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Έβρος: Κάθειρξη
702 (!) ετών σε δύο
συνοριοφύλακες
για μεταφορά μεταναστών
Οι δύο αστυνομικοί είχαν
συλληφθεί τον Οκτώβριο του
2018 σε επιχείρηση των
«αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ.
Ποινή κάθειρξης 702 (!) ετών
επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Θράκης στον καθένα από τους δύο
αστυνομικούς που συνελήφθησαν τον Οκτώβριο του 2018 για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση που διακινούσε πρόσφυγες και
μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα,
μέσω του ποταμού Έβρου. Σε έναν πολίτη,
αγρότη του Σουφλίου Έβρου το δικαστήριο
επέβαλε ποινή κάθειρξης 698 ετών. Εκτιτέα
και για τους τρεις, σύμφωνα με το thrakinea.
gr, είναι τα 20 χρόνια. Οι δύο αστυνομικοί,
που υπηρετούσαν στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, και ο αγρότης συνελήφθησαν έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης
Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συμμετείχαν
σε εγκληματική οργάνωση που διευκόλυνε
την είσοδο μεγάλου αριθμού μεταναστών
από την Τουρκία στην Ελλάδα. Οι αστυνομικοί φέρονται πως παρείχαν πληροφορίες
για τη διάταξη των αστυνομικών δυνάμεων
που φυλούσαν τα σύνορα κατά μήκος της
όχθης του ποταμού, και τις θέσεις θερμικών
καμερών και άλλου εξοπλισμού.

Η Βενετία κάτω από το νερό
Αντιμέτωπη με τη χειρότερη
πλημμυρίδα της τελευταίας
πεντηκονταετίας βρίσκεται η
Βενετία, με τη στάθμη των
υδάτων να φθάνει λίγο πριν τα
μεσάνυχτα το 1,87 μ. -λίγο χαμηλότερη από
τη χειρότερη πλημμύρα που έζησε η πόλη
των Δόγηδων το 1966, όταν το νερό είχε
φθάσει τα 194 εκατοστά! «Αντιμετωπίζουμε
μια εξαιρετικά μεγάλη πλημμυρίδα. Όλοι
έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν
αυτή την καταστροφή» προειδοποίησε μέσω
Twitter o δήμαρχος της Βενετίας, που είχε
πλημμυρίσει και πάλι τον περασμένο Απρίλιο.
Ο Λουίτζι Μπρουνάρο ανακοίνωσε ότι θα
κηρύξει την πόλη σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και απέδωσε στην κλιματική αλλαγή
τις πλημμύρες, «μια πληγή που θα αφήσει
πίσω της μόνιμη ουλή». Ιταλικά ΜΜΕ
ανέφεραν ότι ένας 78χρονος άνδρας πέθανε
από ηλεκτροπληξία καθώς τα νερά πλημμύρισαν το σπίτι του. Η ιστορική πλατεία του
Αγίου Μάρκου «βούλιαξε» με ντόπιους και
τουρίστες να περιφέρονται με σωσίβιες
λέμβους, όπως φαίνεται και σε πλάνα που
κάνουν το γύρο του κόσμου.

Eurobank

ΑΑΔΕ

Κινεζική τράπεζα

Τη συνεργασία της με την Action Finance
Initiative (AFI) σε περισσότερες περιοχές της
Ελλάδος επεκτείνει η Eurobank, με σκοπό
την παροχή μικροπιστώσεων σε νέες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελματίες.

Με σφοδρότητα επιστρέφουν ξανά οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί της ΑΑΔΕ για χρέη στην
εφορία. Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος με τις διπλές κάλπες, η θερινή ραστώνη
αλλά και οι 120 δόσεις που έμειναν ανοικτές
επί σχεδόν 4 μήνες, ανήκουν πια στο παρελθόν.

Εκτός από τις δύο κινεζικών συμφερόντων
τράπεζες που αρχίσουν δραστηριότητες στην
Ελλάδα, εμφανίστηκε και μία τρίτη η οποία
ειδικεύεται στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση.
Πρόκειται για την Exim Bank of China.
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ΔΝΤ: Ζητά ξανά μείωση συντάξεων, αφορολογήτου

Δυσοίωνες προβλέψεις
για το χρέος
Τ

ις γνωστές συστάσεις του για
μείωση του αφορολογήτου ορίου, περικοπή των συντάξεων,
κατάργηση της «13ης σύνταξης» και
των μέτρων προστασίας της Α΄ κατοικίας επαναλαμβάνει το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην
ετήσια έκθεσή του για την Ελλάδα,
η οποία συζητείται σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιό του και θα δοθεί
στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες.
Το ΔΝΤ εμμένει σε εξαιρετικά δυσοίωνες προβλέψεις για τη μεσομακροπρόθεσμη πορεία της ελληνικής
οικονομίας, εξακολουθεί να θεωρεί
το ελληνικό χρέος μη βιώσιμο μετά
το 2032 και κλείνει τα μάτια μπροστά
στη θεαματική μείωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων από την
περυσινή έκθεση του Ταμείου μέχρι
σήμερα, καταλήγοντας σε μια αμφιλεγόμενη ανάλυση βιωσιμότητας χρέους
(DSA), όπως επισημαίνουν στο ΝΜ
πηγές με γνώση του κειμένου. «Γενικότερα, η έκθεση έχει το βλέμμα
στραμμένο περισσότερο προς τα πίσω,
παρά προς το μέλλον», σχολιάζουν οι
ίδιες πηγές.
Η έκθεση καταρτίστηκε με βάση το
άρθρο 4 του κανονισμού του ΔΝΤ και
παρουσιάζει τα συμπεράσματα της
αποστολής που πραγματοποίησαν οι
τεχνοκράτες του στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι προβλέψεις του
διεθνούς οργανισμού διαφέρουν πολύ

από εκείνες που θα περιλαμβάνει η
4η έκθεση ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας των ευρωπαϊκών
θεσμών, η οποία θα δημοσιοποιηθεί
σε μια εβδομάδα, στις 20 Νοεμβρίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στην
έκθεση των Ευρωπαίων θα διαπιστώνεται σημαντική βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και θα
υπάρχουν πιο αισιόδοξες προβλέψεις
για την εξέλιξή του σε σύγκριση με
τις αρχές του έτους, αντιθέτως στην
έκθεση του ΔΝΤ το δυσμενές σενάριο για την πορεία του χρέους έχει
αναθεωρηθεί επί τα χείρω συγκριτικά
με την προηγούμενη ανάλυση του Ταμείου πριν από ένα χρόνο. Επιπλέον,

σύμφωνα με πληροφορίες του ΝΜ,
στη νέα έκθεση του Ταμείου εμφανίζονται αδικαιολόγητα φουσκωμένες
οι προβλεπόμενες χρηματοδοτικές
ανάγκες του Δημοσίου για τόκους.
Και όλα αυτά παρότι οι αποδόσεις των
ελληνικών ομολόγων έχουν κάνει θεαματική βουτιά, η χώρα απέκτησε ξανά
ομαλή πρόσβαση στις αγορές και υλοποιήθηκαν αποδοτικές πρωτοβουλίες
μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης
του χρέους (πρόωρη αποπληρωμή 2,7
δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ, μείωση του
στοκ των εντόκων γραμματίων κ.λπ.).
Το Ταμείο εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι μετά το 2032 η βιωσιμότητα
του χρέους θα εξαρτηθεί από το ύψος

των επιτοκίων και της ανάπτυξης, η
οποία θεωρεί ότι μεσομακροπρόθεσμα
θα είναι ισχνή –μόλις 0,9%–, γι’ αυτό
θα απαιτηθεί νέα παρέμβαση των Ευρωπαίων για ελάφρυνση του χρέους.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2020, η πρόβλεψη
του ΔΝΤ κινείται στην περιοχή του
2%, έναντι 2,3% στις Φθινοπωρινές
Προβλέψεις της Κομισιόν και 2,8%
στον νέο κρατικό προϋπολογισμό.
Το κεντρικό πνεύμα των στελεχών
του Ταμείου έχει ήδη φανεί από τη
δήλωση συμπερασμάτων της αποστολής του στην Αθήνα, η οποία δόθηκε
στη δημοσιότητα στις 27 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή αναφερόταν ότι «θα
χρειαστεί ακόμα μιάμιση δεκαετία
μέχρι να φθάσει το πραγματικό κατά
κεφαλήν εισόδημα στα προ κρίσης
επίπεδα» και γίνονταν συστάσεις για
περικοπή των συντάξεων, μείωση του
αφορολογήτου ορίου, οριστικό τέλος
σε ρυθμίσεις οφειλών και μέτρα προστασίας της Α΄ κατοικίας, δραστική
μείωση των κόκκινων δανείων κ.λπ.
Επίσης επικρινόταν η ανατροπή μεταρρυθμίσεων που είχαν συμφωνηθεί
στο πλαίσιο του Μνημονίου, ιδίως
στα εργασιακά (αύξηση κατώτατου
μισθού κ.ά). Στον αντίποδα, το ΔΝΤ
υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν
οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα στα επίπεδα του 1,5%-2% του
ΑΕΠ, έναντι 3,5% του ΑΕΠ που ισχύει
μέχρι το 2022.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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«Καθαρός διάδρομος»
για τον ΟΔΔΗΧ το 2020

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Ακόμα και εάν ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δεν έκανε ούτε
μια έξοδο στις αγορές το 2020, το
ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε με τα
δικά του μέσα να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας το επόμενο
έτος, χωρίς να «ακουμπήσει» το μαξιλάρι διαθεσίμων, το οποίο αισίως έχει
φτάσει τα 35 δισ. ευρώ. Όπως εξηγούν
παράγοντες της αγοράς ομολόγων,
αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη
σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.
Το 2020, με τα σημερινά δεδομένα, για
την κάλυψη των χρεολυσίων απαιτούνται 4,9 δισ. ευρώ. Σύντομα, το ποσό
αυτό θα μειωθεί σχεδόν στο μισό,
καθώς είναι θέμα χρόνου η ολοκλήρωση
της διαδικασίας πρόωρης αποπληρωμής
ακριβών δανείων του ΔΝΤ, ύψους 2,7
δισ. ευρώ. Τα 4,9 δισ. ευρώ των χρηματοδοτικών αναγκών θα έχουν μειωθεί
σε 2,2 δισ. ευρώ και τώρα έρχεται η
ώρα των πρωτογενών πλεονασμάτων να
συνδράμουν. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προσχεδίου προϋπολογισμού,
οι οποίες αναμένεται να επαναβεβαιωθούν στις 21 Νοεμβρίου με την κατάθεση του τελικού σχεδίου στη Βουλή,
το 2020, το πρωτογενές πλεόνασμα σε
όρους ενισχυμένης εποπτείας θα είναι
οριακά υψηλότερο από τα 7 δισ. ευρώ.
Το πρωτογενές πλεόνασμα θα έρθει να
καλύψει τις δαπάνες τόκων των περίπου
6 δισ. ευρώ. Κάπως έτσι, προκύπτει
ένα περιθώριο 1 δισ. ευρώ για την
κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών
της χώρας, εάν ο ΟΔΔΗΧ επέλεγε να
μην κουνήσει το… δάχτυλό του. Στην
εξίσωση κάλυψης των χρηματοδοτικών
αναγκών της χώρας υπάρχουν κι άλλα
«μαξιλάρια». Αρμόδιος παράγοντες
υπενθυμίζει για παράδειγμα ότι το 2020
στον κρατικό προϋπολογισμό αναμένεται να εισρεύσουν 1,3 δισ. ευρώ από τα
κέρδη ελληνικών ομολόγων τα οποία
βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο κεντρικών
τραπεζών και της ΕΚΤ. Μέρος αυτών
θα συνεχίσει να κατευθύνεται στην
εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους,
αν υποθέσουμε ότι ένα μέρος τους θα
συμφωνηθεί το 2020 να περάσει στη
στήριξη επενδύσεων και κατ' επέκταση
της ανάπτυξης. Υπάρχει και μία ακόμα
«πηγή», οι αποκρατικοποιήσεις. Επίσημη
πρόβλεψη δεν έχει διατυπωθεί επί του
παρόντος για το εύρος των προσδοκώμενων εσόδων αλλά εντός του 2020
έχουν αυξημένες πιθανότητες ολοκλήρωσης, κινήσεις αποκρατικοποίησης του
Διεθνούς Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος,
της ΔΕΠΑ, των ΕΛΠΕΕΛΠΕ -1,29%, αλλά
και μεγάλων λιμανιών της χώρας. Μόνο
η πώληση του 30% του Ελ. Βενιζέλος
εκτιμάται από παράγοντες της αγοράς
ότι μπορεί να φέρει στο δημόσιο ταμείο
έσοδα ακόμα και πάνω από 1 δισ. ευρώ.
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H Eurobank επεκτείνει…
γεωγραφικά τις συνεργασίες της

Τ

η συνεργασία της με την Action Finance Initiative (AFI) σε περισσότερες περιοχές
της Ελλάδος επεκτείνει η Eurobank, με σκοπό την παροχή μικροπιστώσεων σε νέες
και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Με την επέκταση
της συνεργασίας
Eu r ob a n k-A F I ,
πέραν των νομών
Αττικής και Θεσσαλονίκης, πρόσβαση
σε μικροπιστώσεις
αποκτούν οι μικρές
επιχειρήσεις και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες στους νομούς
Φωκίδας, Σερρών,
Ημαθίας, Πέλλας,
Κορίνθου, Βοιωτίας, την Εύβοια και
τις Κυκλάδες.
Σημειώνεται ότι
στο πλαίσιο της συνεργασίας, η AFI
παρέχει δωρεάν
ε κπαίδευση και
mentoring καθώς
και επιχειρηματική υποστήριξη για τη σύσταση και την
ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων και η Eurobank αναλαμβάνει τον πιστωτικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση
με δάνεια έως 12.500 ευρώ με ευνοϊκούς όρους, μέσω του
Προγράμματος EaSΙ, με την εγγυοδοσία του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων.
Η AFI είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, η
οποία ιδρύθηκε το 2014 στην Αθήνα από την ActionAid
Hellas και τη γαλλική οργάνωση ADIE, ηγέτιδα στον τομέα
των μικροπιστώσεων. Η συνεργασία της με την Eurobank
χρονολογείται από το 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Καταστήματα του Δικτύου Eurobank, αλλά και απευθείας στην AFI, στα τηλέφωνα 2108256341 και 2108256323
για την Αθήνα και τους περιφερειακούς νομούς και στα
2310 567424-25 για τις περιοχές της Βορείου Ελλάδας.

E-mail: iho@otenet.gr

Για περισσότερες
πληροφορίες www.
eurobank.gr και
www.afi.org.gr.
Σημειώνεται ότι το
πρόγραμμα εγγυήσεων EaSI στο
πλαίσιο του προγράμματος για την
απασχόληση και την
κοινωνική καινοτομία (EaSI) χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επέλεξε το
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων (ΕταΕ)
για την υλοποίηση
του προγράμματος
εγγυήσεων EaSI.
Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις επωφελούνται από
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του μηχανισμού εγγυήσεων που συστάθηκε βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία ("EaSI”) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων ("ΕΤΣΕ") που συστάθηκε στο πλαίσιο του
επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ
είναι να συμβάλει στην υποστήριξη της χρηματοδότησης
και εφαρμογής παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση στη
χρηματοδότηση.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΤΣΕ διατίθενται στην
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροχαία: Περισσότερες από 1.500 κλήσεις
για ζώνες και ράμπες ΑμεΑ σε μια βδομάδα
Νέους έλεγχοι στο οδικό δίκτυο της χώρας, στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος «παράβαση της εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από
τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του αρχηγείου της ΕΛΑΣ.
Συγκεκριμένα, από 4 έως 10 Νοεμβρίου, από 933 συνεργεία της σε όλη τη χώρα,
ελέγχθηκαν συνολικά 15.073 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.502 παραβάσεις για μη
χρήση ζώνης ασφαλείας και 674 παραβάσεις για παρεμπόδιση ραμπών διάβασης
ατόμων με αναπηρία. Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο
της Αττικής (356), της Θεσσαλονίκης (308), του Ηρακλείου (276), των Χανίων (78),
της Πιερίας (78) και της Αχαΐας (75). Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών
τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

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

Μίλτος Καμπουρίδης:
Nέες επενδύσεις 568 εκατ.
και συνεχίζει
Δυο μεγάλα στρατηγικής σημασίας για τον
ελληνικό τουρισμό projects με την «σφραγίδα» του Mίλτου Kαμπουρίδη, συνολικού
προϋπολογισμού 568 εκατ. ευρώ τα οποία
βρίσκονται σε εξέλιξη και ένα... τρίτο που
μπαίνει στις «ράγες», αποτελούν μέρος του
επενδυτικού restart της χώρας.
Σε χρονικό διάστημα λιγότερο των 4 μηνών,
η Dolphin Capital κατάφερε να «ξεκλειδώσει» τρία έργα και ετοιμάζεται να ενισχύσει,
για μια ακόμα φορά, το «αποτύπωμά» της
στον high income τουρισμό, σε εποχές που
ο κλάδος έχει αναχθεί σε «ατμομηχανή» της
οικονομίας.
Mόνο του το Kilada Hills είναι χαρακτηριστικό ότι θα δημιουργήσει 800 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της κατασκευής
του και 600 σε μόνιμη βάση, πέρα από τα
έσοδα που θα αποφέρει! Kilada Hills Golf
Resort, One&Only Kea Island και Cavo
Plako (Plaka Bay) θα προστεθούν όταν ολοκληρωθούν στην μεγάλη «συλλογή» της
Dolphin Capital και του Έλληνα leader του
διεθνούς τουριστικού real estate, πράγμα
που σημαίνει ότι μόνο για τα δυο πρώτα θα
«αντληθούν» επενδύσεις 418 εκατ. και 150
εκατ. ευρώ, όπως έχει προϋπολογιστεί ως
τώρα. Για το τρίτο από τα 3 σούπερ projects
που απασχολούν τούτο τον καιρό τον όμιλο
δεν έχει προσδιορισθεί, προς το παρόν, το
ακριβές ύψος της επένδυσης που το αφορά,
ωστόσο, όταν έρθει η στιγμή θα γίνουν οι
απαραίτητες ανακοινώσεις και θα υπάρξει
σαφής εικόνα.
Tα δεδομένα πάνω στα οποία κινείται η
Dolphin Capital, πάντως, δεν αλλάζουν
και για τον άνθρωπο που δημιούργησε το
Amanzoe από το 2012 και το Nikki Beach
Resort & Spa από το 2014, σε μια «μαγική»
περιοχή που δικαίως ονομάσθηκε ως το
«Mονακό της Eλλάδας», ή η «Pιβιέρα της
Πελοποννήσου» και θεωρείται ένας «επίγειος παράδεισος» για τους Έλληνες και
ξένους VIPs.
Συνεπώς, ανάλογα θεωρούνται τα μεγέθη της
επένδυσης και για το τρίτο αυτό project που
είναι πια, αισίως, «στα σκαριά»...

Εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 31 επενδυτικά σχέδια
Επιπλέον 31 επενδυτικά σχέδια εντάσσονται στη δράση του ΕΣΠΑ "Ίδρυση
και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων". Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε η δεύτερη τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση της Ίδρυσης
και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" για την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σχετικά με την ένταξη επιπλέον 31 επενδυτικών
σχεδίων/πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 4.653.016,47 ευρώ. Η συνολική
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 12.366.463,61 ευρώ.
Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης, μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας είκοσι ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης
στον δικαιούχο της έκδοσης της απόφασης.
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Στην τελική ευθεία
ο διαγωνισμός για το Καζίνο
του Ελληνικού
Προσεχώς έρχονται τα σπουδαία για τον διαγωνισμό παραχώρησης της άδειας καζίνο στο
Ελληνικό.
Μέσα στις επόμενες ημέρες, με πιθανότητα
ακόμη και έως την ερχόμενη Παρασκευή, αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπάρξει
η γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής σε
σχέση με τα υπομνήματα που έχουν υποβάλει
τα δύο επενδυτικά σχήματα, τα οποία διεκδικούν την άδεια, το σχήμα των Mohegan με την
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, από τη μία πλευρά και την Hard
Rock από την άλλη.
Η εξέταση των νομιμοποιητικών εγγράφων και
η σχετική απόφαση από την Επιτροπή για το
αν τελικά και οι δύο ενδιαφερόμενοι νομιμοποιούνται να περάσουν στο επόμενο στάδιο,
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να
προχωρήσει η όλη διαδικασία στην επόμενη
φάση με την τεχνική αξιολόγηση και το άνοιγμα
των οικονομικών προσφορών, ώστε να υπάρξει
και ο τελικός ανάδοχος.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό είχε
γίνει γνωστό στις αρχές του προηγούμενου
μήνα -όταν στις 4 Οκτωβρίου είχε γίνει η
υποβολή των προσφορών από τα δύο επενδυτικά σχήματα- ένα πρώτο χρονικό ορόσημο, το
οποίο φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί, έχει τεθεί
για τα μέσα Νοεμβρίου.
Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υπουργός
Ανάπτυξης κι Επενδύσεων κ. Αδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε χθες σε δηλώσεις του στο
ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ότι «το Ελληνικό προχωρά
μια χαρά, όπως έχουμε πει. Σε λίγες ημέρες θα
έχουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής Αξιολόγησης για το διαγωνισμό του καζίνο και μετά
αναμένουμε να βγει η Υπουργική Απόφαση της
διανομής (σ.σ. για την ιδιοκτησιακή ωρίμανση
του ακινήτου). Και ακολουθούν οι …μπουλντόζες».
Πάντως ειδικά για την παραχώρηση της άδειας
καζίνο εντός του Ολοκληρωμένου Τουριστικού
Συγκροτήματος (IRC), εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος έως ότου συμβασιοποιηθεί
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, ενώ ανοικτό
είναι και το ζήτημα των ενστάσεων. Μάλιστα το
γεγονός ότι στην αρχή της διαδικασίας, προέκυψε ζήτημα ακόμη και με τους φακέλους των
δικαιολογητικών, όταν η Hard Rock ζήτησε να
παραμείνουν εμπιστευτικοί και να μην περιέλθουν εις γνώσιν της άλλης πλευράς (το οποίο
ξεπεράστηκε στη συνέχεια) προδιαθέτει για
σκληρή μάχη για τη συνέχεια, όπως εικάζεται
από παράγοντες που παρακολουθούν από
κοντά τη διαδικασία.
Πέραν του διαγωνισμού για το καζίνο, σε
σχέση με τις κινήσεις από πλευράς της Lamda
Development, η οποία έχει αναλάβει το μεγάλο
εγχείρημα της αξιοποίησης της πρώην έκτασης
του αεροδρομίου και «τρέχει» αυτή την περίοδο
τις διαδικασίες για τη χρηματοδότηση του
mega project δεν έχει λείψει η φημολογία για
την εμπλοκή και άλλων επενδυτών. Το τελευταίο
σενάριο φέρει την αμερικανική Hines, από τους
σημαντικότερους παίκτες στο παγκόσμιο real
estate, αλλά ιδιαίτερα κινητική την τελευταία
τριετία και στην Ελλάδα στους τομείς των
τουριστικών και επαγγελματικών ακινήτων (βλ.
ξενοδοχείο Grand Hyatt, Athens Heart κ.α.) να
συζητεί και αυτή με τον όμιλο Λάτση για την
εμπλοκή της στο έργο.

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί:

Η εφορία θα «χτυπήσει» 24
φορές μέχρι τα Χριστούγεννα
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Το ελληνικό όσπριο
που μειώνει τον
κίνδυνο εμφάνισης
καρκίνου
του παχέος εντέρου

Μ

ε σφοδρότητα επιστρέφουν ξανά οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί της ΑΑΔΕ
για χρέη στην εφορία. Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος με τις διπλές
κάλπες, η θερινή ραστώνη αλλά και οι 120 δόσεις που έμειναν ανοικτές επί
σχεδόν 4 μήνες, ανήκουν πια στο παρελθόν. Όσοι δεν ανταποκρίθηκαν αλλά και όσοι
δεν σπεύσουν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση που ετοιμάζεται, αποτελούν πλέον
πιθανούς στόχους για πλειστηριασμό.
Ήδη «έτρεξαν» από τον Σεπτέμβριο 7 πλειστηριασμοί
για χρέη στην ΑΑΔΕ και άλλοι 24 παίρνουν πλέον σειρά, κάθε Τετάρτη του έτους από σήμερα μέχρι και μια
εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα (18/12). Καθεμιά από τις
6 «Τετάρτες» δηλαδή, θα γίνονται από 4 πλειστηριασμοί
κατά μέσον όρο.
Αλλά και αμέσως μετά τις αργίες των εορτών, μέσα σε ένα
μήνα από 15 Ιανουαρίου μέχρι 18 Φεβρουαρίου –δηλαδή
σε 4 εβδομάδες- θα γίνουν άλλοι 24 πλειστηριασμοί.
Δεν θα διεξάγονται όμως κάθε Τετάρτη πια, αλλά θα
γίνονται πιο μαζικά ή ακόμα και σε άλλη ημέρα (πχ.
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020).
Από τους 24 + 24 πλειστηριασμούς, πολλοί αφορούν
αστικά ακίνητα μεγαλο-οφειλετών σε ακριβές συνοικίες,
ενώ αρκετοί ακόμα αφορούν βιομηχανικά ακίνητα και
περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων.
Για να αποφύγουν τους πλειστηριασμούς, οι οφειλέτες
πρέπει να εντάξουν τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση
οφειλών των 12 ή 24 δόσεων.
Ήδη για τον προηγούμενο μήνα που έληξαν οι 120 δόσεις άρχισαν να βγαίνουν «στο σφυρί» ακίνητα, μεταξύ
άλλων, όπως τα εξής:
1. Κατάστημα 143 τμ με οικόπεδο 798 τμ στ Χαλάνδρι
και τιμή πρώτης προσφοράς 430.000 ευρώ.
2. Γραφείο α΄ ορόφου στη διασταύρωση Ερμού με πλατεία Αγ. Ασωμάτων, 12 τμ και τιμή 21.500 ευρώ.
3. Διαμέρισμα 4ου ορόφου 148,13 τ.μ. στον Δήμο Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων με τιμή πρώτης προσφοράς
116.643 ευρώ.
4. Διαμέρισμα 128,86 τ.μ. με 127 τ.μ. βοηθητικούς χώρους στο Δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής με τιμή πρώτης

προσφοράς 365.000 ευρώ.
Από σήμερα μέχρι τέλος του χρόνου δρομολογούνται
επίσης:
Στις 13 Νοεμβρίου: βιομηχανικά οικόπεδα και γραφεία
35.430 τμ + 5.000 τμ στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής με τιμή 1ης
προσφοράς 1.131.300 ευρώ.
Στις 20 Νοεμβρίου βγαίνουν σε πλειστηριασμό δύο
διαμερίσματα στη Γλυφάδα και ένα κατάστημα, επί
της οδού Φοίβης και Αγγ. Μεταξά, με τιμή πρώτης
προσφοράς 555.000 ευρώ, 273.000 ευρώ και 555.000
ευρώ αντίστοιχα.
Στις 27 Νοεμβρίου βγαίνει σε πλειστηριασμό διαμέρισμα
123,95 τ.μ. με πάρκινγκ στη Λάρισα και τιμή πρώτης
προσφοράς 80.000 ευρώ.
Στις 28 Νοεμβρίου βγαίνει οικόπεδο 246 τμ με 4όροφη
ημιτελή 400 τμ στη Θεσσαλονίκη, έναντι 300.000 ευρώ.
Επίσης κατάστημα στη Γλυφάδα (Δουσμάνη και Ιω.
Μεταξά) έναντι 184.400 ευρώ.
Στις 13 Δεκεμβρίου, αγροτεμάχιο 3 στρεμμάτων με δύο
κατοικίες 268,58 και 245,67 τ.μ. με πισίνα κοντά στην
Αράχωβα. Τιμή πρώτης προσφοράς 930.000 ευρώ.
Επίσης, οικόπεδο 621 τμ στη Νέα Μηχανιώνα με τιμή
εκκίνησης 153.000 ευρώ.
Tριώροφη οικοδομή 800 τ.μ. με υπόγεια πάρκινγκ 17
θέσεων και ισόγειο πάρκινγκ θέσεων εκπλειστηριάζεται στις 18 Δεκεμβρίου. Τιμή πρώτης προσφοράς 2,65
εκατ. ευρώ.
Για το 2020 και μέχρι 12 Φεβρουαρίου έχουν αναρτηθεί
ήδη άλλοι 24 πλειστηριασμοί, εκ των οποίων οι 20 με
πολύ χαμηλή τιμή εκκίνησης –και ένα αφορά χώρους
12 τμ στην οδό Ερμού στην Αθήνα έναντι 16.000 ευρώ.

Είναι τα πιο αγαπημένα όσπρια
στο ελληνικό τραπέζι και οι
έρευνες αποκαλύπτουν ότι όχι
μόνο είναι πηγές πολύτιμων θρεπτικών συστατικών, αλλά και
ότι το φούσκωμα που μας προκαλούν είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο
για την υγεία μας!
Τα φασόλια αποτελούν μια ιδιαίτερα θρεπτική τροφή κι αυτό
αποτυπώνεται στο γεγονός ότι
βρίσκονται στη βάση της μεσογειακής πυραμίδας, δηλαδή
συγκαταλέγονται μεταξύ των
τροφών που πρέπει να καταναλώνονται με μεγάλη συχνότητα.
Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι τα
φασόλια μας έθρεψαν ως Έλληνες, καθώς η φασολάδα ήταν
η κύρια τροφή μας μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αποτελούν πολύ καλή πηγή
πρωτεΐνης, αλλά όπως συμβαίνει με σχεδόν όλες τις πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης δεν
είναι υψηλής βιολογικής αξίας,
συγκριτικά με αυτή που προέρχεται από γαλακτοκομικά
προϊόντα και κρέατα. Αυτό
συμβαίνει γιατί της λείπει ένα
απαραίτητο αμινοξύ (μεθειονίνη). Το αμινοξύ αυτό υπάρχει
όμως σε μια άλλη κατηγορία φυτικής προέλευσης τροφίμων, τα
δημητριακά (ρύζι, καλαμπόκι,
σιτάρι κ.α.) καθώς και στους ξηρούς καρπούς. Συνδυάζοντας
λοιπόν στο πιάτο μας φασόλια
με δημητριακά παίρνουμε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας,
σχεδόν εφάμιλλη με αυτή του
κρέατος.
Επίσης τα φασόλια αποτελούν
πολύ καλή πηγή διαιτητικών
ινών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τραμπ:
Η αμερικανική
οικονομία
έχει ξεπεράσει
τις προσδοκίες
Την ικανοποίησή του για τις επιδόσεις
της αμερικανικής οικονομίας εξέφρασε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ, υποβαθμίζοντας
εμμέσως τις μελέτες που καταγράφουν
τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου
στην απασχόληση και στην οικονομική
δραστηριότητα.
Η αμερικανική οικονομία «έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας κατά πολύ», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη
διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη και
υπεραμύνθηκε της απόφασής του να
επιβάλει επιπρόσθετους τιμωρητικούς
δασμούς. «Το αληθινό κόστος θα το
βλέπαμε εάν δεν κάναμε τίποτα» είπε.
Καθώς η αμερικανική βιομηχανική
δραστηριότητα βρίσκεται σε ύφεση,
αναγνώρισε πάντως για πρώτη φορά ότι
κάποιες βιομηχανίες «ίσως» υφίστανται
τις συνέπειες μιας «ελαφριάς αβεβαιότητας», για να υποστηρίξει ωστόσο στη
συνέχεια το ακριβώς αντίθετο: «Δεν
υπάρχει αβεβαιότητα» από τον εμπορικό πόλεμο.
Η ομιλία του Τραμπ σε εκδήλωση
που διοργάνωσε το ινστιτούτο The
Economic Club of New York συνέπεσε
με τη δημοσιοποίηση μελέτης που
διενεργήθηκε για λογαριασμό του οργανισμού του λιμένα του Λος Άντζελες
(Καλιφόρνια), του μεγαλύτερου των
ΗΠΑ και ενός από τα μεγαλύτερα στον
κόσμο, για τις συνέπειες του εμπορικού
πολέμου. Κατά τη μελέτη, που βασίζεται
σε δεδομένα για το 2018, οι εισαγωγές
και οι εξαγωγές που πλήττονται από τον
εμπορικό πόλεμο ανέρχονται στα 186
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ
απειλούνται περίπου 1,5 εκατομμύριο
θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.
Ως τώρα, ο Τραμπ και η κυβέρνησή του
διατείνονται ότι ο εμπορικός πόλεμος
δεν έχει καμία επίπτωση στην αμερικανική οικονομία και ενοχοποιούν τη νομισματική πολιτική της ομοσπονδιακής
κεντρικής τράπεζας για την επιβράδυνση της οικονομίας.
Τον Σεπτέμβριο, λίγο πριν τεθεί σε
εφαρμογή μια νέα ομοβροντία δασμών,
ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών
Στίβεν Μνούτσιν διαβεβαίωνε ότι δεν
έχει δει «προς το παρόν ενδείξεις επίπτωσης στις ΗΠΑ». Αλλά οικονομολόγοι
τονίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται ιδίως λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο εμπορικός πόλεμος,
αφού αποθαρρύνει τους επενδυτές.
Ο Τραμπ μολαταύτα επέμεινε ότι η
αμερικανική βιομηχανία ανακάμπτει με
«πολύ σθεναρά» και ότι η αμερικανική
οικονομία είναι «πολύ στέρεη».
Ο Τραμπ είπε τον περασμένο μήνα ότι
οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε καταρχήν
συμφωνία με την Κίνα για το εμπόριο,
που πάντως δεν έχει υπογραφτεί ακόμη.
Η «συμφωνία μπορεί να έρθει σύντομα, αλλά δεν θα δεχθούμε παρά μια
συμφωνία που θα είναι καλή για τους
Αμερικανούς», πριν απειλήσει: «αν δεν
κλείσουμε συμφωνία, θα αυξήσουμε
σημαντικά τους δασμούς».
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Εκπληξη από Πενταρόφσκι:

Η Τουρκία σχεδίαζε να πάρει
πίσω τους 8 στρατιωτικούς
από την Ελλάδα
με στρατιωτική επιχείρηση

Σ

τρατιωτική επιχείρηση για τη μεταφορά πίσω στην Τουρκία των οκτώ Τούρκων
αξιωματικών που είχαν διαφύγει στην Ελλάδα την επομένη του αποτυχημένου πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν τον Ιούλιο του 2016 σχεδίαζε η Άγκυρα σύμφωνα
με απόρρητα έγγραφα που παραθέτει η ιστοσελίδα Nordic Monitor.

Όπως αποκαλύπτει η ΜΚΟ, διευθυντής της οποίας είναι
ο αντιφρονούντας και αυτοεξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποσγκιούρτ, που κατα καιρούς
προχωρά σε αποκαλύψεις σχετικά με τις ενέργειες της
τουρκικής κυβέρνησης και του Ταγίπ Ερντογάν και
της οικογένειάς του, το Γενικό Επιτελείο της Τουρκίας
είχε διαβιβάσει στις 16 Ιουλίου του 2016 και ώρα 16:15
εντολές στη Διοίκηση του Στρατού Ξηράς και μονάδες
της Αεροπορίας για την εκτέλεση σχεδίου που απέβλεπε
στην επιστροφή του ελικοπτέρου και των οκτώ Τούρκων
αξιωματικών, σχέδιο για το οποίο ήταν ενήμερος και ο
στρατιωτικός ακόλουθος της τουρκικής πρεσβγείας
στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τα έγγραφα η Διοίκηση του Στρατού Ξηράς
της Τουρκία επικοινώνησε με την ελληνική πλευρά,
που συμφώνησε να να επιστρέψει το ελικόπτερο και
τους «οκτώ» . Τη διαταγή επιβεβαιώνει και μήνυμα
που ανήρτησε στις 17:15 στο Twitter ο Τούρκος ΥΠ
Εξ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος ανέφερε ότι σε
τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Νίκο Κοτζιά ο τότε
ΥΠ ΕΞ της Ελλάδας τον είχε διαβεβαιώσει ότι η χώρα
μας θα επέστρεφε το συντομότερο δυνατό τους «οκτώ».
Το σχέδιο της Τουρκίας «κόλλησε» λόγω της ελληνικής
Δικαιοσύνης
Η Τουρκία πληροφορήθηκε την άφιξη των οκτώ Τούρκων αξιωματικών στην Αλεξανδρούπολη μέσω της
Interpol, την οποία είχαν ενημερώσει σχετικά οι ελληνικές Αρχές. Αν και φαίνεται ότι υπήρξε κάποιου

είδους πολιτική συμφωνία μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων
αξιωματούχων τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, αναφέρει το Nordic Monitor, το σχέδιο επιστροφής των
οκτώ Τούρκων αξιωματικών κόλλησε όταν η ελληνική
Δικαιοσύνη κατέγραψε τις αιτήσεις ασύλου τους.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα το σχέδιο είχε την
κωδική ονομασία “Harekat Yildirim” («Επιχείρηση
Αστραπή», που σημαίνει ότι θα έπρεπε να τεθεί σε
εφαρμογή μέσα σε δέκα λεπτά από την λήψη της σχετικής εντολής.
Η διοίκηση του Στρατού Ξηράς διέταξε να πετάξει
ένα ελικόπτερο με δεκαμελές πλήρωμα στην Αλεξανδρούπολη, ενώ δόθηκαν εντολές στο 2ο Τάγμα Ειδικής
Προστασίας, που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και
υπάγεται στην Κεντρική Διοίκηση στην Άγκυρα – να
διαθέσει επαρκή στρατεύματα για να διασφαλίσει την
επιστροφή των οκτώ Τούρκων αξιωματικών από την
Ελλάδα. Το συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε το
Κέντρο Διοίκησης και Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Ένοπλων Δυνάμεων (SKKHM) και το Κέντρο
Επιχειρήσεων Αεροπορικής Διοίκησης, ενώ τη σχετική
εντολή υπέγραψε ο αξιωματικός Πληροφοριών, επιθεωρητής Τζανέρ Ατσάρ και ενέκρινε ο ταγματάρχης
Αρμαγάν Ουστέλ, επικεφαλής βάρδιας εκείνη τη μέρα
στο SKKHM. Τελικά, μετά την αποτυχία του σχεδίου
λόγω της εμπλοκής της ελληνικής Δικαιοσύνης, η ομάδα
που εστάλη στην Ελλάδα παρέλαβε μόνον το ελικόπτερο
το βράδυ της 16ης Ιουλίου του 2016.

Είχε δίκιο ο Μακρόν για
τη Βόρεια Μακεδονία
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν
είχε δίκιο να θέλει να αλλάξει τη διαδικασία
ένταξης υποψηφίων μελών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος της Βόρειας
Μακεδονίας Στέβο Πενταρόφσκι. Ωστόσο,
ο Πενταρόφσκι πρόσθεσε ότι «κανείς δεν
μπορούσε να εξηγήσει» στη χώρα του πως
άλλαξε το όνομά της προκειμένου να ενταχθεί
στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ αλλά παρ’ όλα αυτά
την μπλόκαραν από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Μιλώντας μετά τη συνάντηση που
είχε στο Παρίσι με τον Εμανουέλ Μακρόν,
ο Πενταρόφσκι είπε ότι ο Γάλλος ομόλογός
του, τού εξήγησε γιατί μπλόκαρε την έναρξη
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια
Μακεδονία και την Αλβανία τον περασμένο
μήνα. «Δεν αναφέρομαι στο χρονοδιάγραμμα», αλλά ο Μακρόν είχε δίκαιο να ζητά να
υπάρχει «αντιστρεψιμότητα» στη διαδικασία.
« Όλοι ξέρουν» ότι υπάρχουν χώρες-μέλη της
ΕΕ «που δεν ανταποκρίνονται στα υψηλότερα
δημοκρατικά πρότυπα», πρόσθεσε.
Εκτός από την αλλαγή του ονόματος, οι άλλες
μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν στη Βόρεια
Μακεδονία δεν έγιναν μόνο για την ένταξη
στην ΕΕ αλλά «για το λαό μας», συνέχισε ο
Πενταρόφσκι. «Θα ήθελα αυτές οι μεταρρυθμίσεις να είναι βαθιές, βιώσιμες και μη
αναστρέψιμες», εξήγησε.
Ο Πενταρόφκσι είπε επίσης ότι η ένταξη της
Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ είναι πιο
επείγον ζήτημα για μια χώρα στην ασταθή
περιοχή των Βαλκανίων. Σύμφωνα με τον
Τύπο των Σκοπίων, ο Πενταρόφσκι ανέφερε
ότι είχε μια ανοιχτή συνομιλία με τον Μακρόν
και πως διευκρινίσθηκε σε πολλά σημεία η
θέση της Γαλλίας σχετικά με την έναρξη
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Τόνισε
επίσης πως ο Μακρόν δεν έχει καμία πρόθεση να δώσει στη Βόρεια Μακεδονία μια
εναλλακτική λύση για την πλήρη ένταξη.
Τον περασμένο μήνα ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, μετά το βέτο της Γαλλίας –που
στηρίχθηκε επίσης από τη Δανία και την
Ολλανδία– στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ.

Γιατί ο Τραμπ δεν επιβάλλει ακόμα δασμούς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα – Όλο το παρασκήνιο
Η κυβέρνηση Τραμπ είναι πιθανό να δώσει νέα αναβολή στην απόφαση του
Λευκού Οίκου για το αν θα επιβάλλει δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που
εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα μιας έντονης εκστρατείας που εξαπέλυσαν
διάφορα λόμπι στην Ουάσιγκτον, μετά από εντολή των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Ο Τραμπ με αυτή την κίνηση δίνει ένα στίγμα των προθέσεων του να
υπάρξει μια στρατηγική στροφή στην παγκόσμια παραγωγή αυτοκινήτων, προς
τις αμερικανικές εταιρείες.
Τον Μάιο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει στον εαυτό του προθεσμία ως το Νοέμβριο,
προκειμένου να λάβει την απόφασή του για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα εξαρτήματά τους, ή όχι. Οι Βρυξέλλες απείλησαν ότι ως απάντηση
θα μπορούσαν να επιβάλουν δασμούς σε αμερικανικά αγαθά αξίας περίπου 39 δισ.
δολαρίων, αν ο Λευκός Οίκος πραγματοποιούσε την απειλή του.
Οι τελευταίες πληροφορίες από την αμερικανική πρωτεύουσα αναφέρουν ότι
ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν έχει λάβει ακόμα την τελική του απόφαση» κι έτσι
λειαίνεται το έδαφος για μια νέα αναβολή της σχετικής απόφασης.
Μετά από πολλούς μήνες κατά τους οποίους άσκησαν έντονη πίεση, αρκετές
εταιρείες παραγωγής αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των Volkswagen
AG και Daimler AG (που σχεδίαζαν να εκχωρήσουν κομμάτια της παραγωγής
σε αμερικανικές εταιρείες) κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια να πείσουν τους
Αμερικανούς διαπραγματευτές μιας εμπορικής συμφωνίας, ότι αυτά τους τα σχέδια ακυρώνουν τους λόγους για τους οποίους ο Τραμπ θα μπορούσε να επιβάλει
δασμούς σε αυτοκίνητα προερχόμενα από την Ευρώπη, οι οποίοι θα μπορούσαν
να φτάσουν ως και 25% σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Καρποφόρες διαπραγματεύσεις
Ο υπουργός εμπορίου των ΗΠΑ Ουίλμπουρ Ρος, σε συνέντευξη που παραχώρησε
στην τηλεόραση του Bloomberg νωρίτερα αυτό το μήνα, θεώρησε πιθανή μια
αναβολή στην απόφαση της Ουάσιγκτον. «Η ελπίδα μας είναι ότι οι διαπραγματεύσεις που έχουμε ξεκινήσει με μεμονωμένες εταιρείες σχετικά με τα επενδυτικά
σχέδια, θα αποδώσουν καρπούς ώστε να μην είναι απαραίτητο να τεθεί πλήρως
σε ισχύ τη τροπολογία 232 (που ενεργοποιεί τις κυρώσεις), ίσως μάλιστα να μην
είναι απαραίτητο να τεθεί ούτε εν μέρει σε ισχύ» ανέφερε ο Ρος, μιλώντας για την
έκθεση εθνικής ασφάλειας και ειδικότερα το άρθρο 232 του 1962 «περί εμπορίου».
Ο απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ευθυγραμμίστηκε την περασμένη εβδομάδα με τις πεποιθήσεις του Ρος, λέγοντας στη
γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung ότι ο Τραμπ δεν θα κάνει πράξη την
απειλή του για κυρώσεις σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Μια πιθανή επιβολή δασμών
25% σε αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρώπη στις ΗΠΑ, θα σημάνει αύξηση
της τιμής πώλησης κάθε αυτοκινήτου κατά περίπου 10.000 ευρώ (11.000 δολάρια),
σύμφωνα με αναλυτές της Κομισιόν.
Σημαντικό ρόλο στην πιθανή αποκλιμάκωση φέρεται να διαδραμάτισε ο Αμερικανός
πρεσβευτής στην ΕΕ, Ρίτσαρντ Γκρένελ, ο οποίος εξήγησε στις αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης ότι είναι ανάγκη να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας
στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ορισμένες από αυτές να μεταφέρουν τμήματα της
παραγωγής τους από το Μεξικό στις ΗΠΑ, να επανεξετάσουνμε βάση το σκεπτικό
Γκρένελ τις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής τους και να δηλώνουν έτοιμες να
συζητήσουν και άλλες αλλαγές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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6 προσλήψεις
στο ΔΕΔΔΗΕ
για Κυκλάδες

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 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Δ/
νσης Περιφέρειας Νησιών/Υποτομέας
Δυτικών Κυκλάδων που εδρεύει στην
Αθήνα του νομού Αττικής, για τις
ανάγκες αυτού στο Υποπρακτορείο
Κύθνου, στο Υποπρακτορείο Μήλου,
στο Υποπρακτορείο Σίφνου και στο
Υποπρακτορείο Κιμώλου του νομού
Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων. 5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου
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
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 ΑΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας
Νησιών/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 112, Τ.Κ. 117
41 - ΑΘΗΝΑ, υπόψη Κου ΓΕΟΜΕΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2109008952). 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.

Προκήρυξη για 21 θέσεις πρακτικής
άσκησης στην Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Π

ροκήρυξη για 21 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος (ΕΒΕ) Δεκέμβριος 2019 - Ιούνιος 2020.

Στο πεδίο Βιβλιοθηκονομία μόνο 17, επί συνόλου 38, υποψήφιοι συγκέντρωσαν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης
και επομένως επιλέχθηκαν όλοι, χωρίς κλήρωση. Για τον
λόγο αυτό, επαναπροκηρύσσονται οι υπόλοιπες 21 θέσεις,
με χαμηλότερες απαιτήσεις ως προς τη γνώση της Αγγλικής. Συγκεκριμένα, θα γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου Β2
(lower, κλπ) χωρίς χρονικό περιορισμό για το πότε αποκτήθηκε. H Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
AE (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας
και ανάπτυξης κοινών δράσεων με την Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος (ΕΒΕ) και την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ)
προσφέρει σε άτομα ηλικίας 18-35 ετών τη δυνατότητα
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στους τρεις φορείς. Το
πρόγραμμα υλοποιείται χάρη στην αποκλειστική δωρεά
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας του Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.
Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων
του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του
υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας
στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και
νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε πεδία
σχετικά με τις διάφορες πτυχές της λειτουργίας των φορέων. Μέσα από το πρόγραμμα, οι ασκούμενοι θα έχουν την
ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν
δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκ
των έσω τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας των
τριών φορέων. Κατόπιν αξιολόγησης, το 10% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, θα έχουν
την ευκαιρία παράτασης στη σύμβασή τους για ακόμα
έξι μήνες. Την περίοδο Δεκέμβριος 2019 - Ιούνιος 2020,
θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 125 άτομα συνολικά.
Η πρακτική άσκηση θα αρχίσει τον Δεκέμβριο 2019 και
θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2020. Η σύμβαση πρακτικής
άσκησης θα καταρτισθεί με την ΚΠΙΣΝ ΑΕ. Πρακτική
Άσκηση - με εκπαιδευτικά προσόντα: Βιβλιοθηκονομία
Είκοσι μία (21) θέσεις θα είναι διαθέσιμες συνολικά, οι
οποίες αφορούν πρακτική άσκηση στο πεδίο Βιβλιοθηκονομία στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ, σε συνεργασία με την Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Οι υποψήφιοι καλούνται
να υποβάλουν αίτηση για 1 από τις 21 θέσεις, επιλέγοντας
την κατηγορία Τύπος ΙΙ - με εκπαιδευτικά προσόντα και

καταχωρώντας τα αντίγραφα πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας και
διπλώματος αγγλικών. Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά
Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε νέους έως 35 ετών (ημερομηνία
γέννησης από 13/12/1984 και μετά) με δικαίωμα εργασίας
στην Ελλάδα Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή
της αίτησης είναι ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας (έλεγχος
μετά την κλήρωση) θεωρείται απαραίτητη Πιστοποιημένη
γνώση της αγγλικής γλώσσας, για την οποία θα πρέπει να
υποβληθεί ηλεκτρονικά σχετική πιστοποίηση για επίπεδο
Β2 (π.χ. FCE) κατ’ ελάχιστον. Δείτε αναλυτικά τα έγκυρα έγγραφα πιστοποίησης στο επίπεδο Β2 εδώ Πτυχίο
Βιβλιοθηκονομίας - ο σχετικός τίτλος σπουδών θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά Διαδικασία επιλογής Θα
γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψήφιων και
θα ακολουθήσει κλήρωση, ενώπιον συμβολαιογράφου,
μεταξύ των υποψήφιων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Στο πεδίο Βιβλιοθηκονομία θα κληρωθούν
παρουσχία συμβολαιογράφου είκοσι ένα (21) υποψήφιοι,
καθώς και εβδομήντα έξι (76) επιλαχόντες, για τις είκοσι
μία (21) διαθέσιμες θέσεις. Για το συγκεκριμένο πεδίο, θα
γίνονται δεκτά μόνο πτυχία Βιβλιοθηκονομίας, και δεν θα
ακολουθήσει διαδικασία συνεντεύξεων. Θα ακολουθήσει
ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών
προϋποθέσεων για τους υποψήφιους που έχουν κληρωθεί.
Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με
την οποία έχουν κληρωθεί. Έναρξη πρακτικής άσκησης:
16 Δεκεμβρίου 2019 Λήξη πρακτικής άσκησης: 30 Ιουνίου
2020 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 22 Νοεμβρίου 2019, 14:00
(ώρα Ελλάδας) Κληρώσεις υποψηφίων: 3 Δεκεμβρίου
2019 Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει
σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς
και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) εργαζομένων και
Διοίκησης των ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΛΣ και ΕΒΕ, δε μπορούν να
υποβάλουν αίτηση. Όσοι επιλεγούν θα χρειαστεί να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για
συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν
με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση καθώς και για τη μη
συγγένεια (έως και τρίτου βαθμού) με εργαζόμενους και
Διοίκηση των ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΛΣ και ΕΒΕ.

220 προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου
Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών
της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου,
του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Αμυγδαλέζας, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς
Προστασίας Ποινικών Κρατουμένων, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κορίνθου, του Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης - Αλεξανδρούπολης, του Περιφερειακού
Γραφείου Ασύλου Θράκης - Παρενέστι - Δράμας, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Φυλακίου - Ορεστιάδας Έβρου, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ξάνθης, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Χίου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου
Ηρακλείου-Κρήτης, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέρου και του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κω. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και απευθύνοντάς την στο Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Ουρανίας Σουλτάνη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ2/2019, (τηλ. επικοινωνίας:
210-6988582, 210-6988583). Κατεβάστε την προκήρυξη Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 4/12/2019 ημέρα Τετάρτη (10 ημερολογιακές ημέρες).
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Θέση Φυσικού
στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης
Ανάπτυξη συσκευής, ταχείας και αξιόπιστης
ανίχνευσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πλαστικοποιητών στο
ελαιόλαδο με κωδικό MIS 5030960, και
κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1269, η οποία έχει
ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο με την ΣΑΕ1451 με κωδικό
πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και
την Ευρωπαϊκή Ένωση - 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 άτομοΦΥΣΙΚΟΣ Κωδικός Θέσης: EL-02 Πτυχίο
Φυσικής ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι
υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα
προσόντα θα απορρίπτονται χωρίς εξέταση
• Ερευνητική ή/και εργασιακή εμπειρία σε
ερευνητικά έργα. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ • Γνώσεις σχετικές με καθορισμό
προδιαγραφών συστήματος και τεχνικών
ακινητοποίησης με χρήση λέιζερ. • 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 26-11-2019. 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 26/11/2019 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥΓια περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ.
Ζεργιώτη, τηλ. +30-210-7724497, ώρες 10:00
- 12:00 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
zergioti@central.ntua.gr.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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6 προσλήψεις
στο Δήμο Καβάλας
Ο Δήμος Καβάλας ανακοίνωσε την
πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων
για την υλοποίηση των συνοδευτικών µέτρων στο πλαίσιο της
Πράξης Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής
συνδροµής, διοικητικές δαπάνες
και παροχή συνοδευτικών µέτρων
2018-2019 - Κ.Σ. Καβάλας/Θάσου
µε Κωδικό ΟΠΣ 5029035 του Ε.Π.
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδροµής, ΚΕΑ - ΤΕΒΑ 2014 - 2020
του ∆ήµου Καβάλας, που εδρεύει
στην Καβάλα, και συγκεκριµένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού
ατόµων. 2 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ
ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1 ∆Ε ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ,
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 12-022019 δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος,
εκτός από την Υπεύθυνη ∆ήλωση
του ν. 1599/1986 που αναφέρεται
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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:
∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, Κύπρου 10, Τ.Κ.
65403 Καβάλα, απευθύνοντάς την
στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού,
υπόψη κας Στυλιανής Σαρηγιαννίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2513500114
& 2513500115). 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 (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε). 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.

Θέση Στατιστικού Αναλυτή
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 Στατιστικός Αναλυτής
Κωδικός Θέσης: HP-OCP7 Πτυχίο Στατιστικού
ή Οικονομολόγου Πανεπιστημιακού επιπέδου με
γνώση στο επιστημονικό πεδίο της Στατιστικής και
εφαρμοσμένης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο C2)
Γνώσεις στο επιστημονικό πεδίο της Στατιστικής και
εφαρμοσμένης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πιστοποιημένες γνώσεις στατιστικής ανάλυσης
με χρήση γλώσσας R.
• Πιστοποιημένες γνώσεις πάνω στον προγραμματισμό σε προβλήματα οικονομικής φύσης με
χρήση Python
• Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού βάσεων δεδομένων SQL
• Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού λογισμικού
ανάλυσης δεδομένων Tableau
• Πιστοποιημένες γνώσεις πάνω στο ηλεκτρονικό
εμπόριο
• Πιστοποιημένες γνώσεις Microsoft Excel και

Powerpoint
• Εργασιακή εμπειρία σε συμβουλευτική ή/και
ελεγκτική εταιρία
• Εργασιακή εμπειρία σε τεχνικό γραφείο ή εταιρία
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 26-11-2019.
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 26/11/2019 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Για περισσότερες πληροφορίες
οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα
Μπόνη Ελεάνα, τηλ. +30-210-7721656, ώρες 10:00
- 12:00 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση eboni@
central.ntua.gr.

11 προσλήψεις στη σχολή αξιωματικών
της Ελληνικής Αστυνομίας
Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττικής ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν.2190/94 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και
την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως: ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΔΕ) Δύο(2) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΔΕ)
Ένας (1) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΔΕ) Ένας (1) ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ (ΥΕ) Τρεις (3) ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ (ΥΕ) Δύο
(2) ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ(ΥΕ) Δύο (2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά, ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 - Αχαρνές, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Εσωτερικών
Λειτουργιών, υπόψιν Αρχ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Πολυχρόνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-2424107, 210-2424156
κατά τις ώρες 08.00-14.00΄). Tο εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Αχαρνών, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
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.
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3 θέσεις Ναυπηγών
στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Intelligent Research
Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and
Logistics (ENIRISST) με κωδικό ΟΠΣ 5027930, και κωδικό
ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/138600 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση
Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας -Β’
Κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που
χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ
2019ΣΕ14510003 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. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται 3 θέσεις έκτακτου προσωπικού
που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου. ΘΕΣΕΙΣ Αναλυτική περιγραφή των θέσεων με τον αντίστοιχο κωδικό
κάθε θέσης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος I.
Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος περιλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ, και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του έργου προβλέπεται στο ποσό των:
ΑΜΟΙΒΕΣ Για τη θέση με κωδικό ENIRISST - 3: 12.299,25€
Για τη θέση με κωδικό ENIRISST - 5: 10.695,00€ Για τη θέση
με κωδικό ENIRISST - 7: 7.272,60€ Ως τόπος απασχόλησης
του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα. Θέση: Ένα
(1) άτομο - ΥΔ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Κωδικός
Θέσης: ENIRISST - 3 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 ΑΕΙ Ναυπηγού
Μηχανολόγου Μηχανικού • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο επιστημονικό πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης • Υποψήφιος
Διδάκτορας • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού
• Γνώση χειρισμού Η/Υ • Άριστη γνώση αγγλικής Θέση:
Ένα (1) άτομο - ΥΔ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
Κωδικός Θέσης: ENIRISST - 5 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
ΑΕΙ Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού • Υποψήφιος
Διδάκτορας • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού
• Γνώση χειρισμού Η/Υ • Άριστη γνώση αγγλικής Θέση:
Ένα (1) άτομο- ΥΔ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
Κωδικός Θέσης: ENIRISST - 7 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
ΑΕΙ Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού • Υποψήφιος
Διδάκτορας • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού • Γνώση χειρισμού Η/Υ • Άριστη γνώση αγγλικής 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 25-11-2019. 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 25/11/2019 στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 157
80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Για περισσότερες
πληροφορίες: - Oι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται
στον κ. Δημήτριο Λυρίδη, τηλ. +30-210-7721115, ώρες 11:00
- 17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsvlr@mail.ntua.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Η υπογραφόμενη Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Βόλου κ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΟΥΤ. ΚΑΛΙΩΡΑ, κάτοικος
Βόλου, οδός Κωνσταντά αριθμός 128,
ενεργούσα μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Βόλου, κ. Μαρίας
Παναγιωτοπούλου, σαν πληρεξούσια του
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Διονυσίου
Αρεοπαγίτου - Μακρή αριθμός 1, με την
επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», συντετμημένως «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ»,
νόμιμα εκπροσωπούμενου, με ΑΦΜ:
090012333, επέδωσα στις δεκατρείς
(13) Νοεμβρίου 2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, για τον Χρήστο
Παναγή του Θεοδώρου, πρώην κάτοικο
Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Ιεραπόλεως
αριθμός 9 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ως μοναδικό εξ αδιαθέτου κληρονόμο
του αποβιώσαντος την 22-12-2018 Θεοδώρου Παναγή του Γεωργίου, κατοίκου εν ζωή Μελισσατίκων Βόλου, πιστό
αντίγραφο της από 13-10-2019 και στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου (Ειδική διαδικασία περιουσιακών / αυτοκινητικών διαφορών άρθρ. 614 ΚΠολΔ),
απευθυνόμενης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ του πρώτου κατ' αυτού
και συντάχτηκε η με αριθμό 2036/13-112019 Ζ' Βιβλίο Εκθεσή μου επίδοσης,
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες. Με την άνω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΕΩΣ ΣΕ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ καλείται ο Χρήστος
Παναγής του Θεοδώρου, να παραστεί
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βόλου την 14η Ιανουαρίου 2020 έτους,
ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00’ π.μ.
Βόλος 13-11-2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΟΥΤ. ΚΑΛΙΩΡΑ
ΑΦΜ: 042825872 / Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 128 / 38221 ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 24210 23769 / 6932258465
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Δυνάμει της με αριθμό 371/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΝΙΣΚΑ» για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται στην
αγγλική γλώσσα η επωνυμία «SPORTS
- CULTURAL CLUB KYNISKA» και με
σκοπούς τους αναφερόμενους στο από
20-09-2019 επικυρωμένο καταστατικό του.
Αθήνα, 12-11-2019
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Δυνάμει της με αριθμό 16/2019 Διάταξης
του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ» για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται στην αγγλική
γλώσσα η επωνυμία «SPORTS CLUB
KITHERONAS» και με σκοπούς τους
αναφερόμενους στο από 05-07-2019
επικυρωμένο καταστατικό του.
Αθήνα, 12-11-2019
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμόν 47618/13.11.2019
έκθεση επίδοσης μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ που έχω

την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
οδός Φειδίου αρ. 11, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας
Κουνιάκη, πληρεξούσια της Maqbula
(Μακμπούλα) Mulla (Μούλα) του Fawzi
(Φαουζί) και της Rabia (Ραμπιά) κατοίκου
Καλλιθέας Αττικής, επί της Λ. Συγγρού
αρ. 352, ατομικά και ως ασκούσας την
επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της: 1)
της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Άχμεντ)
του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την
26.11.2014 στη Συρία και 2)της Nesrin
(Νισρίν), Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed
(Άχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη
Συρία, κοινοποίησα στον Εισαγγελέα,
Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό
του Ahmed (Άχμεντ) Ahmed (Άχμεντ)
του Ahmed (Άχμεντ) και της Khayrieh
(Χαϊρίε), αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 11-11-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (ασφαλιστικά μέτρα) της πρώτης
κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η
αίτηση της, να ληφθούν τα κατάλληλα
ασφαλιστικά μέτρα και να της ανατεθεί
προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων
τέκνων της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την
26.11.2014 στη Συρία και της Nesrin
(Νισρίν), Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed
(Άχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη
Συρία. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 11-11-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της, γραμματέως του
Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό
κατάθεσης 98022/2019 και ειδικό αριθμό
κατάθεσης 12393/2019, που αποδεικνύει
την κατάθεση της σε αυτήν καθώς και
ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης
της Δικαστού Σοφίας Φουρλάρη, που
ορίζει ως χρόνο συζήτησης της αίτησης,
την 19.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου
Αθηνών, με αριθμό πινακίου 8 και τον
όρο να κοινοποι ηθεί το δικόγραφο δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της
αιτήσεως θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που
αναρτάται στον (Α' όροφο), του κτιρίου
5. Προς γνώση του και για τις νόμιμες
συνέπειες.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 135 ΚΠολΔ)
Με τις με αριθμούς 3848 Δ’/08-11-2019
και 3847 Δ’/08-11-2019 εκθέσεις μου
επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ξάνθης κ. Μηνά Ε. Στρουμπή α) για λογαριασμό του Έντουαρντ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ του Δημοκρίτου, τέως κατοίκου Ξάνθης οδός Πιαλόγλου αρ. 3,
και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.
130118380 και β) για λογαριασμό της
Ελένης ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ του Καμίλ τέως
κατοίκου Ξάνθης, οδός Πιαλόγλου αρ. 3,
και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.
113920379, πιστό αντίγραφο της από
04-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ του Μονομ/λούς
Πρωτ. Ξάνθης (τακτική διαδικασία), με
αριθ. έκθεσης κατάθεσης Μ.Τ. 85/04-112019 της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει
στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου, αρ.
86, Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.
ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Και με την από 04/11/2019 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ της κα. Γραμματέως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, η
οποία έχει έτσι ακριβώς: Η προθεσμία
κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30)
ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο
εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι
αγνώστου διαμονής. Η κατάθεση της
προσθήκης γίνεται (15) ημέρες μετά τη
λήξη της προθεσμίας με την κατάθεση
των προτάσεων. Οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν ΕΚΠΡΟ-

ΘΕΣΜΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη.
Σύμφωνα με την οποία ζητείτε: -Να γίνει
δεκτή η παρούσα αγωγή καθ’ ολοκληρίαν. -Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι
για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας,
να μας καταβάλουν το ποσό σαράντα
δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών
(42.673,34€), έντοκα από την επομένη
της 21-02-2019 και μέχρι την οριστική
εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για
τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την
Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη
της 21-02-2019, πλέον εξόδων εντόκων
μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε
επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη
που απορριφθεί η αγωγή ως προς την
κύρια βάση της, να υποχρεωθούν να μας
καταβάλουν το ανωτέρω ποσό υπό τις
αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί
αυτή κατά την επικουρική της βάση, η
οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ).
-Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί
προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του
αιτούμενου ποσού. -Να καταδικασθούν
οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική μας
δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου μας Δικηγόρου.
Ξάνθη, 13-11-2019
Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Κατσαμπέρης
Κ. Μπένη 49
τηλ. 2541027574
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου
Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Γ. ΚΗΠΟΥΡΑΣ,
με την υπ' αριθ. 2970β/17.10.2019 έκθεσή μου επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Πειραιώς, για την Καλλιόπη
Χαλκιοπούλου, κάτοικο Βούλας Αττικής
(Σαρανταπόρου 4) και ήδη αγνώστου
διαμονής, δυνάμει της προς εμένα δοθείσας εντολής από το Δικηγόρο Αθηνών Στυλιανό Χρ. Κόκιο, πληρεξούσιο
του BRUHARD ALAIN-LAURENT του
Andre, κατοίκου Βάρης Αττικής με ΑΦΜ:
051371763, ακριβές αντίγραφο της υπ.
αριθ. 3262/2018 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, την
οποία δικάζει ερήμην της εναγομένης,
ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 200 €, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει ότι ο ενάγων τυγχάνει κύριος
ενός ερασιτεχνικού, μηχανικού σκάφους,
με το όνομα ALEXERINA (που συμφωνήθηκε να μετονομασθεί σε « ΣΓΑΤΟΥΣSΤΑΤUS» ), τύπου SUN DANCER 275,
του Ναυπηγείου SEARAY, χρώματος
λευκού/μπλε, χρονολογίας κατασκευής
2007, λεμβολογημένο στον Φλοίσβο-Π .
Φαλήρου, με αύξοντα αριθμό ΤΟ 997-1
-αρ. ΑΜΥΕΝ GRC 101610234, διαστάσεων ολικού μήκους 8,53μ., πλάτους
2,59μ ., βάθους 0, 52μ., αριθ. Γάστρας
US-SERR3794L405260 ΟΑ 1437, με 1
έσω-έξω μηχανή τύπου MERCRUISER
300ΗΡ με αρ. OW 315567 μέγιστης συνεχούς ισχύος σε ΒΗΡ και τον εξοπλισμό του που περιγράφεται ως προς τα
αντικείμενα και τις ποσότητες στην συνημμένη στο από 30.3.2011 ιδιωτικό
συμφωνητικό. Καταδικάζει την εναγόμενη
στην καταβολή της δικαστικής δαπάνη
του ενάγοντος, την οποία ορίζει στο ποσό
των 2.150,00 €. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε
και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον
Πειραιά, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και πληρεξούσιοι δικηγόροι τους,
13.7.2018. Με την παρούσα συγκοινοποιείται ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του εις χείρας του, της με αριθμό
2617/2019 διορθωτικής απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, την
οποία δικάζει με απόντες του διαδίκους.
Δέχεται την Πράξη. Διορθώνει το διατακτικό της με αριθμό 3262/2018 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου ως
ακολούθως από το λανθασμένο «ΣΓΑ-

ΤΟΥΣ-SΤΑΤUS» στο ορθό «ΣTATOYΣSTATUS» και από το λανθασμένο «ΤΟ
997 - Ι -αρ. » στο ορθό « TΠ 997-Ι -αρ.».
Διατάσσει τη σημείωση της παρούσας
απόφασης στα πρωτότυπα της με αριθμό
3262/2018 απόφασης του Δικαστηρίου
τούτου. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε, και
δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια, αυτού
συνεδρίαση, στις - 24.7.2019 χωρίς την
παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων τους δικηγόρων. Για να λάβει
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 17.10.2019
Ο Δικ. Επιμελητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΗΠΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Κ. ΣΑΡΔΕΛΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Το Κληροδότημα Κωνσταντίνου
Σαρδελά της Κοινότητας
Πανόρμου του
Δήμου Τήνου
προκηρύσσει
για το έτος 2019, ήτοι:
Α. Μία υποτροφία για αριστούχο μαθητή Λυκείου Τήνου, που κατάγεται από
το χωριό Πύργος της Τήνου, ή αν δεν
υπάρχει από τα άλλα χωριά της Τοπικής
Κοινότητας.
Β. Μία υποτροφία για αριστούχο μαθητή
του Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, που κατάγεται από το χωριό
Πύργος ή αν δεν υπάρχει από τα άλλα
χωριά της Τοπικής Κοινότητας.
Οι αριστούχοι μαθητές πρέπει κατά την
σχολική περίοδο 2018-2019 να συγκέντρωσαν γενικό βαθμό τουλάχιστον 18,5
( δέκα οκτώ κόμμα πέντε).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις στα γραφεία της Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα
είναι 20 ημέρες οι οποίες θα ξεκινούν την
επόμενη από την έγκριση της αρμόδιας
αρχής και τη δημοσίευση στην εφημερίδα ( από 15/11/2019 έως 4/12/2019).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνείτε με το γραφείο της Κοινότητας Πανόρμου (κ. Αικατερίνη Σαλταμανίκα) στα εξής τηλέφωνα : 22830
31262 & 31918.
Πύργος Τήνου, 12 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δ/κής Επιτροπής
του Κληροδοτήματος
Πρίντεζης Σωτήριος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ
[ Κ.Α.Υ.Φ.]
Αριθ. πρωτ.: 2718
ΠΕΡΙ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0:
36/2019 ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής
Αποθήκης Υλικού Φυλακών- (Κ.Α.Υ.Φ)
στον Κορυδαλλό διενεργεί ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά απο κλειστικά βάσ
ει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας, α./ κατηγορίας τύπου
Τ70% κοινό αλεύρι & β./ κατηγορίας Π
55% ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη
των αναγκών σε άλευρα αρτοποιίας του
κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ.
• Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr είναι η 12-11-2019
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Ανάλυση ομάδων αλεύρων:
• Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ 70% 232.566,00 € (χωρίς τον

7
Φ.Π.Α.13%) &
• Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π
55% 58.142,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.13%)
• Σύνολο Α+Β ομάδας 290.708,00 € (μη
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων &
φ.π.α 13%)
• Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος.
Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών
• 14-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα
09:00
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη,
στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120
Α’/29-05-20132 και στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:
• 17-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και
οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Μετά την παρ έλευσ η της καταληκτικής
ημερο μηνίας και ώρ ας δεν υπάρχει
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
• 20-12-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00π.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που
ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση
των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα
ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο
άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν
τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77
του αυτού Νόμου.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει
στην ίδια δημοπρασία περισσότερες
από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν

μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά)
και για δικό του λογαριασμό αυτός που
εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή
είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας.
Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος
εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε
αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε
τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει
την χρηματοοικονομική και τεχνική του
επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην αναλυτική διακήρυξη.
Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξη (6) μηνών
από την ημέρα του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
ορίζεται σε πο σο στό δύο τοις εκατό
(2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε
ομάδα του διαγωνισμού για την οποία
δίνεται η προσφ ρά.
Γίνονται δεκτές προσφορές κατά ομάδα
– γραμμή του διαγωνισμού και μόνο για
το σύνολο των κατά ομάδα-γραμμών
των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου
είδους. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές
που υποβάλλονται για μέρος των κατά
ομάδα - γραμμών ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους.
Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και
αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές.
Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές και
επισυνάπτονται στη Νο 36/2019 διακήρυξη στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr με α/α 81601.1
• Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέσα
στο Ανοικτό Κατάστημα Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ),οδός:
Νικηφορίδη 2 στον Κορυδαλλό Αττικής.
• Η Κ.Α.Υ.Φ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους , οι οποίες αναγράφονται
στον προϋπολογισμό. Επίσης μπορεί
να προμηθευτή και ένα μικρό μέρος από
αλεύρι ολικής αλέσεως ,ανάλογα με την
ζήτηση των νοσοκομείων και ιδρυμάτων.
• Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων
για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της
Κ.Α.Υ.Φ και με αύξηση των ποσοτήτων
κατά 30% μετά από έγγραφη δήλωση
της υπηρεσίας, αλλά όχι πέραν του αναφερόμενου προϋπολογισμού γεωργικής
χρήσης 2019-2020.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες
για τη διακήρυξη δίδονται από το γραφείο
προμηθειών του Ανοικτού Καταστήματος
της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ) επί της οδού Νικηφορίδη 2 στο Κορυδαλλό Ταχ. Κωδ: 181 10,
αρμόδιος υπάλληλος κ. Δανιήλ Γεώργιος
τηλέφωνο: 210 4964068
fax: ({}) : 210 4972917 ,
e-mail: promκayf@otenet.gr
Αριθμός Ανακοίνωσης στην ΕΕ
2019/S 216 -529568
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρίνα Μπούκη

Προς Δημάρχους
Οταν θέλετε η διακήρυξή σας να καταχωρηθεί
εκτός από τις στήλες της εφημερίδας μας
και σε άλλη ημερήσια πολιτική ή οικονομική
εφημερίδα της Αθήνας, μη διστάσετε
να μας ενημερώσετε γι’ αυτό αμέσως.
Η «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
θα φέρει σε πέρας την επιθυμία σας χωρίς
καμία πρόσθετη επιβάρυνση.
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Γερμανός διπλωμάτης:
Ο Γερμανοί
δεν θα πληρώσουν
ποτέ αποζημιώσεις
«Τι γνώριζαν οι Γερμανοί πριν από την
κρίση για την Ελλάδα; Λίγα πράγματα.
Την αρχαιότητα και το πολύ-πολύ να
είχαν ακούσει το όνομα της Κάλλας και
του Ωνάση». Με αυτή τη χαριτωμένη
και πέρα για πέρα αληθινή διαπίστωση
ξεκίνησε την ομιλία του ο έμπειρος,
συνταξιούχος πλέον, διπλωμάτης Βόλφγκανγκ Σούλτχαϊς, ο οποίος διετέλεσε
πρέσβης στην Ελλάδα από το 2005
μέχρι το 2010.
Προσκεκλημένος της Ένωσης Κυριών
για την Ευρωπαϊκή Φιλία στη Βόννη
προκειμένου να μιλήσει για την «Ελλάδα
μετά τις εκλογές», ξεδίπλωσε μέσα σε
μιάμιση περίπου ώρα τις βαθιές γνώσεις
του για την ελληνική πραγματικότητα
και δεν χαρίστηκε ούτε στους Έλληνες
ούτε στους Γερμανούς.
Αναφερόμενος στα αίτια της κρίσης
υπογράμμισε πως οι Έλληνες έζησαν
πάνω από τις δυνατότητές τους. Δανείζονταν για να καταναλώνουν. Όμως
τεμπέληδες δεν είναι σε καμία περίπτωση. Υπενθύμισε στους συμπατριώτες του
που τον άκουγαν με μεγάλο ενδιαφέρον
πως οι Έλληνες, σύμφωνα με ευρωπαϊκές δημοσκοπήσεις, εργάζονται πολύ
περισσότερο από τους Γερμανούς.
Με μια εξαίρεση. Αυτοί που εργάζονται
στο δημόσιο τομέα, και αυτό επειδή η
κακή σχέση των Ελλήνων με το κράτος
εδράζεται ακόμα στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και αργότερα. Οι Έλληνες αντιλαμβάνονταν το
κράτος περισσότερο ως αντίπαλο.
Πριν από την κρίση οι Έλληνες αμείβονταν καλά. Σε κάποιες περιπτώσεις
μάλιστα καλύτερα από τους Γερμανούς. Για παράδειγμα οι υπάλληλοι της
Telekom έπαιρναν 20% λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους συναδέλφους
τους στην Ελλάδα. Όλα αυτά άλλαξαν
με την κρίση. Οι Έλληνες πλήρωσαν ένα
υψηλό τίμημα διότι οι πολιτικοί τους δεν
ήταν πρόθυμοι να προβούν σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις αλλά προτίμησαν
τον εύκολο δρόμο, να περικόψουν
δηλαδή μισθούς και συντάξεις. Κατά τη
διάρκεια της θητείας του ο Βόλφγκανγκ
Σούλτχαϊς γνώρισε πολλούς πολιτικούς.

Κινεζική τράπεζα με ειδίκευση
στη Ναυτιλία έρχεται στην Ελλάδα

Ε

κτός από τις δύο κινεζικών συμφερόντων τράπεζες που αρχίσουν δραστηριότητες
στην Ελλάδα την Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A η οποία θα
ανοίξει γραφείο και την Bank of China (Europe) Luxembourg, που θα λειτουργήσει
υποκατάστημα, εμφανίστηκε και μία τρίτη η οποία ειδικεύεται στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Πρόκειται για την Exim Bank of China.

«Δεν είναι μόνο οι δύο
τράπεζες που ήδη ανακοίνωσαν την παρουσία
της στην Ελλάδα είτε με
τη μορφή υποκαταστήματος είτε με τη μορφή
γραφείου στην Ελλάδα.
Εκδήλωσε σε μένα ενδιαφέρον και άλλη μία
τράπεζα, η Avic Bank
of China η οποία εξειδικεύεται σε ναυτιλιακά
δάνεια. Αρχίζουν και
μας καλοβλέπουν τώρα.
Ίσως ψάχνουν για πελάτες» επεσήμανε ο
υπουργός Ναυτιλίας
και Ναυτιλιακής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης μιλώντας χθες
στη Ναυτιλιακή Λέσχη
Πειραιά:
«Σε κάθε περίπτωση αυτό τo φλερτ φαίνεται να πηγαίνει
σε γάμο. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και αξιόπιστοι
να έχουμε σχέδιο να είμαστε σοβαροί και ό,τι λέμε να το
κάνουμε. Έτσι κερδίσαμε αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Οι
προϋποθέσεις και οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και ας τις
εκμεταλλευτούμε».
Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας στα χρόνια της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα για
τις ναυτιλιακές εταιρείες, ειδικά για τις μικρομεσαίες που
αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνόκτητης ναυτιλίας.
Το 2018 η χρηματοδότηση της παγκόσμιας ναυτιλίας μειώθηκε κατά 12,8% καθώς από τα 345 δισεκατομμύρια δολάρια
υποχώρησε στα 300, παρά το γεγονός ότι την ίδια περίοδο
ο παγκόσμιος στόλος αυξήθηκε.
Πρόκειται για το χαμηλότερο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο από
το 2008. Οι τράπεζες με ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο είναι 40
τον αριθμό. Αρκετές από αυτές μειώνουν επιθετικά το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιό τους πουλώντας τα δάνεια που έχουν.
Πτώση σημειώνουν οι κινεζικών συμφερόντων τράπεζες
που μείωσαν κατά 13% την έκθεσή τους στη ναυτιλία. Παρόλα αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο πρώτη στην τραπεζική

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700
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χρηματοδότηση είναι η
China Exim με 17,5 δισ.
και ακολουθεί η γαλλική BNP Paribas με 17,3
η γερμανική KfW με
16,46 δισ.
Τα τελευταία χρόνια
υπάρχει μία στρoφή στο
leasing. Για παράδειγμα το 2018 το κινεζικό
leasing έφθασε τα 51,3
δισεκατομμύρια έναντι 47 δισ. το 2017, μια
αύξηση κατά 9% που
κάλυψε εν μέρει τη μείωση του παραδοσιακού
τραπεζικού δανεισμού
από τις τράπεζες της Κίνας. Το leasing γίνεται
πλέον πιο δημοφιλές
σε μεσαίου και μικρού
μεγέθους ναυτιλιακές

εταιρείες.
Πάντως πολλοί αντιμετωπίζουν αυτή τη μέθοδο χρηματοδότησης με σκεπτικισμό:
«Το leasing δεν είναι η μοναδική και ιδανική λύση. Και
ο λόγος είναι ότι έχεις ένα κόστος σχετικά αυξημένο, δεν
ελέγχεις το πλοίο γιατί είσαι ο ενοικιαστής του πλοίου και
ουσιαστικά μετατρέπεσαι από πλοιοκτήτης σε ενοικιαστή
-διαχειριστή. Βεβαίως μπορεί αυτό να είναι το μέλλον της
ναυτιλίας. Δηλαδή να έχουμε διαχειρίστριες εταιρείες αντί
για πλοιοκτήτριες, όπως συμβαίνει στο real estate, παγκοσμίως» τονίζουν οικονομικοί αναλυτές:
«Οι ουρανοξύστες δεν ανήκουν πάντα σε φυσικά πρόσωπα αλλά σε εταιρείες που αντλούν κεφάλαια είτε από τα
χρηματιστήρια είτε από τις ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.
Όταν τα επενδυμένα ποσά έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ
όπως συμβαίνει στη ναυτιλία αυτό συμβαίνει. Ένα LNG
κάνει 200 εκατομμύρια δολάρια, δεν είναι μικρά τα ποσά.
Μεγαλώνουν τα ποσά και αναγκαστικά μεταφέρεται ένα
μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε πιο ανοικτές
αγορές, public markets, capital markets κλπ. Θα γίνει αυτό
ούτως ή άλλως».

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr

«Λουκέτο» βάζει
και η Thomas Cook
Γερμανίας

Σοκ για εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες της
Thomas Cook Γερμανίας που καλούνται να
αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για τις καλοκαιρινές διακοπές της ερχόμενης χρονιάς.
Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, ο γερμανικός τουριστικός όμιλος ακύρωσε όλα
τα προγραμματισμένα για την ερχόμενη
χρονιά ταξίδια, ακόμη κι αν έχουν πληρωθεί ήδη -εξ΄ ολοκλήρου ή εν μέρει- από
τους πελάτες. Παρασυρόμενη από τη δίνη
της χρεοκοπίας της βρετανικής μητρικής
Thomas Cook, η γερμανική θυγατρική είχε
κηρύξει πτώχευση στις 25 Σεπτεμβρίου,
ακυρώνοντας, καταρχήν, όλα τα προγραμματισμένα ταξίδια που επρόκειτο να γίνουν
μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου.
«Λυπούμαστε πάρα πολύ που μεταφέρουμε
αυτό το μήνυμα πλέον και σε εκείνους τους
πελάτες μας που θα ταξίδευαν την ερχόμενη
χρονιά», ανέφερε η επικεφαλής του ομίλου
Στέφανι Μπερκ.
Οι ακυρώσεις αφορούν όλα τα brands της
Thomas Cook στη Γερμανία, μεταξύ αυτών τα Neckermann Reisen, Öger Tours,
Bucher Reisen και Air Marin καθώς επίσης
τα πακέτα διακοπών που κλείστηκαν μέσω
της Thomas Cook International. Αν και ο
τουριστικός όμιλος δεν αναφέρθηκε στον
αριθμό των επιβατών που πλήττονται από
το διαφαινόμενο λουκέτο, πληροφορίες που
είχαν δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο έκαναν
λόγο για συνολικά 660.000 περίπου κρατήσεις των παραπάνω επιχειρήσεων μέχρι
τον Σεπτέμβριο του 2020.
Μετά τη σημερινή εξέλιξη εκμηδενίζονται
οι όποιες ελπίδες για τη διάσωση του άλλοτε
δεύτερου μεγαλύτερου ταξιδιωτικού ομίλου
στη Γερμανία και των 2.100 περίπου θέσεων
εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι
στιγμής δεν υπάρχει καμία προσφορά για
την εξαγορά της χρεοκοπημένης εταιρίας
και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.
Ενδιαφέρον έχουν εκφράσει επενδυτές
μόνον για μεμονωμένα τμήματα του ομίλου.
Συγκριμένες προσφορές φέρεται να έχουν
κατατεθεί για τις Öger Tours και Bucher
Reisen. Μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου ωστόσο η διοίκηση του ομίλου προτίθεται να
συνεχίσει να προσπάθειες για τη διάσωση
του ομίλου στο σύνολό του.
Όσοι είχαν κλείσει τις διακοπές τους με
την Thomas Cook στη Γερμανία πρέπει
να καταθέσουν τώρα αίτηση αποζημίωσης.

