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Αλλάζει ο Ποινικός Κώδικας
-Φυλάκιση ακόμη και για
βλασφημία των Θείων!
Οι ανακοινώσεις του κ. Τσιάρα για τον Ποινικό
Κώδικα: Επανέρχονται η κακόβουλη βλασφημία
και η καθύβριση των θρησκευμάτων (άρθρο
198 του ΠΚ). Προβλέπεται φυλάκιση έως 2 έτη
για όποιον κακόβουλα καθυβρίζει τον Θεό και
όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει την
ορθόδοξη εκκλησία ή θρησκεία ανεκτή στην
Ελλάδα. «Με αυτόν τον τρόπο θεραπεύουμε
τα πάντα και δημιουργούμε τις συνθήκες, ώστε
φαινόμενα που αποτέλεσαν κορυφαία σημεία
της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα να
αντιμετωπίζονται με το συγκεκριμένο τρόπο»,
είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Αυστηροποιείται
το πλαίσιο τιμώρισης του βιασμού (άρθρο 336
του ΠΚ που αφορά και στο βιασμό ανηλίκων).
Προβλεπόταν κάθειρξη 5 έως 15 έτη τιμώρησης
και έγινε κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών. Επίσης,
εάν ο βιασμός έγινε από 2 ή περισσότερους
δράστες που ενεργούσαν από κοινού, αντί για
10, 15 έτη τιμώρισης, η ποινή μεταβλήθηκε σε
ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη 10, 15 χρόνια.
Αυστηροποίηση του πλαισίου τιμώρισης της
διακίνησης μεταναστών. Ήδη, ο νόμος προέβλεπε αυστηρή ποινή. Τώρα αυξάνονται τα
πρόστιμα και οι ποινές. Η ποινή και τα πρόστιμα
που επιβάλλονται είναι για κάθε μεταφερόμενο
άτομο.
Αναφορικά με την κλοπή από δύο ή περισσότερους, απαλείφεται, από το συζητούμενο σχέδιο
νόμου, η διάρρηξη και πλέον εάν η κλοπή
τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν
οργανωθεί για την τέλεση κλοπών, τιμωρείται
με κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή.

Εφοπλιστές και
επιχειρηματίες στο γεύμα
Μητσοτάκη-Σι Τζινπίνγκ
Στο γεύμα που παρέθεσε χθες το
μεσημέρι ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στον
Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Σι Τζινπίνγκ
παρακάθισαν από ελληνικής πλευράς:
-Nίκος Δένδιας, υπουργός Εξωτερικών, Λίνα
Μενδώνη, υπουργός Πολιτισμού, Στέλιος Πέτσας, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου, διευθύντρια Διπλωματικού
Γραφείου Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, επικεφαλής Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού, Γιώργος Προκοπίου, Εφοπλιστής, Μελίνα
Τραυλού, εφοπλίστρια, Πάνος Λασκαρίδης,
εφοπλιστής, Μιχάλης Λεμπιδάκης, επιχειρηματίας, Γιάννα Αγγελοπούλου, πρόεδρος της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Θάνος Δημόπουλος,
πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αχιλλέας
Κωνσταντακόπουλος, επιχειρηματίας.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Υπερπλεόνασμα

Χρυσή βίζα

Αναστολή λειτουργίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε η Σύγκλητος
του Πανεπιστημίου μετά την ολοκλήρωση
της αστυνομικής επιχείρηση που εξελίχθηκε
σε τρεις εσωτερικούς χώρους που τελούσαν
υπό κατάληψη.

Ο ρυθμός αύξησης των δημοσίων εσόδων περιορίστηκε τον Οκτώβριο με τις εισπράξεις από
ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, μετά τις μειώσεις φόρων το
περασμένο καλοκαίρι να αποτελούν βαρόμετρο
για το ύψος του υπερπλεονάσματος.

Αλλαγές σε ό,τι αφορά το ελάχιστο ποσό που
απαιτείται για την απόκτηση «χρυσής βίζας»
από αλλοδαπούς σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε μια προσπάθεια να επεκταθεί η
τόνωση της εγχώριας αγοράς ακινήτων σε
ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εισοδήματα ως 20.000 ευρώ
η νέα μεσαία τάξη!!!
Π

ρο κρίσης, όταν κάποιος αναφερόταν στη μεσαία τάξη,
«φωτογράφιζε» εισοδήματα
γύρω στις 30.000- 40.000 ευρώ. Πλέον, μετά από μια 10ετία συρρίκνωσης
μισθών- εισοδημάτων και εκτίναξης
της ανεργίας- μερικής απασχόλησης, η μεσαία τάξη κινείται πέριξ
των 20.000 ευρώ! Η θλιβερή αυτή
πραγματικότητα αναδεικνύεται από
τις αλλαγές που δρομολογούνται στη
φορολογική κλίμακα, καθώς όπως
μπορεί να διαπιστώσει κανείς δια γυμνού οφθαλμού, ωφελημένοι από την
εισαγωγή του χαμηλού συντελεστή
9% και τη διατήρηση του αφορολογήτου, είναι κυρίως όσοι κινούνται ως
16.000 ευρώ εισόδημα. Αντιθέτως, οι…
προνομιούχοι με εισόδημα άνω των
20.000 ευρώ θα έχουν περιορισμένες (λιγότερα από 20 ευρώ) μειώσεις
φόρου. Τι έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία, που τελικά οδήγησαν σε αυτές τις
πρώτες στοχευμένες παρεμβάσεις στη
φορολογική κλίμακα; Ότι εισόδημα
πάνω από 20.000 ευρώ δηλώνει μόλις
το 10% των φορολογούμενων!!!
«Εισοδήματα 10.000 με 20.000 ευρώ
συνθέτουν, πλέον, τη μεσαία τάξη»,
αναφέρουν στο economistas πηγές με
άμεση γνώση των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος, ρίχνοντας φως
στη νέα ελληνική πραγματικότητα.
Πλέον, το μέσο ατομικό εισόδημα βρίσκεται στις 7.500 ευρώ, ενώ το μέσο
οικογενειακό εισόδημα μόλις και μετά

βίας φτάνει στις 15.500 ευρώ, κάτι
που σημαίνει πρακτικά ότι οι αλλαγές
που δρομολογούνται στη φορολογική
κλίμακα στοχεύουν ακριβώς σε αυτήν
την εισοδηματική τάξη.
Ειδική κατηγορία αδικημένων είναι
σίγουρα οι περίπου 450.000 μισθωτοί
και συνταξιούχοι με 1 παιδί, καθώς η
προσαύξηση του δικού τους αφορολογήτου είναι πολύ μικρότερη από
1.000 ευρώ, που ισχύει για οικογένειες με 2 και περισσότερα παιδιά.
Συγκεκριμένα, το δικό τους αφορολόγητο περιορίζεται στις 9.000 ευρώ,
δηλαδή 364 ευρώ παραπάνω από το
βασικό αφορολόγητο, με αποτέλεσμα
για εισοδήματα από 20.000 ευρώ και

πάνω να μην προκύπτει ούτε μισό
σεντ μείωση φόρου! Αρμόδιες πηγές
παραδέχονται το πρόβλημα, ωστόσο
σημειώνουν ότι αν το αφορολόγητο
σε αυτές τις οικογένειες με 1 παιδί
αυξανόταν στις 9.600 ευρώ, τότε το
δημοσιονομικό κόστος θα ανέβαινε
άλλα 200 εκατ. ευρώ.
ΝΕΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
* Άγαμος: 8.636 ευρώ
* με 1 παιδί: 9.000 ευρώ
* με 2 παιδιά: 10.000 ευρώ
* Τρίτεκνοι: 11.000 ευρώ
* με 4 παιδιά: 12.000 ευρώ
* με 5 παιδιά: 13.000 ευρώ
* με 6 παιδιά: 14.000 ευρώ

*με 7 παιδιά: 15.000 ευρώ
* με 8 παιδιά: 16.000 ευρώ
* με 9 παιδιά: 17.000 ευρώ
* με 10 παιδιά: 18.000 ευρώ
Στο… μάτι χτυπάει και η ομάδα των
φορολογούμενων, με εισόδημα πάνω
από 50.000- 60.000 ευρώ, καθώς σε
μια στρέβλωση της νέας κλίμακας,
εκεί αρχίζουν να καταγράφονται
πολύ μεγαλύτερες μειώσεις φόρου.
Για παράδειγμα, φορολογούμενος με
εισόδημα 80.000 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 600 ευρώ. Που οφείλεται
αυτό; Στο γεγονός ότι μειώνεται κατά
1 μονάδα και ο ανώτατος συντελεστής
της κλίμακας, από το 45% στο 44%
(μειώνονται κατά 1 μονάδα και οι δύο
προηγούμενοι συντελεστές). Όπως
σημειώνουν οι ίδιες πηγές, πρόκειται
για ελάχιστους φορολογούμενους που
δηλώνουν τέτοια εισοδήματα και προτιμήθηκε να μειωθεί και γι’ αυτούς ο
συντελεστής, καθώς εάν διατηρούνταν
στα ίδια επίπεδα, θα ήταν οι μοναδικοί
που θα είχαν αύξηση φόρου.
Την ίδια στιγμή, ένα από τα κίνητρα
για την τόνωση της κτηματαγοράς
δέχεται πυρά από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Πρόκειται για την έκπτωση δαπανών αναβάθμισης κτιρίων, η
οποία αν και θα αφορά τελικά σε μείωση φόρου, το γεγονός ότι καλύπτει
μόνο τις υπηρεσίες και όχι τα υλικά,
εκτιμάται ότι θα έχει ελάχιστα οφέλη
για τους ιδιοκτήτες. Δεν είναι, όμως,
μόνο αυτό το πρόβλημα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
45 λουκέτα σε ιδιωτικές
κλινικές την τελευταία
δεκαετία

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Τις 45 έφτασαν οι ιδιωτικές κλινικές
σε όλη τη χώρα που αναγκάστηκαν
να διακόψουν τη λειτουργία τους από
το 2008 έως σήμερα, σε σύνολο 160
περίπου κλινικών που λειτουργούν στην
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των
ψυχιατρικών και των μαιευτικών, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΕΙΚ (Πανελλήνια
Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών). Ο αριθμός
των κλινικών που έκλεισαν αντιστοιχεί
σε περίπου τρεις χιλιάδες κλίνες.
Όπως αναφέρει επίσης η Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, η τελευταία εξ αυτών, σε
κεντρικό σημείο της Αθήνας, οδηγήθηκε
πρόσφατα σε λουκέτο λόγω έλλειψης
ρευστότητας, απόρροια των υψηλών
επιβαρύνσεων των clawback και rebate
(αναγκαστικές επιστροφές για να
καλυφθεί η διαφορά στις δαπάνες του
ΕΟΠΥΥ σε σχέση με τον κλειστό προϋπολογισμό και αναγκαστικές εκπτώσεις),
ενώ ακόμη δύο στην Κρήτη εξαγοράστηκαν από ξένα επενδυτικά κεφάλαια.
Η μια είναι η "CRETA INTERCLINIC
Α.Ε.", που τον προηγούμενο μήνα πέρασε στο Metropolitan Hospital, μέλος
της Hellenic Healthcare Group, που
ελέγχεται από τον διεθνή διαχειριστή
κεφαλαίων CVC Capital Partners.
Αίτημα για μείωση της φορολογίας
Κρίσιμα ζητήματα για την αγορά των
ιδιωτικών κλινικών παραμένει τόσο η
αύξηση του δημόσιου προϋπολογισμού
για νοσήλια, όσο και η μείωση του
ΦΠΑ. Ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ιδιωτικών Κλινικών έχει ζητήσει τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από
το 24% που είναι σήμερα στο 6%, όπως
ισχύει για τα φάρμακα. Είχε προηγηθεί
η άνοδος κατά δέκα μονάδες στο ΦΠΑ
των ιδιωτικών κλινικών το 2015, που για
τον κλάδο σήμανε ένα ισχυρό πλήγμα
για τη ρευστότητά του.
Όσον αφορά στα διαθέσιμα κονδύλια
του ΕΟΠΥΥ προς τις κλινικές, την
τελευταία εξαετία παραμένουν στα 235
εκατ. ευρώ, με τις υπερβάσεις σε σχέση
με το κλειστό κονδύλι να αγγίζουν σε
ετήσια βάση τα 150 εκατ. Πρόκειται
για χρήματα τα οποία παρακρατούνται
από τις επιχειρήσεις του κλάδου με το
μηχανισμό αυτόματων επιστροφών.
Όπως εξηγούν εκπρόσωποι της αγορά,
οι περικοπές λόγω του clawback είναι
τις τάξης του 40% με 45%, τη στιγμή
που οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ
εξακολουθούν να απευθύνονται στις
ιδιωτικές υπηρεσίες έναντι των δημόσιων νοσοκομείων. Η έλλειψη ρευστότητα μάλιστα είναι πιο εμφανής για τις
μικρές ιδιωτικές κλινικές του κέντρου,
λόγω και της υψηλής συγκέντρωσης,
αλλά και του ανταγωνισμού με τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια.
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Λουκέτο για μία εβδομάδα στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Α

ναστολή λειτουργίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρηση που
εξελίχθηκε σε τρεις εσωτερικούς χώρους που τελούσαν υπό κατάληψη.

Η Σύγκλητος αποφάσισε την
αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου από τη Δευτέρα
έως και την επόμενη Κυριακή
17 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της
ΓΑΔΑ, η οποία έδωσε βίντεο
στη δημοσιότητα, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοντάρια, κράνη, γάντια,
κουκούλες full face και ρούχα-υλικά αμφίεσης για κάλυψη
χαρακτηριστικών καθώς και
πυροσβεστήρες, διαρρηκτικά
εργαλεία, φυλλάδια αναρχικού
περιεχομένου και κομμάτια από
μάρμαρα και πέτρες που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνών της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε χώρους που τελούν
υπό κατάληψη και χρησιμοποιούνται ως «ορμητήρια» για
επεισόδια και επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων
και στους οποίους γίνονται προπαρασκευαστικές ενέργειες
καθώς και αποθήκευση ή παρασκευή αντικειμένων και
μηχανισμών που χρησχμοποιούνται στις επιθέσεις αυτές.
Οι χώροι σφραγίστηκαν και αποδόθηκαν στις Αρχές του
Οικονομικού Πανεπιστήμιου. Η ΕΛΑΣ σημειώνει πως
θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα τη νομοθεσία σε κάθε περίπτωση που επιχειρηθεί από οποιονδήποτε η ανακατάληψη
χώρων που αποδίδονται στους νόμιμους κατόχους τους,
μετά από καταλήψεις.
Την έντονη ανησυχία της για τα επεισόδια των τελευταίων ημερών σε χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου

E-mail: iho@otenet.gr

(ΟΠΑ), που μπορούν «να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια
των μελών της κοινότητάς του»,
είχε εκφράσει η Σύγκλητος του
Ιδρύματος, που συνεδρίασε την
Πέμπτη.
Όπως σημείωνε, στα επεισόδια
αυτά πρωταγωνιστούν άγνωστοι που εισέρχονται και εξέρχονται ανεξέλεγκτα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, είτε
για να χρησιμοποιήσουν τους
χώρους του ως ορμητήριο για
συγκρούσεις με αστυνομικές
δυνάμεις, είτε για να βεβηλώσουν το κτήριο, επιχειρώντας
να τρομοκρατήσουν τα μέλη

της κοινότητας.
Την κατάσταση ανομίας που επικρατεί στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο της Αθήνας περιγράφουν και φοιτητές,
καταγγέλλοντας ότι αντιεξουσιαστές έχουν κάνει στέκι
τους στο υπόγειο, όπου κατασκευάζουν και τις βόμβες
μολότοφ που πετούν κατά αστυνομικών.
«Τελειώνουμε με τις γιάφκες των μπαχαλάκηδων», σχολίασε για την επιχείρηση της αστυνομίας στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Τα πανεπιστήμια
αποδίδονται στους φυσικούς τους χρήστες», τονισε.
Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη επίσης την ΕΛΑΣ για την
επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις και 15 προσαγωγές.
«Αργά αλλά σταθερά αποκαθίσταται ο νόμος και η τάξη
στη χώρα», σημείωσε.

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν
5,3% τα αυτοκίνητα που
κυκλοφόρησαν πρώτη
φορά τον Οκτώβριο

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει ότι κατά το μήνα
Οκτώβριο του 2019 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 15.996 αυτοκίνητα (καινούργια ή
μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 15.187
που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του
έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3%.
Αύξηση 19,2% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού)
τoν Οκτώβριο του έτους 2018 σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Τα καινούργια
αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο
του 2019 ανέρχονται σε 7.925 έναντι 7.754 που
κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους
2018, παρουσιάζοντας αύξηση 2,2%.
Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού
άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Οκτώβριο του
2019, ανήλθε σε 3.525 έναντι 2.786 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας
αύξηση 26,5%. Αύξηση 18,3% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω
των 50 cc) τον Οκτώβριο του 2018 σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2019 ανέρχονται σε
3.239 έναντι 2.499 που κυκλοφόρησαν τον
αντίστοιχο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 29,6%.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2019
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 188.372
αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα
εξωτερικού) έναντι 167.931 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018,
παρουσιάζοντας αύξηση 12,2%.

Καλλιάνος: Από σήμερα το πιο δυνατό κύμα
κακοκαιρίας του φθινοπώρου

Δήμας: Εθνική ήττα το brain drain
Στοίχημα να γυρίσουν πίσω οι νέοι μας

Για το πιο δυνατό κύμα κακοκαιρίας του φετινού φθινοπώρου από σήμερα το
μεσημέρι έκανε λόγο ο μετεωρολόγος και βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Καλλιάνος.
Όπως εξήγησε ο καιρός με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, τις
χαλαζοπτώσεις και τους πολύ ισχυρούς νοτιάδες – κυρίως στο Ιόνιο Πέλαγος – θα
προκληθεί από το χαμηλό βαρομετρικό-τέρας που θα σχηματιστεί στην κεντρική
Μεσόγειο την Τρίτη και το οποίο θα στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του πάνω
από την Ιταλία.
«Τα υπολείμματα αυτού του χαμηλού θα επηρεάσουν και την περιοχή μας. Από
το μεσημέρι της Τρίτης ο καιρός θα ξεκινήσει να είναι άστατος από το Ιόνιο με
κύρια χαρακτηριστικά τις καταιγίδες και τους πολύ ισχρούς νοτιάδες έντασης
9-10 μποφόρ. Το βράδυ της Τρίτης τα φαινόμενα θα έχουν επεκταθεί και στα
υπόλοιπα ηπειρωτικά. Προς τις πρωινές ώρες της Τετάρτης η Αττική θα δέχεται
κατά κύματα σφοδρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες» είπε ο κ. Καλλιάνος.
Όπως διευκρίνισε «για αρκετές περιοχές της χώρας και κυρίως για τη Δυτική
Ελλάδα τα φαινόμενα θα έχουν και ένταση και διάρκεια».
Τα στοιχεία δείχνουν, δε, ότι «θα έχουμε και λασποβροχή λόγω της συγκέντρωσης
σκόνης».

Στις προοπτικές βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη στον τομέα
της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφέρθηκε ο Χρήστος Δήμας, υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. «Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα βελτίωσης
της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη στην καινοτομία. Κύρια επιδίωξή μας
είναι η έρευνα που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια
να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία», σημείωσε.
«Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στον τομέα της καινοτομίας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά μέχρι να φτάσουμε
σε αυτό το σημείο έχουμε μπροστά μας αρκετό δρόμο», πρόσθεσε.
Ο κ. Δήμας, επίσης, χαρακτήρισε «εθνική ήττα» το γεγονός ότι «τα τελευταία
χρόνια έχουν φύγει χιλιάδες νέοι από τη χώρα μας». «Η αντιστροφή του brain
drain είναι ένα από τα πολύ μεγάλα στοιχήματα, πέρα και πάνω από οποιαδήποτε κυβέρνηση», επεσήμανε.
Τέλος, αναφερόμενος στο δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού,
σχολίασε: «Το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, που είναι ήδη
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, είναι μια αυτονόητη πράξη, μία
νίκη της λογικής».

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

Εκτύπωση NEWS PRESS HOLD
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΜΠΑΡΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. Τυπογραφείο - Κορωπί
Ορφέως 13, 19400 Κορωπί Αττικής
ΤΗΛ.: 210-6620788
email: nphold@gmail.com
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ADVERT ATHENS
Την ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ίδρυσε το 1971 ο † Χρήστος Τζίνης

• 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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Μητσοτάκης:
Τελειώνουμε με τις γιάφκες
των μπαχαλάκηδων
Αργά αλλά σταθερά αποκαθίσταται ο νόμος και
η τάξη στη χώρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τελειώνουμε με τις γιάφκες των μπαχαλάκηδων
και τα πανεπιστήμια αποδίδονται στους φυσικούς χρήστες τους. Οι παρεμβάσεις γίνονται
όταν είμαστε απολύτως σίγουροι για την επιτυχία της κάθε επιχείρησης, τόνισε.
Όταν μιλάμε για ασφάλεια αντίστοιχες επιχειρήσεις λαμβάνουν χώρα σε όλη την επικράτεια,
ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι οι Έλληνες και
οι Ελληνίδες θα αισθανθούν και πάλι ασφαλείς. Αυτή η πολιτική δεν έχει ταξικό πρόσημο,
υπογράμμισε. Ασφάλεια ίσον ελευθερία και η
ασφάλεια αποκαθίσταται στη χώρα.
Για το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα, ο
πρωθυπουργός δήλωσε πως είμαστε υποχρεωμένοι στην πολιτική να διαχειριζόμαστε το
απρόοπτο. Η έξαρση του προσφυγικού είναι
κάτι απρόοπτο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
απαντάμε με έμφαση. Απαντάμε σε εθνικό
αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα μπαίνει
ο χειμώνας οι ροές θα μειωθούν. Έχουμε άλλη
πολιτική γιατί αλλάξαμε τον νόμο περί ασύλου.
Σχεδόν καμία αίτηση ασύλου δεν τελεσιδικούσε. Υπήρχε γενικά μία χαλαρότητα. Το θέμα
σφίγγει. Θα δημιουργηθούν κλειστά ελεγχόμενα προαναχωρησιακά κέντρα. Το που και το
πόσα λίγο υπομονή και θα ανακοινωθούν από
την κυβέρνηση.
Η Ευρώπη χρειάζεται μία ενιαία πολιτική ασύλου. Ο κ. Ζεεχόφερ είπε ότι μπορεί να μετακινούνται αιτούντες άσυλο σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες πριν ολοκληρωθεί η αίτηση ασύλου.
Ελπίζουμε ότι δεν θα είμαστε πια οι μόνοι εμείς
που θα επεξεργαζόμαστε αιτήσεις ασύλου επειδή βρισκόμαστε στα σύνορα. Και κάτι ακόμα τα
σύνορα θα φυλάσσονται.
Για την οικονομία, ο πρωθυπουργός τόνισε πως
θα έχουμε μείωση του ΕΝΦΙΑ και του χρόνου
αλλά και στοχευμένες αυξήσεις. Θα υπάρχει
υπερπλεόνασμα. Θα πάει στοχευμένα στους πιο
αδύναμους. Θέλουμε να εξετάσουμε όλες τις
πολιτικές μας και δεν είναι σκοπός μου να κάνω
ψηφοθηρική πολιτική. Θέλω αυτά που θα δώσω
να πιάσουν τόπο. Πάντα έχοντας εξασφαλίσει
τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών για το 2020.
Η κυβέρνηση αυτή έχει σχέδιο. Ανακουφίζει
τους πιο αδύναμους. Κινητοποιεί παραγωγικές
δυνάμεις και αντιμετωπίζει το πρόβλημα της
φοροδιαφυγής για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη
στρέβλωση της ελληνικής κοινωνίας.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης πως καταργούνται μέσα στην τετραετία εισφορά αλληλεγγύης και φόρος επιτηδεύματος.
Για το ασφαλιστικό και τον νόμο Κατρούγκαλου,
ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η απόφαση του ΣτΕ
μας δικαίωσε. Εμείς θα προσαρμοστούμε σε
αυτές τις αποφάσεις. Δεν είναι μία αναγκαστική προσαρμογή. Από τη στιγμή που υπήρξε
σύνδεση του εισοδήματος με τις εισφορές των
ελευθέρων επαγγελματιών αυτό το σύστημα
κατέρρευσε. Πάμε σε ένα νέο σύστημα που
στο σύνολο της φορολογικής και ασφαλιστικής
επιβάρυνσης όλοι θα είναι κερδισμένοι και
σημαντικά. Το συνολικό όφελος θα είναι σημαντικό. Πρέπει να αποκαταστήσουμε σημαντικά
την ασφαλιστική συνείδηση. Ένα απλό σύστημα
θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα για τον ΕΦΚΑ.
Δεν έχω αμφιβολία ότι από τη στιγμή που θα
γίνει αυτή η αποσύνδεση θα δούμε αύξηση των
δηλωθέντων εισοδημάτων.

Μικραίνει το... καλάθι
του υπερπλεονάσματος
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

16°C - 24°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15°C - 22°C

ΠΑΤΡΑ

12°C - 22°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

21°C - 27°C

ΛΑΡΙΣΑ

12°C - 20°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το αντικαρκινικό
αφροδισιακόπου
τονώνει
τον οργανισμό
και αδυνατίζει

Ο

ρυθμός αύξησης των δημοσίων εσόδων περιορίστηκε τον Οκτώβριο με τις
εισπράξεις από ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, μετά τις μειώσεις φόρων το περασμένο καλοκαίρι να αποτελούν βαρόμετρο για το ύψος του υπερπλεονάσματος.

Αρμόδια πηγή μεταφέρει εικόνα κάλυψης των στόχων
τον Οκτώβριο, αλλά χωρίς τις θεαματικές υπερβάσεις
των προηγούμενων μηνών, δείχνοντας προς την κατεύθυνση των εισπράξεων ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ οι οποίες είχαν
τροφοδοτήσει μεγάλο μέρος του πλεονάσματος των 3
δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτέμβρη.
Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για
το εννιάμηνο είχαν δείξει υπέρβαση των συνολικών
εσόδων κατά 1,939 δισ. ευρώ, με επιμέρους υπερβάσεις
644 εκατ. ευρώ στον ΦΠΑ και 76 εκατ. ευρώ στα έσοδα
από ΕΝΦΙΑ. Ένα μεγάλο μέρος της υπέρβασης εσόδων ΦΠΑ (κοντά στα 300 εκατ. ευρώ) συνδέεται με τις
ετεροχρονισμένες εισπράξεις ΦΠΑ από την επέκταση
της σύμβασης παραχώρησης του Ελ. Βενιζέλος ενώ ο
Σεπτέμβρης παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια εμφανίζει
αυξημένες εισπράξεις ΕΝΦΙΑ, καθώς πολλοί φορολογούμενοι είτε εξοφλούν εφάπαξ τις οφειλές τους είτε
τις «βάζουν» σε πιστωτικές κάρτες, με το δημόσιο να
εισπράττει και πάλι μονομιάς το συνολικό ποσό.
Η πλήρης εικόνα των εσόδων του Οκτώβρη θα αποτυπωθεί στις πρώτες ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού προς
το τέλος της εβδομάδας. Πηγή του υπουργείου όμως,
σπεύδει να περιορίσει τις προσδοκίες για το μέγεθος του
υπερπλεονάσματος, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν και από
τις εκτιμήσεις της Standard and Poor’s για πλεόνασμα
4,3% του ΑΕΠ φέτος.
Η επιβεβαίωση μιας τέτοιας πρόβλεψης θα οδηγούσε σε
υπερπλεόνασμα της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ, δίνοντας τη
δυνατότητα διανομής μερίσματος ακόμα και 1 δισ. ευρώ.
Στέλεχος με γνώση των εξελίξεων αναφέρει ότι τέτοιες
εκτιμήσεις είναι εκτός πραγματικότητας. Το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους επιμένει στην πρόβλεψη η
οποία έχει εγγραφεί στον προσχέδιο προϋπολογισμού

για πρωτογενές πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ, αν και η
Κομισιόν εμφανίζεται πιο αισιόδοξη βάζοντας τον πήχη
στο 3,8%. Τα μεγέθη αυτά υποδεικνύουν ένα εύρος
δημοσιονομικού χώρου μεταξύ 350 και 550 εκατ. ευρώ.
Πέρα από τον αστάθμητο παράγοντα της πορείας των
εσόδων, μικρές ανατροπές στους υπολογισμούς του πλεονάσματος έρχονται και από το μέτωπο της στατιστικής.
Τα νεότερα στοιχεία για το πρωτογενές αποτέλεσμα του
2018 (η δεύτερη κοινοποίηση του Οκτώβρη από την
ΕΛΣΤΑΤ) έβγαλαν μικρότερο πλεόνασμα κατά ένα
δέκατο, μέρος του οποίου οφείλεται στην καλύτερη
αποτύπωση προμηθειών προς τις τράπεζες. Η αλλαγή
αυτή έχει «carry over» φέτος, στερώντας σε όρους
πλεονάσματος ένα ποσό της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ,
σύμφωνα με πληροφορίες.
Το υπουργείο Οικονομικών θα κάνει τις επόμενες ημέρες
τους τελικούς λογαριασμούς για το πλεόνασμα καθώς οι
όποιες αποφάσεις διανομής μερίσματος θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2020, ο οποίος αναμένεται
να κατατεθεί στη Βουλή στις 20 Νοεμβρίου.
Από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο στον Σκάι προκύπτει ότι το κοινωνικό
μέρισμα φέτος θα δοθεί «στοχευμένα και με έμφαση
στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας» ενώ είναι γνωστές οι προτάσεις για ενίσχυση των δικαιούχων του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Παράλληλα, αναμένεται ένα μέρος του υπερπλεονάσματος να δοθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του
δημοσίου προς τη ΔΕΗ για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.
Ο σχετικός λογαριασμός των 200 εκατ. ευρώ, εάν δεν
καλυπτόταν από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα έπαιρνε
τη μορφή επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς ρεύματος
των καταναλωτών.

Παραδοσιακά το σαφράν, ο γνωστός μας κρόκος, χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς – θεωρείται τονωτικό, καταπραϋντικό
καθώς και αφροδισιακό.
Αντικαρκινική δράση. Ολοένα
και περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
τα μπαχαρικά έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες. Ειδικότερα στο
κύμινο, το γαρίφαλο, το μπαχάρι, του σπόρους του σιναπιού
(απ’ όπου γίνεται η μουστάρδα) και στον κρόκο (σαφράν)
αποδίδονται σημαντικές αντιμικροβιακές και αντικαρκινικές
ιδιότητες. Αν και χρειάζονται
περισσότερες έρευνες για να
τεκμηριωθούν αυτές οι ιδιότητες των μπαχαρικών εντούτοις
θεωρείται πλέον γεγονός ότι
ορισμένες ουσίες των μπαχαρικών, όπως η κουρκουμίνη του
κρόκου έχουν την ικανότητα να
αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.
Βελτιώνει τη διάθεση. Το πλούσιο σε βιταμίνες σαφράναποκαλείται και φυτό της χαράς.
Παραδοσιακά χρησιμοποιείται
για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, επειδή θεωρείται ότι
επενεργεί θετικά στο νευρικό
σύστημα. Μάλιστα το απόσταγμα σαφράν έχει μελετηθεί ως
προς την αντικαταθλιπτική του
δράση στην αντιμετώπιση της
ήπιας και μέτριας κατάθλιψης
και τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών ήταν ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά.
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Μεταναστευτικό –
τραπεζική ένωση
στο μενού του δείπνου
Μέρκελ – Κόντε
Την ιταλική πρωτεύουσα επισκέπτεται
σήμερα το απόγευμα η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ,
προκειμένου να έχει δείπνο εργασίας
με τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε
Κόντε. Το μενού των συζητήσεων ίσως
εκταθεί σε όλα τα μείζονα θέματα που
ενδιαφέρουν την Ευρώπη, ωστόσο θα
εστιαστεί σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες σε δυο από αυτά: Στη διαχείριση των προσφυγικών ροών και στην
τύχη της πρότασης που έκανε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ
Σολτς για προώθηση της τραπεζικής
ένωσης της Ευρώπης. Νωρίτερα αυτή
τη χρονιά η Ιταλία είχε υποβάλλει ένα
δικό της σχέδιο διαχείρισης των προσφυγικών ροών, που είχε παρουσιάσει
τον Ιούλιο ο υπουργός Εξωτερικών της
προηγούμενης (πάλι υπό τον Κόντε,
αλλά με τη συμμετοχή τότε του Ματέο
Σαλβίνι) ιταλικής κυβέρνησης, Έντσο
Μοαβέρο Μιλανέζι. «Χρειαζόμαστε
έναν δομημένο, σταθερό μηχανισμό»,
είχε πει τότε ο Μιλανέζι σε συνέντευξή
του στην εφημερίδα Corriere della
Sera. «Οι μετανάστες προσπαθούν
να πάνε στην Ευρώπη, όχι ειδικά στην
Ιταλία, τη Μάλτα ή την Ελλάδα». Ο Μιλανέζι δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ μιας
νέας ευρωπαϊκής ναυτικής προσπάθειας για τον έλεγχο της μετανάστευσης
μόνο εάν όλοι όσοι διασώζονται στη
θάλασσα δεν μεταφέρονται όλοι στην
Ιταλία. Πρόσθεσε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να διοργανώσει απευθείας πτήσεις
από τις χώρες καταγωγής των μεταναστών που έχουν δικαίωμα ασύλου προς
την Ευρώπη. Ο Ιταλός τότε αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέο Σαλβίνι είχε
πολλές φορές επικρίνει την Ευρωπαϊκή
Ένωση επειδή δεν κατάφερε να βρει
έναν τρόπο να ελέγξει τη ροή των μεταναστών που πλημμύρισαν την Ιταλία
από τη Βόρεια Αφρική. Περισσότεροι
από τους μισούς μετανάστες που
εισήλθαν στην Ευρώπη τα τελευταία
τρία χρόνια έχουν φθάσει στην Ιταλία.
Μετά την αλλαγή κυβέρνησης στην
Ιταλία και την απομάκρυνση του
ακραίου Σαλβίνι, η νέα κυβέρνηση στη
Ρώμη προσπάθησε να συνεννοηθεί
με ορισμένους από τους εταίρους
της και να άρουν το αδιέξοδο στην
μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι
υπουργοί Εσωτερικών της Γερμανίας,
της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Μάλτας συμφώνησαν μια κοινή πρόταση
για τη μετεγκατάσταση των ανθρώπων
που διασώζονται στη θάλασσα και
τον τερματισμό της καταστροφής των
σκαφών διάσωσης στη Μεσόγειο, ενώ
οι διάφορες χώρες φιλονικούν για το
ποιος πρέπει να βοηθήσει.
Οι προτάσεις υπογράφηκαν σε ειδική
συνάντηση στην παράκτια πόλη
Μπίργκου στη Μάλτα λίγο μετά την
ανάληψη της ευθύνης διακυβέρνησης
από τη νέα κυβέρνηση συνασπισμού
της Ιταλίας που συμφώνησε να ανοίξει
ένα από τα λιμάνια της σε ένα δεύτερο
πλοίο μιας ΜΚΟ με 182 άτομα.

Xάος στη Βολιβία:

Παραίτηση Μοράλες
με καταγγελίες για πραξικόπημα

Δ

εν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του Έβο Μοράλες, διαβεβαίωσε το βράδυ της
Κυριακής [τοπική ώρα, τα ξημερώματα της Δευτέρας ώρα Ελλάδας] ο επικεφαλής
της αστυνομίας της χώρας της Λατινικής Αμερικής, μερικές ώρες μετά την παραίτηση του σοσιαλιστή προέδρου.

Ο Λουίς Φερνάντο Καμάτσο, ηγέτης της αντιπολίτευσης,
ανέφερε νωρίτερα πως έχει «επιβεβαιωθεί» η έκδοση
εντάλματος σύλληψης, ενώ ο Μοράλες κατήγγειλε το
«παράνομο» ένταλμα αυτό και ότι «βίαιες ομάδες»
επιτέθηκαν στο σπίτι του.
Η δεύτερη αντιπρόεδρος της Γερουσίας της Βολιβίας
Τζανίνε Άνιες ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει ρόλο υπηρεσιακής προέδρου, αφού ο πρόεδρος της χώρας Έβο
Μοράλες, ο αντιπρόεδρός του Άλβαρο Γκαρσία Λινέρα, η
πρόεδρος της Γερουσίας Αντριάνα Σαλβατιέρα Αριάσα, ο
πρώτος αντιπρόεδρος της Γερουσίας και ο πρόεδρος της
Βουλής παραιτήθηκαν. Η Άνιες, πολιτικός που ανήκει σε
παράταξη της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης, δικηγόρος,
έκανε την ανακοίνωση μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης
της εφημερίδας Página 7.
«Θα πάω στη Λα Πας τη Δευτέρα [σ.σ. σήμερα] για
να αναλάβω την εξουσία με ομαλό τρόπο και να προκηρύξω νέες εκλογές», δήλωσε αργότερα η Άνιες στο
τηλεοπτικό δίκτυο Unitel.
Ταραχές ξέσπασαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τόσο στη Λα Πας όσο και στην Ελ Άλτο, κοντά
στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, μετά την παραίτηση
του Έβο Μοράλες από την προεδρία της χώρας της
Λατινικής Αμερικής.
Λεωφορεία πυρπολήθηκαν, ενώ κατοικίες προσωπικοτήτων υπέστησαν εμπρησμούς ή λεηλατήθηκαν,
μετέδωσαν βολιβιανά ΜΜΕ.
Στη Λα Πας, δεκάδες διαδηλωτές «μπήκαν στις εγκαταστάσεις μας κι άρχισαν να καίνε λεωφορεία», ανέφερε
μέσω Twitter ο δημοτικός φορέας των συγκοινωνιών
στη Λα Πας.
Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν στιγμιότυπα στα οποία

εικονίζονται τουλάχιστον δεκαπέντε λεωφορεία στις
φλόγες σε αμαξοστάσιο λεωφορείων.
Ο Γουάλντο Αλμπαρασίν, επικεφαλής μιας οργάνωσης
πολιτών η οποία απαιτούσε ήδη από την ημέρα των
εκλογών την παραίτηση του Έβο Μοράλες, δήλωσε
ότι το σπίτι του πυρπολήθηκε και καταστράφηκε από
«όχλο» αποτελούμενο από μέλη του Κινήματος προς
τον Σοσιαλισμό (MAS) του αυτόχθονα σοσιαλιστή ηγέτη.
Ο Αλμπαρασίν, πρύτανης πανεπιστημίου της Λα Πας,
μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του στο Twitter βίντεο
με το σπίτι του στις φλόγες.
Μια παρουσιάστρια του τηλεοπτικού δικτύου Televisión
Universitaria, η Κασιμίρα Λέμα, ανέφερε επίσης ότι το
σπίτι της πυρπολήθηκε.
Η κατοικία του πρώην υπουργού Χουάν Ραμόν Κιντάνα
λεηλατήθηκε από αγνώστους, οι οποίοι έκλεψαν όλα
του τα έγγραφα, όπως κατήγγειλε ο ίδιος σε τηλεοπτικό
δίκτυο.
Εξάλλου, αρκετές δεκάδες άνθρωποι προκάλεσαν τρόμο
σε κατοίκους της πλούσιας συνοικίας Ατσουμάνι, στο
νότιο τμήμα της Λα Πας.
Σε αυτή τη συνοικία βρίσκεται η έδρα μιας εφημερίδας
που επέκρινε καθημερινά τον Μοράλες, της Página 7.
Στον ιστότοπο της εφημερίδας, αναρτήθηκε κείμενο
που ανέφερε ότι «μπροστά στο κύμα του τρόμου που
αποχαλινώθηκε στην πόλη της Λα Πας, η εφημερίδα (...)
αναστέλλει τη δραστηριότητά της για λόγους ασφαλείας».
Επίσης στη Λα Πας, το κτίριο της πρεσβείας της Βενεζουέλας στη Λα Πας καταλήφθηκε από κουκουλοφόρους
διαδηλωτές μετά την παραίτηση από την προεδρία
του Μοράλες, πιστού συμμάχου της κυβέρνησης του
προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Iωάννινα: Το πρώτο νοσοκομειακό κέντρο
αποτοξίνωσης από αλκοόλ και ναρκωτικά
Η 1η Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης, «Detox», σε δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο, το «Πολυδύναμο Κέντρο
Αντιμετώπισης αλκοολικών και κρίσης των χρηστών ναρκωτικών» του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ξεκίνησε την λειτουργία της από τις αρχές του μήνα. Πρόκειται, για το πρώτο Πολυδύναμο Κέντρο
που λειτουργεί σε νοσοκομείο και αποτελεί αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής του νοσοκομείου κ. Ευάγγελος Καρβούνης, λειτουργεί «με την πρωτοποριακή σύμπραξη του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ", ο ψυχιατρικός τομέας του οποίου έχει
και την επιστημονική ευθύνη του κέντρου, του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ». Μάλιστα επισημαίνει πως η μοναδική
αυτή συνεργασία σε πανελλήνιο επίπεδο μεταξύ ΕΣΥ-ΚΕΘΕΑ-ΟΚΑΝΑ, αποτυπώνεται σε κοινά υπογεγραμμένο
Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Κέντρο αναμένεται να εξυπηρετήσει ωφελούμενους όχι μόνο από την περιφέρεια της
Ηπείρου, αλλά από ολόκληρη την Ελλάδα. Βασικοί στόχοι του Πολυδύναμου Κέντρου, είναι η αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων του συνδρόμου στέρησης σε χρήστες οπιοειδών και αλκοόλ, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κινητοποίηση, η προετοιμασία και η παραπομπή σε κατάλληλο πρόγραμμα απεξάρτησης.
Η συγκεκριμένη δομή, περιέχει μονάδα κλειστής αποτοξίνωσης μέσω 2 ξεχωριστών τομέων, που αφορούν την
νοσηλεία αλκοολικών, καθώς και χρηστών ναρκωτικών, στόχος των οποίων είναι η αντιμετώπιση του στερητικού
συνδρόμου και άλλων παθολογικών καταστάσεων. Ειδικότερα, στη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης, αναπτύσσονται πλήθος θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις «νόμιμες» εξαρτήσεις, παρέχοντας
έναν ολοκληρωμένο θεραπευτικό κύκλο τουλάχιστον σε 200 ωφελούμενους, πιθανόν άπορους και οικονομικά
αδύναμους πολίτες, που βρίσκονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης.
Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών των προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, είναι άτομα που
κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή παρουσιάζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές, άτομα του στενού
τους περιβάλλοντος, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που ενδέχεται να αναπτύξουν αντικοινωνικού τύπου συμπεριφορές
όπως χρήση ουσιών, παραβατικότητα και το σύνολο του πληθυσμού για τα προγράμματα υπηρεσιών πρόληψης.
Το Κέντρο, στοχεύει στην εξυπηρέτηση του γενικού πληθυσμού από όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς αποτελεί
μοναδικό Κέντρο Detox, μαζί με το αντίστοιχο πρόγραμμα ΙΑΝΟΣ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
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Bank of China – ICBC:
Απόβαση κινεζικών
τραπεζικών γιγάντων
στην Ελλάδα
Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και κινητήριο
μοχλό για την υλοποίηση σημαντικών κινεζικών επενδύσεων στη χώρα μας αποτελεί η
απόφαση δύο τραπεζικών γιγάντων από τη
Χώρα του Κόκκινου Δράκου να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, όπως επισημαίνουν
στο «business stories» υψηλόβαθμες τραπεζικές και κυβερνητικές πηγές.
Την Bank of China, την τέταρτη μεγαλύτερη
τράπεζα και την όγδοη μεγαλύτερη δημόσια
επιχείρηση του κόσμου, με υπό διαχείριση
κεφάλαια 3,24 τρισ. δολαρίων, η οποία αποκτά
υποκατάστημα στις αρχές της λεωφόρου
Μεσογείων, στον Πύργο Αθηνών.
Την Industrial and Commercial Bank
of China (ICBC), που είναι η μεγαλύτερη
τράπεζα και η μεγαλύτερη δημόσια επιχείρηση διεθνώς και θα λειτουργήσει γραφείο
αντιπροσωπείας στη χώρα μας. Δραστηριοποιείται σε 42 χώρες, διαθέτει υπό διαχείριση κεφάλαια 4 τρισ. δολαρίων και σχεδόν
500.000 εργαζομένους.
Οι δύο χρηματοπιστωτικοί κολοσσοί έλαβαν
την απαιτούμενη άδεια από την Τράπεζα της
Ελλάδος, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη Δευτέρα, σχεδόν ταυτόχρονα με τις
συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη με τους επικεφαλής τους στη
Σανγκάη και λίγο πριν από την τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ
στην Αθήνα, η οποία ξεκινά σήμερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «b.s.», τόσο η
Bank of China όσο και η ICBC έχουν δηλώσει
την πρόθεσή τους να στηρίξουν την υλοποίηση κινεζικών επενδύσεων με έμφαση στους
τομείς της ενέργειας -ιδίως των ανανεώσιμων
πηγών-, των υποδομών, των logistics, της
ναυτιλίας, του τουρισμού και των ακινήτων.
Επιπλέον, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για
τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων μέσω
του σχεδίου «Ηρακλής». Κεντρική απόφαση
του Πεκίνου είναι να χρηματοδοτήσει έργα
υποδομής, όπως αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικά δίκτυα και εργοστάσια ηλεκτρικής
ενέργειας, ώστε να δημιουργηθεί ο Νέος
Δρόμος του Μεταξιού.
«Η δραστηριοποίηση των δύο μεγάλων κινεζικών τραπεζών στην Ελλάδα είναι πολύ
σημαντική εξέλιξη. Οι Κινέζοι επιχειρηματίες
για να επενδύσουν επιζητούν την ασφάλεια
που τους παρέχουν οι δικές τους τράπεζες,
που τους γνωρίζουν, ξέρουν την κουλτούρα,
τη νοοτροπία, τη γλώσσα τους. Χωρίς κινεζικές τράπεζες στην Ελλάδα δεν επρόκειτο
να έρθουν επενδύσεις», επισημαίνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ελληνοκινεζικής
Οικονομικής Συνεργασίας Φώτης Προβατάς.
Οι δύο τραπεζικοί κολοσσοί φλέρταραν έντονα με την ιδέα παρουσίας τους στην Ελλάδα
από το 2017. Μάλιστα, οι τραπεζικές εποπτικές αρχές τους είχαν έρθει σε επαφή με την
Τράπεζα της Ελλάδος και την τότε κυβέρνηση προκειμένου να διερευνήσουν το τοπίο.
Επί μία διετία όμως το εγχείρημα έμενε στα
χαρτιά, καθώς η κινεζική πλευρά εισέπραττε
αντιφατικά μηνύματα ως προς το ενδιαφέρον
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το κλίμα στις σχέσεις των δύο πλευρών άλλαξε μόλις πριν από
λίγους μήνες. Καταλύτης για την επιτάχυνση
των εξελίξεων ήταν η δραστική βελτίωση του
οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος
μετά τις εκλογές του Ιουλίου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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3 προσλήψεις στο
Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας
- Νέας Χαλκηδόνας
Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας ανακοίνωσε την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριών (3) ατόμων για την
υλοποίηση της Δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Περίοδος
2019-2020, στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας
- Νέας Χαλκηδόνας (ΚΕΔΝΦΝΧ),
που εδρεύει στην Νέα Χαλκηδόνα
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας του νομού
Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων. 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
1 ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας
τους οφείλουν να προσκομίσουν
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την παρούσα ανακοίνωση
και το Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης
12.02.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος,
εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση
του ν. 1599/1986 που αναφέρεται
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,
στοιχείο 2. του Παραρτήματος
αυτού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
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: Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας
Χαλκιδόνας, Αγ .Αναργύρων 11, ΤΚ
14343 Νέα Χαλκηδόνα, υπόψη κας
Κατσούλη Ευσταθίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-2526255 & 2102514446).
Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει
μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή
ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία
ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.

16 προσλήψεις ΥΕ εργατών
στο Δήμο Χανίων

Ο

Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Τεχνικής
Υπηρεσίας, μετά την κήρυξη του Δήμου Χανίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών συνολικά 16 ατόμων, ως ακολούθως:
YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων 16 4 μήνες Το παραπάνω προσωπικό θα πρέπει να έχει την ικανότητα να
χρησιμοποιεί εργαλεία χειρός και μικρά μηχανήματα. Για
τις ανωτέρων εργασίες, θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός
(αυτοκίνητα, μηχανήματα εργαλεία, αναλώσιμα) των
τεχνικών συνεργείων του Δήμου Χανίων. Η επίβλεψη
των εργασιών θα γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό
της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την
αίτησή τους, πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω
δικαιολογητικά: • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της
αστυνομικής ταυτότητας. • Επίσημα έγγραφα, στα οποία
αναγράφεται ο ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜ ΙΚΑ. • Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :
α) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές

υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί. β) δεν έχουν
κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 γ) εάν έχουν
απασχοληθεί το δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της λήξης της σύμβασης, με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή
άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του
δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 11/11/2019 έως και
13/11/2019 είτε α) ταχυδρομικώς είτε β) αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8:30 έως
14:30 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213
41674- 675). Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο
Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

3 προσλήψεις στον ΥΗΣ Λάδωνα της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ που εδρεύει στον Νομό ΑΡΚΑΔΙΑΣ και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.
2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ ή ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ…Α.Ε. ) με σήμανση έκδοσης 15.02.2019
για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ ή της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ…Α.Ε. δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.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: ΔΕΗ/ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ, Τ.Κ. 22008, ΤΡΟΠΑΙΑ - Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ,
υπόψη κυρίας ΜΑΝΤΑ Ευαγγελίας τηλ: 27970 - 22905, 22203.

5
10 προσλήψεις
στο Δήμο Μυκόνου
07/11/2019 A+ A- Αποστολή Εκτύπωση Ο Δήμος
Μυκόνου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μυκόνου που
εδρεύει στη νήσο Μύκονο του Νομού Κυκλάδων,
και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα : 1 ΠΕ
ΝΟΜΙΚΩΝ 1 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
6 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παραλία Μυκόνου, απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κου Ε. Καντεράκη ή
Μ. Μπουγιούρη (τηλ. επικοινωνίας: 22893-60124,
60118). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει
μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά), ήτοι από 08/11/2019 έως 17/11/2019.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

6 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ
περιοχής Άρτας
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης
Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου (ΔΠΠ-Η)
για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή της Άρτας, που
εδρεύει στην Άρτα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων. 2 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου 4 ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων Οι υποψήφιοι για την
απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα
τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και
το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης
12.02.2019 δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 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: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
ΑΡΤΑΣ, Τ.Κ 47100 ΑΡΤΑ, υπόψιν κ. ΜΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ή κ. ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ (τηλ.
επικοινωνίας: 26810- 23001, 26810-27390/εσωτ. 207
και 212). Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
αρχίζει από 09/11/19 έως και 18/11/19.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Θέση Χημικού
Μηχανικού
ή Μηχανικού
Περιβάλλοντος
στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου
WAYSTUP! : VALUE CHAINS FOR DISRUPTIVE
TRANSFORMATION OF URBAN BIOWASTE
INTO BIOBASED PRODUCTS IN THE CITY
CONTEXT με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2256,
στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON
2020 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για
την παροχή έργου σύμφωνα με τους όρους που
αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου
προσωπικού ορίζεται το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Θέση:Ένα άτομο Κωδικός Θέσης:
WAYSTUP! 1 Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός
Περιβάλλοντος Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει
να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων
χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας
και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ: • Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
ή Μηχανικού Περιβάλλοντος • Μεταπτυχιακό
τίτλο στο τομέα της περιβαλλοντικών τεχνολογιών • Διδακτορικό τίτλο στον τομέα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων • Άδεια Ασκήσεως
Επαγγέλματος Μηχανικού ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Εμπειρία στη τεχνική υλοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε ίδιο ή συναφές
αντικείμενο της πρόσκλησης (βλέπε Αντικείμενο
στο Παράρτημα Ι) 2. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα
(peer reviewed) διεθνή περιοδικά στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και Παρουσιάσεις
σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σε ίδιο ή
συναφές αντικείμενο της πρόσκλησης (βλέπε
Αντικείμενο στο Παράρτημα Ι) 3. Πιστοποιημένη
γνώση της Αγγλικής γλώσσας Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή
το αργότερο μέχρι 21-11-2019. Η υποβολή των
προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα
πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό
φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν
ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την
21/11/2019 στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Στο Φάκελο θα πρέπει
οπωσδήποτε να αναγράφεται: 1. Η ένδειξη για το
Έργο: Value chains for disruptive transformation
of urban biowaste into biobased products in
the city context, με Επιστημονικό Υπεύθυνο
την Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου 2. Ο αριθμός
πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 63469/07-11-2019 και ο κωδικός της
θέσης. 3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και
ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Για περισσότερες
πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρία Λοϊζίδου τηλ. +30- 2107723106, ώρες 16:00 - 18:00 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση mloiz@chemeng.ntua.gr.

Θέση Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών στον ΕΛΚΕ
του ΕΜΠ

Σ

το πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης
Υψηλών Επιδόσεων με κωδικό ΟΠΣ 2076 MIS
5032819 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1295, η οποία
έχει ενταχθεί στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451
με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο
προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις
μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των
σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης Ως τόπος
απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η
έδρα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Τ.Κ. 15780, Αθήνα. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Θέση: Ένα άτομο
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διδάκτορας με γνώση στο
επιστημονικό πεδίο της υλοποίησης, του σχεδιασμού
και της βελτιστοποίησης πληροφοριακών συστημάτων,
του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, των αλγόριθμων βελτιστοποίησης κατανεμημένων συστημάτων
και των συστημάτων διάχυτης νοημοσύνης. Κωδικός
Θέσης: HP-OCP8 Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να
είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών
εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν
την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα
προσόντα : • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Διδάκτορας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟ-

ΝΤΑ Εργασιακή εμπειρία στο επιστημονικό πεδίο της
υλοποίησης, του σχεδιασμού και της βελτιστοποίησης
πληροφοριακών συστημάτων, του αντικειμενοστρεφούς
προγραμματισμού, των αλγόριθμων βελτιστοποίησης
κατανεμημένων συστημάτων και των συστημάτων
διάχυτης νοημοσύνης. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
• Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια •
Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε
(15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 2111-2019. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η υποβολή των
αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει
να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως,
είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με
συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι
και την 21/11/2019 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να
αναγράφεται:
1. Η ένδειξη για το Έργο: Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων (HP OCP), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ν. Λαγαρό 2.
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος: 63552/07-11-2019 και ο κωδικός της
θέσης. 3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα
τηλέφωνο επικοινωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν
να απευθύνονται στην κα Μπόνη Ελεάνα, τηλ. +30-2107721656, ώρες 10:00 - 12:00 ή/και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση eboni@central.ntua.gr.
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Πρόσληψη ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ
Λαμίας του ΟΑΕΔ
για υλοποίηση 2
προγραμμάτων
διάσωσης
Ο ΟΑΕΔ προκηρύσσει την πρόσληψη
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ
Λαμίας, για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης 24 εθελοντών της
Λέσχης Εφέδρων Καταδρομέων Ειδικών
Δυνάμεων Στερεάς Ελλάδας, με τίτλους:
1. Διάσωση σε Ορμητικά Νερά (διάρκειας 50 ωρών, 12 άτομα), 2. Διάσωση από
βράχο, Βασικές αρχές βουνού και ορειβασίας (διάρκειας 50 ωρών, 12 άτομα) Ο
Οργανισμός προκειμένου να καλύψει
τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό
προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.
2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του
Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται
και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τετάρτη
06-11-2019 έως και την Τρίτη 12-11-2019,
MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:00 π.μ. έως
13:00 μ.μ., όπως προβλέπονται από την
με αριθμ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.
Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού
Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στο ΚΕΚ Λαμίας, (Στυλίδας 93, Μεγάλη
Βρύση, 35100, Λαμία τηλ 22310-51074),
για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης
και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια
του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες
των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι
Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους
και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες,
τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται
στο ΚΕΚ Λαμίας του ΟΑΕΔ και στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www. oaed. gr Οι
εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι
ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης, ειδικοτήτων συναφών με
τις θεματικές ενότητες του προγράμματος,
με πιστοποίηση Διεθνούς ή Ευρωπαϊκού
Οργανισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιλογή των εκπαιδευτών είναι
η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
δύο ετών. Ελλείψει αυτών : - Εκπαιδευτές ορειβασίας και αναρρίχησης οδηγού
Ελληνικών βουνών, με πιστοποίηση Διεθνούς ή Ευρωπαϊκού Οργανισμού. 1.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Λαμίας, (Στυλίδας
93, Μεγάλη Βρύση, 35100, Λαμία τηλ
22310-51074), Τετάρτη 06-11-2019 έως και
την Τρίτη 12-11-2019, MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά. Κανένα
απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
της αίτησης. 2. Κατά την παραλαβή, τα
δικαιολογητικά που αναγράφονται στην
αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και
υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα
προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο
συνολικός αριθμός συνημμένων (σε φύλλα) πλην του φύλλου της αίτησης. 3. Οι
παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την
πληρότητα των δικαιολογητικών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν παραγγελίας της Βασιλικής Δαλιάνη του Αθανασίου και της Πασχαλίνας, κατοίκου Καλλιθέας, οδός Φιλικής
εταιρείας 1, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, η από 24/10/2019
εξώδικη πρόσκληση για συναινετική λύση συμφώνου συμβίωσης, προς τον
πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Δωδώνης 85 και ήδη αγνώστου διαμονής,
Aurel (Αουρέλ) Kollcaku (Κολκάκου)
της Ibrahim (Ιμπραχίμ) Kollcaku (Κολκάκου) και της Sabire (Σαμπίρε) Kollcaku
(Κολκάκου), με Αριθμό ΒΑ 3825764 αλβανικού διαβατηρίου, στερούμενος ΑΦΜ
και με θεώρηση εισόδου Fvzoni (Φζόνι),
Βόρειας Μακεδονίας στις 21/09/2019,
με το οποίο η εξωδίκως δηλούσα προσκαλεί τον τελευταίο όπως από κοινού
προσέλθουν σε συμβολαιογράφο, προκειμένου να υπογράψουν κοινή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του υπ'
αριθμόν 14530/10-10-2019 μεταξύ τους
συναφθέντος συμφώνου συμβίωσης και
επιπλέον τον ενημερώνει ότι εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού και εκ συμφώνου
λύση του ανωτέρω Συμφώνου Συμβίωσης αφού παρέλθουν τρεις (3) μήνες από
την επίδοση της εξώδικης πρόσκλησης,
τότε, μονομερώς θα υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωση λύσης
του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης.
Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθ.
2588Β'/08.11.2019 έκθεση επίδοσης
της δικαστικής επιμελήτριας Ουρανίας
Μπαϊράμη του Θεοδώρου.
Αθήνα, 11/11/2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την 6676Β'/6-11-2019 έκθεσιν επιδόσεως εμού της Δικαστικής Επιμελήτριας
της περιφερείας του Εφετείου Ναυπλίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης
Ιωάννας Νικ. Βύσσια, κατοίκου Σπάρτης Λυκούργου 121, κατόπιν εγγράφου
παραγγελίας της Δικηγόρου Σπάρτης κ.
Ανάργυρου Φαρλέκα κατοίκου Σκάλας
Λακωνίας, πληρεξουσίου του Στυλιαρά
Νικολάου του Τριαντάφυλλου κατοίκου
δ.κ. Σκάλας του Δήμου Λακωνίας επιδόθηκε νομίμως εις τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Σπάρτης, δια την αγνώστου
διαμονής Stebelska (Στεμπέλσκα) Olena
(Ολένα) του Βασίλι και της Ευγενίας υπηκόου Ρωσίας κατοίκου δ.κ Σκάλας του
Δήμου Ευρώτα και ήδη αγνώστου διαμονής αντίγραφο του πινακίου εγγραφής
πολιτικών υποθέσεων του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Σπαρτης συνεδρίασης 2510-2019 δι ης ορίζεται χρόνος προς συζητησιν της ορισθείσας αγωγής διαζυγίου
(διετούς διαστάσεως) του άνω ενάγοντος
την 8ην Μαΐου 2020 μετά της συγκοινοποιουμένης αγωγής που είχε οριστεί η
συζήτησής της για την άνω συνεδρίαση
μετά της παραπόδας αυτού και την από
5-11-2019 παραγγελία προς επίδοσιν.
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΙΩΑΝΝΑ ΒΥΣΣΙΑ
Κάτοικος Σπάρτης Λυκούργου 121
Τηλ. 27310 25433
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
11/10/2019 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 στις 11/11/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους: 1)
Ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία
«OMNIBLUE SHIPPING INC», πρώην
εδρεύουσα στον Πειραιά Αττικής (οδός
Σκουζέ αρ.12), νομίμως εκπροσωπούμενης, και ήδη αγνώστου διαμονής, με
την υπ’αριθ. 1463 Γ΄/2019 έκθεση μου
επίδοσης και, 2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΜΟΥΛΑ,
πρώην κάτοικο Παλαιού Φαλήρου (οδός
Ανθέων αρ.16) και ήδη αγνώστου διαμονής, με την υπ’αριθ. 1464 Γ΄/2019 έκθεση
μου επίδοσης, πιστά επικυρωμένα αντίγραφα της με αριθμό 1413/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την
επισυναπτόμενη υπ’αριθ. 2735/2019
διορθωτική Απόφαση του Ειρηνοδικείου
Αθηνών, και το διατακτικό της υπ’αριθ.
1413/2019 απόφασης έχει ως εξής: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των εναγομένων. ΟΡΙΖΕΙ
το παράβολο για την άσκηση ανακοπής
ερημοδικίας στο ποσό των (100) ευρώ.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
τους εναγομένους ως υπόχρεους να
καταβάλουν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το χρηματικό
ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων
έντεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών
(3.211,68), νομιμοτόκως, από την πάροδο ενός μηνός από την επομένη της
εκδόσεως ενός εκάστου τιμολογίου. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εναγομένων τα
δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία
ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα

(250) ευρώ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε
και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη
δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο
του, στις 13/05/2019, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι ούτε οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι τους. Το διατακτικό της υπ’αριθ. 2735/2019 απόφασης, Διορθώνει
αυτεπάγγελτα την υπ’αριθ. 1413/2019
Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών,
όπου εκ προφανούς παραδρομής ανεγράφησαν εσφαλμένως ως διάδικοι και
συγκεκριμένα ως ενάγουσα η ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «UNIT HELLAS
Α.Ε.» και ως εναγομένη η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.», στο ορθό της ενάγουσας
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και των εναγομένων, 1) ναυτιλιακής εταιρείας με
την επωνυμία «OMNIBLUE SHIPPING
INC» και, 2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΜΟΥΛΑ. Περαιτέρω, διορθώνει το εκ παραδρομής
αναγραφέν: Επί της από 22/01/2018 (αρ.
κατ.Δικ. 285/23-01-2018) αγωγής στο
ορθό: Επί της από 29/10/2015 (αρ.κατ.
δικ. 3825/29-10-2015) αγωγής. Σημειώνει την παρούσα διορθωτική απόφαση
στο πρωτότυπο της υπ’αριθ. 1413/2019
απόφασης που διορθώθηκε. Κρίθηκε,
αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην
Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση
στο ακροατήριο του, στις 10/10/2019.
Στην υπ’αριθ. 1463 Γ΄/2019 και στην
υπ’αριθ. 1464 Γ΄/2019 έκθεση μου επίδοσης υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα
δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του
Κ.Πολ.Δ.).
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: ΩΞ7ΕΩΕΒ-ΔΝΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 56876/11-11-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
Διακηρύσσει ότι :
1.Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «προμήθεια
κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού
74.349,78€ (εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και
εβδομήντα οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις αντίστοιχες
ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π124/2019 μελέτη της
Διεύθυνσης Διαχείρισης απορριμμάτων
και Πρασίνου, του Δήμου Ιλίου, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147
Α΄/08-08-2016).
2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για
το σύνολο των ειδών. Προσφορές που
δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
την 26/11/2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα
10:00 έως 10:30, στο κτίριο του Δήμου
Ιλίου στον 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το
οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας

του διαγωνισμού.
4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι
οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα,
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά
στην Ελληνική γλώσσα.
5. Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής
καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που
αντιστοιχεί στο 2% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με το N.4412/16
6.Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη
βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν
γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου
48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136,
2132030185, 2132030196, 2132030195,
fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου,
κα Α. Μαμουνάκη, email: promithies@
ilion.gr ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr.
Δήμος Ιλίου 11/11/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
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ΕΟΠΥΥ: Ξεκινά
η διανομή ακριβών
φαρμάκων
από τα φαρμακεία
της γειτονιάς
Από 1ης/1/2020 ξεκινά επισήμως η
διανομή των ακριβών φαρμάκων (ΦΥΚ)
για βαριά και χρόνια νοσήματα από τα
φαρμακεία της γειτονιάς. Στόχος να
διευκολυνθούν οι πάσχοντες ώστε να
μην περιμένουν σε ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ που εξακολουθούν να
παρουσιάζουν προβλήματα, παρότι τα
ακριβά φάρμακα διανέμονται και από
τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά μόνο όταν ο
ασθενής νοσηλεύεται.
Ήδη η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει
προετοιμάσει όλη τη διαδικασία και το
ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε να μπορούν
οι πάσχοντες να τα λαμβάνουν χωρίς
καθυστερήσεις από τη γειτονιά τους.
Από 1ης/1/2020 θα ξεκινήσει η διανομή
μόνο 59 σκευασμάτων από τα φαρμακεία της γειτονιάς, που θα αφορούν τη
σκλήρυνση κατά πλάκας και ογκολογικά
νοσήματα. Πρόκειται για φάρμακα που
θα είναι για περιπατητικούς ασθενείς
και μόνο σε μορφή χαπιού.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας, οι πάσχοντες θα πρέπει να
ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:
O ασθενής θα προσέρχεται στο φαρμακείο της επιλογής του με τη συνταγή για
το συγκεκριμένο σκεύασμα.
Ο φαρμακοποιός, μέσω μηχανογραφικού συστήματος που θα παρέχει
δωρεάν ο ΕΟΠΥΥ, ενημερώνει το
κεντρικό φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ότι για
τη συγκεκριμένη συνταγή αποδέχεται
την εκτέλεσή της έπειτα από έγκριση.
Ο ΕΟΠΥΥ ελέγχει αν δικαιούται ο
ασθενής το φάρμακο και ενημερώνει
ηλεκτρονικά το φαρμακείο για την
έγκριση.
Όταν ενημερωθεί ο φαρμακοποιός για
την έγκριση, δίνεται εντολή στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ή στη φαρμακευτική
εταιρεία που διαθέτει το συγκεκριμένο
σκεύασμα, να αποσταλεί στο φαρμακείο με Δελτίο Αποστολής, το δε τιμολόγιο θα στέλνεται στον ΕΟΠΥΥ από
τον οποίο θα πληρώνεται η εταιρεία. (Το
κόστος μεταφοράς δεν θα βαρύνει το
φαρμακείο.)

Ερχεται η χρυσή βίζα με όρια
πολλών… ταχυτήτων

Α

λλαγές σε ό,τι αφορά το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για την απόκτηση «χρυσής
βίζας» από αλλοδαπούς σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε μια προσπάθεια
να επεκταθεί η τόνωση της εγχώριας αγοράς ακινήτων σε ευρύτερες γεωγραφικές
περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που δρομολογεί ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης είναι να μην
υπάρχει ένα σταθερό ποσό -σήμερα ανέρχεται στις 250.000
ευρώ- που να υποχρεώνονται να επενδύσουν σε ακίνητα
όσοι αλλοδαποί επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική
«χρυσή βίζα» (άδεια παραμονής στη χώρα, άρα και ελεύθερη πρόσβαση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση),
αλλά αυτό να διαφοροποιείται ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή που θα βρίσκεται το ακίνητο.
Έτσι, είναι πιθανόν το ελάχιστο αυτό ποσό να αυξηθεί σε περιοχές υψηλής ζήτησης ακινήτων και ενδεχομένως να μειωθεί
σε άλλες, όπου μέχρι σήμερα η τοπική αγορά ακινήτων δεν
έχει ανακάμψει μετά τη σταθεροποίηση της οικονομίας.
Πρόκειται για μια κίνηση που θα προσπαθήσει αφενός να
διαχύσει την ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια της χώρας
και αφετέρου να αποφύγει την υπερθέρμανση σε συγκεκριμένες περιοχές (εκτίναξη τιμών και ενοικίων). Και αυτό
γιατί η απότομη ανάκαμψη τιμών και ενοικίων κατά την
τελευταία διετία έχει με τη σειρά της προκαλέσει έντονες
αντιδράσεις σε άτομα χαμηλών εισοδημάτων των συγκε-

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

κριμένων περιοχών.
Αντίθετα, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν φαίνεται πρόθυμο,
τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση, να κάνει δεκτό το αίτημα
του ΣΜΕΧΑ (των χρηματιστών) και άλλων φορέων της
επενδυτικής κοινότητας για μείωση του ελάχιστου ορίου
απόκτησης «χρυσής βίζας» μέσω αγοράς μετοχών και
ομολόγων από τις 400 στις 300 χιλιάδες ευρώ. Το σκεπτικό
του Υπουργείου -όπως εκφέρεται μέσω κύκλων του- είναι
ότι οι αγορές ακινήτων επιδρούν περισσότερο αναπτυξιακά
στην ευρύτερη οικονομία σε σχέση με την απόκτηση χρηματοοικονομικών τίτλων.
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του μέτρου της «χρυσής
βίζας», σε συνδυασμό με την τόνωση του εισερχόμενου
τουρισμού και την ενοικίαση κατοικιών μέσω του συστήματος Airbnb έχουν οδηγήσει σε διψήφιο ποσοστό ανόδου
τις τιμές σε πολλές περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, ο
δείκτης τιμών διαμερισμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος
από 101,7 το έτος 2008, υποχώρησε στο 59,0 το 2017, για να
ανακάμψει στη συνέχεια στο 60,0 το 2018 και στο 64,4 στο
δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Ταμεία: Στα "αζήτητα"
χρέη 20 δισ. ευρώ

Εκτός οποιασδήποτε ρύθμισης βρίσκονται
διαχρονικά ασφαλιστικά χρέη ύψους 20 δισ.
ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία τα
οποία δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Και αυτό γιατί σύμφωνα με όσα παρουσιάζουν τα στοιχεία, το ποσό των οφειλών
(ενεργές, ολοκληρωμένες και απολεσθείσες) που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι πλέον "ενεργές", έχουν ολοκληρωθεί ή χάθηκαν, από
το 2013 έως και σήμερα ελάχιστα ξεπερνά
τα 15 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, το σύνολο των χρεών που έχουν
μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ βρίσκεται πάνω από
το επίπεδο των 35,5 δισ. ευρώ.
Αν και από το 2013 έως και φέτος έχουν
εισπραχθεί από το ΚΕΑΟ μέσω ρυθμίσεων –κατασχέσεων ποσά που υπερβαίνουν
τα 5 δισ. ευρώ, παραμένουν ακόμα εκτός
ΚΕΑΟ αντίστοιχα ποσά ύψους 5 δισ. ευρώ.
Συνεπώς, το συνολικό ποσό των χρεών το
οποίο από το 2013 έως και φέτος, δεν έχουν
ουδέποτε ρυθμισθεί ανέρχεται σε 20 δισ.
ευρώ.
Συνεπώς, σχεδόν το 57% των οφειλών
προς τα ταμεία, δεν φαίνεται να μπορεί
να εισπραχθεί σε καμία περίπτωση, με τα
έως σήμερα διαθέσιμα μέσα. Οι οφειλές
αυτές ανήκουν σε πάνω από 1 εκατομμύριο
εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες και
αγρότες, οι οποίοι φαίνεται πως είτε δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα, είτε δεν
διατίθενται να πληρώσουν, "εφάπαξ" ή σε
δόσεις τα χρέη τους στα ταμεία.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι το ΚΕΑΟ έχει
στείλει σχεδόν στο σύνολο των οφειλετών,
είτε ρύθμισαν, είτε δεν ρύθμισαν τα χρέη
τους (κοντά στο 1,5 εκατομμύριο) ατομικές
ειδοποιήσεις, όπως αναφέρεται στην έκθεση του για το γ΄ τρίμηνο του 2019.
Με άλλα λόγια, σχεδόν το σύνολο των οφειλετών των ταμείων όχι μόνο έχει ενημερωθεί
από το ΚΕΑΟ για τα χρέη του, αλλά –μαζί
με την ενημέρωση- έχει λάβει την προειδοποίηση ότι θα υποστεί αναγκαστικά μέτρα
είσπραξης, αν δεν πληρώσει "εφάπαξ" ή
τμηματικά τις οφειλές του.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά σύμφωνα με τα
ίδια στοιχεία, για οφειλές ύψους 27 και πλέον δισ. ευρώ (επί συνόλου 35,5 δισ. ευρώ),
έχουν ήδη ενεργοποιηθεί αναγκαστικά
μέτρα είσπραξης.

