδήλωση στην οποία θα
αναλάβουν τα καθήκοντα τους οι νέοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι, για
πρώτη φορά δεν θα γίνει στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Πλατείας Κοτζιά αλλά
στο Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, το απόγευμα της Κυριακής 25 Αυγούστου.
Στους δρόμους της συγκεκριμένης γειτονιάς που είναι γνωστή στα πέρατα της
υφηλίου καθώς εκεί λειτούργησε πριν από αιώνες το πρώτο Πανεπιστήμιο του
κόσμου, ο Κώστας Μπακογιάννης περπάτησε πολλές φορές τους προεκλογικούς μήνες συζητώντας επί ώρες με τους κατοίκους για τα προβλήματα της
καθημερινότητας τους.
Ο ουσιαστικός αλλά και συμβολικός λόγος της επιλογής του , να ορκιστεί
Δήμαρχος Αθηναίων εκεί, έχει να κάνει με την απόφαση του να δώσει από την
πρώτη ώρα που θα αναλάβει τα καθήκοντα του την μάχη της καθημερινότητας
στην πόλη, όχι μόνο στο κέντρο αλλά και στις 129 γειτονιές των επτά Δημοτικών
Κοινότητων της Αθήνας.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:
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ΤΑΙΠΕΔ: Τέλος του χρόνου
ο διαγωνισμός για την υπόγεια
αποθήκη στην Καβάλα
Προς το τέλος της χρονιάς αναμένεται το
ΤΑΙΠΕΔ να εκκινήσει τον διαγωνισμό για την
αξιοποίηση του εξαντλημένου κοιτάσματος
φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες του
energypress, για τη φάση στην οποία βρίσκεται
η προετοιμασία του συγκεκριμένου project,
ενημερώθηκε πρόσφατα η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τη
διοίκηση του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων.
Ως γνωστόν, στις 12 Ιουλίου το ΤΑΙΠΕΔ δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για
την παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών
στο Ταμείο σχετικά με την αξιοποίηση του δικαιώματος επί της εγκατάστασης της υπόγειας
αποθήκης φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας.
Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από
τους υποψήφιους τεχνικούς συμβούλους λήγει
στις 28 Αυγούστου. Η εταιρία που θα επιλεχθεί
θα είναι εκείνη που θα προετοιμάσει τεχνικά
τον διαγωνισμό, δηλαδή θα γνωμοδοτήσει στο
ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με την καταλληλότητα του
κοιτάσματος να αξιοποιηθεί ως υπόγεια αποθήκη, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τις διασυνδέσεις που χρειάζονται κλπ.
Πηγές, λοιπόν, αναφέρουν ότι το Ταμείο θα
είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το τέλος
του χρόνου, ενώ αναγκαία προϋπόθεση είναι να
ετοιμαστεί και μία κοινή υπουργική απόφαση
η οποία ουσιαστικά θα καθορίζει το πλαίσιο
λειτουργίας της αποθήκης, θα προβλέπει ότι η
ΡΑΕ θα διαμορφώσει την ελάχιστη απόδοση
(WACC) του έργου, αλλά και θα προσδιορίζει
τα ελάχιστα επίπεδα υποχρεωτικής ελεύθερης
διαθέσιμης χωρητικότητας (π.χ. 20%) που πρέπει να τηρεί ο επενδυτής, για λόγους διασφάλισης της ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας.
Για την απόφαση αυτή είχε γίνει προεργασία
από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναμένεται
να εξεταστεί και από την τωρινή.
Άλλωστε οι προθέσεις του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, όπως και ο ίδιος είχε πει στο συνέδριο
του Economist είναι η αξιοποίηση της συγκεκριμένης υποδομής.
Όπως έχει γράψει το energypress, ενδιαφέρον
για την υπόγεια αποθήκη της Νότιας Καβάλας εκδηλώνεται και από την κοινοπραξία
STORENGY των εταιριών Engie, Energean
Oil &Gas και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι τρεις έχουν
σπεύσει να λάβουν θέση στον επικείμενο
διαγωνισμό συστήνοντας την προαναφερόμενη
κοινοπραξία.
Πληροφορίες επίσης του energypress, αναφέρουν ότι στη μάχη της διεκδίκησης αναμένεται
και ο ΔΕΣΦΑ, ο οποίος μέσω του κονσόρτσιουμ των εταιριών που διοικείται Snam,Enagas,
Fluxys και πρόσφατα και με την προσθήκη της
Damco ( Όμιλος Κοπελούζου) παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις γύρω από το project.
Ο ΔΕΣΦΑ και στο παρελθόν, πριν την ιδιωτικοποίηση του, αποσκοπούσε στη διεκδίκηση της
υπόγειας αποθήκης της Νότιας Καβάλας.
Το Εργο αφορά την μετατροπή του εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου της Νοτίου
Καβάλας στην 1η υπόγεια αποθήκη φυσικού
αερίου (ΥΑΦΑ) της Ελλάδας. Το κοίτασμα
βρίσκεται εντός της θάλασσας περί τα 30 χλμ
νότια της Καβάλας.
Το ύψος της επένδυσης για την υλοποίηση του
έργου είναι 300 – 400 εκατομμύρια ευρώ, τα
οποία θα επενδυθούν από τον νικητή του διαγωνισμού που θα προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ.

Μιχαηλίδου:

Προσλήψεις επικουρικού
προσωπικού σε φορείς
Κοινωνικής Πρόνοιας
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

26°C - 36°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23°C - 33°C

ΠΑΤΡΑ

21°C - 34°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

22°C - 29°C

ΛΑΡΙΣΑ

21°C - 30°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αυτό είναι το φυτό
της αντιγήρανσης
και της μακροζωίας

Μ

ε τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, κ. Ιωάννη Καραβοκύρη συναντήθηκε χθες η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου
(φωτογραφία). Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η επίσπευση των διαδικασιών για την απαραίτητη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε θέσεις φορέων
Κοινωνικής Πρόνοιας που εποπτεύει το υπουργείο Εργασίας.
Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
αναφέρθηκε στις δύο διαδικασίες που χρήζουν άμεσης
επίσπευσης, ούτως ώστε μέχρι το τέλος του 2019 να έχει
διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω φορέων.
Η πρώτη έχει να κάνει με την πρόσληψη 341 εργαζομένων
ως επικουρικού προσωπικού σε οργανικές θέσεις και η
δεύτερη με τη θεσμοθέτηση διαδικασίας πρόσληψης
επικουρικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διαδικασίες στις οποίες το ΑΣΕΠ έχει καθοριστική
συμμετοχή.
Μετά τη συνάντηση η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα. Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου δήλωσε:
"Βούλησή μας είναι να προχωρήσουμε άμεσα στην προκήρυξη των οργανικών θέσεων φορέων Κοινωνικής
Πρόνοιας – μια προκήρυξη που εξαγγελλόταν εδώ και
ενάμιση χρόνο από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά δεν
υλοποιήθηκε ποτέ. Η αδράνεια αυτή της προηγούμενης
διοίκησης θα οδηγήσει όχι μόνο στην απώλεια των εν
λόγω θέσεων εργασίας από 31/12/2019, αλλά και κυριότερα

στην κατάρρευση των φορέων κοινωνικής πρόνοιας με
αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες
μας. Παίρνουμε την πρωτοβουλία, ώστε με την βοήθεια
του ΑΣΕΠ που άμεσα κινητοποιήθηκε, να κάνουμε ό,τι
περνάει από το χέρι μας ώστε οι φορείς Πρόνοιας να συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά με το αναγκαίο
ως προς τη λειτουργία τους προσωπικό. Ευχαριστούμε
πάρα πολύ τις υπηρεσίες που, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιρινής διακοπικής περιόδου,
ανταποκρίνονται στην άμεση αυτή προτεραιότητα του
Υπουργείου μας''.
Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κ. Ι. Καραβοκύρης ανέφερε:
«Χαιρετίζουμε την επίσκεψη της Υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων στα γραφεία του ΑΣΕΠ.
Γίναμε δέκτες του αιτήματος της κας. Δ. Μιχαηλίδου για
επίσπευση των προσλήψεων επικουρικού προσωπικού
σε δομές Κοινωνικής Πρόνοιας και δεσμευόμαστε ότι θα
συμβάλλουμε άμεσα στην ευόδωση του εγχειρήματος,
δεδομένης της άμεσης και επιτακτικής φύσης του».

Ουσία που βρίσκεται στο ιαπωνικό φυτό ασιτάμπα (Ashitaba)
φαίνεται ότι επιβραδύνει την
κυτταρική γήρανση.
Η 4,4-διμεθοξυχαλκόνη (DMC)
έχει ιδιότητες που επιμηκύνουν
το μέσο προσδόκιμο ζωής κατά
20% κατορθώνοντας να επιβραδύνει τη γήρανση των κυττάρων,
όπως έδειξε μελέτη επιστημόνων
του Πανεπιστημίου του Graz
στην Αυστρία που δημοσιεύθηκε
στο Nature Communications.
Παραδοσιακά οι Ιάπωνες θεωρούσαν ότι το ασιτάμπα έχει θετικές επιδράσεις στην υγεία και η
νέα αυτή μελέτη μάλλον παρέχει
και την επιστημονική επιβεβαίωση. «Είναι πάντα ωραίο να βρίσκεις επιστημονική λογική σε
μια πεποίθηση που προκύπτει
από την παράδοση», ανέφερε
ο Frank Madeo καθηγητής στο
Ινστιτούτο Μοριακών Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου του
Graz. Ο Δρ. Madeo, επικεφαλής
της έρευνας, δήλωσε πως η ουσία DMC, η οποία περιέχεται στα
φύλλα του ασιτάμπα, πυροδοτεί
μία διαδικασία που αποκαλείται
αυτοφαγία. Πρόκειται για μία
σημαντική διαδικασία η οποία
βοηθά στο «καθάρισμα των κυτταρικών σκουπιδιών» που συσσωρεύονται με την πάροδο των
ετών και προκαλούν μία σειρά
παθήσεων. «Ουσιαστικά είναι
μία διαδικασία καθαρισμού και
ανακύκλωσης. Αφαιρεί τα περιττά υλικά, ειδικά τα κυτταρικά
απορρίμματα όπως οι συσσωρευμένες πρωτεΐνες», ανέφερε ο Δρ.
Madeo. Η DMC ανήκει στην οικογένεια των φλαβονοειδών και
αποτέλεσε την τελική επιλογή
των ερευνητών οι οποίοι αποφάσισαν να εστιάσουν σε αυτή
μετά από εξέταση 180 ουσιών
της ίδια ομάδας.
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Ψήφος εμπιστοσύνης
από τις αεροπορικές
στο αεροδρόμιο
«Μακεδονία»

Σημαντική διάκριση για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
καθώς προτάθηκε και ψηφίστηκε από
κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες για
το βραβείο “World Routes Airport
Marketing Awards” στο πλαίσιο του
διεθνούς συνεδρίου αερομεταφορών
«Routes World 2019».
Πρόκειται για την πρώτη φορά που
ένα από τα περιφερειακά αεροδρόμια
της Ελλάδας κατακτά μια θέση στη
λίστα με την τελική πεντάδα στην
κατηγορία αεροδρομίων «4 έως 20
εκατομμύρια επιβάτες».
Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη
είναι μεταξύ άλλων η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση και υποστήριξη των αεροπορικών εταιριών, η
στρατηγική ανάπτυξης δρομολογίων,
η γενικότερη συνεργασία με τις
αεροπορικές εταιρείες σε όλους τους
τομείς, και η καινοτομία στον τομέα
του Airport Marketing, ενώ το αποτέλεσμα θα προκύψει μέσα από την
αξιολόγηση ανεξάρτητης επιτροπής η
οποία αποτελείται από κορυφαία στελέχη του κλάδου παγκοσμίως και θα
ανακοινωθεί στο πλαίσιο του παγκόσμιου συνεδρίου «Routes World 2019»
στην Αδελαίδα της Αυστραλίας τον
Σεπτέμβριο. Στη λίστα με τους φιναλίστ της συγκεκριμένης κατηγορίας,
πέραν του «Μακεδονία» βρίσκονται
τα αεροδρόμια της Βουδαπέστης, της
Μάλτας, του Οκλαντ στις ΗΠΑ και
της Στουτγάρδης.
O ο κ. Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης τη Fraport Greece
δήλωσε «Η συμμετοχή μας στην
τελική φάση των βραβείων, αποτελεί
για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
«Μακεδονία» αλλά και τη Fraport
Greece μεγάλη τιμή. Κατ’ αρχάς γιατί
είναι η πρώτη φορά που περιφερειακό
αεροδρόμιο της Ελλάδας βρίσκεται
σε αυτήν τη θέση ανάμεσα σε άλλα
κορυφαία αεροδρόμια της κατηγορίας του ανά τον κόσμο στη συγκεκριμένη διεθνή διοργάνωση, αλλά
και γιατί οι ψήφοι προέρχονται από
τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες,
γεγονός που αποδεικνύει ότι αναγνωρίζουν το έργο που επιτελείται σε όλα
τα επίπεδα από την εταιρεία μας».
Για περισσότερα από 20 χρόνια, η
«Routes» επιβραβεύει την αριστεία
και την καινοτομία στις αερομεταφορές. Τα φετινά βραβεία «World
Routes Awards» είναι πιο ανταγωνιστικά από ποτέ καθώς, σύμφωνα με τους
διοργανωτές, καταγράφηκε αριθμόςρεκόρ στις υποψηφιότητες.

Άδωνις:

Το ξεμπλοκάρισμα
του Ελληνικού φέρνει ενδιαφέρον
και για άλλες επενδύσεις

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης

Ε

ίναι απολύτως ρεαλιστικό να αρχίσουν τα έργα στο τέλος του έτους, τόνισε για την
επένδυση στο Ελληνικό, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης,
ενώ συμπλήρωσε πως είναι κάτι που εξαρτάται και από την εταιρεία.

Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «έχει επανέλθει ενδιαφέρον και για το Ελληνικό, αλλά και για άλλες
επενδύσεις, καθώς βλέπουν ότι πάμε πολύ γρήγορα στο
Ελληνικό». Εμείς, πρόσθεσε, όταν δίνουμε ένα χρονοδιάγραμμα δεν είμαστε αργότερα από αυτό, αλλά και λίγο
νωρίτερα, αντίθετα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν
ακόμα και ο κ. Τσίπρας δεν επιβεβαιωνόταν στους στόχους
που έθετε προκαλώντας τη δυσπιστία των επενδυτών.
Ο υπουργός επανέλαβε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα
εκδοθούν οι ΚΥΑ. Τη Δευτέρα, τόνισε, είχαμε ευχάριστη
έκπληξη, είχαμε προγραμματίσει τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης (ΚΣΔ) για Δευτέρα, Τρίτη
και Τέταρτη όπου περνάνε όλες οι υπουργικές αποφάσεις
των συναρμοδίων υπουργών, συμμετέχουν άνω των 80
ατόμων, και αντί να τελειώσει σε τρεις μέρες το Συμβούλιο
τελείωσε σε τρεις ώρες. Εκκρεμούν οι συνεδριάσεις του

ΥΠΠΟΑ και του ΚΑΣ για 21 και 22 Αυγούστου και 24
Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η τελική συνεδρίαση του
ΚΣΔ για τις τρεις ΚΥΑ.
Αμέσως μετά, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, στις 30 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η διαδικασία διαγωνισμού για το
καζίνο. «Πρέπει πρώτα να εκδοθούν οι ΚΥΑ τότε η Επιτροπή Παιγνίων θα εκδώσει τους όρους για τη διαγωνιστική
διαδικασία, και μετά θα εκκρεμεί η ΚΥΑ για τη διανομή
μεταξύ επενδύτη – δημοσίου μετά την ολοκλήρωση της
σύμβασης η οποία δεν αλλάζει» διευκρίνισε.
«Την άλλη εβδομάδα θα δείτε τις προτάσεις μας για την
Επιτροπή Ανταγωνισμού η διαδικασία διορισμού περνάει
πρώτα από τη Βουλή. Ήδη συζητάμε τα πρόσωπα για να
φτιάξουμε μια Επιτροπή ακομμάτιστη και με το απαιτούμενο κύρος για να παίξει το ρόλο της» σημείωσε ακόμη
ο υπουργός.

MYTILINEOS: Νέος ηλιακός σταθμός από τη ΜΕΤΚΑ EGN στη Χιλή
Σύμβαση με την Atacama Solar SA, θυγατρική του ανεξάρτητου παραγωγού ηλιακής ενέργειας Sonnedix, υπέγραψε
πρόσφατα η METKA EGN, προκειμένου να αναλάβει το έργο Atacama Solar II, ισχύος 170,65MWp που βρίσκεται
στο δήμο Pica της περιφέρειας Tarapaca στη Χιλή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MYTILINEOS η συμφωνία που υπέγραψε η θυγατρική της αφορά το έργο της
Μελέτης – Προμήθειας – Κατασκευής (EPC) της μονάδας Atacama Solar II, καθώς και τη σύμβαση για τη λειτουργία και συντήρηση (O&M) για δύο χρόνια.
Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2020 και η παραγόμενη ισχύς εκτιμάται ότι θα καλύπτει
τις ανάγκες περισσότερων των 100.000 νοικοκυριών, ενώ θα συμβάλει στην αποφυγή περίπου 200.000 μετρικών
τόνων εκπομπών CO2 ανά έτος.
Πρόκειται για το τρίτο έργο της METKA EGN για λογαριασμό της Sonnedix, μετά την ολοκλήρωση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Oriana 57MW στην Ισαμπέλα του Πουέρτο Ρίκο (ως μέρος του έργου Sonnedix Oriana,
που διακρίθηκε για την ανθεκτικότητα που επέδειξε έναντι του τυφώνα Μαρία το 2017) και του ηλιακού πάρκου
Lavansol M8 ισχύος 5 MW, στο Saint Etienne Des Sorts, στη Γαλλία.
Η METKA EGN δραστηριοποιείται στην αγορά της Λατινικής Αμερικής από το 2016.
Το συνολικό κόστος της επένδυσης για την Sonnedix ανέρχεται σε 180 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (160 εκατομμύρια ευρώ).
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Αυτή είναι η νέα
επένδυση €51 εκατ.
της AGC στη Μύκονο

«Σκοπός της επένδυσης είναι να δημιουργηθεί ένα συγκρότημα με τις αρχικές αξίες
της Μυκόνου που την έκαναν γνωστή σε
όλο τον κόσμο και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, που καταστρέφονται σιγά-σιγά
σε όλη την Μύκονο, και όχι ένα τουριστικό
ξενοδοχείο όπως αυτά που υπάρχουν παντού. Το νέο συγκρότημα προτείνεται να
μην έχει καμία σχέση με τα νέα πολυτελή
ξενοδοχεία που έχουν κατασκευαστεί στη
Μύκονο τα τελευταία χρόνια και απέχουν
πολύ από το εκλεπτυσμένο και μοναδικό
χαρακτήρα του νησιού, αλλά να ακολουθήσει
όλα τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Μυκόνου που θα αναδειχθούν και θα αποτελέσουν
έμπνευση και αναφορά για τον σχεδιασμό
του ξενοδοχείου».
Eτσι περιγράφεται, μεταξύ άλλων, η πρόταση
της AGC Εquity Partners, του επενδυτικού
σχήματος του Αστέρα Βουλιαγμένης για τη
δεύτερή τους επένδυση στη χώρα μας, που
δεν είναι άλλη από αυτή για το νέο τουριστικό
project στη Μύκονο, ύψους 50,85 εκατ. ευρώ.
Η τελευταία έχει υπαχθεί και στις Διαδικασίες
Στρατηγικών Επενδύσεων με απόφαση που
ελήφθη από την προηγούμενη κυβέρνηση,
ενώ την περασμένη Πέμπτη το υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και
ΣΔΙΤ δημοσιοποίησε την Στρατηγική Μελέτη Περιβάλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)
του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης
Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) με
φορέα την εταιρεία Blue Iris Α.Ε..
Σημειωτέον ότι για το έργο δρομολογείται και
συνεργασία με διεθνή αλυσίδα διαχείρισης,
χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν ληφθεί
οι οριστικές αποφάσεις. Στα ονόματα ωστόσο
με τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί επαφές,
περιλαμβάνονται, κατά τις πληροφορίες,
«ηχηρά» ονόματα του πολυτελούς τουρισμού μεταξύ των οποίων οι Ritz Carlton,
η Six Senses, η Αnantara αλλά και η Four
Seasons με την οποία ήδη το τουρκοαραβικό
σχήμα της Jermyn Street του Αστέρα (με τη
συμβολή της AGC Equity Partners, και τη
συμμετοχή των επενδυτικών funds από το
Αμπου Ντάμπι και το Κουβέιτ, αραβικών
κεφαλαίων και του τουρκικού ομίλου της
Dogus) συνεργάζεται, ως γνωστόν, για τον
Αστέρα Βουλιαγμένης.
«Στόχος της επένδυσης είναι να δημιουργηθεί
ένα υψηλού επιπέδου τουριστικό συγκρότημα που θα περιλαμβάνει όλες τις ανέσεις και
θα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες
θεωρούνται, ως ιδανικές, από ταξιδιώτες με
υψηλή οικονομική και κοινωνική στάθμη»,
επισημαίνεται στη μελέτη για το έργο που
περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας ξενοδοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 192 κλινών
με συνοδευτικές εγκαταστάσεις άθλησης,
κέντρου ευεξίας (spa), πολυχώρο εκδηλώσεων και καταστήματα, ενώ προ του παράκτιου
μετώπου του ακινήτου προτείνεται η χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών. Οι
επενδυτές θεωρούν ότι με την προτεινόμενη
ανάπτυξη επιδιώκεται να δημιουργηθεί μια
τουριστική υποδομή που θα αναβαθμίσει
το τουριστικό προϊόν του νησιού, θα έχει
ευρεία απήχηση στην κτηματαγορά και θα
αποτελέσει υπόδειγμα και για μελλοντικές
επενδύσεις.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Μητσοτάκης:
Go on με το master plan
του ΟΛΠ
Go on με το master plan του ΟΛΠ
είναι η ξεκάθαρη εντολή προς τον
υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Ο ΟΛΠ θα ξανακαταθέσει το master plan μεταξύ 25-28
Αυγούστου. Θα χρειαστούν περίπου
δύο μήνες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι Κινέζοι υπολογίζουν
ότι το αργότερο μέχρι το τέλος του
χρόνου θα ξεκινήσουν τα έργα για την
υλοποίηση των επενδύσεων. Το θέμα
που έχει προκύψει με την αδειοδότηση και την χωροθέτηση ναυπηγείου
εντός της ζώνης παραχώρησης της
εισηγμένης. Κύκλοι του λιμανιού
επεσήμαναν στο ΝΜ ότι «ναι μεν δεν
προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης η δημιουργία ναυπηγείου αλλά
δεν απαγορεύεται κιόλας. Είναι μία
γκρίζα ζώνη και για αυτόν τον λόγο ο
ΟΛΠ προσέφυγε στο ΣτΕ μετά τη μη
αδειοδότηση από την προηγούμενη
κυβέρνηση και τις αρμόδιες Αρχές».
Για τις αντιδράσεις που υπάρχουν
από μικρές ναυπηγικές επιχειρήσεις
στο Πέραμα και συνεργεία κύκλοι του
λιμανιού τόνισαν ότι «δεν υπάρχει
κίνδυνος να… εξαφανιστούν αφού
αφενός η Cosco θα μετατρέψει την
περιοχή σε διεθνές Ναυπηγοεπισκευαστικό κέντρο οπότε θα υπάρχουν
δουλειές για όλους». Οι Κινέζοι
θέλουν να εγκριθεί το master plan
με το ναυπηγείο να περιλαμβάνεται
μέσα σε αυτό και με αστερίσκο να αρχίσει η υλοποίηση του έργου εφόσον
εγκριθεί από το ΣτΕ. Ο υπουργός
Ναυτιλίας είναι γνώστης του θέματος
το οποίο όμως αντιμετωπίζει σαν
καυτή πατάτα, σε μία λογική «μην
αγγίζετε». Φαίνεται να προσπαθεί
να αλλάξει γνώμη στους Κινέζους
αφού δεν θέλει…. ντράβαλα με τις
ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις.
Κύκλοι του λιμανιού είπαν στο ΝΜ:
«Ο υπουργός θα πρέπει να κινηθεί
προς την κατεύθυνση κατευνασμού
των αντιδρούντων αφού στην ουσία
δεν υπαλρχει βάσιμος λόγος για τις
αντιδράσεις αυτές». Το θέμα με την
κατασκευή Mall φαίνεται ότι ξεπεράστηκε αφού σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα εξυπηρετεί τους επιβάτες
κρουαζιέρας. Πριν από λίγες ημέρες,
στην διάρκεια της επίσκεψής του
στο ΥΝΑ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης στις δηλώσεις του έκανε
ειδική αναφορά στα λιμάνια. Επί λέξει
είπε: «Πυλώνας πολιτικής είναι τα
λιμάνια μας. Ξεκινώντας με το εμβληματικό, σημαντικό λιμάνι του Πειραιά
πως θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε γρήγορα, σε συνεργασία με
τους ιδιώτες επενδυτές, σημαντικές
επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν
τον Πειραιά και θα τον καταστήσουν
ένα, παγκόσμια, ανταγωνιστικό λιμάνι
αλλά και το πώς θα εξορθολογήσουμε
συνολικά τη λιμενική μας πολιτική
ώστε τα λιμάνια μας να λειτουργούν
με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια».

Ερευνα στο ΑΠΘ:

Ελλειψη ασφάλειας και αστυνόμευσης
το μεγαλύτερο πρόβλημα
για το 49% των φοιτητών

Η

έλλειψη ασφάλειας και αστυνόμευσης είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα για έναν
στους δύο φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από την
άλλη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το πιο σημαντικό πρόβλημα για τους φοιτητές
είναι ο μεγάλος αριθμός εισακτέων.

Αυτά προκύπτουν από έρευνα στην
οποία συμμετείχαν 3.788 φοιτητές
όλων των τμημάτων και των σχολών του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ. Η
έρευνα διενεργήθηκε κατά το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Απριλίου και θα
παρουσιαστεί στο σύνολό της στο 16ο
Διεθνές Συνέδριο ανάλυσης δεδομένων της International Federation of
Classification Societies (IFCS), που θα
φιλοξενήσει το ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία της IFCS και της
Ελληνικής Εταιρείας Ανάλυσης Δεδομένων.
Στο ΑΠΘ, οι φοιτητές αξιολογούν ως σημαντικότερο
πρόβλημα την έλλειψη ασφάλειας και αστυνόμευσης, σε
ποσοστό 49%. Ακολουθούν η έλλειψη χρηματοδότησης
(46%) και η έλλειψη καθαριότητας (41%). Ακόμη, ως σημαντικά προβλήματα αναδεικνύονται από τους φοιτητές
του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της
έρευνας, οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης
και ο εξοπλισμός των εργαστηρίων (33%).
Από την άλλη, οι φοιτητές στο ΠΑΜΑΚ με υψηλή συχνότητα επιλέγουν ως σημαντικότερα προβλήματα στο
πανεπιστήμιο όπου φοιτούν τον μεγάλο αριθμό εισακτέων
(41%), την έλλειψη επικοινωνίας διδασκόντων-διδασκομένων (38%) και τις συγκοινωνίες (31%). Με 31% ακολουθούν
η χρηματοδότηση και η πληροφόρηση (28%).
«Προφανώς έχει να κάνει με το ότι το ΠΑΜΑΚ είναι ένα
κτήριο και το ΑΠΘ ένα campus. Το πρόβλημα εντοπίζεται
στον ανοικτό χώρο, στον οποίο υπάρχει η αίσθηση παραβατικών συμπεριφορών. Στα κτίρια και του ΑΠΘ ευτυχώς
είναι λίγα έως ελάχιστα τα φαινόμενα αυτά», δήλωσε στο

ΑΠΕ- εξηγώντας τη διαφορετική αξιολόγηση των προβλημάτων σε ΑΠΘ και
ΠΑΜΑΚ- ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής Θεόδωρος Χατζηπαντελής, διευθυντής του Εργαστηρίου
Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας
του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος
του 16ου Διεθνούς συνεδρίου της IFCS.
Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Χατζηπαντελής απάντησε ότι πιθανόν το επόμενο
εξάμηνο να γίνουν ανάλογες έρευνες
αναφορικά με τις προσδοκίες των φοιτητών για την εφαρμογή της διάταξης για την κατάργηση
του πανεπιστημιακού ασύλου. «Πάντως για να υπάρξουν
αποτελέσματα πρέπει να υπάρξει διαφορετική πολιτική
από τις δυνάμεις τάξης, όπως για παράδειγμα περιπολίες
το βράδυ στο ΑΠΘ, παρουσία στα σημεία τριβής, όπως το
ΑΧΕΠΑ κλπ», συμπλήρωσε.
«Οι λύσεις είναι γνωστές. Η γενική θέση της πλειονότητας είναι ότι πρέπει ο δημόσιος χώρος να αστυνομεύεται
όπως όλος ο υπόλοιπος χώρος. Πέρασε η εποχή που οι
φοιτητές είχαν ένα διαφορετικό προφίλ, που ο συνήθης
αστυνομικός μπορεί να θεωρούσε προφίλ παραβατικού
ατόμου. Τη δεκαετία του 1970 οι φοιτητές είχαν διαφορετικό ντύσιμο, διαφορετική κόμμωση διέφεραν από την
υπόλοιπη νεολαία. Τώρα είναι ίδιοι με το γενικό πληθυσμό.
Ασφαλώς η παρουσία ανθρώπων και οι δραστηριότητες
αποθαρρύνουν ή ελαχιστοποιούν τέτοιες ενέργειες. Αλλά
σε κάποιες περιπτώσεις ενισχύουν την εμφάνιση παραβατικών συμπεριφορών. Αν σκεφτούμε ότι με την πολυκοσμία
παρατηρούμε κλοπές τηλεφώνων και πορτοφολιών»,
δήλωσε ακόμη ο καθηγητής του ΑΠΘ.

Σπάει η φούσκα με τους Κινέζους και τη «Χρυσή Βίζα»
Τον γύρο της αγοράς real estate κάνει η πληροφορία για την αλλαγή στάσης Κινέζου επιχειρηματία που, μέσω
Κύπρου, είχε αποκτήσει μεγάλο χαρτοφυλάκιο οικιστικών ακινήτων – κυρίως διαμερισμάτων – στην Αθήνα, με
στόχο να τα πωλήσει σε συμπατριώτες του που ψάχνουν «Χρυσή Βίζα».
Μετά την υπόθεση με τον πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλου και τη σκλήρυνση της στάσης των ελληνικών τραπεζών στον έλεγχο της προέλευσης κεφαλαίων για Κινέζους αγοραστές, η κατάσταση έγινε
πολύ δύσκολη για όσους είχαν στήσει μηχανή κερδοσκοπίας με εργαλείο την «Χρυσή Βίζα» για ξένους αγοραστές
ακινήτων αξίας άνω των 250.000 ευρώ.
Ετσι ο εν λόγω Κινέζος επιχειρηματίας, που φέρεται να διαθέτει χαρτοφυλάκιο δεκάδων ακινήτων τα έχει βγάλει
στο σφυρί, χωρίς να περιμένει τους Κινέζους που φέτος έχουν πραγματοποιήσει ελάχιστες συναλλαγές για «Χρυσή
Βίζα» σε σχέση με το 2018.
Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται ανακαινισμένα διαμερίσματα σε Παλαιό Φάληρο – με τιμές από 2.600 ευρώ
λένε οι μεσίτες – μέχρι παλαιά σπίτια σε Παγκράτι και Κουκάκι. Τα διαμερίσματα πωλούνται πλέον ανοικτά σε κάθε
ενδιαφερόμενο αφού οι Κινέζοι τα έχουν βρει πολύ σκούρα με τους νέους ελέγχους. Ο ίδιος επιχειρηματίας έχει
πραγματοποιήσει σοβαρές τοποθετήσεις και σε κτίρια γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ φέρεται να καλοβλέπει
και την αγορά λιανικής.
Το σίγουρο είναι πως οι Κινέζοι, που μέχρι σήμερα ήταν οι πρωταγωνιστές του ελληνικού προγράμματος «Χρυσή
Βίζα» – αφού είχαν λάβει σχεδόν το 60% από τις περίπου 4.150 άδειες διαμονής που έχουν εκδοθεί – έχουν αλλάξει
στάση. Και η αλλαγή στάσης φαίνεται στις συναλλαγές της αγοράς ακινήτων κυρίως της Αθήνας που το 2018 είχε
εκτοξευθεί με «ενέσεις ρευστού» από το Πεκίνο.
Τα προγράμματα «Χρυσής Βίζας» βρίσκονται στο στόχαστρο της Κομισιόν, με τις χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα,
η Πορτογαλία και η Κύπρος, να δέχονται πιέσεις για αλλαγές. Οι περισσότερες δεν πτοούνται. Στην Πορτογαλία,
για παράδειγμα, έγινε γνωστό πως ο Ιούλιος ήταν μήνας – ρεκόρ για συναλλαγές «Χρυσής Βίζας» με έσοδα περί
τα 100 εκατ. ευρώ! Στην Ελλάδα η «φούσκα» των Κινέζων σπάει όμως.
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Νεμέα: Δύο νέοι,
ασύλητοι, τάφοι
αποκαλύφθηκαν
στο μυκηναϊκό
νεκροταφείο
των Αηδονίων

Δύο νέοι, ασύλητοι, θαλαμοειδείς τάφοι, οι
οποίοι χρονολογούνται στην ύστερη μυκηναϊκή, την περίοδο δηλαδή των μυκηναϊκών
ανακτόρων (περίπου 1.400 - 1.200 π.Χ.) αποκαλύφθηκαν κατά το συστηματικό ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κορινθίας στο μυκηναϊκό νεκροταφείο Αηδονιών Νεμέας.
Ο πρώτος από τους δύο τάφος, ο οποίος διέσωζε την οροφή του θαλάμου, περιείχε δύο
πρωτογενείς ταφές και τα οστά από 14 ακόμη
άτομα σε ανακομιδές. Ο δεύτερος τάφος δεν
διατηρούσε οροφή, η οποία παρουσίαζε καταρρεύσεις ήδη από τη μυκηναϊκή περίοδο,
μέσα και πάνω από τις οποίες διαπιστώθηκαν
τρεις πρωτογενείς ταφές.
Αμφότεροι οι θαλαμοειδείς τάφοι απέδωσαν πήλινα αγγεία και ειδώλια, καθώς και
άλλα μικροαντικείμενα, όπως κομβία. Τα
ευρήματα αυτά αντιπαραβάλλονται προς τα
κτερίσματα των τάφων της πρώιμης μυκηναϊκής περιόδου (περίπου 1.600 - 1.400 π.Χ.),
που ερευνήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια
στα Αηδόνια και περιλάμβαναν επιτραπέζια και αποθηκευτικά αγγεία, οπλισμό και
αντικείμενα γοήτρου. Οι δύο νέοι, ασύλητοι,
μυκηναϊκοί θαλαμοειδείς τάφοι στα Αηδόνια, ανοίγουν τον δρόμο για την κατανόηση
της διαχρονικής εξέλιξης της θέσης και τις
σχέσεις της με τα ανακτορικά συστήματα των
όμορων περιοχών και ιδίως των Μυκηνών.
Ο δρόμος και το σφραγισμένο στόμιο του
τάφου που διέσωσε και την οροφή του θαλάμου, περίπου 1.400 - 1.300 π.Χ.
Τα Αηδόνια, που βρίσκονται στις βορειοδυτικές παρυφές του οινοπεδίου της σύγχρονης
Νεμέας ή της Φλυασίας των ιστορικών χρόνων, αποτέλεσαν μείζον κέντρο της περιοχής
κατά τη μυκηναϊκή περίοδο (π. 1.700 - 1.100
π.Χ.). Τα Αηδόνια έγιναν γνωστά έπειτα από
την εκτεταμένη σύληση του μυκηναϊκού νεκροταφείου, πιθανώς τον χειμώνα του 1976-77.
Η σωστική ανασκαφή της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας που ακολούθησε (1978-1980, 1986),
υπό τη Διεύθυνση της Καλλιόπης Κρυστάλλη
- Βότση και την επίβλεψη της Κωνσταντίνα
Καζά, έφερε στο φως 20 μυκηναϊκούς τάφους, στην πλειονότητά τους θαλαμοειδείς
και οργανωμένους σε μία βασική συστάδα.
Πρόκειται για τάφους λαξευμένους στον βράχο, που αποτελούνται από τρία τμήματα, τον
δρόμο, την είσοδο (στόμιο) και τον υπόγειο
ταφικό θάλαμο. Ελάχιστοι από τους θαλαμοειδείς τάφους των Αηδονιών βρέθηκαν
αδιατάρακτοι, ενώ ένας από τους συλημένους
διατηρούσε λάκκο που διέσωσε ένα εκπληκτικό σύνολο κοσμημάτων. Τα ευρήματα από
τη σωστική ανασκαφή, τεκμηρίωσαν τον
συσχετισμό τους με ένα σύνολο μυκηναϊκών
κοσμημάτων, που εμφανίστηκε προς πώληση
σε αίθουσα τέχνης της Νέας Υόρκης, το 1993.
Η Ελληνική Πολιτεία διεκδίκησε το προς
πώληση σύνολο και πέτυχε την επιστροφή
του, καθιστώντας τα κινητά αυτά ευρήματα
από τα Αηδόνια τη σημαντικότερη, ίσως για
τα ελληνικά δεδομένα, περίπτωση επαναπατρισμού παράνομα εξαχθέντων αρχαιοτήτων.
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Τεκμήρια διαβίωσης:
Τι σημαίνει
η κατάργησή τους
Την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης από το 2021 και όχι από το 2020
θα δρομολογήσει η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, τα τεκμήρια θα
αντικατασταθούν με ένα νέο σύστημα
εντοπισμού των πραγματικών εισοδημάτων των φορολογουμένων.
Το σύστημα αυτό θα στηρίζεται στις
έμμεσες τεχνικές ελέγχου, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και την υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων
από τους ελεύθερους επαγγελματίες,
αυτοαπασχολουμένους και επιχειρήσεις.
Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου που
σχεδιάζει να εφαρμόσει το υπουργείο
Οικονομικών στη θέση των τεκμηρίων διαβίωσης θα ενεργοποιούνται
στις περιπτώσεις που ο φορολογικός
μηχανισμός εντοπίζει αδικαιολόγητη
αύξηση περιουσιακών στοιχείων,
δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα
του φορολογουμένου (ατομικά ή/και
οικογενειακά), εισοδήματα που είναι
κοντά στο αφορολόγητο όριο.
Έτσι, κάθε χρόνο, αρχής γενομένης
από το 2021, τα τεκμήρια θα μειώνονται, μέχρι να σβήσουν οριστικά από
τον φορολογικό χάρτη.
Το 2018 περίπου 3 στα 10 νοικοκυριά
φορολογήθηκαν για εισοδήματα πολύ
μεγαλύτερα από αυτά που δήλωσαν.
Συγκεκριμένα 1.929.180 φορολογούμενοι φορολογήθηκαν για μεγαλύτερα
εισοδήματα, ύψους 6,7 δισ. ευρώ με
τους περισσότερους να είναι μισθωτοί
και ακολουθούν οι συνταξιούχοι και οι
εισοδηματίες
Ως τεκμήριο διαβίωσης θεωρούνται:
Οι κατοικίες
Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα
τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν
παραχωρούμενης κύριας κατοικίας.
Τα αυτοκίνητα
Το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά
εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000
ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ.ε.
Τα δίδακτρα που καταβάλλονται για
ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια.
Η δαπάνη για οικιακές βοηθούς,
οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και
λοιπό προσωπικό.
Τα σκάφη αναψυχής. Το τεκμήριο
υπολογίζεται με βάση τα μέτρα.
Οι πισίνες
Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση
την επιφάνειά της και διαμορφώνεται
ανάλογα με το εάν είναι εξωτερική ή
εσωτερική.
Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται
σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον
άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους
συζύγους που υποβάλλουν κοινή
δήλωση.

Γαλακτοβιομηχανίες:

Tα «αγκάθια», τα λουκέτα και
οι συμφωνίες που έρχονται

O

«χάρτης» της ελληνικής αγοράς των γαλακτοκομικών ξαναγράφεται τα τελευταία
τρία χρόνια. Oι αναταράξεις, όμως, δεν σταματούν στα δυο ηχηρά λουκέτα που
ήρθαν από το 2016 και μετά, ούτε στις κινήσεις οι οποίες έγιναν στο ίδιο χρονικό
διάστημα από τους ομίλους οι οποίοι πρωταγωνιστούν στον κλάδο και μοιραία, «η καρδάρα
με το γάλα» ανακατεύεται ξανά.

H αποχώρηση της ΦAΓE από την παραγωγή του φρέσκου
γάλακτος και η διακοπή της λειτουργίας του εργοστάσιου
της στο Aμύνταιο, όπως και η αντίστοιχη εξέλιξη από πλευράς ΔEΛTA σε αυτό των Tρικάλων (το οποίο εξαγόρασε
από τη Nestle πριν από 13 χρόνια) όπου συσκευαζόταν το
συμπυκνωμένο «γάλα Bλάχας», ένα brand με ιστορία 45
ετών, αποτελούν «κομμάτια» ενός «παζλ» που συμπληρώνεται από τους «τριγμούς» τους οποίους βιώνει εδώ και
μήνες η συνεταιριστική αλυσίδα ΘEΣγάλα, η οποία έκανε
την δική της «επανάσταση» το 2013, καθιερώνοντας τα
περίφημα ATMs «γάλακτος»!
Oι ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν, ήδη, ένα
σοβαρό ζήτημα που αφορά τις τιμές του παραγωγού από
όπου προμηθεύονται την «πρώτη ύλη» τους, σε συνδυασμό
με το κόστος διαχείρισης του προϊόντος τους, αλλά και με
το γεγονός ότι στο εξωτερικό «βρίσκουν» γάλα ακόμα και
50% πιο φθηνά, από ότι στην Eλλάδα.
Σύμφωνα με το European Milk Board, μάλιστα, οι τιμές
γάλακτος σε «βάθος» 4ετίας υποχώρησαν κατά 0,10 ευρώ
το λίτρο, όταν οι ελληνικές επιχειρήσεις πλήρωσαν πέρσι
+750 εκατ. ευρώ για την εισαγωγή διαφόρων μορφών γάλακτος, από 650 εκατ. την προηγούμενη χρονιά.
Kαι ναι μεν η ΔEΛTA θα εισάγει το εβαπορέ γάλα Bλάχας
(μέσω του οποίου διατηρεί μερίδιο 12% όγκους πωλήσεων

σε μια επιμέρους αγορά 120 εκατ.) από το εξωτερικό, από
μεγάλη γαλακτοβιομηχανία της Eυρώπης που θα το παράγει για λογαριασμό της, αλλά τα «ιμάτια» της ΦAΓE στο
Aμύνταιο μοιράσθηκαν «στα τρία», χωρίς να καλύπτεται
το «κενό» που άφησε στην παραγωγή φρέσκου γάλακτος
και με τα μερίδια της στην «πίτα» να καταλήγουν στους
πρώην ανταγωνιστές της (μηχανολογικός εξοπλισμός εξαγοράσθηκε από εταιρία αυστριακών συμφερόντων και οι
κτηριακές κατοχυρώθηκαν σε ντόπιο επιχειρηματία-για
την εν μέρει μετατροπή τους σε συσκευαστήριο πατάτας
και στο τυροκομείο Δημητρίου).
Ένα από τα ερωτήματα, τώρα, είναι αν η ΘEΣγάλα με
επικεφαλής τον Θ. Bακάλη θα καταφέρει να εξυγιανθεί οικονομικά και να μπει στους επιθυμητούς ρυθμούς
ανάπτυξης, έτσι ώστε να αποφύγει κάθε κίνδυνο για το
μέλλον. H προσπάθεια εισόδου στρατηγικού επενδυτή
απέτυχε, παρά τις επαφές με τον επιχειρηματία Ξενοφώντα
Kαντώνια της Cosmos Aluminium και οι συνεταιριστές
(που «κουβαλούν» δάνεια 8 εκατ., συσσωρευμένες ζημιές
2,14 εκατ. και απώλεσαν το 1/5 το τζίρου τους) προσέφυγαν
στο άρθρο 106A.
Mια περίπτωση ακόμα, που επιβεβαιώνει τα προβλήματα
της πρωτογενούς παραγωγής στην Eλλάδα και το τι άλλο
μπορεί να έρθει, θα δείξει ο καιρός...

Θεόδωρος Βενιάμης: «Έτσι η Eλλάδα θα εκμεταλλευθεί τη ναυτιλία της»
Eίναι μια παγκόσμια δύναμη, η ισχυρότερη σταθερά του ελληνικού επιχειρείν. H ελληνική ναυτιλία, είναι η παράδοση, η περηφάνεια, η αναπτυξιακή προοπτική, αλλά και «πρέσβης» της χώρας μας. Όταν, σε κρατικό και ιδιωτικό επίπεδο, για τους εμπορικούς της εταίρους, παραμένει, παρά τις προκλήσεις των καιρών, ο πλέον αξιόπιστος
στρατηγικός πάροχος ποιοτικών θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών, αντιπροσωπεύοντας το 53% του στόλου της
Eυρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν 21% του παγκόσμιου στόλου σε dwt. Για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, η συμβολή της
οποίας στη χώρα είναι πολύπλευρη και αδιαμφισβήτητη, ο πρόεδρος της Ένωσης Eλλήνων Eφοπλιστών, Θεόδωρος
Bενιάμης, λέει ότι έχει πολλά ακόμα να δώσει. Στο εισαγωγικό σημείωμα της ετήσιας έκθεσης της Ένωσης, ο κ.
Bενιάμης, στέλνει μηνύματα προς κάθε αποδέκτη, δείχνοντας, ουσιαστικά, τον δρόμο με τον οποίο η Eλλάδα θα
μπορέσει να εκμεταλλευθεί, με τον καλύτερο τρόπο, αυτή τη φοβερή δύναμη που έχει στα χέρια της, τη ναυτιλία.
O πρόεδρος της EEE, κάνει λόγο για την ανάγκη ενός σταθερού κανονιστικού πλαισίου, με ισότιμους όρους διεθνώς
σε ό,τι αφορά στον εμπορικό ανταγωνισμό αλλά και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Στόχος γι’ αυτούς που
χαράζουν τη ναυτιλιακή πολιτική, επισημαίνει, πρέπει να είναι η επίτευξη καλύτερης νομοθεσίας (better regu-lation),
σημειώνοντας πως το προηγούμενο 12μηνο οι προκλήσεις για τη ναυτιλία ήταν συνεχείς και πολυδιάστατες. Aπό
τους εμπορικούς πολέμους και την αύξηση του προστατευτισμού μέχρι την περιορισμένη χρηματοδότηση και τις
μεγάλες πολιτικές πιέσεις για την περιβαλλοντική απόδοση των πλοίων. Σε εθνικό επίπεδο, η ελληνόκτητη ναυτιλία
αυταπόδεικτα έχει αναγορευθεί σε εθνικό κεφάλαιο υπερκομματικού χαρακτήρα για τη χώρα μας και παραμένει
κοινός στόχος Πολιτείας και εφοπλισμού να διατηρηθούν οι στενοί δεσμοί της με τον τόπο. H προϋπόθεση είναι
μία: Πρέπει να παραμείνει διεθνώς ανταγωνιστική και άρα βιώσιμη. Eπιπλέον, σημειώνει ο πρόεδρος της EEE, η
Πολιτεία μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της ποντοπόρου ναυτιλίας και του ευρύτερου ναυτιλιακού πλέγματος
καθώς και τις οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες στην Eυρώπη για να δημιουργήσει μία ευρύτερη, αναπτυξιακή
πλατφόρμα, επιχειρηματικά ελκυστική, η οποία θα ισχυροποιήσει σημαντικά τη θέση της Eλλάδας ως διεθνούς
ναυτιλιακού κόμβου, με δυνατές προοπτικές ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία. O κ. Bενιάμης
ξεκαθαρίζει ότι προτεραιότητα της EEE παραμένει και η αναζωπύρωση της ναυτοσύνης του λαού μας, προκειμένου
να μη χάσουμε ως έθνος τη ναυτική μας ικανότητα και τεχνογνωσία. Aπαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό,
εξηγεί, είναι η αναβάθμιση της εικόνας του ναυτικού επαγγέλματος στην κοινωνία, η βελτίωση του συστήματος της
ναυτικής εκπαίδευσης αλλά και η προσέλκυση ικανών και κατάλληλα εκπαιδευμένων νέων στελεχών στα πλοία και
στις εταιρίες.Για την επίτευξη των στόχων η EEE έχει ένα ολιστικό πρόγραμμα δράσης, βασισμένο σε ρεαλιστικές
προτάσεις, το οποίο είναι στη διάθεση της Πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό, καλείται και η ελληνική ναυτεργασία και οι
εκπρόσωποί της να λάβουν υπόψη τους τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα της διεθνούς ναυτιλίας και των αρχών
της ανταγωνιστικότητας που ισχύουν και για τη ναυτεργασία διεθνώς, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας
και να δοθεί στους νέους της πατρίδας μας η επαγγελματική διέξοδος του ναυτικού επαγγέλματος.
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Tο «όραμα» των αδελφών
Aγιοστρατίτη
για την εμβληματική
«Pηγίλλης 18»

Ένα εμβληματικό boutique hotel σε ένα από
τα πλέον εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας. Aυτό είναι το «όραμα» των αδελφών
Γιάγκου και Θόδωρου Aγιοστρατίτη, καθώς
και της μητέρας τους Mαρίας Σταυρίδη, για
την «επόμενη μέρα» του ιστορικού κτιρίου
επί της οδού Pηγίλλης 18, όπου για δεκαετίες στεγάζονταν τα κεντρικά γραφεία της
Nέας Δημοκρατίας, αλλά και ένα μεγάλο
«κομμάτι» της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας
του τόπου.
Oι ιδιοκτήτες του φημισμένου πεντάστερου
The Margi, στη Bουλιαγμένη, είχαν εδώ και
καιρό στα πλάνα τους την «άνοδο» από την
Aθηναϊκή Pιβιέρα προς το κέντρο της πρωτεύουσας που λειτουργεί πλέον ως «μαγνήτης» για τη δημιουργία νέων ξενοδοχείων
λόγω του αυξανόμενου τουριστικού ρεύματος.
H έρευνα δεν ήταν εύκολη, καθώς αφορούσε
κάτι ξεχωριστό και όχι οποιοδήποτε κτίριο.
Bέβαια τόσο τα δύο αδέλφια, όσο και η μητέρα
τους, που είναι πρόεδρος και διευθύνουσα
σύμβουλος της εταιρίας The Margi A.E.
διαθέτουν έναν ευρύτατο κύκλο γνωριμιών
«με όλες τις μεγάλες οικογένειες της χώρας»,
ενώ οι ισχυρές προσβάσεις ήταν δεδομένες
και από την πλευρά του πατέρα τους, του
γνωστού αρχιτέκτονα της high society Στέλιου Aγιοστρατίτη.
H ευκαιρία βρέθηκε όταν το ιστορικό ακίνητο της οδού Pηγίλλης ήταν «διαθέσιμο»
προς μίσθωση μετά την μεταφορά της έδρας
της N.Δ. αρχικά στη Συγγρού (τώρα στην
Πειραιώς) αλλά πλέον και την μετακόμιση
του Iνστιτούτου Δημοκρατίας Kωνσταντίνος
Kαραμανλής (επίσης στο Mοσχάτο).
H διαπραγμάτευση έγινε με το ίδρυμα «Bοτανικός Kήπος Iουλίου και Aλεξάνδρου N.
Διομήδους», στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκει το κτίριο. Kαι την περασμένη εβδομάδα
έπεσαν οι υπογραφές στα προσύμφωνα για
τη μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 50 ετών.
Mετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας, θα
ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευής που
δεν θα ξεπεράσουν τα 1,7 εκ. ευρώ. Στόχος
είναι, πέρα από τη γενική ανακαίνιση, να
γίνουν οι απαραίτητες μόνο μετατροπές ώστε
το «γαλάζιο κτίριο» να εξελιχθεί σε ένα από
πιο «ξεχωριστά» luxury hotels, λόγω τόσο
της μοναδικότητας όσο και της θέσης του.
Σε μια από τις πλέον αριστοκρατικές, -αλλά
και καλά φυλασσόμενες-, περιοχές της πρωτεύουσας, σε απόσταση αναπνοής από τα
παλαιά ανάκτορα και το Mέγαρο Mαξίμου.
Mια «γειτονιά» στην οποία έζησαν και εξακολουθούν να ζουν γνωστά ονόματα του old
money, της τέχνης και φυσικά της πολιτικής.
Έτσι, θα επιδιωχθούν μόνο λειτουργικές παρεμβάσεις χωρίς να αλλάξει η αρχιτεκτονική δομή και το ύφος του κύριου κτιρίου.
Tο οποίο, ούτως ή άλλως, παραπέμπει στη
διάταξη των γαλλικών και αγγλικών hotels
privés, με μαρμάρινο και ξύλινο κλιμακοστάσιο, μεγάλους χώρους υποδοχής, ευρύχωρα
και ψηλοτάβανα δωμάτια και φυσικά με τον
γνωστό, από τα πολιτικά παρασκήνια, κήπο.
Tο ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο 1.017 τ.μ.,
με ημιυπόγειο 190 τ.μ., ισόγειο 175 τ.μ., πρώτο
όροφο 200 τ.μ. και δεύτερο όροφο 210 τ.μ.
Στο πίσω μέρος του οικοπέδου έχουν προστεθεί μεταγενέστερα κτίσματα (γραφείων)
συνολικού εμβαδού 377,37 τ.μ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
αρ. πρωτ. 14775/2019
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων προκηρύσσει
διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω
των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής με συντελεστή
βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και
για την οικονομική προσφορά, για την
προμήθεια με τίτλο «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης
των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των
απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και
χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή» προϋπολογισμού 979.600,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 790.000,00 €,
ΦΠΑ: 189.600,00 €).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν.
4412/16.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας
σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, (Κωδ. 1012900) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ κ η Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσω του Ταμείου Συνοχής σε συνέχεια
της πρόσκλησης με α/α 1469, Κωδ. ΣΑ
Ε2751, (ΠΔΕ ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑΡΙΘΜ. ΈΡΓΟΥ 2918 ΣΑΕ 275110090). Η δαπάνη
της σύμβασης θα βαρύνει επίσης και την
με Κ.Α.: 63.7134.0001 σχετική πίστωση
του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2019 του Φορέα.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο
Νο 1 της Πράξης: «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης
των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των
απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και
χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή» η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 2860/05-04-2018
της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΑΔΑ:
7ΖΠ2465ΧΙ8-ΦΩΓ) και έχει λάβει κωδικό
MIS 5001687.
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια με τίτλο «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος
στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για
τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και
τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή
μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή». Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:
● Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση

σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Αυτόματης Ανάγνωσης Ενδείξεων Μετρητών (AMR- Automated Meter
Reading) σε 4.970 θέσεις.
● Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία ενός ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα) στον Κεντρικό
Κόμβο όπου θα μεταφέρονται και θα επεξεργάζονται τα συλλεγόμενα δεδομένα.
● Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
● Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού
συστήματος καθώς και απρόσκοπτη
και χωρίς προβλήματα λειτουργία του
για διάστημα τριών (3) μηνών, από την
ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και
● Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωση.
Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές
των προς προμήθεια ειδών και υλικών
καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης
τους, περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της διακηρυξης.
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο του συμβατικού αντικειμένου.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται
στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
32441100-7 και 32441200-8.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι δυο (22) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της περιλαμβανομένου του
ενός (1) έτους για την εγγύηση καλής
λειτουργίας (7 μήνες για την παράδοση,
3 μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του
συνολικού συστήματος & 12 μήνες για
εγγύηση καλής λειτουργίας)..
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής
των προσφορών είναι η 20/9/2019 και
ώρα 13:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι προσβάσιμα στην ανωτέρω πλατφόρμα από την 20/8/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Προσφορές
μπορούν να υποβάλλονται από την ίδια
ως άνω ημέρα και ώρα.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό
οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην
αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Τα έξοδα των δημοσιεύσεων βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από την ιστοσελίδα του Δήμου
www.megara.gr
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου
Γρηγόριος Σταμούλης
Δήμαρχος Μεγαρέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΈΡΓΟ: «:Βελτίωση εκσυγχρονισμός και
κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
Δήμου Ναυπακτίας»
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ-001 CPV 45212200-8
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 441.000,00 €
Αρ. Πρωτ.: 14350
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(«Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου
27 Ν. 4412/2016 (Α’ 147 )
του Έργου:
«Βελτίωση εκσυγχρονισμός
και κατασκευή αθλητικών
εγκαταστάσεων
Δήμου Ναυπακτίας»
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει
ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου
«Βελτίωση εκσυγχρονισμός
και κατασκευή αθλητικών
εγκαταστάσεων
Δήμου Ναυπακτίας»
προϋπολογισμού 355.165,11€ χωρίς
Αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 441.000,00€
με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους
της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 124/2019 (ΑΔΑ
6Σ2ΞΩΚΓ-ΧΡΙ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθείκατά το εγκεκριμένο από
τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων, πρότυπο, προσαρμοσμένο
στις διατάξεις της με αριθμ. 117384/2610-2017 Κ.Υ.Α./Β’ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου
27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επι-
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κοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
Ταχ.Κωδ.: 30300
Τηλ.: 2634360417
Telefax: 2634360430
E-mail: ty.tme.dhmos.nafpaktias@
gmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL 631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 83967 , στο ΚΗΜΔΗΣ με
αριθμό 19PROC005434372 , καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.
gr έως την ημέρα του Διαγωνισμού.
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση
των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της
σύμβασης και από την ιστοσελίδα του
Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr.
3. Κωδικός CPV: CPV:45212290-5
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου:
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του
έργου:
«Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
Δήμου Ναυπακτίας»
ανέρχεται σε 441.000,00€και αναλύεται σε:
Εργασίες Προϋπολογισμού 		
Γ.Ε & Ο.Ε (%)
18,00%
Σύνολο: 		
Απρόβλεπτα(%)
15,00%
Σύνολο: 		
Ποσό για αναθεωρήσεις 		
Σύνολο: 		
Φ.Π.Α. (%)
24,00%
Γενικό Σύνολο: 		

261.728,16
47.111,07
308.839,23
46.325,88
355.165,11
480,05
355.645,16
85.354,84
441.000,00€

6. Εναλλακτικές προσφορές:
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-

πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
8. Εγγυητική συμμετοχής:
Το 2% επί του προϋπολογισμού του
έργου χωρίς ΦΠΑ ήτοι 7.112,90ευρώ
9. Παραλαβή προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10 /09 /2019 , ημέρα Τρίτη και
ώρα 10: 00 π. μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 18 της διακήρυξης, σε
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 18/09/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00π.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα του
άρθρου 4 της διακήρυξης.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9)
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική
12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18)
ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
13. Χρηματοδότηση:
Το έργο χρηματοδοτείται απόπιστώσεις του «Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων» ΣΑΕΠ 001 και κωδικό 2019ΕΠ00100028 με το ποσό των
441.000,00€ εγγεγραμμένου στο Κ.Α.
61-7336.002 του Δήμου Ναυπακτίας για
το οικονομικό έτος 2019.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον
Κ.Α.61-73336.002 του προϋπολογισμού
του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2019.
Σχετικές η υπ’ αριθμόν 124/2019 (ΑΔΑ:
6Σ2ΞΩΚΓ-ΧΡΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας
για την διάθεση της σχετικής πίστωσης
και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ανάληψη υποχρέωσης και την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4
του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-847 / 21/5/2019
(ΑΔΑ: Ψ2ΥΗΩΚΓ-8ΡΤ ).
14. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προ-

σωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή
είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα
με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο
4.3 της διακήρυξης και την παρ. 7 του
άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4
του ν. 4487/2017 (Α’ 116),το άρθρο 15
παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017,το.
άρθρο 361 του ν. 4412/2016, το άρθρο
367 του ν. 4412/2016 το π.δ. 39/2017
και το άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν.
4412/2016.
Η προδικαστική προσφυγή, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου
εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς
την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/2610-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο
άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού:
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Ναυπακτίας.
16. Χορήγηση προκαταβολής:
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
17. Δημοσιεύσεις:
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ
19PROC005434372 .
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας
Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στο τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο
66 ν. 4412/2016, καθώς στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής (www. nafpaktos.gr),
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
Ναύπακτος 13 Αυγούστου 2019
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Λουκόπουλος

Τα τηλέφωνα
της εφημερίδας είναι:
210 38.17.700- 210 38.17.716

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
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

210 3359900
210 3304444
1564

210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
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

210 6984147
213 2064100, 1539

Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Παυλόπουλος:
Υπό την αιγίδα
της ΠτΔ η δημιουργία
βιομηχανικού
μουσείου στη Νάξο
Στη Νάξο βρέθηκε την 11/8/2019, ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Προκόπης Παυλόπουλος, προκειμένου
να παραστεί και να τελέσει τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του Σμυριδεργάτη.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων κ. Μανόλης Μαργαρίτης, στο
λιμάνι της Μουτσούνας, όπου εγκαταστάθηκε το άγαλμα για να θυμίζει σε
όλες τις γενιές τον αγώνα διαβίωσης
των εργατών σμύριδας, οι οποίοι για
πολλά χρόνια προσέδιδαν τόσο στην
τοπική όσο και στην εθνική οικονομία.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημοσίως ανακοίνωσε ότι η προσπάθεια
δημιουργίας Βιομηχανικού Μουσείου
Σμύριδας, θα τελεί υπό την αιγίδα της
Προεδρίας της Δημοκρατίας, η οποία
θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης για
τη διάσωση όλων των μηχανισμών του
εναέριου μεταφοράς σμύριδας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Παυλόπουλου για πρώτη φορά στη Νάξο και
σε ένδειξη τιμής για την προσφορά του
στον δημόσιο βίο, στην επιστήμη και
στην τοπική αυτοδιοίκηση, το Δημοτικό
Συμβούλιο ανακήρυξε ομόφωνα τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Επίτιμο
Δημότη Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
σε επίσημη τελετή, που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα στο Δημοτικό
Θέατρο «Ιάκωβος Καμπανέλλης».
Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του
μνημείου και στην τιμητική εκδήλωση αναγόρευσης Επίτιμου Δημότη
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Προκοπίου Παυλόπουλου παραβρέθηκαν ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης,
κ. Γιάννης Βρούτσης, οι Βουλευτές κ.κ.
Φίλιππος Φόρτωμας και Κωνσταντίνος
Μπογδάνος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικος, ο
Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ.
Στέφανος Ήμελλος, ο Αντιπεριφερειάρχης και Έπαρχος Νάξου κ. Γιάννης
Μαργαρίτης, ο πρώην Υπουργός κ.
Γιώργος Ανωμερίτης, εκπρόσωποι των
Σωμάτων Ασφαλείας, τοπικών φορέων
και πλήθος κόσμου.

«Σαφάρι» οικονομικής αστυνομίας
σε Κρήτη, Ζάκυνθο, Κέρκυρα

Σ

υνεχίζονται οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε τουριστικές περιοχές
της χώρας, για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το τετραήμερο από 8 έως 11 Αυγούστου 2019, κλιμάκια αστυνομικών
της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας
Βορείου Ελλάδος, πραγματοποίησαν πληθώρα ελέγχων σε τουριστικές περιοχές της χώρας
και συγκεκριμένα στην Κρήτη, τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα.
Συνολικά ελέγχθηκαν 36
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και
επιχειρήσεις, όπου βεβαιώθηκαν συνολικά 9 παραβάσεις της φορολογικής
νομοθεσίας και 74 παραβάσεις της ασφαλιστικής
νομοθεσίας, ενώ σε 3 περιπτώσεις προβλέπεται η
αναστολή λειτουργίας του
καταστήματος.
Πιο αναλυτικά, από κλιμάκια αστυνομικών της
Διεύθυνσης Οικονομικής
Αστυνομίας, στην Κρήτη και στην Κέρκυρα, διαπιστώθηκαν:
-σε καφέ- μπαρ, μη έκδοση 26 αποδείξεων και η απασχόληση
4 εργαζόμενων εκτός ωραρίου εργασίας,
-σε επιχείρηση, η μη έκδοση 12 αποδείξεων,
-σε καφέ, μη έκδοση 24 αποδείξεων και η απασχόληση 4
εργαζόμενων εκτός ωραρίου εργασίας,
-σε ταβέρνα, μη έκδοση 6 αποδείξεων,
-σε εστιατόριο, μη έκδοση 4 αποδείξεων,
-σε εστιατόριο, 3 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
-σε εστιατόριο, 12 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
-σε μπαρ, 5 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
-σε πιτσαρία, 5 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
-σε μπαρ, 2 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Επιπλέον, από κοινά κλιμάκια της Διεύθυνσης Οικονομικής
Αστυνομίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Κρήτη, τη Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο,
διαπιστώθηκαν:
-σε μπαρ, η απασχόληση 2 εργαζόμενων εκτός ωραρίου
εργασίας,
-σε κέντρο διασκέδασης, η απασχόληση εργαζομένου, ο
οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες
προσωπικού και 2 εργαζόμενων εκτός ωραρίου εργασίας,
-σε κέντρο διασκέδασης, μη έκδοση 9 αποδείξεων και η
απασχόληση 2 εργαζόμενων, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού,
-σε καφέ-μπαρ, η απασχόληση 2 εργαζόμενων εκτός ωραρίου

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

εργασίας,
-σε μπαρ, μη έκδοση 9
αποδείξεων, η απασχόληση 3 εργαζόμενων, οι
οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού
και 3 εργαζόμενων εκτός
ωραρίου εργασίας ,
-σε καφέ, μη έκδοση έντεκα αποδείξεων,
-σε μπαρ, μη έκδοση απόδειξης και η απασχόληση 2 εργαζόμενων εκτός
ωραρίου εργασίας,
-σε κέντρο διασκέδασης, εργαζόμενη χωρίς να είναι καταχωρημένη στους επιδειχθέντες πινάκες προσωπικού,
-σε μπαρ, εργαζόμενος χωρίς να είναι καταχωρημένος στους
επιδειχθέντες πινάκες προσωπικού,
-σε ξενοδοχείο, η απασχόληση εργαζομένου εκτός ωραρίου
εργασίας,
-σε ξενοδοχείο, η απασχόληση εργαζομένου εκτός ωραρίου
εργασίας,
-σε μπαρ, η απασχόληση 4 εργαζόμενων εκτός ωραρίου
εργασίας,
-σε εστιατόριο, η απασχόληση ανασφάλιστου εργαζομένου
και 9 εργαζόμενων εκτός ωραρίου εργασίας,
-σε μπαρ, η απασχόληση ανασφάλιστου εργαζόμενου και
4 εργαζόμενων εκτός ωραρίου εργασίας,
-σε εστιατόριο, η απασχόληση εργαζομένου εκτός ωραρίου
εργασίας.
Τέλος, ελεγκτές του Τελωνείου της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με συνδρομή αστυνομικών
της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, πραγματοποίησαν ελέγχους στην Κρήτη, όπου βρέθηκαν:
-σε 4 επιχειρήσεις, πλήθος απομιμητικών προϊόντων (ρούχα,
αξεσουάρ κ.λπ.), τα οποία παραδόθηκαν για καταστροφή
στο Τελωνείο Ηρακλείου Κρήτης και
-σε μία επιχείρηση ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών,
για τα οποία δεν υπήρχαν τα προβλεπόμενα φορολογικά
παραστατικά.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Φάρμακα
κατά του Εμπολα
Σώζουν το 90%
ων ασθενών

Για πρώτη φορά φάνηκε στον ορίζοντα η
προοπτική θεραπείας της νόσου Έμπολα,
χάρη σε δύο νέα φάρμακα που δοκιμάσθηκαν κλινικά και έδειξαν ότι μπορούν
να σώσουν από το θάνατο περίπου το 90%
των ασθενών, αυξάνοντας σημαντικά το
ποσοστό επιβίωσης όσων νοσούν.
Συνολικά δοκιμάσθηκαν από πέρυσι το
Νοέμβριο τέσσερα φάρμακα σε περίπου
700 ασθενείς στη Δημοκρατία του Κονγκό, όπου υπάρχει σημαντική εξάπλωση του ιού και σχεδόν 1.900 άνθρωποι
έχουν πεθάνει τον τελευταίο χρόνο. Τα
δύο φάρμακα (REGN-EB3 της εταιρείας
Regeneron Pharmaceuticals και mAb114
της Ridgeback Biotherapeutics), που
επιτίθενται στον ιό μέσω μονοκλωνικών
αντισωμάτων, αποδείχθηκαν πολύ πιο αποτελεσματικά από τα άλλα δύο (ZMapp και
Remdesivir) και πλέον θα χρησιμοποιηθούν
ευρέως, αρχικά στο Κονγκό.
Το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νόσων (NIAID) των ΗΠΑ, που
συμμετείχε στις δοκιμές των φαρμάκων,
έκανε λόγο για «πολύ καλά νέα», σύμφωνα με το BBC, το πρακτορείο Ρόιτερς, τη
«Γκάρντιαν» και τους «Τάιμς της Νέας
Υόρκης». Όπως είπε ο διευθυντής του
NIAID δρ. Άντονι Φαούτσι, «είναι τα πρώτα
φάρμακα που, σε μια επιστημονικά αξιόπιστη έρευνα, έδειξαν σαφώς μια σημαντική
μείωση της θνησιμότητας».
Πέθαναν το 29% των ασθενών που είχαν
πάρει το REGN-EB3 και το 34% όσων είχαν πάρει το mAb114, έναντι ποσοστού
θνησιμότητας 49% για το ZMapp και 53%
για το Remdesivir. Το ποσοστό επιβίωσης
των ασθενών με χαμηλά επίπεδα του ιού
στο αίμα τους έφθασε το 94% και το 89%
για τα δύο πρώτα φάρμακα: μόνο το 6%
πέθαναν από όσους είχαν έγκαιρα πάρει
το REGN-EB3 και το 11% όσων είχαν πάρει
το mAb114.
Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι περισσότεροι από εννέα στους δέκα ασθενείς (90%)
μπορούν να επιβιώσουν, αν τα φάρμακα
χορηγηθούν έγκαιρα. Τόνισαν επίσης ότι
«δεν θα ξεφορτωθούμε τον Έμπολα, αλλά
θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τα ξεσπάσματά του από το να μετατραπούν σε μείζονες εθνικές και περιφερειακές επιδημίες».

