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Τέλος τα μετρητά:
Στα 300 ευρώ το όριο για
τις συναλλαγές από το 2020
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
βάζει «φρένο» στις συναλλαγές
με μετρητά άνω των 300 ευρώ.
Συγκεκριμένα μειώνεται στα
300 ευρώ από 500 ευρώ
σήμερα ι το όριο χρήσης μετρητών με τις
διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κάθε συναλλαγή
πάνω από τα 300 ευρώ θα πρέπει να γίνεται
με κάρτα ή με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι με
μετρητά. Οι συναλλαγές των ιδιωτών με τις
επιχειρήσεις που θα ξεπερνούν τα 300 ευρώ
θα γίνονται αποκλειστικά με πλαστικό ή
ηλεκτρονικό χρήμα. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που
αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών
αξίας άνω των τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον
η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη
χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Γεωργιάδης

Υπ. Οικονομικών

Γιούνκερ

Καμία εμπλοκή στην έφοδο στις τράπεζες δεν
έχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ξεκαθάρισε ότι
την απόφαση για την έφοδο πήρε η Επιτροπή
Ανταγωνισμού που είναι εντελώς ανεξάρτητη.

Να προσελκύσει ξένους εκατομμυριούχους
που θα επενδύσουν στην Ελλάδα με κίνητρο
την καταβολή εφάπαξ φόρου ύψους 100.000
ευρώ για το παγκόσμιο εισόδημά τους φιλοδοξεί το υπουργείο Οικονομικών με το νέο
φορολογικό νομοσχέδιο.

Πεπεισμένος ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιβάλλει τις προσεχείς
ημέρες νέους, επιπρόσθετους δασμούς στα
ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που εισάγονται στη
χώρα του δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
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Επιτροπή Ανταγωνισμού:

Η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί
εδώ και εβδομάδες

Ψήφος αποδήμων:
Στα κόμματα
το σχέδιο νόμου
Το σχέδιο νόμου και την
αιτιολογική έκθεση για την
ψήφο των αποδήμων έστειλε
στα κόμματα ο υπουργός
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικά-

κος.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τα σημεία που
συμφωνήθηκαν στις τρεις συνεδριάσεις της
Διακομματικής Επιτροπής και τα οποία είναι:
- Αυτοπρόσωπη παρουσία σε ειδικά εκλογικά
τμήματα τα οποία μπορεί να είναι σε πρεσβείες, προξενεία, κτήρια ελληνικών κοινοτήτων
ή άλλα δημόσια κτήρια του κράτους όπου
διεξάγεται η ψηφοφορία
- Η ψήφος των εκτός Ελλάδας εκλογέων υπολογίζεται κανονικά και ισότιμα στο συνολικό
αποτέλεσμα και επομένως για την κατανομή
των 300 εδρών.
- Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας αυξάνεται από
12 σε 15. Οι εκλογείς του εξωτερικού ψηφίζουν
το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος που
επιθυμούν. Εναπόκειται στα κόμματα να επιλέξουν εφόσον επιθυμούν έναν ή περισσότερους
εκπροσώπους των εκτός Ελλάδας εκλογέων.
- Για να έχει δικαίωμα ένας εκλογέας να εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
πρέπει τα τελευταία 35 έτη να έχει ζήσει 2 έτη
στην Ελλάδα και να έχει Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου
- Να γίνει η σχετική τροποποίηση του άρθρου
54 του Συντάγματος και να είναι δυνατή η
θέσπιση περιορισμών για τη διευκόλυνση των
εκλογέων του εξωτερικού, διαδικασία η οποία
είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ο

ι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι που
πραγματοποιήθηκαν στα
τραπεζικά ιδρύματα ήταν προσχεδιασμένοι εδώ και εβδομάδες και
έγιναν «στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης
έρευνας καθώς και σε συνέχεια σχετικών καταγγελιών», επισημαίνει μεταξύ άλλων η Επιτροπή Ανταγωνισμού
σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
Σύμφωνα με την Επιτροπή οι έλεγχοι
αφορούσαν ανησυχίες ότι οι τράπεζες
μπορεί να έχουν εμπλακεί σε αντίανταγωνιστικές πρακτικές οριζόντιας

σύμπραξης ή πρακτικές αποκλεισμού
στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών πληρωμών.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Στις 7 και 8 Νοεμβρίου του 2019 στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
διενήργησαν προσχεδιασμένους, εδώ
και πολλές εβδομάδες, διαδοχικούς
αιφνιδιαστικούς ελέγχους, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας καθώς και
σε συνέχεια σχετικών καταγγελιών,
στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και
ενώσεων επιχειρήσεων που δραστη-

ριοποιούνται στον τραπεζικό κλάδο.
Οι έλεγχοι αφορούσαν ανησυχίες της
Επιτροπής Ανταγωνισμού ότι οι ερευνώμενες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν
εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστικές
πρακτικές οριζόντιας σύμπραξης ή
πρακτικές αποκλεισμού στην παροχή
τραπεζικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληρωμών κατά παράβαση των
διατάξεων του Ν. 3959/2011 για την
προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού,καθώς και των άρθρων 101 και
102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι είναι ένα
προκαταρκτικό βήμα σε περίπτωση
που υπάρχουν ενδείξεις αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών. Η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων δεν προδικάζει
ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί
σε αντίανταγωνιστική συμπεριφορά
ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της
έρευνας. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
σέβεται πλήρως τα δικαιώματα άμυνας, ιδίως το δικαίωμα ακρόασης των
ελεγχόμενων επιχειρήσεων».
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ΔΕΠΑ: Πώς θα γίνει
η ιδιωτικοποίηση
και πώς θα πουληθούν
τα μεγάλα asset

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Σε τρία κομμάτια από τα οποία προβλέπεται να ιδιωτικοποιηθούν άμεσα
τα δύο σπάει η ΔΕΠΑ, η πώληση της
οποίας αναμένεται να ξεκινήσει αρχές
του 2020. Την σφραγίδα για την έναρξη
των διαγωνιστικών διαδικασιών βάζει το
σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τέθηκε χθες
σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.
Όπως προβλέπεται, η διάθεση των μετοχών μπορεί να ξεκινήσει πριν από την
ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης
της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ, γεγονός
που δίνει το σήμα για επιτάχυνση των
διαδικασιών.
Ήδη, από την κυβέρνηση μεταφέρουν ένα κλίμα μεγάλου και ισχυρού
επενδυτικού ενδιαφέροντος όχι μόνο
από εγχώριους μνηστήρες αλλά και
διεθνή επενδυτικά fund που επενδύουν
παγκοσμίως σε υποδομές με σταθερές
αποδόσεις. Ειδικά για τον τομέα των
Υποδομών, οι αγοραστές δεσμεύονται
να μην πουλήσουν τις συμμετοχές τους
πριν παρέλθει η 5ετία.
Με βάσει τις προβλέψεις του νόμου,
δημιουργούνται δύο ανεξάρτητες εταιρείες η ΔΕΠΑ Υποδομών και η ΔΕΠΑ
Διεθνών Έργων. Και στις δύο το δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ θα μεταβιβάσει
το 65% των μετοχών του δημοσίου.
Αντίστοιχα, το νομοσχέδιο δεν προβλέπει κάποια ρύθμιση για το 35% που
κατέχουν τα ΕΛΠΕ, τα οποία δεν έχουν
κρύψει το ενδιαφέρον τους για την
εξαγορά του τομέα της Εμπορίας.
Από το ΥΠΕΝ έχουν διευκρινίσει ότι
εφόσον τα Πετρέλαια αποκτήσουν
για παράδειγμα το 100% της ΔΕΠΑ
Εμπορίας θα είναι υποχρεωμένα βάσει
της νομοθεσίας για τον ιδιοκτησιακό
διαχωρισμό, να πουλήσουν το 35% που
κατέχουν αντίστοιχα στην εταιρεία
Υποδομών και αντίστροφα.
Στην μητρική εταιρεία θα παραμείνει ο
τομέας της Εμπορίας και η συμμετοχή
στην ΕΠΑ Αττικής, οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις εισαγωγής αερίου,
η προμήθεια, η εισαγωγή, προμήθεια
και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ο
ανεφοδιασμός οχημάτων με CNG,
τα δίκτυα πρατηρίων και η χρήση του
εμπορικού σήματος FISIKON.
Επιπλέον κάτω από την ομπρέλα της
εταιρείας μπαίνουν επίσης η προμήθεια
απομακρυσμένων δικτύων διανομής
φυσικού αερίου, αλλά και τα πιθανά
δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ
σε διεθνή έργα, όπως είναι οι δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο
αγωγό Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) ή
στο FSRU στην Αλεξανδρούπολη.
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Γεωργιάδης:

Το υπουργείο δεν έχει καμία
εμπλοκή στην έφοδο στις τράπεζες

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης.

Κ

αμία εμπλοκή στην έφοδο στις τράπεζες δεν έχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ξεκαθάρισε ότι την απόφαση για την έφοδο πήρε η Επιτροπή Ανταγωνισμού που
είναι εντελώς ανεξάρτητη.
Ήταν μία θεσμική λειτουργία του κράτους, πρόσθεσε ο
κ. Γεωργιάδης, εξηγώντας ότι υπήρχαν καταγγελίες περί
εναρμονισμένων πρακτικών και έπρεπε η Επιτροπή να
κάνει έλεγχο.
Για το μεταναστευτικό ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι
«μας ξεπέρασαν λίγο τα γεγονότα» αλλά εξήγησε ότι η

E-mail: iho@otenet.gr

κυβέρνηση πήρε μέτρα με το νομοσχέδιο που πήρε στην
Βουλή.
Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να καταστραφεί, ανέφερε
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υπογράμμισε ότι αν τα κυβερνητικά μέτρα δεν είναι αρκετά τότε ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει και άλλα.

Σταϊκούρας: Τέλος
Νοεμβρίου οι αποφάσεις
της κυβέρνησης για
το κοινωνικό μέρισμα
Σε ανοιχτή γραμμή με τους ευρωπαϊκούς
θεσμούς σχετικά με το «πώς θα μπορούσε
να δοθεί ορθολογικά ένα υπερπλεόνασμα»
βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση, όπως
ανέφερε απόψε αρμόδιος κυβερνητικός
αξιωματούχος, με φόντο την έγκριση του
Προϋπολογισμού του 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επισήμανσή της στις
Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις ότι
δεν υπάρχουν «επαρκείς λεπτομέρειες» για
ενδεχόμενο κοινωνικό μέρισμα από το φετινό
υπερπλεόνασμα.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, το πρωτογενές
πλεόνασμα, υπό τα σημερινά δεδομένα και
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διανομή κοινωνικού μερίσματος, θα ανέλθει στο 3,8%
του ΑΕΠ. Η πρόβλεψη αυτή είναι οριακά
υψηλότερη από εκείνη του υπουργείου Οικονομικών (3,7% του ΑΕΠ) στο προσχέδιο
προϋπολογισμού του 2020 το οποίο εστάλη
στις Βρυξέλλες.
«Στο τέλος Νοεμβρίου θα δούμε τα στοιχεία.
Αν υπάρχει υπερπλεόνασμα, θα ανακοινώσει
ο Πρωθυπουργός πώς θα διατεθεί», ανέφερε
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μετά τη σημερινή συνεδρίαση του
Eurogroup στη βελγική πρωτεύουσα.
Εάν επιβεβαιωθούν τα προσωρινά στοιχεία
για υπέρβαση του φετινού στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα κατά 500-600 εκατ. ευρώ,
τότε η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να
κρατήσει ένα «μαξιλάρι» έως 200 εκατ. ευρώ
για έκτακτες ανάγκες και να διαθέσει το υπόλοιπο ποσό είτε για εφάπαξ ενίσχυση ευπαθών ομάδων, είτε για την καταβολή μέρους
των αναδρομικών σε συνταξιούχους είτε για
δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Πριν από τη σημερινή συνεδρίαση, ο Έλληνας υπουργός είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με
τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
αρμόδιο για το ευρώ, Βάλντις Ντομπρόφσκις,
ενώ αύριο θα συναντηθεί και με τον επίτροπο
Οικονομικών, Πιερ Μοσκοβισί.

Deutsche Telekom: Τα εύσημα…
από Γερμανία για το team του ΟΤΕ

Ελεύθερες οι μεταγραφές για τους πυρόπληκτους
φοιτητές του δήμου Μαραθώνα

Τα εύσημα ήρθαν από τη Γερμανία για την ηγετική ομάδα του ΟΤΕ και τις επιδόσεις της. Κατά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθές από τη μητρική
Deutsche Telekom, ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου έκανε ιδιαίτερη μνεία
στην Ελλάδα.
Ο Dr. Christian Illek υποστήριξε ότι η ανάπτυξη για τον μητρικό όμιλο έρχεται
από το σύνολο των αγορών όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος ωστόσο «θα πρέπει να
αναφερθούμε ιδιαίτερα στην ομάδα στην Ελλάδα, γύρω από τον Μιχάλη Τσαμά,
η οποία είχε εξαιρετικές επιδόσεις στο τρίτο τρίμηνο του έτους κι ευελπιστούμε
να συνεχίσουν έτσι».
Για τον όμιλο του ΟΤΕ πάντως φέτος θα είναι μία ακόμη «επενδυτική» χρονιά,
με τη διοίκηση να εκτιμά ότι για φέτος οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε 650 εκατ. περίπου, ενώ στο εννιάμηνο το αντίστοιχο ποσό είναι
κοντά στα 487 εκατ. ευρώ.

Την επέκταση του μέτρου της χορήγησης δικαιώματος μετεγγραφής σε σχολές
της Αθήνας, για όλους τους πληγέντες φοιτητές από τη φονική πυρκαγιά της
23ης Ιουλίου, χαιρετίζει ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας.
Πρόκειται για ένα «κοινωνικό μέτρο στήριξης» των φοιτητών μας και των
οικογενειών τους, που βίωσαν την τραγωδία και διεκδίκησε ως αρωγός «στο
πλευρό τους από την πρώτη στιγμή», η δημοτική Αρχή, σημειώνει ο δήμαρχος.
Ο κ. Τσίρκας ευχαριστεί την υπουργό Νίκη Κεραμέως, που «ρύθμισε, επ'
ωφελεία των φοιτητών μας, αυτή την εκκρεμότητα και μάλιστα διασταλτικά,
μέχρι το έτος 2021-2022».
Συγκεκριμένα η σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4053/Β/2019) αφορά στα
τέκνα των οποίων η μόνιμη πρώτη κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ή έχει
υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη,
ή η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος.
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Νέα πρόκληση
από την Τουρκία: Η Ελλάδα
εξόντωνε συστηματικά
Τούρκους και μουσουλμάνους
Νέες απειλές κατά της Ελλάδος εξαπέλυσε, για
μια ακόμα φορά, η Τουρκία με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου στην Αρμενία.
Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών και λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση
του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών με τον Νίκο
Δένδια, σε μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση
εναντίον της χώρας μας, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι πάντοτε τάσσεται κατά της Τουρκίας,
από την οθωμανική περίοδο μέχρι σήμερα,
άνοιξε, για ακόμη μία φορά, θέμα με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.
Όμως η ακραία πρόκληση στην τουρκική ανακοίνωση ήταν η αναφορά ότι η Ελλάδα εξόντωνε συστηματικά Τούρκους και Μουσουλμάνους
κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, «τις ίδιες απάνθρωπες πρακτικές εφαρμόζει και σήμερα στη μειονότητα στη δυτική
Θράκη». Στο πλαίσιο αυτό, κάνει λόγο για…
διδάγματα ειρήνης, αδελφοσύνης και καλής
γειτονίας, ενώ προειδοποιεί ότι "η στήριξη ενεργειών κατά της Τουρκίας δεν θα ωφελήσει την
Ελλάδα". Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:
"Διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να
παίρνει θέση δίπλα σε εχθρικούς κύκλους προς
την Τουρκία και να υποστηρίζει τις εις βάρος
της χώρας μας αβάσιμες απόψεις τους και
τους ισχυρισμούς τους. Δεν ξεχάσαμε ποτέ τα
βασανιστήρια της Ελλάδας προς τους Τούρκους και τους άλλους Οθωμανούς πολίτες κατά
τη διάρκεια της ιστορίας. Είναι γνωστό ότι η
Ελλάδα εξολόθρευε συστηματικά Τούρκους και
Μουσουλμάνους σε αυτή την περιοχή κατά τη
διάρκεια της ανεξαρτησίας της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και έπειτα. Ακόμη
και σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί να υιοθετεί
απάνθρωπες πρακτικές απέναντι στην τουρκική μειονότητα στη χώρα της και να φυλακίζει
ακόμη και μουφτήδες επειδή προσεύχονται
τις Παρασκευές. Η Τουρκία πιστεύει ότι τα
διδάγματα που πρέπει να λαμβάνονται από την
ιστορία πρέπει να είναι διδάγματα ειρήνης και
αδελφοσύνης κι όχι έχθρας, και οπωσδήποτε να
υπάρχει επίγνωση της ιστορικής πραγματικότητας. Με αυτή την ευκαιρία, υπενθυμίζουμε ότι
η στήριξη ενεργειών κατά της χώρας μας δεν
θα ωφελήσει την Ελλάδα. Την καλούμε να είναι
υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των
δύο χωρών και να συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την
προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και
της ευημερίας στην περιοχή μας. Από την άλλη,
όσον αφορά στα γεγονότα του 1915, ήδη από
την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός ο πρόεδρός μας, είχε διατυπωθεί σαφώς η στάση της
Τουρκίας με τη δήλωσή του στις 23 Απριλίου
2014. Περαιτέρω εξηγήσεις δεν χρειάζονται".
Με πηχυαίους τίτλους, εφημερίδες και ενημερωτικές πύλες της Τουρκίας αναφέρονται στην
επίθεση που εξαπέλυσε το τουρκικό Υπουργείο
Εξωτερικών στην Ελλάδα, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στην Αρμενία και
όσα εκεί δήλωσε για την γενοκτονία Αρμενίων
και Ελλήνων. Με ανακοίνωση το τουρκικό
υπουργείο Εξωτερικών, επιτίθεται με σφοδρότητα στην Ελλάδα -γενικότερα-, τονίζοντας πως η
χώρα μας «συνεχίζει να παίρνει θέση δίπλα σε
εχθρικούς προς την Τουρκία κύκλους και βλέπουμε ότι συνεχίζει να στηρίζει τη στάση τους»,
αναφερόμενη στην Αρμενία.

Κίνητρα για να μεταφέρουν ξένοι
εκατομμυριούχοι τη φορολογική κατοικία
τους στην Ελλάδα δίνει η κυβέρνηση

Ν

α προσελκύσει ξένους εκατομμυριούχους που θα επενδύσουν στην Ελλάδα με
κίνητρο την καταβολή εφάπαξ φόρου ύψους 100.000 ευρώ για το παγκόσμιο
εισόδημά τους φιλοδοξεί το υπουργείο Οικονομικών με το νέο φορολογικό
νομοσχέδιο.
Προϋπόθεση για να αξιοποιήσουν το μέτρο του «διαμένοντος μη κατοίκου» (Non Domiciled Resident ή NonDom) οι ξένοι κροίσοι, είναι να επενδύσουν τουλάχιστον
500.000 ευρώ σε ακίνητα, επιχειρήσεις ή κινητές αξίες
στην Ελλάδα και να ήταν φορολογικοί κάτοικοι άλλων
χωρών για τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη που προηγούνται του έτους για το οποίο ζητούν να ενταχθούν στο
καθεστώς Non-Dom.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι η επένδυση θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέσα σε τρία χρόνια από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης για μεταφορά της φορολογικής
κατοικίας τους στην Ελλάδα. Εντός 60 ημερών από
την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση θα
εξετάζει την αίτηση και θα εκδίδει απόφαση, με την
οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει.
Το υπουργείο Οικονομικών υιοθετεί, με μικρές αλλαγές,
το μοντέλο που εφαρμόστηκε με επιτυχία στην Ιταλία
για να προσελκύσει πλούσιους ξένους επενδυτές. Όπως
ξεκαθαρίζει το νομοσχέδιο, καταβάλλοντας τον εφάπαξ
φόρο των 100.000 ευρώ, οι ξένοι εκατομμυριούχοι θα
εξαντλούν κάθε φορολογική υποχρέωση για εισόδημα
που προκύπτει στην αλλοδαπή και θα απαλλάσσονται
από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.
Για εισοδήματα τα οποία αποκτώντα στην Ελλάδα, προβλέπεται φορολόγηση με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Στο ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης μπορούν
να ενταχθούν και συγγενικά πρόσωπα των ξένων επενδυτών, καταβάλλοντας ποσό φόρου 20.000 ευρώ ανά
φορολογικό έτος για κάθε συγγενικό πρόσωπο. Ο φόρος
αυτός καταβάλλεται σε μία δόση και δεν συμψηφίζεται
με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά
υπόλοιπα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από το
καθεστώς Non-Dom για διάστημα έως 15 φορολογικών
ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασης.
Μερικές από τις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου
οι οποίες αφορούν στην «εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή» για φυσικά
πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία
στην Ελλάδα έχουν ως εξής:
1. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει
τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται να
υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως
ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά την έννοια
της παρ. 2 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά :
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά
της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα και
β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του
πρόσωπο, κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2
του παρόντος Κώδικα, ή μέσω νομικού προσώπου ή
νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα,
έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα
ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3)
ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κατά
την παρ. 3 του παρόντος.
Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτω-

σης β΄, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει
αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική
δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο για το
φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα
με τις γενικές διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
2. Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παρ. 3, η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα
που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο
καταβάλλει φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους
εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για κάθε φορολογικό
έτος. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει
την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού για
οποιοδήποτε συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια
της περ. στ΄ του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, καταβάλλοντας ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε συγγενικό πρόσωπο.
Ο φόρος αυτός καταβάλλεται σε μία (1) δόση και δεν
συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή
τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα.
3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας
με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης
εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το
παρόν άρθρο υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο
μέχρι τις 31 Μαρτίου έκαστου φορολογικού έτους στην
Φορολογική Διοίκηση. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό
τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην
αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη
μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. Εντός
εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η
Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει
απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει.
Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος
στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του
μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική
Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής
κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με
τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας
όπως αυτές ισχύουν.
4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
αρχίζει από το πρώτο φορολογικό έτος για το οποίο
υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την
υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και
λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών.
Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν
δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών.
5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, εφόσον σε κάποιο φορολογικό
έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην παρ.
2 του παρόντος άρθρου κατ’ αποκοπή ποσό φόρου,
παύει να υπάγεται από το οικείο φορολογικό έτος στις
διατάξεις του άρθρου αυτού και φορολογείται για το
παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων
του παρόντος Κώδικα.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

17°C - 23°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14°C - 21°C

ΠΑΤΡΑ

12°C - 21°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

18°C - 25°C

ΛΑΡΙΣΑ

10°C - 21°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αυτός είναι
ο καλύτερος τρόπος
να αποφύγουμε
κρυολόγημα
και γρίπη
Το καλό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό είναι ίσως ένας από
τους καλύτερους τρόπους να προστατέψουμε τον οργανισμό μας κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου όπου
κυριαρχούν τα κρυολογήματα, αλλά
και η εποχική γρίπη προειδοποιούν
οι ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου Penn.
Το σημαντικό είναι φυσικά αφού
βρέξουμε τα χέρια μας και βάλουμε
σαπούνι να τα τρίψουμε δυνατά για
τουλάχιστον 20». Με αυτό τον τρόπο
ουσιαστικά αφαιρούμε με μηχανικό τρόπο όλα τα μικρόβια και τους
ρύπους από τα χέρια μας εξηγεί ο
Δρ. Roland Newman II, οικογενειακός γιατρός στο Κέντρο Υγείας του
Πανεπιστημίου. «Ρύποι και μικρόβια παγιδεύονται στον αφρό οπότε
όταν ξεπλένετε τα χέρια σας όλα τα
υπολείμματα φεύγουν» επισημαίνει.
Επίσης σημειώνει ότι η θερμοκρασία
του νερού δεν παίζει ρόλο. Αυτό που
έχει σημασία είναι η διάρκεια του
χρόνου που ξοδεύουμε για το τρίψιμο
και το ξέπλυμα των χεριών.
Εάν δεν έχετε διαθέσιμο τρεχούμενο
νερό και σαπούνι ωστόσο, η επιλογή ενός αλκοολούχο αντισηπτικού
διαλύματος με περιεκτικότητα σε
αλκοόλη 60-95% συνιστάται. Ωστόσο δεν είναι τόσο αποτελεσματικό
μέσο για τον καθαρισμό των χεριών
όσο το νερό με σαπούνι, επισημαίνει
ο Δρ. Newman.
Πάντως τα υγρά αντισηπτικά καλό
είναι να μας βρίσκονται στο γραφείο
ή το αυτοκίνητο, πάντα μακριά από
παιδιά. Για τον μέσο άνθρωπο τα
υγρά αντισηπτικά είναι ιδιαίτερα
εξυπηρετικά και αποτελούν μέρος
της υγιεινής, αλλά είναι σημαντικό
να θυμόμαστε ότι δεν αντικαθιστούν
σε καμία περίπτωση το καλό πλύσιμο
των χεριών, σχολίασε ο Δρ. Newman.
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Φονικός σεισμός
5,7 Ρίχτερ στο Ιράν:
Τουλάχιστον πέντε
νεκροί & 120 τραυματίες
Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε τις
πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το
βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το
αμερικανικό γεωφυσικό ινστιτούτο
(USGS) και το Ευρωμεσογειακό
Σεισμολογικό Κέντρο (ESMC), που
εκτίμησαν ότι ήταν ισχύος 5,8 και 5,7
βαθμών αντίστοιχα.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 83 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της
Αρνταμπίλ, ή 65 χιλιόμετρα από την
Χεροουαμπάντ, ανέφεραν αντίστοιχα
οι δύο οργανισμοί. Σύμφωνα με το
USGS, το εστιακό βάθος ήταν μικρό,
μόλις 10 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα ΜΜΕ
της περιοχής, ο αρχικός απολογισμός
ήταν τουλάχιστον τρεις νεκροί και 20
τραυματίες στην περιοχή του βορειοδυτικού Ιράν. Λίγη ώρα αργότερα,
όμως, πηγή του ιρανικού στρατού
ανέβαζε τον αριθμό των νεκρών
στους τέσσερις και τους τραυματίες
στους 90. Στον επόμενο απολογισμό,
οι ιρανικές αρχές επιβεβαίωσαν πέντε
νεκρούς και άλλους 120 τραυματίες,
ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο
αριθμός των θυμάτων αναμένεται
να αυξηθεί, καθώς με το ξημέρωμα
θα γίνουν πιο εντατικοί έλεγχοι στα
γκρεμισμένα κτίσματα.
Ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 2:30 τα
ξημερώματα τοπική ώρα, βρίσκοντας
τους περισσότερους κατοίκους στα
κρεβάτια τους.

«Κλείνει» τα σύνορα
της η Γερμανία
«Κλείνει» τα σύνορα της η Γερμανία
Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοίνωσε ότι κλιμακώνει
τους τυχαίους ελέγχους στα σημεία
διέλευσης στα σύνορα.
«Τα πρόσωπα στα οποία έχει απαγορευθεί η επανείσοδος στη χώρα θα
επαναπροωθούνται σε όλα τα εσωτερικά γερμανικά σύνορα», ανέφερε το
αρχηγείο της γερμανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας από το Πότσνταμ.
Αυτό θα συμβαίνει ανεξαρτήτως του
εάν έχει υποβληθεί νέα αίτηση για
τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς
προστασίας στη Γερμανία, κατά την
αστυνομία.
Η έμφαση των ελέγχων θα δίνεται συχνότερα στα εσωτερικά σύνορα των
γερμανικών κρατιδίων, λαμβανομένων
υπόψη των οδών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη μετανάστευση,
ανέφερε η γερμανική αστυνομία.
Τυχαίοι έλεγχοι θα διεξάγονται
πάντως σε όλα τα γερμανικά σύνορα,
ξεκαθάρισε εκπρόσωπός της.
Την Πέμπτη έγιναν έλεγχοι στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας, στην πόλη
Γκέρλιτς του κρατιδίου της Σαξονίας.

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας:

Αισιοδοξία στην Ουάσιγκτον
για συμφωνία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.

Η

κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι «πάρα πολύ αισιόδοξη» για την προοπτική επίτευξης
συμφωνίας με αυτή της Κίνας για το εμπόριο «σύντομα», δήλωσε η εκπρόσωπος
του Λευκού Οίκου Στέφανι Γκρίσαμ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Δεν μπορώ να προκαταβάλω τις συνομιλίες με την Κίνα,
αλλά είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα καταλήξουμε
σε συμφωνία σύντομα», τόνισε η Γκρίσαμ.
Οι δύο πλευρές φέρονται να αποφάσισαν να αρθούν κατά
φάσεις οι επιπλέον δασμοί που επιβλήθηκαν από τη μια
στην άλλη εάν κλειστεί καταρχήν συμφωνία, κατά πηγές
προσκείμενες σε αμφότερες τις κυβερνήσεις.
Ωστόσο αρκετοί ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να
θεωρείται δεδομένη η επιτυχία των διαπραγματεύσεων και
η λήξη του παρατεταμένου εμπορικού πολέμου, που κήρυξε
ο Τραμπ για να αναγκάσει το Πεκίνο να διαπραγματευθεί.
Αρκετοί αξιωματούχοι και σύμβουλοι εντός κι εκτός της
κυβέρνησης του μεγιστάνα προβάλλουν σθεναρή αντίσταση
στην άρση των δασμών, του βασικού όπλου του Τραμπ.
Ένας εξωτερικός σύμβουλος της προεδρίας έκανε λόγο
για κινεζικούς «ευσεβείς πόθους» περί άρσης όλων των

δασμών. Εάν οριστικοποιηθεί και υπογραφτεί καταρχήν
συμφωνία, αναμένεται ότι θα συμπεριλαμβάνει την ακύρωση δασμών που έχει αναγγελθεί πως θα επιβληθούν τη 15η
Δεκεμβρίου σε εισαγόμενα στις ΗΠΑ κινεζικά αγαθά αξίας
156 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων
κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και παιγνιδιών.
Κατά τον εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου
Γκάο Φενγκ, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να άρουν ορισμένους δασμούς κατά φάσεις και ταυτόχρονα.
Η συμφωνία ίσως υπογραφτεί πριν από τα τέλη του χρόνου
από τους προέδρους Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ,
ωστόσο το πού δεν έχει ακόμη οριστεί. Μια από τις δεκάδες
τοποθεσίες που έχουν προταθεί είναι το Λονδίνο, όπου θα
μπορούσε να γίνει συνάντηση των ηγετών μετά τη σύνοδο
κορυφής του NATO (3η-4η Δεκεμβρίου) στην οποία προγραμματίζεται να συμμετάσχει ο αμερικανός πρόεδρος.

Λίβανος: Κατσαρόλες και τηγάνια χτυπούσαν
οι διαδηλωτές έξω από σπίτια πρώην υπουργών
Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές στον Λίβανο χτυπούσαν κατσαρόλες και τηγάνια έξω από τα σπίτια βουλευτών και
πρώην υπουργών αργά χθες Πέμπτη ζητώντας τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό.
Εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν καθιστικές διαμαρτυρίες έξω από τα σπίτια του πρώην πρωθυπουργού
Φούαντ Σενιόρα, του πρώην υπουργού Εσωτερικών Νούχαντ Μάσνοκ και Τηλεπικοινωνιών Μοχαμάντ Σουκάιρ
τους οποίους κατηγορούν για διασπάθιση δημόσιου χρήματος.
Κρατώντας κατσαρόλες και τηγάνια οι διαδηλωτές φώναζαν: «Σας θέλουμε εκτός κυβέρνησης για τα καλά».
«Φαίνεται ότι οι πολιτικοί μας δεν άκουσαν τις φωνές μας, τώρα ίσως ακούσουν τους κρότους», δήλωσε η Ρίμα
μια διαδηλώτρια.
Μικρές ομάδες είχαν αρχίσει να χτυπούν κατσαρόλες και τα προηγούμενα βράδια και τώρα η Ρίμα ελπίζει σε μια
μαζική «διαμαρτυρία με κατσαρολικά».
Χθες το βράδυ πολίτες είχαν βγει στα μπαλκόνια τους και χτυπούσαν κατσαρόλες και τηγάνια, ενώ τραγουδούσαν
«Ο Θεός ευλογεί τον Λίβανο».
Από τις 17 Οκτωβρίου ο Λίβανος συγκλονίζεται από ένα άνευ προηγούμενου κίνημα διαμαρτυρίας, με διαδηλώσεις
από διάφορες θρησκευτικές ομάδες που κατηγορούν την πολιτική τάξη για διαφθορά και κακοδιαχείριση.
Υποχωρώντας στις πιέσεις ο πρωθυπουργός Σάαντ αλ Χαρίρι υπέβαλε την προηγούμενη εβδομάδα την παραίτησή
του στον πρόεδρο Μισέλ Αούν, όμως αυτός ακόμη δεν έχει ορίσει άλλον εντολοδόχο πρωθυπουργό.
Εξάλλου χιλιάδες μαθητές και φοιτητές συνέχισαν τις καθιστικές τους διαμαρτυρίες μπροστά από κυβερνητικά κτίρια.
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Η Κομισιόν μοιράζει
20.000 δωρεάν εισιτήρια
για τρένα σε 18αρηδες

Αίτηση για 20.000 δωρεάν εισιτήρια που
δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ταξίδια με
τρένο μπορούν να υποβάλουν από σήμερα οι
18χρονοι Ευρωπαίοι με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 28 Νοεμβρίου.
«Το πρόγραμμα DiscoverEU έχει ανοίξει
στους νέους Ευρωπαίους εντελώς νέες ευκαιρίες για να ανακαλύψουν την ήπειρό τους»,
δήλωσε σήμερα στις Βρυξέλλες ο αρμόδιος
Επίτροπος Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Τίμπορ Νάβρατσιτς
(Tibor Navracsics), όπως μεταδίδει το dpa.
Αυτό το δωρεάν πρόγραμμα υφίσταται εδώ
και ενάμιση χρόνο. Κατά τους τρεις προηγούμενους γύρους αιτήσεων η ΕΕ διένειμε
περίπου 50.000 εισιτήρια. Αιτήσεις υπέβαλαν
σχεδόν 275.000 νέοι 18 ετών. Τα εισιτήρια
αυτού του γύρου ισχύουν για έναν μήνα κατ
'ανώτατο όριο για την περίοδο από την 1η
Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.
Οι 18αρηδες θα πρέπει να ταξιδέψουν με το
τρένο, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να
ταξιδέψουν με υπεραστικά λεωφορεία, με
πλοίο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με
αεροπλάνο. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η
δυνατότητα σε όσους ζουν σε απομεμακρυσμένες περιοχές ή νησιά να συμμετάσχουν
στην επιλογή.
Εάν η κράτηση γίνει από ταξιδιωτικό πρακτορείο μπορούν να ταξιδέψουν το πολύ σε
δύο χώρες. Αν επιλέξουν ευέλικτες κρατήσεις
τότε μπρούν να να ταξιδέψουν θεωρητικά σε
όσες χώρες θέλουν όπως και με το Interrail.
Μέχρι σήμερα οι Ιταλοί 18αρηδες βρίσκονται
στην πρώτη θέση των αιτούντων. Έχουν υποβάλει αίτηση σχεδόν 46.000 νέοι Ιταλοί, ενώ
στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία με
περίπου 43.000 αιτούντες. Σε όλες τις χώρες
υπήρχαν σημαντικά περισσότεροι αιτούντες
από τον αριθμό των αιτήσεων. Το πρόγραμμα
χρηματοδοτείται φέτος από την ΕΕ με 16
εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2020 θα διατεθούν
25 εκατομμύρια ευρώ.

Καλιφόρνια: Έσβησε
μετά από 15 ημέρες
η μεγαλύτερη
πυρκαγιά φέτος
Κατασβέστηκε την Πέμπτη, δύο εβδομάδες αφού ξεκίνησε, η μεγαλύτερη και πιο
καταστροφική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει
φέτος στην Καλιφόρνια, αφού κατέκαψε
310 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην κομητεία
Σονόμα και κατέστρεψε δεκάδες σπίτια. Η
πυρκαγιά με το όνομα Kincade ευθύνεται
σχεδόν για το ένα τρίτο των 1.010.000 στρεμμάτων που έχουν καταστραφεί στις ΗΠΑ
από τις φλόγες από τον Ιανουάριο.
Περισσότερα από 400 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από την ίδια πυρκαγιά,
τα μισά δηλαδή από όσα έχουν υποστεί ζημιές
φέτος από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια,
σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία
της πολιτείας και το δημοσίευμα του ΑΠΕ.
Ωστόσο η φετινή εποχή των πυρκαγιών στην
πολιτεία δεν συγκρίνεται με τις φοβερές πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει το 2017 και το 2018
και θεωρούνται από τις πιο φονικές και καταστροφικές στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

ΗΧΩ & ΤΕΧΝΗ
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Η αίθουσα τέχνης Artshot - Sophia Gaitani παρουσιάζει ΤΗΝ ατομική έκθεση της Μαριτάσας Τσιμπλάκη

«COSMOS 10-43»

Η

ιστορικός τέχνης Λουϊζα Καραπιδάκη γράφει: «Το μοναδικό σύμπαν της Μαριτάσας Τσιμπλάκη αποτελείται από έργα “μαγικού
ρεαλισμού” με αθάνατες τεχνικές και πολύτιμα υλικά.
Οι περίοπτες κονστρουκτιβιστικές συνθέσεις είναι αποτέλεσμα επίπονης
εργασίας και βαθιάς γνώσης υλικών και πανάρχαιων τεχνικών - εγκαυστικής και πολύτιμης στιλβωτικής.
Η πλαστικότητα των όγκων προσδιορίζει το έργο της Τσιμπλάκη, αφού
το στατικό μεταπλάθεται
σε ρευστό και το απόλυτα γεωμετρικό μετατρέπεται σε άμορφη μάζα ή
σε ρευστή ύλη.
Η αρχικά οργανωμένη εικαστική διατύπωση καθοδηγείται αισθητικά
από το αέναο παιχνίδι όγκων, υφών και υλών, ενώ οδηγείται στη μεταμόρφωση του φορμαλιστικού σε αφηρημένο και στην σαφή αλλοίωση
των προκαθορισμένων ορίων.
Ουσιαστικά η εικαστικός έχει αποδώσει με εικαστική ευγλωττία και
συγκλονιστικό τρόπο την επιλεγμένη θεματική με τίτλο «ΚΟΣΜΟΣ
10-43», όπου διαπραγματεύεται τη στιγμή που έχει ήδη συντελεστεί η

MAΡΙΤΑΣΑ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ
Η Μαριτάσα Τσιμπλάκη γεννήθηκε στα Τρίκαλα και μεγάλωσε
στην Αθήνα.
Εχει δίπλωμα συντήρησης έργων και φωτογραφίας απο εκπαιδεύτηρια "Πετρά".
Είναι αριστούχος απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστήμιο Φλώρινας
(ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κόσμημα, σκηνογραφία,
αγιογραφία, φρέσκο, ψηφιδωτό, εγκαυστική).
Εχει συμμετοχή σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.
Σημαντικότερες είναι:
2015 και 2016 Art Athina με Εν Φλώ
2016 Διεθνές Διεπιστημονικό Καλλιτεχνικό Συμπόσιο, Ρέθυμνο
2017 Platform Project με Εν Φλώ
2016-2017 Αρχ.Μουσείο Πέλλας
2016-2017 Αρχ.Μουσείο Φλώρινας
2018 4×4 Depot art gallery
2018 Art Thessaloniki με γκαλερί Chalkos
2019 Platform Project με Εν Φλώ
2019 Ελληνική Κοινότητα - Παρίσι
2019 Υφαίνοντας το μέλλον, Artshot - Sophia Gaitani
2019 Art Athina με γκαλερί Art Prisma
2019 Σπίτια από θαλασσινό νερό, αίθουσα τέχνης Γ&Ε Βάτη, Σύρος
2019 Art Thessaloniki με γκαλερί Artshot - Sophia Gaitani
2019 Αη ατομική έκθεση: Cosmos 10-43, Artshot - Sophia Gaitani
Η δουλειά της βρίσκεται σε ιδιωτικές συλλογές
και στην Πινακοθήκη Μοσχανδρέου.

Μεγάλη Έκρηξη και εξελίσσεται, φτάνοντας στο απροσπέλαστο για
μας, τείχος του Plank, εκεί όπου σταματούν οι συγκλονιστικές θεωρίες
-σχετικότητας, κβαντικής μηχανικής, αρχής της πολυπλοκότητας και οι
προσομοιώσεις τύπου CERN». Η ίδια σημειώνει:
«Η σκοτεινή ύλη, η σκοτεινή ενέργεια, αυτό που φαίνεται αλλά κυρίως
αυτό που υπονοείται, είναι τα πεδία που θέλησα να προσεγγίσω εικαστικά».
Η έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 14 Noεβρίου, στις 20:00
Διάρκεια Έκθεσης: 14 Νοεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου 2019
Ημέρες και ώρες λειτουργίας:
ΤΡΙΤΗ: 17.30 - 20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ: 12.30 - 16.00
ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 12.30 - 14.30 & 17.30 - 20.30
Gallery artshot Sophia Gaitani
Λεμπέση 11, Ακρόπολη, Αθήνα | metro Ακρόπολη
Τηλέφωνο 00306984135085, 00302114044311
artshot@sophiagaitani.gr, gaitani.sophia@gmail.com
www.artshot.gr

H Μαριτάσα Τσιμπλάκη έχει αποδώσει με εικαστική
ευγλωττία και συνταρακτικό τρόπο την επιλεγμένη θεματική με τίτλο «ΚΟΣΜΟΣ 10-43», όπου πραγματεύεται τη
στιγμή που έχει ήδη συντελεστεί η Μεγάλη Έκρηξη και
εξελίσσεται φτάνοντας στο απροσπέλαστο για μας τείχος
του Plank, εκεί όπου σταματούν... οι συγκλονιστικές
θεωρίες -σχετικότητας, κβαντικής μηχανικής, αρχής της
πολυπλοκότητας και οι προσομοιώσεις τύπου CERN. Η
ίδια σημειώνει: «Η σκοτεινή ύλη, η σκοτεινή ενέργεια,
αυτό που φαίνεται αλλά κυρίως αυτό που υπονοείται,
είναι τα πεδία που θέλησα να προσεγγίσω εικαστικά».
Η χρονικότητα και η α-χρονικότητα, η τάξη που εμπεριέχεται στο χάος, η ύλη ως πύκνωμα ενεργειακού ρεύματος, η «νοόσφαιρα» δηλαδή η υπερβατικότητα και η
έμπνευση, και άλλες άυλες εννοιολογικές μεταφορές
χαρακτηρίζουν το έργο της.
Το σύμπαν, περίοπτες κονστρουκτιβιστικές κατασκευές
-έργα μαγικού ρεαλισμού- είναι τα πρόσφατα εικαστικά
έργα της εικαστικού, ύστερα από διεξοδική θεματική
έρευνα που είχε υλοποιήσει στο πλαίσιο της διπλωματική
της εργασία. Οι συνθέσεις της είναι αποτέλεσμα επίπονης
εργασίας και βαθιάς γνώσης υλικών και πανάρχαιων
τεχνικών –εγκαυστικής με κερί και μαστίχη και στιλβωτικής με πολλαπλά φύλλα χρυσού σε καμπυλωμένες
ξύλινες επιφάνειες.
Η καλλιτέχνης μορφοποιεί τις θεματικές της ενότητες
σε ποικίλες κλίμακες και μεγέθη, συνδυάζει υφές και
δημιουργεί μικρές ή μεγάλες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαρρυθμισμένες σε δομικές μονάδες με οργανωμένα διάκενα. Η πλαστικότητα των πολύμορφων όγκων
προσδιορίζει το έργο της, αφού το στατικό μεταπλάθεται
σε ρευστό και το απόλυτα γεωμετρικό μετατρέπεται
σε άμορφη μάζα ή σε φαινομενικά ρευστή ύλη, μέχρι
και σε κηλίδες που «ρέουν». Το χάος κι ο χρόνος, ένας
ολόκληρος άγνωστος, μη αισθητός κόσμος σχηματίζεται
και εικονοποιείται στο έργο της, καθώς συντίθενται και
αποσυντίθενται αέναα στο άπειρο, σύμφωνα με τους νόμους της φύσης και της φυσικής, γιατί οι «εγκαταστάσεις
λειτουργούν ως όχημα έκφρασης θεωριών σύγχρονης
φυσικής, αλλά και διαισθητικών προσεγγίσεων κυρίως
ανημορφικών παραστάσεων»
Η αρχικά οργανωμένη καλλιτεχνική διατύπωση προσανατολίζεται αισθητικά από ένα αέναο παιχνίδι όγκων
και υλών και οδηγείται στη μεταμόρφωση του αυστηρά
φορμαλιστικού σε αφηρημένο, όπου τα σαφή όρια αλλοιώνονται και χάνονται. Τα τρισδιάστατα γεωμετρικά
σώματα είναι έτσι διαρθρωμένα, ώστε να επιβάλλονται
στα επιλεκτικά κενά και να δημιουργούν μια χωροπλαστική στα δομημένα μικροπεριβάλλοντά της Τσιμπλάκη.
Παράλληλα, οι συστηματικές αντιθέσεις είναι μέρος
του έργου της τόσο στο χρώμα όσο και στις υφές. Στις
φαινομενικά αρμονικές ενοποιήσεις ανατρέπει τις μονοχρωμίες και αντιπαραθέτει το φωτεινό χρυσό χρώμα με
το απόλυτο μαύρο και τις στιλπνές λείες επιφάνειες με
τις αδρές. Ο άγνωστος κόσμος, ο φόβος του κενού, του
σκότους, του χάους, αλλά και η λαμπρότητα και το μεγαλείο του σύμπαντος προβάλλονται μέσα στο έργο της.
Αυτή η εικαστική δράση της Τσιμπλάκη στο σύνολό της
δεν είναι μόνον μια οπτική περιήγηση, προερχόμενη από
την μορφική πρωτοτυπία, την υψηλή αισθητική και την
κατασκευαστική τελειότητα αλλά και μια πολυαισθητηριακή εμπειρία, αφού τα έργα της εκπέμπουν μια
ιδιαίτερη ενέργεια. Παρακινεί τον θεατή σε μια μοναδική
εικαστική περιπλάνηση, τον προκαλεί με τις σημασιολογικές προεκτάσεις, τον συγκινεί, του προξενεί ποικίλα
συναισθήματα, δέος, θαυμασμό, ανησυχία, ένα είδος
δηλαδή συναισθησίας.
Λουϊζα Καραπιδάκη, ιστορικός τέχνης
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθ. 1011-07/11/2019, έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποίησα, κατόπιν
παραγγελίας της δικηγόρου Βασιλικής
Παπαλόη πληρεξούσιας της Φωτεινής
Πάλλα του Χρήστου και της Αννας συζ.
Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου, κατοίκου
Αθηνών, οδός Αρματολών και Κλεφτών
30, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για τον καθ' ου Λεωνίδα Μήλα
του Νικολάου, πρώην κάτοικο Αθηνών,
οδός Καυταντζόγλου 54 και ήδη άγνωστης διαμονής, την από 17-10-2019 ΑΙΤΗΣΗ (για Εξάλειψη Υποθήκης) κατά
του ανωτέρω καθ' ου, απευθυνόμενη
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με
ΓΑΚ 90981/2019 και ΕΑΚ 11434/2019
εκδικαζομένη κατά την διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων, την 17/01/2020
ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.00 με αριθ.
πιν (102) με κοινοποίηση προ (30) ημερών και που το κτίριο και η αίθουσα θα
αναρτηθούν σε έκθεμα την παραμονή
της δικασίμου στο κτίριο 5, όροφο 1 και
ζητούν την εξάλειψη προσημείωσης που
έχει εγγραφεί με την υπ' αριθ. 1274/1973
απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών, στο
Υποθ/κείο Αθηνών, στον τόμο 2965,
φύλλο 278147 και αριθ. 1, προς γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο
τον καθ' ου να παραστεί στην συζήτηση, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΥΛ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την uπ' αριθμ. 5472Β'/04-11-2019
έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 84/2019
(Αριθμός έκθ. Κατάθεσης αγωγής
ΤΜ125/2017) αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Τακτική
Διαδικασία) μεταξύ του Ενάγοντος συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φορμοκοποιών Νομού Έβρου»
και με διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.Ε.», που
εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, όπως
νόμιμα εκπροσωπείται και της εναγόμενης Αλεξάνδρας Καταροπούλου του
Πέτρου κατοίκου Κομοτηνής, οδός Μ.
Μπότσαρη αρ. 26, με ΑΦΜ 131250941
και ήδη αγνώστου διαμονής, η οποία:
Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει
παράβολο ερημοδικίας ποσού 250 ευρώ
για έκαστο των εναγομένων. Δέχεται την
αγωγή. Υποχρεώνει τους εναγομένους
ευθυνόμενους εις ολόκληρον και αλληλεγγύως να κατάλουν στον ενάγοντα το
ποσό των 78.826.54 ευρώ νομιμοτόκως από την λήξη κάθε συναλλαγματικής και συγκεκριμένα: 1) το ποσό των
5.638,12 ευρώ από την επομένη της
28.02.2014, 2) το ποσό των 5.000,00
ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη
την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη
της 30.03.2014, 3) το ποσό των 5.000,00
vομιμοτόκως από την επομένη λήξεως
της συvαλλαγματικής που εξεδόθη την
05.02.2014, ήτοι από την επομένη της
20.04.2014, 4) το ποσό των 5.000,00
ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη
λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 10.05.2014, 5) το ποσό των
5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την
επομένη λήξεως της συναλλαγματικής
που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από
την επομένη της 30.05.2014, 6) το ποσό
των 5.000.00 ευρώ νομιμοτόκως από την
επομένη λήξεως της συναλλαγματικής
που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από
την επομένη της 20.06.2014, 7) το ποσό
των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την
επομένη λήξεως της συναλλαγματικής
που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από
την επομένη της 10.07.2014, 8) το ποσό
των 5.000.00 ευρώ νομιμοτόκως από την
επομένη λήξεως της συναλλογματικής
που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από
την επομένη της 30.07.2014, 9) το ποσό
των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την

επομένη λήξεως της συναλλαγματικής
που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από
την επομένη της 20.08.2014, 10) τo ποσό
των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την
επομένη λήξεως της συναλλαγματικής
που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από
την επομένη της 10.09.2014, 11) το ποσό
των 5 000,00 ευρώ vομιμοτόκως από την
επομένη λήξεως της συναλλαγματικής
που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι οπό
την επομένη της 30.09.2014. 12) το ποσό
των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την
επομένη της λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη της 20.10.2014, 13) το
ποσό των 18.188.42 ευρώ νομιμοτόκως
από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 20.02.2014,
ήτοι από την επομένη της 31.03.2014
και μέχρις εξοφλήσεως. Κηρύσσει την
απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το
ποσό των 25.000 ευρώ. Καταδικάζει τους
εναγομένους στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος τα οποία
ορίζει στο ποσό των πρώτη εναγόμενη
στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα
οποία ορίζει σε 3.000 ευρώ. Κρίθηκε,
αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο
ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση στην Κομοτηνή ν. Ροδόπης
την 30ή Αυγούστου 2019. Προς γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες. Καλείται
δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τον εvαγόμενο, όπως ειδοποιήσει
και γvωστοποιήσει σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσας δημοσιεύσεώς μου.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ
(Σιδηροχωρίου 20, τηλ. 6947931930,
e-mail:sanidas2006@gmall.com)
Κομοτηνή
Εκποιείται πάγιος εξοπλισμός καταστημάτων της υπό πτώχευση εταιρείας
«ΠΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΝΔΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ–ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «EURO
OUTLET CENTER 2», με τιμή α’ προσφοράς 4.313,16 €, κατόπιν μείωσης
50%. Η σύνδικος της πτώχευσης, Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ: 210 3628276,
694 7677253.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 22/06.11.2019
Διάταξης της κ. Ειρηνοδίκη Ιλίου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό
του Σωματείου με την επωνυμία «Α.Π.Σ.
ΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» που εδρεύει στο
Ίλιον Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε το άρθρο 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία
και την έδρα, η οποία πλέον θα είναι
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» με έδρα
το Ίλιον Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου
αριθ. 63, και τα άρθρα 4,7,14,15,16&20
σύμφωνα με το από 16.09.2019 τροποποιημένο καταστατικό του.
Αθήνα, 7.11.2019
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος
Αθηνά Γ. Παπαδοπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Πηνελόπης Κων. Σαριδάκη,
πληρεξούσιας του Αλέξανδρου Ταραγάνη
του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, οδός
Βλαβιανού, αρ. 10, επιδόθηκε από εμένα
τον Δικαστικό Επιμελητή της Περιφέρειας
του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ανδρέα Ι. Διαμαντή,
Α.Φ.Μ. 061949801, κάτοικο Αθηνών,
οδός Χαριλάου Τρικούπη, αρ. 88, στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για
λογαριασμό της Μαρίας Πετριτσοπούλου
του Μιχαήλ, πρώην κατοίκου Καμπέρα
Αυστραλίας, 38 Edwards Street, Higgins
ACT 2615 ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 2893 /
2008 Απόφασης του Πολυμελούς Πρω-

τοδικείου Αθηνών (Τμήμα Οικογενειακό),
προκειμένου να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες και το δια ταύτα της
οποίας έχει κατά λέξη ως εξής: 1. Δικάζει ερήμην της πρώτης εναγομένης και
κατ’ αντιμωλίαν των λοιπών διαδίκων, 2.
Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας για την πρώτη εναγομένη στο ποσό
των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00),
3. Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο,
4. Δέχεται εν μέρει την Αγωγή και 5. Κηρύσει μη γνήσιο τέκνο του ενάγοντος
Αλέξανδρου Ταραγάνη του Γεωργίου το
ανήλικο τέκνο της πρώτης εναγομένης
Μαρίας Πετριτσοπούλου του Μιχαήλ, ήδη
πρώην αυζύγου του, το οποίο φέρει το
όνομα Οδυσσέας – Άρης και γεννήθηκε
στην Καλαμάτα στις 31.07.2002. Συντάχθηκε για την πιο πάνω επίδοση η υπ’
αριθμόν 9149 Ε/ 10-10-2019 έκθεση
επιδόσεώς μου.
Αθήνα, 15-10-2018
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ανδρέας Ι. Διαμαντής.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ 549/16-9-2019 έκθεσή
μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Βασίλειου Αναστασόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με
την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τσόχα
αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για την Shergyul Badzheva του
Asanov και της Seninh, πρώην κατοίκου
Αθηνών οδός Λομβάρδου 117, πρώην
κατοίκου Τυρνάβου Λαρίσης, οδός Μακρυγιάννη 2 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από
30-08-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου, που
απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με
ΓΑΚ 75070/2019 και ΕΑΚ 3265/2019, η
οποία συζητείται την 25-11-2019, ημέρα
Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και
αριθμό Πινακίου:14, στο Ακροατήριο του
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο
6, Αίθουσα 3, με κλήτευση προ τριών
(3) ημερών, και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η
αίτηση με σκοπό να δώσει ενώπιον του
ως άνω Δικαστηρίου την συναίνεσή της
η Shergyul Badzheva του Asanov και της
Seninh για την υιοθεσία του θήλεος τέκνου της, που γεννήθηκε στις 12.01.2019
στο Γενικό Πανεπηστήμιο του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», από πρόσωπα που
έχουν ήδη επιλεγεί.
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ' αριθμ. 88/2018 Διαταγής
του Ειρηνοδικείου Αθηνών επικυρώθηκε
το καταστατικό του εδρεύοντος στην Αθήνα Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» και
στην αγγλική γλώσσα «ASSOCIATION
HELLENIC RUSSIAN OF FRIENDSHIP»
με σκοπό την προαγωγή του πνεύματος
φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης
μεταξύ του Ελληνικού λαού και του λαού της Ρωσίας.
Αθήνα 5.11.2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΓΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
Δυνάμει της με αριθμό 26/2019 Διαταγής
του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΝΟΗ» για τις διεθνείς σχέσεις του
οποίου θα χρησιμοποιείται με λατινικούς
χαρακτήρες και στην αγγλική γλώσσα η
επωνυμία «SPORTS - CULTURAL CLUB
PNOE» και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 20-06-2019 επικυρωμένο
καταστατικό του.
Αθήνα, 30-10-2019
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΑΜΔΣΑ 27729

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
Δυνάμει της με αριθμό 511/2018 Διαταγής του Ειφηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΝΕΜΕΣΙΣ» και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 30-7-2018 επικυρωμένο καταστατικό του.
Αθήνα, 07-11-2019
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
Δυνάμει της με αριθμό 377/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών επικυρώθηκε το από 16-02-2019 τροποποιημένο καταστατικό του σωματείου με την
επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΝΤΡΟ»
για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα
χρησιμοποιείται με λατινικούς χαρακτήρες και στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία «ATHLETIC - CULTURAL CLUB
FOURTH CENTER» και με σκοπούς
τους αναφερόμενους στο από 16-022019 καταστατικό του.
Αθήνα, 30-10-2019
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΑΜΔΣΑ 27729

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αρ. πρωτ. 56257
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ακυρώνεται η διαδικασία της δημοπρασίας για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 74.349,78€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και
αρ. πρωτ. Διακήρυξης 52629/29-102019, σύμφωνα με την 252/07-11-2019
ΑΔΑ: 6ΘΟΡΩΕΒ-5ΨΓ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Η περίληψη της με αρ. πρωτ. 52629/2910-2019 διακήρυξης δημοσιεύτηκε σε
μία εφημερίδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο
Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος
όροφος, τηλ. 2132030136-185-195-196
fax 2102626299, κο Μ. Κρητικό, κα Α.
Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: promithies@ilion.gr .
Ημερ. 07-11-2019
Ο Δήμαρχος
Νίκος Ζενέτος

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12
Ραφήνα – 19009
Τηλέφωνο: 22943 21001
Πληροφορίες : Τεχνική Υπηρεσία
Αρ. Πρωτ.: 17414
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
για την εκτέλεση της δαπάνης :
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»
Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου
διακηρύσσει
τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής,
προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης
έκτασης για την επέκταση του προαύλιου χώρου και την δημιουργία χώρου
στάθμευσης στο σχολικό συγκρότημα
της οδού Κοντοράβδη Δ.Ε. Πικερμίου
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων,
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης,
να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
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ντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από
08/11/2019 έως και 29/11/2019, ώρα
15:00.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆.
270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής :
1) Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση
ακινήτου (µισθίου)
Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει:
• Να βρίσκεται κοντά στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη Δ.Ε.
Πικερμίου
• Να έχει εύκολη πρόσβαση µέσω δηµοτικής οδού, δηµοτικού πεζόδροµου ή
άλλου κοινοχρήστου χώρου.
• Να έχει συνολικό εµβαδό από 2.000µ2
έως 3.000,00 µ2 περίπου και το έδαφος
να µην είναι βραχώδης
2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος –
αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων.
Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη.
3) Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη
µισθωτικής περιόδου.
Η µίσθωση θα διαρκέσει έξι (6) έτη με
δυνατότητα παράτασης
Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι
ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου
Ραφήνα, 06 Νοεμβρίου 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12
Ραφήνα – 19009
Τηλέφωνο: 22943 21001
Πληροφορίες : Τεχνική Υπηρεσία
Αρ. Πρωτ.: 17412
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
για την εκτέλεση της δαπάνης :
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΕ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
‘ΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ’»
Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου
διακηρύσσει
τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής,
προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης
ακινήτου µε υδατοδεξαµενή για υδροδότηση ευρύτερης περιοχής ΄΄ΑΓΙΑ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ”.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων,
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης,
να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από
08/11/2019 έως και 29/11/2019, ώρα
15:00.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆.
270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής :
1) Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση
ακινήτου (µισθίου)
Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει:
a. Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή
Περιβολάκια Ραφήνας και να έχει κατάλληλη υψοµετρική διαφορά για την σωστή
λειτουργία του δικτύου ύδρευσης
b. Να έχει εύκολη πρόσβαση µέσω δηµοτικής οδού, δηµοτικού πεζόδροµου ή
άλλου κοινοχρήστου χώρου.
c. • Να έχει συνολικό εµβαδό από 500µ2
έως 1500,00 µ2 περίπου και το έδαφος
να µην είναι βραχώδης
d. • Να φέρει δεξαµενή ύδατος χωρητικότητας 1.000 µ3 τουλάχιστον
2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος –
αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων.

Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη.
3) Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη
µισθωτικής περιόδου.
Η µίσθωση θα διαρκέσει έξι (6) έτη με
δυνατότητα παράτασης
Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι
ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου
Ραφήνα, 06 Νοεμβρίου 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

	
  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρ.πρωτ.: 61667
Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250
Αιγάλεω Τ.Κ.12244
Πανεπιστημιούπολη 2
Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας
Τηλ.: 210-5381118
Fax : 210-5623847
Email: promith@uniwa.gr
ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό
Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη
σύναψη σύμβασης «Εργασίες Ανακαίνισης, Επισκευής και Συντήρησης Χώρων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»,
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού
Τριακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ
(340.000,00€) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/808-2016, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος
που δεν αντίκειται αυτών.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου 2018ΣΕ54600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤHΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54300024)»,
(ΥΠ1) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤHΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»)
(ΚΑΕ: 932501)
Κωδικός CPV 44000000-0: Δομές και
υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από
ηλεκτρικές συσκευές), CPV 50700000-2:
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
εγκαταστάσεων κτιρίου
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν:
1. 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 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
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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
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όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
• Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής
προσφορών: Σάββατο 09/011/2019, και
ώρα 11.00 π.μ
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16/12/2019,
και ώρα 11.00 π.μ
•
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Παρασκευή 20/12/2019
και ώρα 11:00 π.μ.
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.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η διακήρυξη, 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/2677/21-102013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα.
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι
διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.
gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο
του προγράμματος Διαύγεια και στην
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει
να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα,
δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία : 6/11/2019
Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΑΓΚΡΗ

"Questions..."
ΣΤΟΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ DIANTI GALLERY

O

Παναγιώτης Σιάγκρης με την έκθεσή του «Questions...» φέρνει αντιμέτωπο τον
θεατή με το σύγχρονο αστικό τοπίο, τις περιβαλλοντικές αλλαγές καθώς και με τις
συνέπειες που έχουν αυτές στο σήμερα και στο αύριο.

Με την έκθεσή του
«Questions…» ο
Παναγιώτη Σιάγκρης
φέρνει αντιμέτωπο
τον θεατή με το σύγχρονο αστικό τοπίο,
τις περιβαλλοντικές
αλλαγές καθώς και
με τις συνέπειες που
έχουν αυτές στο σήμερα και στο αύριο. Από
τις 8 Νοεμβρίου έως
τις 7 Δεκεμβρίου στον
Εικαστικό Κύκλο
Sianti, ο καλλιτέχνης
χ ρησιμοποιώντας
γνωστά και αγαπημένα του υλικά, όπως
ο καμβάς, το λάδι, τα
ακρυλικά αλλά και
το plexiglass, στρέφει το βλέμμα του σε
διαφορετικά θέματα,
προσπαθώντας να
αφυπνίσει τον θεατή. Στα 12 έργα της
έκθεσης είναι και πάλι
πρωταγωνίστρια η φύση και το αστικό τοπίο, δοσμένα,
όμως, με μια διαφορετική ματιά. Επιμέλεια Έκθεσης:
Βασιλική Σιαντή.
«Ο Σιάγκρης θέλει να κάνει μία ζωγραφική που να μην
υποκύπτει στην εύκολη ζωγραφικότητα, στη διακόσμηση,
στο μελό, στη γοητεία της επιφανειακής αφήγησης αλλά
να επιμένει σε πράγματα δυσκολότερα μεν διαρκέστερα
δε. Επιθυμεί οι ιστορίες του, δηλαδή τα βιώματά του, οι
συνειρμοί, οι εικόνες, οι συγκινήσεις που αποθησαυρίζει από

την τρομερή εμπειρία
της καθημερινότητας,
να είναι θεμελιωμένα
σε ασφαλή όσο και
σύγχρονη, μορφοπλαστική γλώσσα.
Να είναι κλασικός και
μοντέρνος, δύσκολα
πράγματα! Να είναι η
ζωγραφική του πρώτα αισθητικό και μετά
συναισθηματικό γεγονός». Με τον τρόπο
αυτό περιγράφει την
εικαστική γλώσσα του
Παναγιώτη Σιάγκρη ο
ιστορικός τέχνης Μάνος Σ. Στεφανίδης και
επισημαίνει: «Γι’ αυτό
τον λόγο έχει επινοήσει
διάφορους τρόπους
ώστε η «πραγματικότητα» να εμφανίζεται
στις συνθέσεις του
λιγότερο «πραγματική», μάλλον απροσδιόριστη, άλλοτε ρευστή
και φευγαλέα, άλλοτε επιθετικά ανεστραμμένη, άλλοτε
σκοτεινή παρά την έκρηξη των πλούσια χρωματικών χειρονομιών του. Η πραγματικότητα στο έργο του Σιάγκρη
είναι και δεν είναι έτσι ώστε να εναπόκειται στον θεατή να
αποφασίσει για την ερμηνεία της».
Εικαστικός Κύκλος Sianti Gallery
Διάρκεια έκθεσης : Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019
- Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Ο άλλος άνεμος του Χρήστου Κεχαγιόγλου

Το FAX
της εφημερίδας
είναι:
210 38.17.331Τα τηλέφωνα
της εφημερίδας
είναι:
210 38.17.700210 38.17.716

Η Γκαλερί Cube, εγκαινίασε χθες τη συνεργασία της, με τον εικαστικό
Χρήστο Κεχαγιόγλου και φιλοξενεί την καινούρια του δουλειά, στην ατομική
του έκθεση, «Ο Άλλος Άνεμος». Η έκθεση διαρκεί από τις 8 Νοεμβρίου
ως τις 7 Δεκεμβρίου.
Για τον Χρήστο Κεχαγιόγλου: Ο άλλος άνεμος έρχεται από το φανταστικό
αρχιπέλαγος, που παιδιά σαν ήμασταν, χτίσαμε την μυθολογία του και το
ταξιδέψαμε. Ή μάλλον αυτό μας κάλεσε και μας ταξίδεψε, αλλά μεγαλώνοντας εμείς σταματήσαμε πια να το πιστεύουμε. Κι όμως ο άνεμος του
δεν σταμάτησε ποτέ να πνέει ελεύθερα μέσα μας, είναι εκείνο το ανάλαφρο
αεράκι που αισθανόμαστε που και που ν’ αναστατώνει τη λογική μας και να
μας απελευθερώνει από τις ψευδαισθήσεις της καθημερινότητας. Έρχεται
από τόσο μακριά, που στην πνοή του ακούγεται ακόμα η γλώσσα του πρώτου ανθρώπου, η γλώσσα των μάγων, η
αρχαία γλώσσα της δημιουργίας. Ας αφουγκραστούμε μες στη ζωγραφική τον ψίθυρο του, που ονοματίζει μυστικά
τα πράγματα και τα αναζητά μες στη βαθιά κι αρχέγονη οντότητα τους».
Event Information
Γκαλερί Cube, Μιαούλη 39, Πάτρα
Διάρκεια έκθεσης: 8 Νοεμβρίου – 7 Δεκεμβρίου 2019
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00,Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 10.00 – 14.00, Κυριακή κλειστά
Πληροφορίες: τηλ. 2611110069 • email: lianazoza@cubegallery.gr , www.cubegallery.gr
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΜΑΝΟΛΗ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ
«ΕΝ/ΤΥΠΩΣΕΙΣIMPRINT»
Από το πλούσιο σε μορφοπλασίες και νοήματα, εικαστικό έργο του Μ.Γ. εκτίθεται μια
ενότητα έργων, το περιεχόμενο των οποίων σε
αυτή την έκθεση , παραπέμπει κυριολεκτικά
και μεταφορικά στο τίτλο ''εν/τυπώσεις'' και
ανταποκρίνονται σε έννοιες και πρακτικές
ως διαδικασίες αποτύπωσης, εσωτερικών
προβολικών συνάψεων-τυπώσεων, δηλ. συναισθηματικών και διανοητικών διεργασιών,
ως τυπώματα εντυπώσεων του βλέμματος.
Είναι έργα μικρής φόρμας (10x15 cm) και
μεσαίας κλίμακας (70x100 cm), δουλεμένα
με σχεδόν όλες τις τεχνικές της ανάγλυφης,
βαθιάς ή κοίλης χάραξης και με την τεχνική
της φωτοχάραξης πάνω σε φωτοπολυμερικούς τσίγκους.
Ο ιστορικός τέχνης Γιάννης Μπόλης σημειώνει: … Η διαρκής διάθεση εξέλιξης και
έρευνας σε άμεση συνάρτηση με μια συνειδητή στάση για την κριτική δύναμη της
καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και γενικότερα τον ρόλο της τέχνης, χαρακτηρίζουν τη
διαδρομή του Μανόλη Γιανναδάκη στον χώρο
των εικαστικών τεχνών, μια διαδρομή που τη
διέπει η εσωτερική συνοχή, η επιμονή και η
συγκρότηση, η συνέπεια και το εύρος των
πνευματικών και μορφοπλαστικών του ενδιαφερόντων. Η διερεύνηση των διαδικασιών
της χαρακτικής, ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών, υλικών και ειδικών μεθόδων,
οι παρεμβάσεις και επεμβάσεις πάνω στην
πρωταρχική τυπωμένη εικόνα ή οι αντανακλάσεις των επιπέδων των μελανωμένων
επιφανειών, συγκροτούν μια πολυεπίπεδη
και άρτια καλλιτεχνική πρακτική, εντείνοντας
τις θεματικές και μορφολογικές αναζητήσεις
του. . Οι πιο πρόσφατες προτάσεις του, με
αφετηρία το τρίπτυχο Συνεκδοχή/Συσχέτιση/
Συμβολή, επιζητούν μια μορφή άμεσης επικοινωνίας ως προς την πρόσληψη της φόρμας και του περιεχομένου της. Ανάμεσα στο
σημαίνον και το σημαινόμενο, παρουσιάζει
οπτικά σήματα-σύμβολα, επιλεγμένα από την
πλούσια παρακαταθήκη σχηματοποιημένων
συμβόλων-εικόνων σήμανσης, καταθέτοντας
ένα ιδιαίτερο λεξιλόγιο, έναν απόλυτα προσωπικό σημειολογικό κώδικα-αλφάβητο
οριοθέτησης, κατανόησης και ερμηνείας της
σύγχρονης συνθήκης και κατάστασης, του
κοινωνικού χώρου και των συμπεριφορών,
του αστικού περιβάλλοντος και της θέσης
του ατόμου μέσα σ' αυτό, ενεργοποιώντας,
ταυτόχρονα, τη συμμετοχή και την εμπλοκή
του θεατή για να επικοινωνήσει εκ νέου, να
ανακαλύψει μια άλλη διάσταση της πραγματικότητας και του κόσμου. Με τις συνθέσεις
του, ο Μανόλης Γιανναδάκης επιβεβαιώνει
τις ποιότητες της εικαστικής του γλώσσας,
μεγιστοποιεί τη δύναμη των συμβόλων του
σε μια μεταβατική εποχή, ανελίσσει την
προσωπική του έρευνα, ανοίγεται σε νέες
δυνατότητες απεικόνισης και αφήγησης,
προτάσσει μια διαφορετική αντίληψη θέασης, υπερασπιζόμενος και προβάλλοντας,
ταυτόχρονα, τις ανανεωτικές δυνάμεις και
προοπτικές της χαρακτικής τέχνης.
Η έκθεση θα έχει διάρκεια έως 9 Δεκεμβρίου του 2019.
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά, 10:00 –
14:00 & 17:00 -21:00 (και με ραντεβού).
ΓΚΑΛΕΡΙ ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ
Αγ. Αντωνίου 26, 59100 Βέροια
Τηλ: 2331 400998
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Στο Taxisnet
τα τέλη κυκλοφορίας
για το 2020
Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή στο
TAXISnet για τα τέλη κυκλοφορίας του
2020. Όπως και το 2019, οι ιδιοκτήτες
οχημάτων καλούνται να πληρώσουν από
22 ευρώ έως και 1.380 ευρώ.
Ειδικότερα, οχήματα που ταξινομήθηκαν από την 1η Νοέμβριου 2010 και
μετά, πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με
βάση τις εκπομπές CO2.
Όσα έχουν ταξινομηθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου 2010, καθώς και μοτοσυκλέτες
(ανεξάρτητα από ημερομηνίας ταξινόμησης), πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό και το έτος
ταξινόμησης.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα τέλη κυκλοφορίας 2020 μπορούν να καταβληθούν
εμπρόθεσμα μέσα στο τελευταίο δίμηνο
του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12),
καθώς και την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί
εντός του τρέχοντος έτους.
Τα πρόστιμα για όσους δεν τα καταβάλουν εμπρόθεσμα, ανέρχονται σε:
100% των τελών εάν το όχημα είναι
δίκυκλο, τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ.
50% των τελών εάν το όχημα είναι επιβατικό ΔΧ, φορτηγό ή λεωφορείο.
30 ευρώ εάν τα τέλη κυκλοφορίας είναι
μικρότερα των 30 ευρώ.
Για να εκτυπώσουν τα σημειώματα με τα
τέλη κυκλοφορίας από το TAXISnet, οι
φορολογούμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.
gr) και να «πατήσουν» την ηλεκτρονική
εφαρμογή των τελών κυκλοφορίας. Τότε
θα πρέπει να κάνουν τα εξής:
1. Να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ, που
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας
2. Να συμπληρώσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται
στην άδεια κυκλοφορίας
3. Να συμπληρώσουν το έτος τελών
κυκλοφορίας
4. Να επιλέξουν «Αναζήτηση»
5. Να επιλέξουν «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση».

Γιούνκερ: Δεν θα επιβληθούν
επιπλέον δασμοί από τις ΗΠΑ
στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Π

επεισμένος ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιβάλλει τις
προσεχείς ημέρες νέους, επιπρόσθετους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που
εισάγονται στη χώρα του δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
«Ο Τραμπ θα κατακρίνει λιγάκι, αλλά δεν θα υπάρξουν
[σ.σ. επιπρόσθετοι] τελωνειακοί δασμοί στα αυτοκίνητα»
ευρωπαϊκής προέλευσης που εισάγονται στις ΗΠΑ, τόνισε ο
Γιούνκερ στη διάρκεια συνέντευξής του στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. «Δεν θα το κάνει», επέμεινε.
Οι ΗΠΑ αναμένεται να αποφασίσουν ως τα μέσα Νοεμβρίου
αν θα αυξήσουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα, τμήματα και
ανταλλακτικά τους που εισάγουν από την Ε.Ε.. Τον Μάιο
ο Τραμπ ανέβαλε για έξι μήνες, ως τα μέσα Νοεμβρίου, τη
λήψη απόφασης για την επιβολή αυτών των επιπρόσθετων
δασμών.
Η επιβολή των δασμών θα αποτελούσε πλήγμα για όλες τις
γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως οι Volkswagen,

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

BMW και Daimler. Την 3η Νοεμβρίου ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Ουίλμπουρ Ρος άφησε να εννοηθεί ότι οι
ΗΠΑ μπορεί να μην επιβάλλουν επιπρόσθετους δασμούς
στα εισαγόμενα αυτοκίνητα.
«Ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις που είχαμε με τις
εταιρείες για τα επενδυτικά σχέδιά τους θα καρποφορήσουν
τόσο ώστε να μην θεωρηθεί αναγκαίο να εφαρμοστεί» το
σχέδιο επιβολής επιπρόσθετων δασμών, είπε ο Ρος στην τηλεοπτική υπηρεσία του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg.
«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, τους
Ιάπωνες και τους Κορεάτες φίλους μας», που παράγουν τα
περισσότερα αυτοκίνητα τα οποία εισάγονται στην αμερικανική αγορά, πρόσθεσε ο ίδιος.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Πράσινο φως για την
εξαγορά της Media
Markt από τα Public
Το «πράσινο φως» στην εξαγορά του δικτύου της MediaMarkt στην ελληνική
αγορά από τον Όμιλο Olympia, συμφερόντων Π. Γερμανού, άναψε η Επιτροπή
Ανταγωνισμού.
Μετά την υπ΄αριθμό 695/2019 εγκριτική
απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
η οποία ομόφωνα ενέκρινε τους όρους της
συμφωνίας μεταξύ Public και MediaMarkt,
η αγορά ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών
συσκευών στην Ελλάδα και στην Κύπρο
αλλάζει σελίδα. Η συμφωνία δημιουργεί
τον μεγαλύτερο omnichannel retailer ειδών τεχνολογίας, ψυχαγωγίας, πολιτισμού
και οικιακών συσκευών και φέρνει ριζικές
αλλαγές και νέες ισορροπίες στον κλάδο.
Σύμφωνα με πηγές του ομίλου Olympia
ενδεικτικό του μεγέθους, αλλά και του
ειδικού βάρους της νέας εταιρείας είναι
η πρόβλεψη πως ο τζίρος για το 2019 φαίνεται ότι θα ξεπεράσει τα 450 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, το νέο εγχείρημα ξεκινά με μια
«προίκα» 67 φυσικών και 4 ηλεκτρονικών
καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο (www.
public.gr, www.public-cyprus.co.cy, www.
publicbusiness.gr, www.mediamarkt.
gr) στα ράφια των οποίων οι καταναλωτές
θα μπορούν να βρουν περισσότερους από
1.500.000 κωδικούς προϊόντων.
Στη νέα εταιρεία συμπεριλαμβάνονται το
Public Marketplace, το πρώτο ελληνικό
marketplace, που έκανε την είσοδό του
στην ελληνική αγορά το Μάιο του 2018
με στόχο να προσφέρει ακόμη περισσότερες επιλογές στον καταναλωτή και να
δώσει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις να αποκτήσουν το δικό τους
shop in shop στο public.gr αλλά και το
Public Business που λάνσαρε το Public
πριν 2 χρόνια, μία ολοκληρωμένη λύση
που καλύπτει τις ανάγκες των όλων των
επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων.
Σημειώνεται ότι από τα φυσικά και τα
Online καταστήματα της νέας εταιρείας
περνούν συνολικά περισσότεροι από 100
εκατ. άνθρωποι σε ετήσια βάση. Η νέα εταιρεία θα ξεπερνά τους 2.300 εργαζόμενους.
Η διαδικασία της ενοποίησης των δραστηριοτήτων των δύο εταίρων αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέσα στο 2020.
Ο κ. Χρήστος Καλογεράκης, CEO των
Public, θα αναλάβει τη θέση του CEO στη
νέα εταιρεία που θα περιλαμβάνει και τις
δύο μάρκες.

