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Μποναμάς Μητσοτάκη τον
Δεκέμβριο για τη στήριξη
των ασθενέστερων ομάδων
Εάν υπάρξει επιπλέον πλεόνασμα, θα διανεμηθεί στους
πολίτες στο τέλος του χρόνου,
ανέφερε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
κατά τη διάρκεια ανοιχτής συζήτησης με τον
αρθρογράφο της εφημερίδας «New York
Times», Roger Cohen, στο πλαίσιο των
εργασιών του Athens Democracy Forum.
Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός σημείωσε:
«Πριν τις 7 Ιουλίου υπήρχε δημοσιονομικό κενό,
τώρα αναμένεται επιπλέον πλεόνασμα για το
2019. Το όποιο επιπλέον πλεόνασμα θα δοθεί
τον Δεκέμβριο για τη στήριξη των πολιτών».
Σε ερωτήσεις για την εξέλιξη της οικονομίας
μετά τη νίκη στις εκλογές, ο πρωθυπουργός
απάντησε ότι η κυβέρνηση διανύει «ορθολογικό μήνα του μέλιτος (rational honey moon)
με την ελληνική κοινωνία» και πρόσθεσε:
«Ας αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία γενική
αισιοδοξία, υπάρχει η πεποίθηση για μία νέα
αρχή, για εφαρμογή πραγματικής αλλαγής... Οι
άνθρωποι είναι χαρούμενοι που εμμένουμε στο
σχέδιό μας. Θέτουμε ετήσιους στόχους... Θα
χρησιμοποιήσουμε τον μήνα του μέλιτος για να
διατηρήσουμε την θετική δυναμική».

Πανελλαδικές:
Τέρμα οι σχολές
ελεύθερης πρόσβασης
στα πανεπιστήμια
Tις διατάξεις που αφορούν σε
διάφορα θέματα της εκπαίδευσης, όπως η κατάργηση των
Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης -πράσινες σχολές- στα
πανεπιστήμια, η επαγγελματική ισοδυναμία
των πτυχίων κολεγίων και ξένων πανεπιστημίων,
η εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα μεταπτυχιακά ,
κατέθεσε στη Bουλή το υπουργείο Παιδείας.
Οι διατάξεις περιλαμβάνονται σε σχέδιο
νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης. Όσον
αφορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το
υπουργείο Παιδείας, καταργεί, όπως από καιρό
είχε προαναγγείλει, τις λεγόμενες «πράσινες»
σχολές, δηλαδή αυτές στις οποίες οι απόφοιτοι
των λυκείων θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση χωρίς να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις. Έτσι, μια δυνατότητα την οποία
πολλοί μαθητές επιθυμούσαν να έχουν μπαίνει
στο «χρονοντούλαπο» χωρίς καν να δοκιμαστεί
στην πράξη. Για τους παλιούς απόφοιτους των
λυκείων, που θα θελήσουν να ξαναδώσουν
πανελλαδικές τον Ιούνιο το υπουργείο
αποφάσισε να τους δώσει δυο επιλογές.

Αφορολόγητο

«Κόκκινα» δάνεια

Κεραμέως

Το 2020, το προσχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει αύξηση εσόδων κατά 642 εκατ. ευρώ,
εξαιτίας της διεύρυνσης φορολογικής βάσης,
με την αυξημένη χρήση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στο πλαίσιο του
καθεστώτος προστασίας περιουσιακών στοιχείων, το ελληνικό Δημόσιο θα αμείβεται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς για τον κίνδυνο
που αναλαμβάνει, όταν παρέχει εγγύηση για
τιτλοποιημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

«Οι αλλαγές στην εκπαίδευση για τις οποίες απαιτείται πολιτική βούληση και μόνο
θα γίνουν άμεσα». Αυτό τόνισε η υπουργός
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως παρουσιάζοντας
τους έξι βασικούς άξονες της εκπαιδευτικής
πολιτικής σε ημερίδα με διοργάνωσε ο ΙΟΒΕ
με την Παγκόσμια Τράπεζα.
σελ. 8
➞

Έρευνα Ipsos:

Αρνητικοί στη μετανάστευση
πάνω από 6 στους 10 Έλληνες
Α

ρνητικές επιπτώσεις στη χώρα
έχει η μετανάστευση για το
64% των Ελλήνων, όπως προκύπτει από έρευνα που διερευνά τις
αντιλήψεις γύρω από το φαινόμενο
αυτό, ενώ στην πλειοψηφία τους οι
ερωτώμενοι κρίνουν αρνητικά το έργο
θεσμών και ΜΚΟ για τη διαχείριση
των ροών. Ωστόσο, την ίδια ώρα οι
Έλληνες υποστηρίζουν το δικαίωμα
των προσφύγων στη μετακίνηση και
σε μεγάλο ποσοστό δηλώνουν αντίθετοι με την πρακτική να στέλνονται
πίσω στη Λιβύη πλοία με πρόσφυγες
και μετανάστες.
H συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, την Ιταλία,
την Αυστρία και την Ουγγαρία, στο
πλαίσιο του προγράμματος «CIAK
Μigraction», που χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της έρευνας, που διενήργησε
η εταιρεία Ipsos (στην Ελλάδα σε
συνεργασία με την ActionAid) ήταν
να διερευνήσει τις αντιλήψεις και τα
στερεότυπα των πολιτών των τεσσάρων αυτών χωρών αναφορικά με τη
μετανάστευση. Σε κάθε μία από τις
χώρες πραγματοποιήθηκαν 1.000
συνεντεύξεις ατόμων ηλικίας 18-70
ετών, κατά το χρονικό διάστημα 27
Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2019.
Όπως προκύπτει, οι Έλληνες φαίνεται να δυσκολεύονται να βρουν
θετικές πτυχές στον αντίκτυπο που
είχε η μετανάστευση στη χώρα. Μόνο
το 6% είναι θετικά διακείμενο και το

29% πιστεύει ότι δεν είχε κάποια
επίδραση, ενώ την ίδια ώρα το 64%
δήλωσε ότι η μετανάστευση είχε αρκετά ή πολύ αρνητικό αντίκτυπο στη
χώρα. Οι Έλληνες φαίνεται να είναι
οι πιο επικριτικοί και ακολουθούν οι
Ιταλοί (57%) και οι Ούγγροι (56%).
Οι Αυστριακοί εξέφρασαν ελαφρώς
λιγότερο αρνητικές απόψεις, αν και ο
πληθυσμός είναι διχασμένος, σε όσους
πιστεύουν ότι η μετανάστευση είναι
αρνητική (49%) και σε όσους τη θεωρούν ως φαινόμενο που δεν είχε ούτε
θετικό ούτε αρνητικό αντίκτυπο (29%)
ή αποφαίνονται θετικά (20%).
Η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων
(70%) αποδίδει μεγάλη σημασία στον
σεβασμό στις παραδόσεις και στις
συνήθειες των μεταναστών, εφόσον
δεν παραβιάζουν το νόμο, όμως μι-

κρό μόνο ποσοστό (13%) θεωρεί ότι η
μετανάστευση έχει θετική επίδραση
στην πολιτιστική ζωή της χώρας (το
χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των τεσσάρων χωρών καθώς το αντίστοιχο
ποσοστό στην Αυστρία είναι 36%, στην
Ουγγαρία 17% και στην Ιταλία 26%).
Μάλιστα, το 56% των Ελλήνων θεωρεί ότι η μετανάστευση έχει διχάσει
την κοινωνία και για το λόγο αυτό την
εκλαμβάνουν ως αρνητική.
Όσον αφορά στην απασχόληση, παρ’
όλο που οι Έλληνες συμφωνούν σε
μεγάλο βαθμό ότι υπάρχει συχνή εκμετάλλευση των μεταναστών στην
ελληνική αγορά εργασίας (74%), ότι
οι μετανάστες συχνά απασχολούνται
σε επαγγέλματα, με τα οποία οι Έλληνες δεν θέλουν πια να ασχοληθούν
(68%) και ότι η αγορά εργασίας πρέπει

να αναγνωρίσει τις δεξιότητες και τα
προσόντα τους (74%), την ίδια ώρα
ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%
των πολιτών πιστεύει ότι λόγω των
μεταναστών οι Έλληνες δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν εργασία
(59%) και ότι οι εταιρείες οφείλουν να
δίνουν προτεραιότητα στους Έλληνες
εργαζόμενους όταν προσλαμβάνουν
προσωπικό (55%).
Αναφορικά με την πρόσβαση στις
υπηρεσίες πρόνοιας, οι μισοί ερωτώμενοι (53%) πιστεύουν ότι υπάρχει
ένα είδος ανταγωνισμού με τους μετανάστες, που πηγάζει από την ιδέα
ότι τους δίνεται «προτεραιότητα»
έναντι των Ελλήνων στην πρόσβαση
υπηρεσιών.
Αυτή η πεποίθηση φαίνεται να είναι
ιδιαιτέρως διαδεδομένη στις ηλικιακές ομάδες 35-54 ετών και στις οικογένειες με ανήλικα παιδιά (65%).
Σχετικά με τις απόψεις για τον κοινωνικοοικονομικό τομέα και την
επιβάρυνση της αγοράς εργασίας και
του συστήματος πρόνοιας από τους
μετανάστες, η Ουγγαρία εκφράζει
τη μεγαλύτερη εχθρότητα, ενώ η Αυστρία είναι η λιγότερο εχθρική χώρα.
Η Ελλάδα τείνει να είναι περισσότερο
κλειστή παρά ανοιχτή ειδικά όσον
αφορά στον ανταγωνισμό στην αγορά
εργασίας , ωστόσο οι Έλληνες και
οι Ιταλοί ερωτώμενοι είναι εκείνοι
που αναγνωρίζουν περισσότερο την
εκμετάλλευση και τις επισφαλείς οικονομικές συνθήκες των μεταναστών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Δέσμη μέτρων
για το σιδηρόδρομο

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και
2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες
διατάξεις», γνωστό ως 4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο.
Πρόκειται, σημειώνει η Ρυθμιστική Αρχή
Σιδηροδρόμων, «για μία δέσμη μέτρων
που στοχεύει να κάνει τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους περισσότερο
ελκυστικούς, καινοτόμους, αποδοτικούς
και ανταγωνιστικούς έναντι άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς. Περιλαμβάνει
ένα σύνολο έξι νομοθετικών κειμένων
που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση
της ενιαίας αγοράς των σιδηροδρομικών υπηρεσιών (Ενιαίος Ευρωπαϊκός
Σιδηροδρομικός Χώρος), στην παροχή
καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών καθώς
και περισσότερων επιλογών προς τους
επιβάτες. Το 4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο
αποτελείται από δύο «πυλώνες»: τον
«πυλώνα της αγοράς» και τον «τεχνικό
πυλώνα».
Δεν πρόκειται για μία διεκπεραιωτική
νομική υποχρέωση ως κράτος μέλος της
Ε.Ε., αλλά για βασικό εργαλείο της επιτελικής δημόσιας πολιτικής στον τομέα
των Σιδηροδρομικών Μεταφορών.
Με το 4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο
ενισχύεται ιδιαίτερα ο ρόλος της ΡΑΣ,
ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια,
ο υγιής ανταγωνισμός, οι οικονομίες
κλίμακας, η υψηλή τεχνογνωσία και
τελικώς να επιτυγχάνεται ενίσχυση της
Ασφάλειας, ολοκλήρωση της Διαλειτουργικότητας και το Άνοιγμα της
Αγοράς.
Η ΡΑΣ διαθέτει ήδη κομβικό ρόλο
στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά,
ο οποίος ενισχύεται και αναβαθμίζεται
καθώς επιφορτίζεται με πολλαπλές νέες
αρμοδιότητες. Ο ρόλος του ρυθμιστή σε
ότι αφορά την ίση μεταχείριση μεταξύ
των παικτών, ο ρόλος του θεματοφύλακα της ασφαλούς λειτουργίας του
σιδηροδρομικού συστήματος και ο
υπερασπιστής των δικαιωμάτων των επιβατών είναι μόνο τα βασικά καθήκοντα
της ΡΑΣ. Εποπτεύει, επιθεωρεί, προτείνει λύσεις, επιβάλλει κυρώσεις όταν
απαιτείται, γνωμοδοτεί για νομοθετικές
αλλαγές, ενημερώνει για τις αλλαγές
στη νομοθεσία και φροντίζει για την
ορθή εφαρμογή της. Συνεργάζεται
στενά με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς και τα όργανα της Ε.Ε.,
ώστε να αναδεικνύονται τα προβλήματα
της αγοράς τόσο της εσωτερικής όσο
και της ευρωπαϊκής και να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση της
νομοθεσίας.
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Αποσυνδέεται το πλαστικό
χρήμα από το αφορολόγητο

Τ

ο 2020, το προσχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει αύξηση εσόδων κατά 642 εκατ. ευρώ,
εξαιτίας της διεύρυνσης φορολογικής βάσης, με την αυξημένη χρήση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών. Αναφέρει παράλληλα ότι το επόμενο έτος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να
καταγράψουν πληρωμές ηλεκτρονικών δαπανών ίσες με το 30% του φορολογητέου εισοδήματός
τους.
Στο εύλογο ερώτημα πώς θα προκύψουν τόσα έξτρα έσοδα,
μόνο και μόνο επειδή θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι
πληρωμές με πλαστικό χρήμα σχεδόν για 1 στα 3 ευρώ του
εισοδήματός τους, το «κλειδί» κρύβεται στην ποινή.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αφορολόγητο αποσυνδέεται
πλήρως από την υποχρέωση συλλογής e-αποδείξεων και ως εκ
τούτου, ο εισαγωγικός συντελεστής 9% στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος δεν μπαίνει καν στην εξίσωση. Αντίθετα,
σε όσους φορολογούμενους λείπουν πληρωμές με πλαστικό
χρήμα σε σχέση με τις απαιτούμενες θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 20%-25%, με επικρατέστερα τα ποσοστά πιο
κοντά στο 20% παρά στο 25%.
Σήμερα, στη διαφορά ανάμεσα στις απαιτούμενες ηλεκτρονικές πληρωμές και αυτές που έγιναν πραγματικά υπάρχει η
απειλή φόρου 22%, χάνοντας μέρος του αφορολογήτου. Του
χρόνου θα στοιχίζει ουσιαστικά πολύ πιο ακριβά, καθώς ο
εισαγωγικός συντελεστής για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ θα
έχει υποχωρήσει στο 9%, αλλά στο εισόδημα των 10.000 ευρώ,
αντί για 1.000 ευρώ ηλεκτρονικών πληρωμών, θα χρειάζονται
3.000 ευρώ ηλεκτρονικών αποδείξεων.
Η απειλή φόρου, εξηγούν αρμόδιες πηγές, δεν γίνεται για να
αντληθούν έξτρα έσοδα από φόρο εισοδήματος στη βάση των
ποινών. Τα στοιχεία δείχνουν ούτως ή άλλως ότι φορολογούμενοι με εισόδημα 10.000 ευρώ δήλωσαν φέτος κατά μέσο
όρο δαπάνες ύψους 4.400 ευρώ ή το 44% του εισοδήματός
τους με πλαστικό χρήμα, όταν είχαν υποχρέωση να δηλώσουν
δαπάνες 1.000 ευρώ.
Αντίστοιχα σε δηλωθέντα εισοδήματα 30.000 ευρώ, το μέσο
ποσοστό ηλεκτρονικών πληρωμών στις δηλώσεις του 2019

E-mail: iho@otenet.gr

ήταν στη ζώνη του 36%, κάνοντας το οικονομικό επιτελείο να
θεωρεί ότι το όριο απαιτούμενων ηλεκτρονικών πληρωμών του
30% σε συνάρτηση με το εισόδημα είναι «εύκολη» υπόθεση
για τους φορολογούμενους.
Ο συνδυασμός της αύξησης των απαιτούμενων αποδείξεων,
όμως, σε συνάρτηση με την απειλή ποινής φόρου με συντελεστή 20%-25%, καθιστά κατά τους υπολογισμούς της κυβέρνησης ασύμφορη για τους φορολογούμενους τη «συναλλαγή»
στον ΦΠΑ.
Ο μέσος ΦΠΑ στην Ελλάδα ανέρχεται στο 19% (6% ο υπερμειωμένος, 13% ο μειωμένος, 24% ο κανονικός συντελεστής).
Οποιοδήποτε ποσοστό «ποινής» πάνω από το 19% εκτιμάται
πως θα κάνει τους φορολογούμενους να απαιτούν να πληρώσουν με πλαστικό χρήμα ακόμα και εάν το POS είναι «χαλασμένο» όπως παρατηρείται σήμερα. Με την κατάλληλη
καμπάνια δε εκτιμάται πως θα μπορούσε να γίνει πεποίθηση
των φορολογουμένων ότι όσο δεν απαιτούν την έκδοση απόδειξης για τη δίκαιη μοιρασιά των φορολογικών βαρών, τόσο
θα καθυστερεί η μετάβαση σε ένα νέο φορολογικό τοπίο, με
ουσιαστικά χαμηλότερες επιβαρύνσεις.
Οι σχεδιασμοί του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης
αφορούν σε συνέχιση των σημερινών εξαιρέσεων στη λίστα
των υπόχρεων εμφάνισης πληρωμών με πλαστικό χρήμα.
Συνταξιούχοι άνω των 70 ετών, κάτοικοι μικρών χωριών και
απομακρυσμένων νησιών θα συνεχίσουν να εξαιρούνται, ενώ σε
πρώτη φάση τουλάχιστον, οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν
σχεδιάζονται αλλαγές στην ισχύουσα λίστα των ηλεκτρονικών
πληρωμών δαπανών που «περνάνε» στην εφορία.

Η Ελλάδα στο κλαμπ των αρνητικών επιτοκίων
Το κλαμπ των χωρών, που πληρώνονται για να δανειστούν από τους επενδυτές
απέκτησε ενα απροσδόκητο μέλος: την Ελλάδα. Με το σχόλιο αυτό οι FT αναφέρονται στη τελευταία δημοπρασία εντόκων, με την οποία η Ελλάδα άντλησε
487,5 εκατ. ευρω με επιτόκιο -0,02.
«Η εξέλιξη καθιερώνει ενα νέο "συνορο" για τα ομολογα αρνητικού επιτοκίου και
αντανακλά την εντυπωσιακή αποκατάσταση της Ελλάδας στα μάτια των επενδυτών
ύστερα από πολλαπλά σχέδια διάσωσης» σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, ενώ
κανει λόγο για ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάπτυξης.
Στο κλαμπ εχουν ήδη μπει η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ η Πορτογαλία εξέδωσε
σήμερα 15ετες ομόλογο με ιστορικό χαμηλό επιτόκιο 0,49%. Οι προσφορές ήταν
2,5 φορές υψηλότερες από το ζητούμενο ποσό.
«Η Ελλάδα, άλλοτε παρίας των αγορών, ολοκλήρωσε το ταξίδι της μεταμόρφωσης
εντασσομενη στο κλαμπ των χωρών με ομόλογα αρνητικού επιτοκίου» σχολιάζει
από την πλευρά του το Bloomberg.
Κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή εξέλιξη για μία χώρα, που μόλις πριν από επτα
χρόνια αναγκάστηκε στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους όλων των εποχών.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Μετρό:
«Επόμενη στάση:
Πειραιάς»
Σε λίγους μήνες από τώρα και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2020, θα
ολοκληρωθούν τελικά οι τρεις πρώτοι
σταθμοί της επέκτασης του μετρό
προς Πειραιά (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια), ενώ το καλοκαίρι
του 2021 θα παραδοθούν οι επόμενοι
τρεις (Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό
Θέατρο).
Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο
διευθύνων σύμβουλος της Αττικό
Μετρό, Ν. Κουρέτας από το βήμα
του συνεδρίου Athens Investment
Forum, τονίζοντας ότι το έργο θα μειώσει την κυκλοφορία των Ι.Χ. κατά
23.000 ημερησίως με 115.000 πολίτες
να εξυπηρετούνται στη ζώνη επιρροής
των σταθμών και τη διαδρομή λιμάνι
– αεροδρόμιο να φθάνει τα 55 λεπτά.
Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, την τελευταία 20ετία η Αττικό Μετρό έχει
θέσει σε λειτουργία και κατασκευάζει 60 χλμ. γραμμών μετρό σε 64
σταθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
συνολικού κόστους περίπου 7,2 δισ.
Ευρώ.
Σημειώνεται ότι το έργο της Γραμμής
4 είναι στο στάδιο της δημοπράτηση ,
το πρώτο τμήμα της οποίας είναι για
13 χλμ. με 15 σταθμούς, με τρένα χωρίς
οδηγό και συστήματα στην αιχμή της
τεχνολογίας με προϋπολογισμό 1,5
δισ. ευρώ.
Παράλληλα σε στάδιο σχεδιασμού/
μελετών βρίσκονται συνολικά 37 χλμ.
γραμμών με 26 σταθμούς, ενώ 32 χλμ.
γραμμών δικτύου τραμ βρίσκονται σε
λειτουργία ή σε στάδιο κατασκευής.
Τέλος, στο στάδιο του σχεδιασμού
/ μελετών βρίσκονται ακόμη 9 χλμ.
γραμμής, ενώ το συνολικό κόστος
αντιστοιχεί στα 600 εκατ. ευρώ περίπου.

Folli Follie: Σε καθεστώς
εκκαθάρισης η Links of London
Και η κατάρρευση για την Folli Follie συνεχίζεται. Σε καθεστώς εκκαθάρισης
βρίσκεται η θυγατρική της Links of London με αποτέλεσμα να είναι στον
«αέρα» 350 θέσεις εργασίας .
«Μετά τον διορισμό κοινών διαχειριστών, η ιστοσελίδα της εταιρίας, δυστυχώς,
σταμάτησε να λειτουργεί προσωρινά, μέχρι νεοτέρας, και για το λόγο αυτό δεν
μπορεί να διεκπεραίωσει καμία online πώληση», ανέφερε η ανακοίνωση.
Αν μπει κανείς στην επίσημη σελίδα της εταιρείας βλέπει αυτό:
Υπενθυμίζεται ότι η FF εξέταζε το ενδεχόμενο πώλησης της Links of London,
την οποία είχε εξαγοράσει έναντι 66 εκατ. ευρώ το 2006.
Σύμφωνα με το Sky News, η εταιρείαSport Direct βρισκόταν μεταξύ των δύο
τελικών ενδιαφερόμενων για την αλυσίδα με τα 28 καταστήματα.
H FF σε ανακοίνωση της τον Αύγουστο είχε αναφέρει ότι έχει αναθέσει «στους
Deloitte και Savigny Partners να διερευνήσουν την επιλογή μιας πλήρους
πώλησης» της Links of London.

Εκτύπωση NEWS PRESS HOLD
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΜΠΑΡΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ
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• Τράπεζες - Οργανισμοί - Δήμοι: Ετήσια ταχυδρομείο & internet 350,00
ευρώ ❖ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Alpha Bank Aριθμ. Λογ/σμού: 101/002320010276
• IBAN: GR30 0140 1010 1010 0232 0010 276 ή Αγροτική Τράπεζα Αριθμ.
Λογ/σμού 0020400319494 ή Εθνική Τράπεζα Αριθμ. Λογ/σμού 129/44077762 • ΙΒΑΝ: GR6501101290000012944077762 ή Τράπεζα Πειραιώς Aριθμ.
Λογ/σμού: 5126-031584-606 • ΙΒΑΝ: GR89 0172 1260 0051 2603 1584 606
❖ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.” Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα
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Προϋπολογισμός 2020:
Οι εκκρεμότητες
με τους θεσμούς
Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους
θεσμούς επί του ελληνικού προϋπολογισμού,
καθώς παραμένει ο στόχος να εξαλειφθεί κάθε
διαφορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα
πρέπει να κατατεθεί ο ελληνικός προϋπολογισμός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με αρμόδιο κυβερνητικό παράγοντα,
οι θεσμοί δεν εκφράζουν αντιρρήσεις ούτε
επί της κοστολόγησης των μέτρων που έχει
εξαγγείλει η κυβέρνηση (σ.σ.: είναι το πακέτο
των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ,
το κόστος του οποίου έχει ήδη εκτιμηθεί στα 1,2
δισ. ευρώ) ούτε επί του στόχου για ανάπτυξη, ο
οποίος έχει τεθεί στο φιλόδοξο (τουλάχιστον με
βάση τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας
κατά την τελευταία 15ετία) +2,8%.
Επί της ουσίας, οι διαφορές εξακολουθούν να
υπάρχουν επί της κοστολόγησης των «αντιμέτρων» που έχει προτείνει η ελληνική πλευρά.
Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να περάσει
στον σχετικό κατάλογο πρόβλεψη για είσπραξη
εσόδων από την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου οι δανειστές αρνούνταν τέτοιου είδους
προβλέψεις και τώρα μένει να φανεί αν θα
γίνει αποδεκτό ότι το μέτρο της αύξησης των
ηλεκτρονικών πληρωμών μπορεί να αποφέρει
περισσότερα από 640 εκατ. ευρώ.
Οι συζητήσεις επί των μέτρων είναι συνεχείς,
όπως συνεχείς είναι και οι προσαρμογές στον
τρόπο εφαρμογής των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί προκειμένου αντίστοιχα να τροποποιείται και η σχετική δημοσιονομική επίδοση. Για
παράδειγμα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο
η υποχρεωτική πραγματοποίηση ηλεκτρονικών
πληρωμών να μην ισχύσει μόνο για μισθωτούς,
συνταξιούχους και αγρότες, όπως ισχύει σήμερα (με το επιχείρημα ότι αυτοί οι φορολογούμενοι απολαμβάνουν του αφορολόγητου), αλλά
να επεκταθεί και στους αυτοαπασχολούμενους,
τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους. Κι αυτό προκειμένου να αυξηθεί ακόμη
περισσότερο ο αριθμός των φορολογουμένων
που θα αισθάνονται την υποχρέωση να συλλέγουν ηλεκτρονικές αποδείξεις.
Από την άλλη, το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται στο να αφαιρείται το 40% των
συναλλαγών για την ανακαίνιση των ακινήτων
όχι από τον φόρο, όπως είχε προγραμματιστεί
αρχικά, αλλά από το εισόδημα, με αποτέλεσμα
να συρρικνώνεται το όφελος για τον ιδιοκτήτη
του ακινήτου σε σύγκριση με το όφελος που
προκύπτει εάν η αφαίρεση της δαπάνης γίνεται
από τον φόρο. Εκτός από το θέμα του προϋπολογισμού -και της ανοικτής συζήτησης περίπου
δημοσιονομικού κενού που εξακολουθούν να
διαγιγνώσκουν οι θεσμοί-, υπάρχουν και άλλα
θέματα στην ατζέντα, όπως η ολοκλήρωση των
διαβουλεύσεων για να προχωρήσει η πρόωρη
αποπληρωμή του «ακριβού» χρέους προς το
ΔΝΤ μέσα στον χρόνο, αλλά και η επίτευξη
συμφωνίας για την αξιοποίηση των κερδών
από τα ANFAs και τα SMPs μέσα στο 2020
για την τόνωση των επενδυτικών δαπανών (και
κατά συνέπεια και της ανάπτυξης). Ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας βρίσκεται
στο Λουξεμβούργο για τη συνεδρίαση του
Eurogroup και σήμερα αναμένεται να έχει σειρά κατ’ ιδίαν συναντήσεων επί των ελληνικών
θεμάτων. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να συναντηθεί και με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ,
αλλά και με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Ενέκρινε το σχέδιο για τα
«κόκκινα» δάνεια η Κομισιόν
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αφαίρεση θυρεοειδούς:

Νέο τεστ αποτρέπει
τις περιττές
εγχειρήσεις

Η

Επιτροπή διαπίστωσε ότι στο πλαίσιο του καθεστώτος προστασίας περιουσιακών
στοιχείων (το οποίο έχει την ονομασία «Ηρακλής»), το ελληνικό Δημόσιο θα
αμείβεται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει,
όταν παρέχει εγγύηση για τιτλοποιημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Εάν ένα κράτος-μέλος παρεμβαίνει ως ιδιώτης επενδυτής
και αμείβεται για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει όπως
θα έπραττε ένας ιδιώτης επενδυτής, οι παρεμβάσεις
αυτές δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. Ως εκ τούτου,
η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο που
θέσπισε η Ελλάδα δεν ενέχει κρατική ενίσχυση κατά
την έννοια των κανόνων της ΕΕ.
Η επίτροπος Μαργκρέτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την
πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Εκφράζω
την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι από κοινού με
την ελληνική κυβέρνηση, καταλήξαμε σε λύση συμβατή με την αγορά για την αντιμετώπιση του συνόλου
των μη εξυπηρετούμενων δανείων που βαρύνουν τους
ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών. Το σχέδιο που
εγκρίναμε σήμερα είναι ένα ακόμη καλό παράδειγμα του
τρόπου με τον οποίο τα κράτη-μέλη μπορούν να βοηθούν
τις τράπεζες να εκκαθαρίζουν τους ισολογισμούς τους,
χωρίς να τους χορηγούνται ενισχύσεις ή να στρεβλώνεται
ο ανταγωνισμός».
Το σχέδιο «Ηρακλής» επιδιώκει να διευκολύνει τις τράπεζες να τιτλοποιούν και να αφαιρούν μη εξυπηρετούμενα
δάνεια από τους ισολογισμούς τους. Στο πλαίσιο του
σχεδίου αυτού, ένας μεμονωμένης διαχείρισης φορέας
τιτλοποίησης θα αγοράζει μη εξυπηρετούμενα δάνεια
από την τράπεζα και θα πωλεί τίτλους σε επενδυτές. Το
κράτος θα παρέχει την εγγύηση του Δημοσίου για τους
τίτλους υψηλής εξασφάλισης του φορέα τιτλοποίησης, οι
οποίοι είναι χαμηλότερου κινδύνου. Σε αντάλλαγμα, το
Δημόσιο θα λαμβάνει αμοιβή σύμφωνη με τους όρους
της αγοράς. Στόχος είναι η προσέλκυση ευρέος φάσματος
επενδυτών και η στήριξη των τραπεζών στις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να μειώσουν το ύψος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τους.
Από την αξιολόγηση της Επιτροπής προέκυψε ότι οι
κρατικές εγγυήσεις θα παρέχονται έναντι αμοιβής με

όρους της αγοράς ανάλογα με τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται, δηλ. όπως θα ήταν αποδεκτό για έναν ιδιώτη
επιχειρηματία υπό τους όρους της αγοράς.
Αυτό εξασφαλίζεται ιδίως με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
Πρώτον, ο κίνδυνος για το κράτος θα είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι η κρατική εγγύηση ισχύει μόνο για
το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης των τίτλων που πωλεί
ο φορέας τιτλοποίησης. Ένας εγκεκριμένος από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεξάρτητος οργανισμός
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα καθορίζει
τη διαβάθμιση του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης.
Δεύτερον, η κρατική εγγύηση για το τμήμα ανώτερης
εξασφάλισης θα τίθεται σε ισχύ μόνον εάν το ήμισυ και
πλέον των μη εγγυημένων επισφαλών τμημάτων έχει
πωληθεί επιτυχώς σε ιδιώτες συμμετέχοντες στην αγορά.
Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται ότι η κατανομή των
κινδύνων των διαφόρων τμημάτων θα δοκιμάζεται και
θα επιβεβαιώνεται από την αγορά, προτού το Δημόσιο
αναλάβει οποιονδήποτε κίνδυνο.
Τρίτον, η αμοιβή του Δημοσίου για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει θα είναι σύμφωνη με τους όρους της αγοράς.
Το τέλος εγγύησης θα βασίζεται σε δείκτη αναφοράς της
αγοράς και θα αντιστοιχεί στο επίπεδο και στη διάρκεια
του κινδύνου που αναλαμβάνει το Δημόσιο όταν χορηγεί
την εγγύηση. Τούτο σημαίνει ότι το καταβαλλόμενο
τέλος εγγύησης αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου
ανάλογα με τη διάρκεια του ανοίγματος του κράτους. Η
εν λόγω διάρθρωση των τελών καθώς και ο διορισμός
εξωτερικού διαχειριστή αποσκοπούν στην αύξηση της
αποτελεσματικότητας της ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της πιθανότητας ανάκτησής τους.
Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι το μέτρο δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης,
κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές
ενισχύσεις.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τέξας και το Ιατρικό
Κολέγιο Baylor ανέπτυξαν μια
προεγχειρητική εξέταση για τον
καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα που είναι ταχύτερη και πιο
ακριβής κατά σχεδόν 2/3 από
τις διαγνωστικές μεθόδους που
χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή
οι γιατροί.
Αν και απαιτείται περαιτέρω
επαλήθευση πριν μπορέσει να
χρησιμοποιηθεί κλινικά, το νέα
μεταβολικό τεστ θυρεοειδούς
είναι πολλά υποσχόμενο για την
πρόληψη χιλιάδων περιττών εγχειρήσεων αφαίρεσης θυρεοειδούς κάθε χρόνο, όπως αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση
στο Proceedings of the National
Academy of Sciences.
«Αν μπορέσουμε να προφυλάξουμε τους ανθρώπους από το
να υποστούν μια εγχείρηση που
δε χρειάζονται και τους προσφέρουμε με πιο ακριβή διάγνωση,
θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη θεραπεία για τους ασθενείς
και να μειώσουμε το κόστος για
το σύστημα υγείας», σημειώνει η
Livia S. Eberlin, επίκουρη καθηγήτρια Χημείας και Διαγνωστικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο
του Τέξας και ερευνήτρια στη
μελέτη.
Η υπάρχουσα διαγνωστική μέθοδος, η αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης (FNA), δεν προσφέρει ακριβή αποτελέσματα
για σχεδόν μία στις πέντε περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να
απαιτούνται επιπλέον γενετικά
τεστ που επίσης μπορεί να παράγουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
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Ποιοι είναι
οι 3 «μνηστήρες» για
τα εργοστάσια της ΕΒΖ

Τρεις μνηστήρες διεκδικούν τα δύο
εργοστάσια και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της Ελληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης ΑΕ σε Πλατύ Ημαθίας και
Σέρρες, όπως επισήμανε μιλώντας
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΕΒΖ,
Νίκος Παπαϊωάννου, τονίζοντας παράλληλα ότι θα ολοκληρωθεί άμεσα
η διαδικασία αξιολόγησης, μέσω
της οποίας και θα αναδειχθεί ο νέος
ιδιοκτήτης τους για τους επόμενους
28 μήνες.
Οι τρεις υποψήφιοι είναι η Innovation
Brain του Λούκας Φέκερ, η Royal
Sugar του Χρήστου Καραθανάση
και η κοινοπραξία Royal Sugar και
Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής
Μακεδονίας.
«Οι προσφορές θα ανοιχτούν άμεσα
καθώς ο χρόνος πιέζει» επισήμανε ο
πρόεδρος της εταιρείας σε δηλώσεις
του, προσθέτοντας ότι «ήδη μαζί με
τα νομιμοποιητικά έγγραφα, έχουν
κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους
και οι οικονομικές προσφορές, οπότε
η διαδικασία ελέγχου και επιλογής
εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί ταχύτατα».
Στα γραφεία της ΕΒΖ, από νωρίς το
πρωί, είχαν συγκεντρωθεί τευτλοπαραγωγοί για να ενημερωθούν για τις
εξελίξεις, σχετικά με την κατάθεση
των προσφορών μίσθωσης των δύο
μονάδων της εταιρείας.
Η διοίκηση της ΕΒΖ με πρόσκληση ενδιαφέροντος που απηύθυνε, καλούσε
αποκλειστικά και μόνον μισθωτές, που
θα χρησιμοποιήσουν τις μονάδες της
ΕΒΖ για παραγωγή- τυποποίηση και
αποθήκευση ζάχαρης, ξεκινώντας από
τη φετινή καμπάνια και για χρονικό
διάστημα 28 μηνών.
Αναφορικά με τις υποχρεώσεις του
μισθωτή, αυτές αφορούν- σύμφωνα
με την πρόσκληση που απηύθυνε η
διοίκηση της ΕΒΖ- στο πως θα πρέπει
να λειτουργούν οι δύο μονάδες
υποχρεωτικά, χωρίς διακοπές όλο το
χρονικό διάστημα της μίσθωσης και
αποκλειστικά και μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με στελέχη της
ΕΒΖ, υπάρχει ακόμη χρονικό περιθώριο για τη συγκόμιση των τεύτλων
που έχουν σπαρεί φέτος και υπολογίζονται σε 18.000 στρέμματα, αλλά
η δυσκολία έγκειται στον χρόνο που
απαιτείται για τη συντήρηση του εργοστασίου στο Πλατύ (20 με 30 μέρες)
ενώ στη συγκεκριμένη βιομηχανική
μονάδα δεν εργάζεται πια εξειδικευμένο προσωπικό.

Αμερικανικές και διεθνείς
αντιδράσεις στην τουρκική
επιχείρηση στη Συρία

Η

τουρκική επιχείρηση στη βόρεια Συρία είναι γεγονός και πέραν των εκκλήσεων
της Δύσης περί «αναλογικής, μετρημένης και υπεύθυνης» τουρκικής επιχείρησης,
τίποτα δεν φαίνεται να μπορεί να τη σταματήσει δίχως την παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ τη θεωρεί μεν «κακή ιδέα»
πλην όμως φάνηκε να νίπτει τας χείρας του μπροστά σε
μία ιστορικά «αναπόφευκτη σύγκρουση», αφού «Κούρδοι και Τούρκοι μάχονται επί αιώνες». Υπό το βάρος της
ευθύνης που του καταλογίζεται για ό,τι επακολουθήσει,
ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι του αρέσουν οι
Κούρδοι, αλλά υποβάθμισε το χρέος στους πρώην συμμάχους ενθυμούμενος ότι «δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ στον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ούτε στη Νορμαδία».
Καθώς τα τουρκικά στρατεύματα συνεχίζουν ακάθεκτα την
προέλασή τους στη βορειοανατολική Συρία με αεροπορικές
επιδρομές και πλήγματα με πυροβολικό, χιλιάδες πολίτες
εγκαταλείπουν μαζικά την περιοχή στην προσπάθειά τους
να σωθούν.
Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους
οκτώ άμαχοι, σκοτώθηκαν την Τετάρτη και τουλάχιστον
40 τραυματίστηκαν.
Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την
κατηγορία ότι εγκατέλειψε τους συμμάχους της Κούρδους,
προσπάθησε να πείσει ότι δεν εγκρίνει την επιχείρηση. Οι
ΗΠΑ «δεν έδωσαν το πράσινο φως», υποστήριξε χθες
ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Οι αντιδράσεις
ωστόσο είναι πολλές τόσο από τους Ρεπουμπλικανούς όσο
και από τους Δημοκρατικούς. Ανάμεσά τους, ένας από
τους πιο ισχυρούς συμμάχους του Αμερικανού προέδρου,
ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος κάλεσε τους Αμερικανούς
να προσευχηθούν για τους Κούρδους συμμάχους που
εγκατέλειψε η αμερικανική κυβέρνηση και ορκίστηκε
να δώσει τη μάχη του στο Κογκρέσο «για να πληρώσει ο
Ερντογάν πολύ ακριβά».
Αντιδράσεις υπήρξαν ασφαλώς σε όλο τον κόσμο, αρ-

χής γενομένης από την Ε.Ε. η οποία εξέφρασε τις πολύ
σοβαρές αμφιβολίες της για το κατά πόσον η λεγόμενη
«ασφαλής ζώνη» θα ικανοποιήσει τα διεθνή κριτήρια για
την επιστροφή των προσφύγων. Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Πολωνία και Βρετανία ζήτησαν την άμεση σύγκληση του
συμβουλίου Ασφαλείας.
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη βορειοανατολική Συρία, τονίζοντας πως «οποιαδήποτε στρατιωτική
επιχείρηση» πρέπει να συνοδευτεί από «απόλυτο σεβασμό
του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ενώ υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει
στρατιωτική λύση στη σύρραξη στη Συρία».
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κάλεσε την
Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να σταματήσει
τη στρατιωτική επιχείρηση. «Αν το σχέδιο περιλαμβάνει
τη δημιουργία της λεγόμενης ασφαλούς ζώνης, μην περιμένετε από την Ε.Ε. να πληρώσει για οποιοδήποτε από
αυτά», τόνισε.
Ο O γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ,
ο οποίος στις 11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει επίσημη
επίσκεψη στην Τουρκία, περιορίστηκε στην πιο λακωνική
δήλωσε εκφράζοντας την ελπίδα οι τουρκικές επιχειρήσεις
στη Συρία να είναι «μετρημένες και αναλογικές».
Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου καταδίκασε την
τουρκική επιχείρηση ως «κραυγαλέα και απαράδεκτη
επίθεση στην κυριαρχία ενός αδελφικού αραβικού κράτους». Ζήτησε έκτακτη συνάντηση του Συνδέσμου των
Αραβικών Κρατών.

Στην έκθεση Anuga 2019 η ΜΕΒΓΑΛ
Πρεσβευτής των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό από το 1985, η ΜΕΒΓΑΛ μετείχε στην διεθνή έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5 και 9 Οκτωβρίου στην Κολωνία.
Σε ένα περίπτερο που απέπνεε Ελλάδα -από άποψη σχεδιασμού αλλά κυρίως γεύσεων- η ΜΕΒΓΑΛ παρουσίασε
τις νέες συσκευασίες γιαουρτιών και τυροκομικών, που σχεδιάστηκαν ειδικά για τις αγορές του εξωτερικού και είναι
εμπνευσμένες από ελληνικά τοπία.
Με τη σφραγίδα Authentic Greek Dairy Delicacies παρουσιάστηκε μία ολοκληρωμένη γκάμα αυθεντικών ελληνικών προϊόντων, που περιλαμβάνει όχι μόνο τα παραδοσιακά προϊόντα ΜΕΒΓΑΛ (τυροκομικά και παραδοσιακό
γιαούρτι), αλλά και τις προϊοντικές της καινοτομίες σε γαλακτοκομικά με υψηλή διατροφική αξία.
Στα πλαίσια της έκθεσης η εταιρεία είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους υφιστάμενους συνεργάτες της στο εξωτερικό
και παράλληλα να διερευνήσει νέες συνεργασίες που θα διευρύνουν περαιτέρω την εξαγωγική της δραστηριότητα.
Το περίπτερο της ΜΕΒΓΑΛ στην Anuga επισκέφθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, και ο
Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου. Τους υπουργούς υποδέχτηκε η Αντιπρόεδρος
& Δ/νουσα Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, Μαίρη Χατζάκου, και τους ενημέρωσε για την εκτός συνόρων παρουσία της
εταιρείας, με τα προϊόντα της να ταξιδεύουν σε περισσότερες από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Από την πλευρά τους οι κύριοι Υπουργοί συζήτησαν με στελέχη της εταιρείας θέματα προώθησης των ελληνικών
αγροτικών προϊόντων στις εκτός Ελλάδας αγορές. Μάλιστα δεν παρέλειψαν να δοκιμάσουν κάποια από τα προϊόντα
της ΜΕΒΓΑΛ που προτιμούν οι καταναλωτές στο εξωτερικό δίνοντάς της την πρώτη θέση σε αρκετές ευρωπαϊκές
χώρες.
Οπως καταλήγει η σχετική ανακοίνωση, η παρουσία της εταιρείας στην ANUGA επιφύλασσε εκπλήξεις για τους
επισκέπτες, με αποκορύφωμα την ελληνική βραδιά με μπουζούκι, που διοργανώθηκε το βράδυ της Τρίτης 8/10/19
και συνοδεύτηκε από κλασσικές νοστιμιές της χώρας μας με την υπογραφή της ΜΕΒΓΑΛ.
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Αυξήθηκαν 22,9%
τα αυτοκίνητα
που κυκλοφόρησαν
πρώτη φορά
τον Σεπτέμβριο
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει
ότι κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2019 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 14.338 αυτοκίνητα
(καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού)
έναντι 11.668 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας
αύξηση 22,9%.
Μείωση 0,8% είχε παρουσιάσει θ κυκλοφορία
για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή
μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Σεπτέμβριο
του έτους 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2017. Τα καινούργια αυτοκίνητα
που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο του 2019
ανέρχονται σε 6.412 έναντι 5.417 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2018,
παρουσιάζοντας αύξηση 18,4%.
Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού
άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Σεπτέμβριο
του 2019, ανήλθε σε 3.859 έναντι 3.217 τον
αντίστοιχο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 20,0%. Αύξηση 21,2% είχε
παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Σεπτέμβριο του 2018
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο του 2019 ανέρχονται
σε 3.544 έναντι 2.930 που κυκλοφόρησαν
τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 21,0%.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 172.376
αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα
εξωτερικού) έναντι 152.744 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018,
παρουσιάζοντας αύξηση 12,9 %.
Αύξηση 25,3% είχε παρουσιάσει το εννεάμηνο
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2018 σε σχέση
με το αντίστοιχο του 2017. Τα καινούργια
αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019 ανέρχονται
σε 99.275 έναντι 89.500 που κυκλοφόρησαν
την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 10,9%.
Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω
των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων
εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2019, ανήλθε σε 34.347 έναντι
30.618 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη
περίοδο του έτους 2018, παρουσιάζοντας
αύξηση 12,2%.
Αύξηση 21,9% είχε παρουσιάσει το εννεάμηνο
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2018 σε σχέση
με το αντίστοιχο του 2017. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019 ανέρχονται
σε 31.351 έναντι 27.797 που κυκλοφόρησαν
την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,8%.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών το μήνα
Σεπτέμβριο 2019 υπήρξαν αυξημένες κατά
+19,8% ως προς το μήνα Σεπτέμβριο 2018.
Συνολικά, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 οι ταξινομήσεις καινούργιων
επιβατικών είναι αυξημένες κατά +10,3% ως
προς το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Σημειώνεται ακόμη πως η αγορά αυτοκινήτου
κατά το εννεάμηνο του 2019 κινήθηκε -57,6%
χαμηλότερα ως προς το μέσο όρο προ κρίσης
(2000-2009).
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Αριθ. Πρωτ.: 1372
Ημερομηνία: 10.10.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής
για το Υποέργο 3
«Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές
ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων»
στο πλαίσιο του Έργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ,
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα
Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 3: «Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή
και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων»
στο πλαίσιο του Έργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», με ΚΩΔ. MIS 5011444.
Το έργο αφορά Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες. Ονοματολογία CPV:
79800000-2
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 138.033,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού
2.226,35 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η/10/2019 και ώρα
16:00μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 30η/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 π.μ.
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,
που είναι εγκατεστημένα σε:
1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται 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
4) 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.
και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες.
Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την
Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το
ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.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, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16.
Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ., στην Ηλιούπολη Αττικής
οδός Ελ. Βενιζέλου 236.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): 19PROC005681208 2019-10-10
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη
του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 80573.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής,
στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr. Αρμόδια για πληροφορίες η κα Αποστολάκη Νεκταρία, τηλ.: 210 9949837.
Ηλιούπολη, 10.10.2019
Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ: 6ΝΘ07ΛΕ-ΠΧΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Κέρκυρα 09.10.2019
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: Οικ.86856/36276
Δ/ΝΣΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμός Διακήρυξης: Οίκ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021.
Ο διαγωνισμός αφορά 23 δρομολόγια με Ε.Δ.Χ. και 97 δρομολόγια με μικρά και μεγάλα
λεωφορεία, δομημένα ανά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να
υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής
εναλλακτικών προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα επτά
χιλιάδες ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (5.147.081,28 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ:
4.150.872,00 € και ΦΠΑ : 996.209,28 €). Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών βαρύνουν τους Κ.Α.Π. της Π.Ι.Ν., για τους οποίους επιχορηγείται.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 50% το οποίο προκύπτει
συσσωρευτικά για τους ακόλουθους λόγους: i) Έως και το 20% του προϋπολογισμού
κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων
όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ii) λόγω χρονικής
παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών.
Αν η Περιφέρεια κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος δύνανται να αυξάνει το προβλεπόμενο ποσοστό 20% της προαίρεσης, μέχρι του ύψους της συνολικής
προαίρεσης που έχει προκηρυχθεί για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την
τιμή ήτοι με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών όπως η διακήρυξη ορίζει.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν.4412/2016.
- Η ημερομηνία δυνατότητας οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η:
Παρασκευή 11/10 /2019 και ώρα 23:00
- Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: Τετάρτη
20/11/2019 και ώρα 23.59
-Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: Τρίτη 26/11/2019 και ώρα
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10:00
- Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση
να προσκομισθούν (εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή)
σύμφωνα με την παρούσα, είναι το κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε
Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στο Τμήμα Γραμματείας (2ος όροφος) για το
Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΙΝ.
- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μέχρι 26/9/2020 και η διάρκεια της σύμβασης
είναι μέχρι 30.6.2021 με δυνατότητα παράτασης για πέντε (5) μήνες.
- Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης
παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται
στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr (σύνδεσμος:
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
- Δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων,τα µέλη
αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται 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.
-Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή (άρθρο 19
παρ. 2 ν. 4412/2016) για την υποβολή προσφοράς. H Α.Α. µπορεί να απαιτήσει από
τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016).
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο
των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση/άδεια
άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών από αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή {∆.Ο.Υ,
ΟΤΑ κ.λ.π.} ή να είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου.
-Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από
τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ
226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’
εξουσιοδότηση αυτής.
- Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της
σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, είναι η ∆ιεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας- Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
- Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι με ΑΔΑΜ: 19REQ005605891 ΑΔΑ:
Ψ3Σ17ΛΕ-Ξ6Π
Γραπτά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την
διακήρυξη, υποβάλλονται μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ: 26613.62146
& 26613.62257, αρμόδιος υπάλληλος κ. Καλούσης Δημήτριος,e-mail: tm_promithion.
ker@pin. gov. gr.
Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.
gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: EL622. Η προκήρυξη
εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την Πέμπτη 03-10-2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
1502

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,

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
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

10503
10504
10505
10506
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αρ. 325/04.10.2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του σωματείου
με την επωνυμία «Ελληνικό Ενεργειακό
Φόρουμ» που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και εγκρίθηκε το από
28.06.2019 καταστατικό αυτού, και ειδικότερα τα άρ. 1, 4, 8, 9, 11, 12,15,16,17
και 18, όπου μεταξύ άλλων μεταφέρθηκε
η έδρα στο δήμο Νέας Ιωνίας και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της εκπροσώπησης.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019
Ο πλήρεξούσιος Δικηγόρος
Παπαδοχατζάκης Χρήστος
(ΑΜΔΣΑ 32958)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το
Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός
Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την
από 8/10/2019 έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών,
κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει
την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν
αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός
Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με
την υπ’αριθ. 1351 Γ΄ έκθεση μου στις
10/10/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ
ΧΑΡΑΤΣΗ, πρώην κάτοικο Πειραιώς
(οδός Δευτέρας Μεραρχίας αρ.2), και
ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 5402/2018
Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών,
και το διατακτικό της έχει ως εξής: Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το
παράβολο για την άσκηση ανακοπής
ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο.
Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει, ότι οι
εναγόμενοι της οφείλουν εντόκως από
την επίδοση της αγωγής ως την πλήρη
εξόφληση, σε ολόκληρο ο καθένας από
αυτούς το αντίστοιχο ισόποσο σε ευρώ
– σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την
ημερομηνία πληρωμής ισοτιμία – των
δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών δολαρίων ΗΠΑ και εβδομήντα
εννέα σενς (19.433,79 δολαρίων ΗΠΑ)
πλέον ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών
(1,90 ευρώ). Επιβάλλει σε βάρος των
εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της
ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε πεντακόσια (500,00) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη
δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο
του στην Αθήνα στις 30/11/2018. Στην
υπ’αριθ. 1351 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης
μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα
δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του
Κ.Πολ.Δ.).
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το
Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός
Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την
από 8/10/2019 έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών,
κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει

την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν
αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός
Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με
την υπ’αριθ. 1350 Γ΄ έκθεση μου στις
10/10/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ναυτιλιακή
εταιρεία με την επωνυμία «TRISTAR
MANAGEMENT LIMITED», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, πρώην εδρεύουσα
στον Πειραιά (οδός Δευτέρας Μεραρχίας
αρ.2), και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό
επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό
5402/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου
Αθηνών, και το διατακτικό της έχει ως
εξής: Δικάζει ερήμην των εναγομένων.
Ορίζει το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν
πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει,
ότι οι εναγόμενοι της οφείλουν εντόκως
από την επίδοση της αγωγής ως την
πλήρη εξόφληση, σε ολόκληρο ο καθένας από αυτούς το αντίστοιχο ισόποσο
σε ευρώ – σύμφωνα με την ισχύουσα
κατά την ημερομηνία πληρωμής ισοτιμία
– των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων
τριάντα τριών δολαρίων ΗΠΑ και εβδομήντα εννέα σενς (19.433,79 δολαρίων
ΗΠΑ) πλέον ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1,90 ευρώ). Επιβάλλει σε βάρος
των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της
ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε πεντακόσια (500,00) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη
δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο
του στην Αθήνα στις 30/11/2018. Στην
υπ’αριθ. 1350 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης
μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα
δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του
Κ.Πολ.Δ.).
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Με την υπ' αριθμόν 470/2018 Έκθεση
της κας Εισηγήτριας της πτωχεύσεως
του Αναστασίου Φωτάκη του Ευστρατίου
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
84 και 148 του Πτωχευτικού Κώδικα
επιτράπηκε η εκποίηση του ακινήτου
της άνω πτώχευσης και δη ποσοστού
1/2 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας
του Α2 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, αποτελούμενου από σαλόνι - χωλ
δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό και
οφφίς, επιφανείας 85 τ.μ. και ποσοστό
συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 27/1000
εξ αδιαιρέτου μιας οικοδομής κτισμένης
σε οικόπεδο κείμενο στην Αθήνα, επί
της οδού πρώην Νάζου, νυν Γράμμου
- Βίτσι αρ. 14-16 με ελάχιστο τίμημα το
ποσό των 21.687,75 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 14.458,50
ευρώ, το οποίο καθορίστηκε με την υπ'
αριθμόν 155/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η εκποίηση του εις την άνω Έκθεση
λεπτομερώς αναφερομένου περιουσιακού ακινήτου στοιχείου κατ' είδος και
αξία, θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά
την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη
δημοσίευση περιλήψεως της εκθέσεως
αυτής στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών,
μετά την τοιχοκόλληση αντιγράφου της
εκθέσεως αυτής, όπως ορίζει ο νόμος
και τη δημοσίευση περίληψής της στην
Εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
και στο Διαδίκτυο με τηλέφωνο της συνδίκου για πληροφορίες καθώς και μετά
την πάροδο είκοσι (20) ημερών τουλάχιστον από την επίδοση αντιγράφου

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΡΤΑΝ ΣΑΚΟ (ARTAN SAKO) ΤΟΥ ΝΑΖΙΦ (NAZIF) ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ
(MARGARITA) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΚΟ (SAKO) ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
(ALBANIA) ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΥΣΤΑΚΟΥ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

της Εκθέσεως αυτής με γνωστοποίηση
της ημερομηνίας εκποίησης, της τοποθεσίας και της αξίας του προς εκποίηση
ακινήτου προς την Διεύθυνση Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων καθώς και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών, στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργό Οικονομικών), στους Προϊσταμένους των
αναγγελθεισών Δ.Ο.Υ. και τελωνείων
καθώς και στους ενυπόθηκους δανειστές
και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του
Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την
ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα.
Η δαπάνη μεταβιβάσεως και τα έξοδα
γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη
σύνδικο της πτωχεύσεως στα τηλέφωνα
210-3636212 και 6973-243355.
Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2019
Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΑΡΕΤΗ ΑΘ. ΠΑΤΡΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡ. 57-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103636212, 6973243355
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις (8) του μήνα
Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα
Τρίτη και ώρα 12.15 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του
Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός
Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ.
ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος
της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη
παραγγελία της Δικηγόρου Αθανασίας
Κων. Κωνσταντίνου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που φέρει την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.», έχει την έδρα της στην Αθήνα (Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα,
(ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ.
9.567/8-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
κ. ΕΛΛΗ - ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
για την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ», με
δ.τ. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ», με ΑΦΜ:
095192795, που εδρεύει στον Πειραιά,
οδός Πάρνηθος αρ.51, ευρισκομένη υπό
εκκαθάριση (δυνάμει της με αριθ. 7906/17-2016 συμβολαιογραφικής πράξης της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης
Μαθιουδάκη του Εμμανουήλ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ορισθέντα
εκκαθαριστή της κ. Σάββα ΚΕΦΑΛΟ
του Παναγιώτη (ΑΦΜ: 018097618),
κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Ελπίδος
αρ. 15 πρώην και νυν αγνώστου έδρας
της άνω εταιρείας, ως επίσης και αγνώστου διαμονής του ως άνω εκκαθαριστή ΣΑΒΒΑ ΚΕΦΑΛΟΥ του Παναγιώτη,
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ εξ απογράφου
πρώτου (α’) εκτελεστού της υπ αριθμ.
62.416/6-2-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Χαραλάμπους ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
(αριθμός απογράφου 576/2-4-2019),
εκ της οποίας προκύπτει ότι την 10-102018 με την υπ αριθμ. 61.414 έκθεση
αναγκαστικού πλειστηριασμού της άνω
συμβολαιογράφου, με επίσπευση της
Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα
(ΑΦΜ:094014298), εκπλειστηριάστηκε
η ακίνητη περιουσία της δευτέρας και
προς ήν η επίδοση, που θα περιγραφεί παρακάτω και ανεδείχθη υπερθεματίστρια η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», μετά της παρά πόδας
και από 26-9-2019 παραγγελίας προς
επίδοση μετ επιταγής, δια της οποίας
επιτάσσεται η δευτέρα και προς ην η
επίδοση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

από τον άνω εκκαθαριστή της και κάθε
τυχόν τρίτος, που έλκει εξ αυτής δικαιώματα, να αποδώσει στην πρώτη και
υπερθεματίστρια ανώνυμη τραπεζική
εταιρεία, ελεύθερη τη χρήση του ακινήτου, το οποίο με την ως άνω κατακυρωτική έκθεση, κατακυρώθηκε στην
πρώτη, ήτοι: ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως
6.216,20 τ.μ. που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρωπίας, Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, στη θέση
«ΤΖΗΜΑ» της κτηματικής περιφέρειας
Κρωπίας, εντός της βιομηχανικής περιοχής του Δήμου Κρωπίας, εκτός σχεδίου
πόλεως Κρωπίας και επί οδού, ονομαζομένης Αρχιμήδους, το οποίο περιήλθε
στην δευτέρα και καθ’ης η εκτέλεση, κατά
πλήρη κυριότητα, δυνάμει του υπ’ αριθμ.
14.715/20-7-1992 Συμβολαίου Αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Όλγας Παπατσούνη - Βενιζέλου.
Διαφορετικά η απόδοση του ακινήτου
θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα
πρέπει να καταβληθούν στην πρώτη και
40€, για τη σύνταξη της εντολής προς
εκτέλεση. Συγκοινοποίησα και ακριβές
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του υπ’
αριθμ. 462/19-2-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ της κ. Υποθηκοφύλακος Κρωπίας,
εκ του οποίου προκύπτει ότι το με αριθμό
62.416/2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Δημητρέλλου,
μεταγραφτηκε στις 18-2-2019, στα βιβλία
μεταγραφών του Υποθ/κείου Κρωπίας,
στον τόμο 854 και με α.α. 235. Για να
λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες
συνέπειες.
Αθήνα 8-10-2019
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Σύμφωνα με τη με αριθμό 9.217/0810-2019 έκθεση επίδοσης εμένα της
Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου
Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου Ειρήνης Νικολάου Παπαδογιαννάκη, κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης, για
την Ελένη συζ. Γρηγορίου Μασαλή, το
γένος Ανδρέα και Πελαγίας Παπαδάκη,
με ΑΦΜ 137497531, αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αριθμό
151/07-10-2019 έκθεσής μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων, με την οποία
κατασχέθηκε ακίνητό της στην πόλη του
Ρεθύμνου, με επισπεύδουσα την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου
αριθ. 86 και εκπρ/ται νόμιμα, με ΑΦΜ
094014201 και ταυτόχρονα ορίστηκε
ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού η 20η Μαΐου του 2020 έτους. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβουν γνώση η
οφειλέτρια και για τις νόμιμες συνέπειες.
Καθορίστηκαν από τον παραλαβόντα
Εισαγγελέα εφημερίδες, για δημοσίευση
περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
στην Αθηνών και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο.
Ρέθυμνο 09 Οκτωβρίου 2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Σύμφωνα με τη με αριθμό 9.218/0810-2019 έκθεση επίδοσης εμένα της
Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου
Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου Ειρήνης Νικολάου Παπαδογιαννάκη, κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης, για τον
Γρηγόριο Μασαλή του Αποστόλου και
της Κυριακούλας, με ΑΦΜ 062219090,
αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αρ. 151/07-10-2019 έκθεσής
μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων, με την οποία κατασχέθηκαν δύο
(2) ακίνητά του στην περιφέρεια του Δ.Δ.
Κυριάννα Δήμου και Νομού Ρεθύμνου,
με επισπεύδουσα την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει
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στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86 και
εκπρ/ται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201
και ταυτόχρονα ορίστηκε ημερομηνία
διενέργειας του πλειστηριασμού η 20η
Μαΐου του 2020 έτους. Η επίδοση αυτή
έγινε για να λάβει γνώση ο οφειλέτης και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Καθορίστηκαν από τον παραλαβόντα
Εισαγγελέα εφημερίδες, για δημοσίευση
περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
στην Αθηνών και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο.
Ρέθυμνο 09 Οκτωβρίου 2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Ενιαίος
Φορέας
Κοινωνικής
Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ.ΠΟΛΑΤΙΔΗ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8,
Τ.Κ. 10431, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5215345
FAX: 210 5225137
EMAIL: press@efka.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ
Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει δεύτερο επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό,
για την μίσθωση κτιρίων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για την στέγαση αρχείων συνολικής
επιφάνειας χώρων 5.000 τ.μ. πλέον ή
έλαττον (±10%).
Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους του αρχείου
το ποσό των 2,00 €/τ.μ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31-102019, ημέρα Πέμπτο και ώρα 11 :00 πμ,
στα γραφεία του περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών Θεσσαλονίκης του
ΕΦΚΑ στην οδό Αριστοτέλους 15-17,
Θεσσαλονίκη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να απευθύνεστε στα γραφεία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών ΕΦΚΑ, οδό Αριστοτέλους 15-17,
Θεσσαλονίκη και στα τηλέφωνα 2310294.900 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης
στο link: http://www.efka.goν.gr/ banner
διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης
προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών
προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ.
Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνική Υπηρεσία
Αριθµ. Πρωτ: 7345
ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ A N O I K T Ο Υ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου
Προκηρύσσει, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, εκτιμώμενης αξίας
211.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για τις ανάγκες του Δήμου Ρήγα
Φεραίου.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.
1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρήγα Φεραίου, Διεύθυνση: Δημαρχείο – Πεζοδρόμος
Ρήγα Φεραίου 66 , Βελεστίνο Τ.Κ.37500.
2. Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ.
3. Είδος Σύμβασης: Προμήθεια.
4. Περιγραφή – Αντικείμενο Σύμβασης:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (CPV: 37535200-9 – Εξοπλισμός
παιδικής χαράς) του Δήμου Ρήγα Φεραίου όπως αναφέρεται αναλυτικά στην
σχετική μελέτη και Διακήρυξη.
5. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με την Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο της
προμήθειας.
6. Συνολικός Προϋπολογισμός:
211.0000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (24%).
7. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Η προσφορά
πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους
3.403,23€. Ο ανάδοχος στον οποίο θα
γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής
εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του
συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού χωρίς Φ.Π.Α.).
8. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
10. Ημερομηνία Αποστολή διακήρυξης
στην Ε.Ε.Κ. : Δεν απαιτείται .
11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του
διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών
συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ όπου και υποβάλλονται τα
σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων,
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς. Επίσης το σύνολο
των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα
του Δήμου όπου παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση.
11. Χρόνος τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός
θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
τους στις 29/10/2019 και ώρα 10:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών
δηλαδή στις 6/11/2019 και ώρα 10:00
π.μ. Γλώσσα σύνταξης προσφορών η
Ελληνική.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6)
μήνες τουλάχιστον.
14. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, και
η επαγγελματική δραστηριότητά τους είναι ταυτόσημη με αυτή του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται
δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θα παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε
όρο της διακήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να ενημερώνονται από το Δήμο (Τεχνική Υπηρεσία
τηλ.2425350228-226).
Βελεστίνο 10-10-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑYPIOY
Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5
ΤΚ. 19 500 ΛΑYPIO
Τηλέφωνο: 22920 23100
FAX: 22920 27761
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν.998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων
της χώρας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/0808-2014, εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως και
κατόπιν αιτήσεων του Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα
Ελλήνων Προσκόπων», η αρ. πρωτ.
2636/95101/01-10-2019 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου (ΑΔΑ:
Ω6Α2ΟΡ1Κ-ΝΥΩ) για έκταση εμβαδού
δέκα πέντε στρεμμάτων και εβδομήντα
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα
οκτώ εκατοντάκις χιλιοστών του στρέμματος (15,74788 στρ.), που βρίσκεται
στη θέση «Πασσά Σουνίου» της περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου
του Δήμου Λαυρεωτικής. Με την πράξη
αυτή, χαρακτηρίζεται ως:
• δάσος κατά την έννοια των διατάξεων
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.
998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03
(ΦΕΚ/303/Α), υπαγόμενη στις διατάξεις
της δασι κής νομοθεσίας , εμπίπτουσα
στην παρ. 1 περίπτωση (α), (β), (δ) του
άρθρου 4 και στην παρ. 2 περίπτωση
(β),(γ),(δ), (ε) και (ζ) του ίδιου άρθρου του
Ν . 998ί79, που μαζί με την εκεί υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και
αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα
(δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό
περιβάλλον (δασογενές).
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 14 του νόμου 998/79 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν.
4280/14 (ΦΕΚ 159/Α/2014), ενώπιον της
κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 33 του Ν.4280/2014 και του άρθρου 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α')
Τεχνική Επι τροπή Επίλυσης Δασικών
Αμφισβητήσεων (Τ.Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210
6391721 και 210 6391252 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Λαύριο, 01-10-2019
Ο Δασάρχης
ΤΥ
Χρήστος Αντωνέλλης
Δασολόγος
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ : 66Λ546Ψ8ΧΒ-ΘΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Αριθμ. πρωτ. 333
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 410/10-9-2019
συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την
αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου
5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το
άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και
το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017
και την αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου,
αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού
προσωπικού (4 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη

διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
1) Βιολογία Περιοδοντικού Οικοσυστήματος (κωδ. 100608C – ΣΤ΄ εξαμήνου)
2) Κλινική Οδοντική Χειρουργική Ι (κωδ.
100707C - Ζ΄ εξαμήνου)
3) Ορθοδοντική ΙV (κωδ. 101005C – Ι΄
εξαμήνου)
4) Προκλινική Ενδοδοντία Ι (κωδ.
100406C – Δ΄ εξαμήνου)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Οδοντιατρικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα
παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Αίτηση
2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών
δημοσιευμάτων
4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι
τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις
νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται
από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην
οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο
κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά
όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)
7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και
5 υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε
έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη
Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση
των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από
την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και
να προσκομίσουν πριν την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης
ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα
έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα
πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο
οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση
του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται
η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων.
Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και
άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα :
i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού
ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν
την υγεία των υποψηφίων προκειμένου
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης
Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά :
ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και
iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει
στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές.
Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν
εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή

πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
Γλώσσας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Οδοντιατρικής
2310 99 9475
Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ : 6Ξ1Κ46Ψ8ΧΒ-ΤΣ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αριθμ. πρωτ. 118
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 1/11-9-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.
Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική
Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο
28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την
αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (1 άτομο) με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη
διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:
«Δημόσιες Συγκοινωνίες»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Αίτηση
2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών
δημοσιευμάτων
4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι
τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις
νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται
από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην
οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο
κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά
όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)
7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημο-

σίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4
και 5 υποβάλλονται σε 3 αντίτυπα σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε
έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη
Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση
των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από
την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και
να προσκομίσουν πριν την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης
ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα
έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα
πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο
οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση
του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται
η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων.
Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και
άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα :
i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού
ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν
την υγεία των υποψηφίων προκειμένου
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης
Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά :
ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και
iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει
στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές.
Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν
εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
Γλώσσας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 2310 995852
Θεσσαλονίκη, 13-9-2019
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Π. Πρίνος
Καθηγητής

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.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 		
		
7/2019
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΡΙΤΗ
26.11.2019
ώρα 11:00

Η περίληψη της Προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας
(www.bankofgreece.gr → Ενημέρωση → Γραφείο Τύπου → Διακηρύξεις).
Αντίγραφα της Προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο
149, τηλ. 210 320 2229, 210 320 2153, 210 320 2185).
Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων
Αθήνα, 10.10.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Χολαργός, 21/06/2019
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 2118
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΚΜΕΠΑ)»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που εδρεύει
στο Χολαργό Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ψυχολογική
υποστήριξη γονέων και προνηπίων και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης
στους παιδαγωγούς» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως
31/07/2020. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
Τόπος εκτέλεσης
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμός
απασχόλησης			
σύμβασης
ατόμων
112
Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Από την
1
ΠΑΠΑΓΟΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ		
υπογραφή της
(Παιδικοί Σταθμοί) 		
σύμβασης έως
			
31/07/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
Τίτλος σπουδών
απασχόκαι
λησης
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
112	α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με
ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις
προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
	β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και
γ) Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως παιδοψυχολόγου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019»] να γίνει στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Παπάγου-Χολαργού στον οποίο
εδρεύει η υπηρεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), 17ης Νοεμβρίου 121, Τ.Κ.
156 62, Χολαργός, υπόψιν κας Μούσιου Αδαμαντίας και κας Γιαχουντή Γεωργίας (τηλ.
επικοινωνίας: 210-6531778).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα
– Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 16,9%
μειώθηκε η ανεργία
τον Ιούλιο
Στο 16,9% μειώθηκε το ποσοστό της
ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος,
έναντι του 19,1% τον Ιούλιο 2018 και του
αναθεωρημένου προς τα άνω 17,1% τον
Ιούνιο 2019.
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού
δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των
ανέργων ανήλθε σε 797.218 άτομα και
μειώθηκε κατά 109.577 άτομα σε σχέση
με τον Ιούλιο 2018 (μείωση 12,1%) και
κατά 11.405 άτομα σε σχέση με τον
Ιούνιο 2019 (μείωση 1,4%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.909.261 άτομα
και οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά
59.599 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο
2018 (αύξηση 1,5%) και μειώθηκαν κατά
10.167 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο
2019 (μείωση 0,3%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα
που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν
εργασία) ανήλθαν σε 3.222.571 άτομα
και αυξήθηκαν κατά 5.874 άτομα σε
σχέση με τον Ιούλιο 2018 (αύξηση 0,2%)
και κατά 18.146 άτομα σε σχέση με τον
Ιούνιο 2019 (αύξηση 0,6%).
Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας
(21% τον Ιούλιο 2019 από 24% τον Ιούλιο
2018) παραμένει σημαντικά υψηλότερο
από εκείνο στους άνδρες (13,7% από
15,1%).
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά
καταγράφονται στις ομάδες 15- 24 ετών
(32,9% τον Ιούλιο εφέτος από 37,8% τον
Ιούλιο πέρυσι) και 25- 34 ετών (22,8%
από 24,2%). Ακολουθούν οι ηλικίες 3544 ετών (14,3% από 17,3%), 45- 54 ετών
(14,3% από 16%), 55- 64 ετών (14,2% από
14,9%) και 65- 74 ετών (9,3% από 12,7%),
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις
βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (20,3% τον Ιούλιο 2019 από 23,1%
τον Ιούλιο 2018), η Μακεδονία- Θράκη
(18,9% από 19,4%) και η ΠελοπόννησοςΔυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (17,4% από
18,9%). Ακολουθούν, η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (16,9% από 18,7%), η Αττική
(16,8% από 19,7%), το Αιγαίο (14,7% από
18%) και η Κρήτη (9,9% από 12,7%).

Κεραμέως:

Αυτοί είναι οι 6 άξονες
για την Παιδεία

«Ο

ι αλλαγές στην εκπαίδευση για τις οποίες απαιτείται πολιτική βούληση και
μόνο θα γίνουν άμεσα». Αυτό τόνισε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως
παρουσιάζοντας τους έξι βασικούς άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής σε
ημερίδα με διοργάνωσε ο ΙΟΒΕ με την Παγκόσμια Τράπεζα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας αναμένεται
να περιλάβει στις θεματικές που θα ενταχθούν στην εκπαίδευση και τη σεξουαλική αγωγή, καθώς και άλλους τομείς όπως
η επιχειρηματικότητα, η συμπεριφορά οδικής κυκλοφορίας
και ο εθελοντισμός.
Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα
του το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying) για το
οποίο αναμένεται να ληφθούν ειδικά μέτρα.
Μεγαλύτερη ελευθερία και μεγαλύτερη αυτονομία για σχολεία
και πανεπιστήμια.
«Αξιοποιούμε τις μεγάλες δυνατότητες των εκπαιδευτικών
λειτουργών σε όλες τις βαθμίδες, απελευθερώνουμε τον δυναμισμό τους. Το δημόσιο σχολείο απελευθερώνεται από τον
ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου Παιδείας σε επίπεδο
οργανωτικό και διοικητικό, αλλά και σε επίπεδο παιδαγωγικό.
Ο εκπαιδευτικός αποκτά μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας,
ενώ στην ανώτατη εκπαίδευση, τα Ιδρύματα γίνονται πιο αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα», είπε αρχικά η Νίκη Κεραμέως.
«Μεταξύ άλλων, προτείνουμε να έχουν λόγο για τη βάση εισαγωγής στις Σχολές, αλλά και για τον αριθμό των εισακτέων,
βάσει των πραγματικών δυνατοτήτων τους, εξορθολογίζεται
το ισχύον περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο για τα μεταπτυχιακά
προγραμμάτων και καθιερώνεται ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών, πλην αιτιολογημένων
εξαιρέσεων», συνέχισε.
Εξωστρέφεια και ουσιαστικότερη διασύνδεση με την αγορά
εργασίας.
«Πρωτίστως, κάνουμε το Υπουργείο Παιδείας εξωστρεφές
και εργαζόμαστε προκειμένου να ανακτήσει τη θέση του στα
διεθνή fora. Δίνουμε το παράδειγμα και ανοίγουμε τον δρόμο στα Ιδρύματα επιδιώκοντας να απελευθερωθούν από τον
ασφυκτικό έλεγχο του Υπουργείου, να γίνουν εξωστρεφή και
ανταγωνιστικά. Περαιτέρω, θεωρούμε ότι η μεγαλύτερη, ίσως,
παθογένεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι το χάσμα
μεταξύ εκπαιδευτικής διαδικασίας και αναγκών της αγοράς
εργασίας. Γι' αυτό καθιερώνουμε τον σχολικό επαγγελματικό
προσανατολισμό από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι
κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των παιδιών», είπε η υπουργός

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

και πρόσθεσε. «Επιπλέον, εστιάζουμε στο θεσμό της «άσκησης» σε επιχειρήσεις, ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται με
την πραγματική οικονομία, και να επιλέγουν το αντικείμενο
σπουδών τους με μεγαλύτερη σιγουριά.
Παράλληλα, ενισχύουμε την Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση, ώστε, από λύση ανάγκης για λίγους, να γίνει
συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς.
Ενδεικτικά, με την ίδρυση πρότυπων ΕΠΑ.Λ., τη θέσπιση
νέου πλαισίου λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, κ.ά. Επιδιώκουμε η Δια βίου μάθηση να γίνει τόπος
ζωής. Η επανακατάρτιση (reskilling) και η αναβάθμιση των
δεξιοτήτων (upskilling) μπορεί να αποτελέσουν το κλειδί στην
αντιμετώπιση του προβλήματος της νεανικής ανεργίας που
λαμβάνει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας στη χώρα μας».
Ισες ευκαιρίες για όλους. Κύριο μέλημά μας είναι να εξασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικότερη εκπαίδευση για
όλους.
«Κάνουμε πράξη τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση στην πλειονότητα των Δήμων στη χώρα. Επαναφέρουμε
και ενισχύουμε τον θεσμό των πρότυπων και πειραματικών
σχολείων. Στην Ειδική Αγωγή, προσαρμόζουμε σταδιακά το
εκπαιδευτικό μας σύστημα στην κατεύθυνση της πλήρους
ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive education),
δημιουργούμε προγράμματα σπουδών για τις σχολικές δομές
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κατάλληλα σταθμισμένα ως
προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών, και ιδρύουμε προστατευμένα εργαστήρια μαθητείας
και κατάρτισης».
Εμφαση στις ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες.
«Καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), π.χ. δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη – επίλυση
προβλημάτων, ομαδική δουλειά, και ψηφιακών δεξιοτήτων
(digital skills), π.χ. ψηφιακή χρήση, ψηφιακή επικοινωνία,
ψηφιακή ασφάλεια, ψηφιακή συναισθηματική νοημοσύνη,
ψηφιακά δικαιώματα, με διττή στόχευση: αφ' ενός τη βέλτιστη
αξιοποίηση της γνώσης, αφ' ετέρου τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των νέων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον».

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Η αρχαιότερη βυθισμένη
πόλη του κόσμου
είναι στην Ελλάδα
Μια πτήση στο χρόνο και ταυτόχρονα στα
εξωτικά ελληνικά, χρώματα. Το απόλυτο
τιρκουάζ σμίγει με την αρχαιότερη πόλη
του κόσμου. Όλα αυτά, στη Λακωνία, στο
στενό της Ελαφονήσου. Δίπλα από την Πούντα Λακωνίας βρίσκεται το Παυλοπέτρι,
που είναι μια μικρή νησίδα απέναντι από
την Ελαφόνησο. Στην ευρύτερη περιοχή
υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που
μαρτυρούν την κατοίκηση της περιοχής
από αρχαιότατους χρόνους. Μεταξύ της
νησίδας και της ξηράς βρίσκεται αρχαία
πόλη, βυθισμένη ελάχιστα μέτρα κάτω
από την επιφάνεια, με ηλικία περίπου 5
χιλιετηρίδων. Πρόκειται για μοναδική στο
είδος της πόλη αφού έχει συγκεκριμένο
σχέδιο με δρόμους, κτίρια και νεκροταφείο.
Ανακαλύφθηκε το 1967 από τον Νίκολας
Φλέμινγκ και χαρτογραφήθηκε το 1968 από
ομάδα του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.
Υπάρχουν τουλάχιστον 15 κτίρια σε βάθος
3 με 4 μέτρων και οι πρόσφατες έρευνες
του 2009 αποκάλυψαν ότι εκτείνεται σε 9
στρέμματα. Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι η
πόλη κτίστηκε περί το 1600-1100 π.Χ. αλλά
αργότερα οι έρευνες αποκάλυψαν μέσω των
ευρημάτων ότι η πόλη κατοικείται πριν από
το 2800π.Χ., στην αρχή της εποχής του χαλκού. Πιθανολογείται ότι η πόλη βυθίστηκε το
1000 π.Χ. Το γεγονός ότι η πόλη βυθίστηκε
βοήθησε να διατηρηθούν τα σημερινά ευρήματα εφόσον δεν χτίστηκε ξανά ή μετά την
καταστροφή η περιοχή χρησιμοποιήθηκε
για γεωργία. Παρά το γεγονός της φυσικής
καταστροφής από το νερό με την πάροδο
των αιώνων, η διάταξη της πόλης είναι όπως
ήταν πριν από χιλιάδες χρόνια. Η έρευνα
του 2009 βοήθησε σε μεγάλο βαθμό για
να χαρτογραφήσει την πόλη. Είναι η πρώτη
βυθισμένη πόλη που επαναδημιουργήθηκε
ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις. Η χαρτογράφηση Σόναρ με τεχνικές που αναπτύχθηκαν
για στρατιωτικούς σκοπούς αλλά και για την
εύρεση πετρελαϊκών κοιτασμάτων βοήθησε
τις πρόσφατες έρευνες. Από τον Οκτώβριο
του 2009 και μετά, τέσσερις ακόμα επιτόπιες έρευνες είχαν προγραμματιστεί, σε
συνεργασία ελληνικών υπηρεσιών αλλά
και διεθνών πανεπιστήμιων και επιστημόνων. Αυτές οι έρευνες περιλάμβαναν και
ανασκαφές. Ένα από τα αποτελέσματα των
ερευνών ήταν να αποδείξει ότι η πόλη ήταν
το κέντρο μιας ακμάζουσας βιομηχανίας
κλωστοϋφαντουργίας.

