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ΔΕΗ: Εκταμιεύονται
άμεσα €130 εκατ. στη
Δ. Μακεδονία και Αρκαδία
για τη μεταλιγνιτική εποχή
Τέλη του έτους με αρχές του
2020 θα διατεθούν τα πρώτα 130
εκ. ευρώ στις περιοχές που θα
σβήσουν τα φουγάρα του λιγνίτη
μέχρι να εξειδικευτεί το
επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τις
περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της
Αρκαδίας που διαχρονικά επιβίωναν με τα
ορυκτά καύσιμα. «Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο
master plan για αυτές τις περιοχές, στο οποίο
θα εμπλέκονται διάφορα Υπουργεία» ανέφερε
τη Δευτέρα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς. Το ΥΠΕΝ έχει
ήδη συγκροτήσει διυπουργική επιτροπή με
σκοπό να σχεδιάσει την επόμενη μέρα και να
προσφέρει κίνητρα που θα δημιουργήσουν
συνθήκες για μια ομαλή μετάβαση. Τα κίνητρα
αυτά θα είναι φορολογικά, επενδυτικά, παιδείας
και νέων δεξιοτήτων. «Η ιδέα της απολιγνιτοποίησης και η πολιτική προτεραιότητα της
απολιγνιτοποίησης έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια
πριν. Υπάρχουν φόροι και τέλη, τα οποία θα
έπρεπε να έχουν συγκεντρωθεί από το 2010 για
τέτοιου είδους ενέργειες» ανέφερε σε
συνέντευξή του ο κ. Θωμάς, υποστηρίζοντας
ότι η προετοιμασία που έγινε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν πάρα πολύ μικρή.

Παπαθανάσης:
Ξαναλειτουργεί η ΕΛΒΟ με
στρατηγικό επενδυτή και τουλάχιστον 600 εργαζόμενους
«Το πολύ ευχάριστο με τη
Hellenic Steel είναι πως το
σχήμα που την επαναλειτουργεί
ήταν παλιοί πελάτες της. Και
συνεπώς έχουν επιχειρηματικό
σχέδιο και τον τρόπο να εξάγουν. Θα έχει
δηλαδή εξαγωγική δραστηριότητα η επιχείρηση. Όπως θα συμβεί και με την ΕΛΒΟ. Και σας
το λέω ότι του χρόνου θα ξεκινήσει να
λετουργεί και η ΕΛΒΟ γιατί υπάρχει έντονο
ενδιαφέρον από μεγάλες βιομηχανίες του
εξωτερικού. Δεν μπορώ να σας πω ονόματα,
αλλά σας λέω πως είναι πολύ μεγάλες εταιρίες
οπλικών συστημάτων. Και όταν ξεκινήσει να
λειτουργεί, δεν θα μιλάμε για λιγότερους από
600-700 εργαζόμενους. Θα πάμε σε ένα
μοντέλο με στρατηγικό επενδυτή που θα πάρει
την εταιρεία να τη λειτουργήσει, με το Ελληνικό
Δημόσιο να διασφαλίζει τα δικαιώματά του σε
ορισμένα θέματα, με λογική προστασίας των
συμφερόντων της Ελλάδας σε ό,τι αφορά σε
αμυντικά ζητήματα, που τελούν υπό ειδικό
καθεστώς.».

«Κόκκινα δάνεια»

Ποτάμι

Κ.Ο.Κ.

Τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων
(NPLs), αξίας άνω των 60 δισεκατομμυρίων
ευρώ, έχουν αναλάβει οι 21 αδειοδοτημένες και
εποπτευόμενες - από την Τράπεζα της Ελλάδος
ΕΛΛ - εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις.

Την απόφαση για αναστολή λειτουργίας του
Ποταμιού πήρε το Πολιτικό του Συμβούλιο
μετά από πρόταση του Σταύρου Θεοδωράκη
και παράλληλα αποφασίστηκε να μη λαμβάνει
την ετήσια χρηματοδότηση των 100.000 ευρώ
για το ποσοστό που έλαβε στις ευρωεκλογές.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

Ριζική ανατροπή στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα επιφέρει η αλλαγή του σχετικού νόμου, την οποία ετοιμάζει το υπουργείο
Μεταφορών, με τον νέο αναθεωρημένο ΚΟΚ
να περιλαμβάνει ελαφρύτερες διοικητικές
κυρώσεις αλλά και αυξομειώσεις στα προβλεπόμενα πρόστιμα.
σελ. 8
➞

ΟΗΕ:

Περίπου 7 εκατομμύρια παιδιά
στερούνται την ελευθερία τους
Π

ερίπου 7 εκατομμύρια παιδιά στερούνται την ελευθερία
τους καθώς κρατούνται σε φυλακές, είναι υπό αστυνομική κράτηση, διαμένουν σε κέντρα κράτησης
μεταναστών, σε οίκους για άτομα με
ειδικές ανάγκες και άλλα ιδρύματα,
σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.
Οι συντάκτες της έκθεσης, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, τονίζουν
ότι το γεγονός αυτό αντίκειται στη
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, την οποία έχουν υπογράψει σχεδόν 200 χώρες και η οποία
επιτρέπει την κράτηση ατόμων κάτω
των 18 ετών μόνο ως έσχατο μέτρο και
για μικρό χρονικό διάστημα.
Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πρόοδοι στην αντιμετώπιση
του προβλήματος, πρέπει να γίνουν
πολλά περισσότερα προκειμένου τα
παιδιά να πάψουν να κρατούνται σε
ιδρύματα και να τερματιστεί η κράτηση των ανήλικων μεταναστών,
επεσήμανε ο Μάνφρεντ Νόβακ, ένας
Αυστριακός που ήταν επικεφαλής
της έρευνας.
«Είναι ευθύνη μας να δώσουμε στα
παιδιά πίσω την παιδική τους ηλικία»,
τόνισε.
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες κράτησης
εμφανίζουν δέκα φορές συχνότερα
ψυχιατρικές διαταραχές και πεθαίνουν σε πολύ μικρότερη ηλικία σε
σχέση με όσα δεν έχουν βρεθεί ποτέ
υπό κράτηση.

Η ομάδα του Νόβακ βρήκε ότι τουλάχιστον 410.000 παιδιά κρατούνται
κάθε χρόνο σε φυλακές ή εν αναμονή
της εκδίκασης της υπόθεσής τους, ενώ
1 εκατομμύριο βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση.

Επιπλέον οκτώ χώρες κρατούν συνολικά 330.000 ανήλικους μετανάστες.
Ακόμη 5,4 εκατομμύρια παιδιά ζουν
σε ιδρύματα, τα οποία «λόγω της ίδιας
τους της φύσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να στερούν την

ελευθερία από τα παιδιά», αναφέρει
η έκθεση.
Τέλος, δεκάδες χιλιάδες παιδιά τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους
κρατούνται σε καταυλισμούς εκτοπισμένων στη Συρία και στο Ιράκ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Ώθηση για ανανέωση
του στόλου ΟΑΣΑ,
ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Προγραμματίζεται η ένταξη ηλεκτρικών
οχημάτων στους στόλους των αστικών
συγκοινωνιών των δύο μεγάλων αστικών
κέντρων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Κίνητρα για ευνοϊκότερες συνθήκες
ανάπτυξης ηλεκτροκίνησης επεξεργάζεται το υπουργείο Μεταφορών σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών,
όπως ανέφερε ο υφυπουργός υποδομών, μιλώντας στην έκθεση Ηλεκτροκίνηση EXPO 2019, προσθέτοντας πως
το υπουργείο επεξεργάζεται ήδη ένα
θεσμικό πλαίσιο για την επόμενη μέρα
της αυτοκίνησης και συγκεκριμένα για
το περιβάλλον των νέων, φιλικότερων
προς το περιβάλλον τεχνολογιών.
Όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε φάση διαμόρφωσης
βρίσκονται οι Υπουργικές Αποφάσεις
που θα ορίσουν τις προδιαγραφές για
τα συνεργεία ηλεκτρικών οχημάτων και
τους τεχνίτες που θα επισκευάζουν τα
αυτοκίνητα του μέλλοντος. Πρόκειται
για τις προϋποθέσεις λειτουργίας των
συνεργείων, ως προς τους απαραίτητους χώρους, τον εξοπλισμό αλλά και
την εξειδικευμένη στελέχωση, καθώς
και τα προσόντα, την εκπαίδευση και
πιστοποίηση των τεχνιτών ηλεκτρικών
οχημάτων.
Σκοπός του αρμόδιου Υπουργείου είναι
η ομαλή μετάβαση της χώρας μας στη
νέα εποχή και παράλληλα με την τεχνολογική εξέλιξη.
Τη μετάβαση στην εποχή της ηλεκτροκίνησης θα σηματοδοτήσει η ένταξη ηλεκτρικών οχημάτων στους στόλους των
αστικών συγκοινωνιών των δύο μεγάλων
αστικών κέντρων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στον επικείμενο διαγωνισμό, που
έχει προαναγγελθεί, μεγάλο ποσοστό
θα αφορά ηλεκτροκίνητα οχήματα. Επί
του παρόντος, σε συνεργασία με τον
ΟΑΣΑ και τον ΟΑΣΘ, αναζητείται το
κατάλληλο μείγμα.
Όπως επισήμανε ο υφυπουργός, με τα
ηλεκτροκίνητα λεωφορεία όχι μόνο θα
συστηθεί ουσιαστικά η ηλεκτροκίνηση
στο ευρύ κοινό, αλλά θα έχουμε την
ευκαιρία να αξιολογήσουμε τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, τα βασικά σημεία που επεξεργάζεται το υπουργείο για την ενίσχυση της
ηλεκτροκίνησης είναι:
– Η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο
13% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου-δικύκλου.
– Η ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου
υποδομών φόρτισης.
– Η επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικών
ταξί.
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Στα «χέρια» 21 funds
ελληνικά «κόκκινα δάνεια»,
αξίας 60 δισ. ευρώ

Τ

η διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), αξίας άνω των 60 δισεκατομμυρίων
ευρώ, έχουν αναλάβει οι 21 αδειοδοτημένες και εποπτευόμενες - από την Τράπεζα
της Ελλάδος ΕΛΛ - εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

«Η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων από τις εταιρείες, θα
δώσει τη δυνατότητα μέσα από
βιώσιμες και μακροπρόθεσμες
λύσεις σε χιλιάδες νοικοκυριά
να ορθοποδήσουν και να επανενταχθούν στην "τραπεζική
κανονικότητα"» δήλωσε, χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος των
Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και διευθύνων σύμβουλος της Eurobank FPS, Τάσος
Πανούσης.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό
μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει το 40% των συνολικών δανείων, όταν ο ευρωπαϊκό
μέσος όρος περιορίζεται στο 4%.
Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική
μείωση στον όγκο και το μέγεθος των «κόκκινων δανείων»,
καθώς από τα 107 δισ. ευρώ το 2016 έχουν συρρικνωθεί
σε 75 δισ. ευρώ.
Οι τράπεζες, από την πλευρά τους, έχουν δεσμευτεί να
μειώσουν τα NPLs κατά 53 δισ. ευρώ έως το τέλος του
2021, μέσω κυρίως πωλήσεων και τιτλοποιήσεων.
Ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή, αναμένεται να
συμβάλλει και το σχέδιο «Ηρακλής», το οποίο εγκρίθηκε
προσφάτως από τις ελληνικές και τραπεζικές αρχές.
«Μέσα από βιώσιμες λύσεις, πολλά δάνεια που βρίσκονται
σήμερα σε καθυστέρηση θα μετατραπούν σε ενήμερα, προς

E-mail: iho@otenet.gr

όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων της και
των προοπτικών της, αλλά και
του τραπεζικού συστήματος και
της οικονομίας» τόνισε ο κ. Πανούσης, από το βήμα σχετικού
συνεδρίου.
Ταυτόχρονα, έσπευσε να προσθέσει, «θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης σε χιλιάδες στελέχη, νέα αλλά και πιο
έμπειρα προερχόμενα κυρίως
από το τραπεζικό σύστημα το
οποίο ήδη μετασχηματίζεται στο
πλαίσιο των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων».
Εκτίμησε επίσης, ότι «η διαχείριση των δανείων θα δώσει ώθηση στην οικονομία μέσα από άμεσες ξένες επενδύσεις που θα κατευθυνθούν είτε σε αγορές ελληνικών
περιουσιακών στοιχείων είτε στην αγορά διαχείρισης των
προβληματικών δανείων και θα δράσει ενισχυτικά στην
αγορά ακινήτων, όπου αναμένεται σημαντική αύξηση
επενδύσεων είτε για αγορά είτε επισκευή και αναβάθμιση
των ακινήτων αυτών».
Δεν παρέλειψε δε, να εξάρει τη συμβολή στην αντιμετώπιση
του λεγόμενου «ηθικού κινδύνου», απομακρύνοντας τον
κίνδυνο «μόλυνσης» των ενήμερων δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών.
Αυτό, εξήγησε ο κ. Πανούσης, θα αποτρέψει τη δημιουργία
«νέας γενιάς» κόκκινων δανείων αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά το πρόβλημα των στρατηγικών κακοπληρωτών.

HSBC: Αγοράστε
ελληνικές τράπεζες
Σε αναβάθμιση των συστάσεων για τις μετοχές
των Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς από “hold” σε “buy” προχώρησε
η HSBC, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τις τιμές
στόχους για τις τρεις, ενώ μειώνει την τιμή
στόχο για την Alpha Bank
Συγκεκριμένα, για την Eurobank η τιμή στόχος
αυξάνεται στα 1,04 ευρώ ανά μετοχή από 0,94
ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική Τράπεζα
στα 3,3 ευρώ από 2,8 ευρώ και για την Πειραιώς
στα 4,4 ευρώ από 3,1 ευρώ, ενώ αντιθέτως για
την Alpha Bank η τιμή στόχος μειώνεται στα
2,48 ευρώ από 2,5 ευρώ προηγουμένως.
Το κλίμα προς την Ελλάδα συνεχίζει να
βελτιώνεται, οι δείκτες καταναλωτικής και
οικονομικής εμπιστοσύνης καταγράφουν
άνοδο, τα spreads των κρατικών ομολόγων
συρρικνώνονται και οι τιμές του real estate
αυξάνονται, ωστόσο οι τιμές των τραπεζικών
μετοχών υστερούν, μέχρι στιγμής, γράφει η
HSBC στη νέα έκθεσή της.
Προσπαθώντας να εντοπίσει την «Αχίλλειο
Πτέρνα» στην επενδυτική περίπτωση των
ελληνικών τραπεζών, η HSBC εξετάζει τα
προβλήματα στον τζίρο, τους κινδύνους από
το de-risking καθώς και την ισχνή ποιότητα
κεφαλαίου. Η ανάλυση της χρηματιστηριακής
υποδηλώνει πως οι ανησυχίες των «αρκούδων»
είναι υπερβολικές καθώς:
-Οι αντίθετοι άνεμοι για τον κύκλο εργασιών
από το de-risking θα πρέπει να αντισταθμίζονται από τις εισροές στα εξυπηρετούμενα
δάνεια ενώ, ο κίνδυνος από την έλλειψη ανάπτυξης δανείων φαίνεται περιορισμένος. Οι
τάσεις υποδηλώνουν πως τα καθαρά έσοδα
από τόκους θα αυξηθούν μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα.
-Η σχεδιαζόμενη μείωση των οργανικών προβληματικών στοιχείων ενεργητικού φαίνεται
πως είναι εφικτή. Τα soft data παραμένουν
υποστηρικτικά ενός θετικού αποτελέσματος.
Οι περαιτέρω συστημικές λύσεις για την επιτάχυνση της μείωσης αυτής πιθανότατα θα
είναι εθελοντικά, πρόσθετα και ως εκ τούτου
θετικά για τις τράπεζες.

Πρώτος των πρώτων στο Λονδίνο ο Τσιτσιπάς!

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

Τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του και μία από τις κορυφαίες για τον
ελληνικό αθλητισμό, πέτυχε στο Λονδίνο ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβλήθηκε με 2-1 σετ του Ντόμινικ Τιμ στον τελικό
του ATP Finals και κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο,
στο τουρνουά των οκτώ κορυφαίων αθλητών του κόσμου που διεξήχθη στην O2
Arena της βρετανικής πρωτεύουσας.
Ο Τσιτσιπάς κλείνει με τον πλέον θριαμβευτικό τρόπο το 2019, φτάνοντας στην
μεγαλύτερη επιτυχία του... έως την επόμενη, καθώς το μέλλον του ανήκει. Μετά
από ένα συγκλονιστικό τελικό, που κρίθηκε... στις λεπτομέρειες ο 21χρονος πρωταθλητής μας κατάφερε να νικήσει τον 27χρονο Αυστριακό, Ντόμινικ Τιμ και να
αποθεωθεί από το βρετανικό κοινό και τους πολλούς Έλληνες που έδωσαν το παρόν.
Ο Τιμ πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ με 7-6 (6), ο Τσιτσιπάς έκανε «περίπατο» στο δεύτερο, το οποίο πήρε με 6-2 και στο τρίτο τα πάντα κρίθηκαν στο τάι
μπρέικ με τον νεαρό Ελληνα πρωταθλητή να φτάνει στη νίκη με 7-6 (4) και να
πανηγυρίζει σα μικρό παιδί.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ήδη οι μαθητές μετρούν αντίστροφα για τις
πρώτες μεγάλες διακοπές τους, αφού ανυπομονούν να κλείσουν τα σχολεία
για τις γιορτές. Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι από 24 Δεκεμβρίου 2019
έως τις 6 Ιανουαρίου 2020, καθώς τα σχολεία θα είναι κλειστά, με το τελευταίο
κουδούνι για το 2019 στα σχολεία να χτυπάει στις 23 Δεκεμβρίου.
Οι επόμενες σχολικές αργίες
Φυσικά οι μαθητές δεν περιμένουν μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά όλες τις αργίες
για να γλιτώσουν τα μαθήματα. Οι επόμενες σχολικές αργίες είναι:
24η Δεκεμβρίου 2019 – 6η Ιανουαρίου 2020 (Διακοπές Χριστουγέννων),
30ή Ιανουαρίου 2020 (Τριών Ιεραρχών),
2α Μαρτίου 2020 (Καθαρά Δευτέρα),
25η Μαρτίου 2020 (Εθνική Επέτειος),
13η – 24η Απριλίου 2020 (Διακοπές Πάσχα),
1η Μαΐου 2020,
8η Ιουνίου 2020 (Αγίου Πνεύματος).
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Πάρτι φοροδιαφυγής
στην ελληνική οικονομία
Το όργιο της φοροδιαφυγής στην ελληνική
οικονομία περιγράφει έκθεση του ΔΝΤ για την
ελληνική οικονομία, η οποία συνοδεύει αυτή
του άρθρου 4.
Στην έκθεση εξαπολύονται πυρά για τις
ρυθμίσεις οφειλών που γίνονται κατά καιρούς
από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Όπως υποστηρίζει το Ταμείο υπήρξαν αναποτελεσματικές
και χαρακτηρίστηκαν από μεγάλα ποσοστά
εγκατάλειψης, καθώς δεν είχαν λεπτομερή
καταγραφή για τις δυνατότητες αποπληρωμής
του οφειλέτη, ούτε έλαβαν υπόψη το ιστορικό
συμμόρφωσής του.
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η «μαύρη οικονομία» στην
Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες και επικαλείται μελέτη του 2011 η οποία την τοποθετεί στο
30% του ΑΕΠ (με την «μαύρη εργασία» στο
25%). Άλλη έρευνα, του 2013, αποφαίνεται ότι
κατά μέσο όρο το 27,5% του ΑΕΠ ήταν αφορολόγητο μεταξύ 1999 – 2007. Ερευνα του 2018
τοποθετεί την μαύρη οικονομία το 2017 μεταξύ
14-21,5% του ΑΕΠ με βάση επιμέρους μεθοδολογίες, πολύ πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη.
Η μαύρη οικονομία διευκολύνεται από την
χρήση μετρητών. Η Ελλάδα παραμένει έβδομη
από το τέλος σε ηλεκτρονικές συναλλαγές ως
ποσοστό της κατανάλωσης του ιδιωτικού τομέα
(18% το 2017 έναντι μέσου όρου 36% στην ΕΕ),
παρά τα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία
χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη αν η χώρα
έφτανε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο πλαστικό
χρήμα θα μπορούσε να αυξήσει τη συμμόρφωση του ΦΠΑ κατά 3,3 δισ. ευρώ το χρόνο!
Εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι προ κρίσης
σχεδόν το μισό από το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών δεν καταγράφονταν, με τα
επαγγέλματα «πρωταθλητές» να περιλαμβάνουν
γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς κ.ά.
Η μεγάλη φοροδιαφυγή, όμως, προκύπτει και
από την εξέταση των επίσημων στοιχείων.
Από τις δηλώσεις φορολογίας φαίνεται ότι
η συντριπτική πλειοψηφία όσων δεν είναι
μισθωτοί δηλώνουν ποσά πολύ χαμηλότερα από
το μέσο όρο του κατά κεφαλήν εισοδήματος.
Το 2017 περίπου το 85% των φορολογουμένων
μην μισθωτών ήταν κάτω από το μέσο όρο των
16.736 ευρώ. Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι από το
2001 και μετά υπήρξαν πάνω από 50 ρυθμίσεις
χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
Καθώς όμως δεν ελήφθησαν παράλληλα μέτρα
το ποσοστό εγκατάλειψης αυτών των ρυθμίσεων κινείται μεταξύ 50-80% ήδη από τον πρώτο
χρόνο! Όπως εξηγεί βασική αιτία πίσω από
αυτή την εικόνα ήταν η προσδοκία μιας νέας
ρύθμισης ακόμα πιο φιλόδοξης.
Το Ταμείο σημειώνει ότι από τα μέσα του 2015
έως το 2018 δεν υπήρξαν νέες ρυθμίσεις χρεών,
αλλά παρά τις προσπάθειες που έγιναν πέρυσι
σχεδόν τα 2/3 των φορολογουμένων έχει χρέη
στην Εφορία και 1,4 εκατομμύρια χρωστούν στα
ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα για περίπου
45% του πληθυσμού υπάρχουν και άλλα χρέη
(π.χ. ΔΕΗ).
Σύμφωνα με το Ταμείο η ρυθμίσεις που
εφάρμοσε φέτος η προηγούμενη κυβέρνηση
(120 δόσεις σε ταμεία-εφορία) είχαν «φτωχή»
στόχευση και ήταν περισσότερο γενναιόδωρες. Σημειώνει δε, ότι η σημερινή τις έκανε
ακόμα πιο γενναιόδωρες. Παράλληλα, τρέχουν
προγράμματα και για άλλα χρέη (ηλεκτρισμό,
οφειλές σε δήμους, τραπεζικές οφειλές).
Υπό το πρίσμα των παραπάνω το ΔΝΤ πιστεύει
ότι αυτές οι έκτακτες ρυθμίσεις πρέπει να σταματήσουν καθώς μπορεί να είχαν ένα ρόλο την
περίοδο της κρίσης, τώρα όμως, διαιωνίζουν
την αδύναμη κουλτούρα πληρωμών.

Tο Ποτάμι αναστέλλει
τη λειτουργία του & επιστρέφει
άλλα 500.000 ευρώ
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Σύνδρομο
Χρόνιας Κόπωσης:
Το φάρμακο που
θα σας ανακουφίσει

Τ

ην απόφαση για αναστολή λειτουργίας του Ποταμιού πήρε το Πολιτικό του Συμβούλιο μετά από πρόταση του Σταύρου Θεοδωράκη και παράλληλα αποφασίστηκε
να μη λαμβάνει την ετήσια χρηματοδότηση των 100.000 ευρώ για το ποσοστό
που έλαβε στις ευρωεκλογές.
Αφού συμπληρώθηκαν δύο μήνες επαφών και διαβουλεύσεων με στελέχη και φίλους του Ποταμιού σε όλη τη
χώρα, λήφθηκε η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας
του κόμματος, ενώ το Ποτάμι θα ζητήσει να σταματήσει
και η χρηματοδότησή του από τα ταμεία του κράτους. Ως
γνωστόν, το Ποτάμι έλαβε στις ευρωεκλογές 2019 ποσοστό 1,52%, ποσοστό που του επιτρέπει να χρηματοδοτείται
μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές με ένα ποσό της τάξης
των 100.000 ευρώ ετησίως (500.000 ευρώ συνολικά),
όπως άλλωστε έχει συμβεί στο παρελθόν με όλα τα
κόμματα που έχουν πάρει στις εκλογές πάνω από 1.5%.
Αν το υπουργείο Εσωτερικών δεν μπορεί για τυπικούς
λόγους να σταματήσει τη χρηματοδότηση, τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ποτάμι θα ζητήσει το ποσό να
πηγαίνει κάθε χρόνο στις υποτροφίες που ήδη δίνει το
ΕΚΠΑ σε υποψήφιους διδάκτορες μετά την πρόσφατη
δωρεά 500.000 ευρώ από τα ταμεία του κόμματος.
Στην απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου γίνεται ένας
συνοπτικός απολογισμός της πεντάχρονης ιστορίας του
Ποταμιού και μεταξύ άλλων επισημαίνεται:
«Αγωνιστήκαμε με σχέδιο και πάθος και ωθήσαμε την
κοινωνία να κάνει βήματα μπροστά.
Πολεμηθήκαμε άγρια από όλους αυτούς που θεωρούν
την πολιτική ως κομματικό φέουδο και τη χρησιμοποιούν
για να έχουν οι ίδιοι και οι παρέες τους μια άκοπη ζωή.
Νικήσαμε σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να
μιμηθούμε την ηθική, τον τρόπο οργάνωσης, ψηφοθηρίας και δανειοδότησης των παραδοσιακών σχημάτων».
Όσον αφορά τους λόγους της αναστολής λειτουργίας
του Ποταμιού, το Πολιτικό Συμβούλιο αναφέρει πως η
αμετάκλητη απόφαση του επικεφαλής να παραιτηθεί, σε
συνδυασμό με την πολιτική συγκυρία και τα όσα έχουν

συμβεί και έχουν πλήξει πολλαπλώς το Ποτάμι, κάνουν
δύσκολη τη συνέχιση της λειτουργίας του με τρόπο που
να απαντάει στην ιστορία του.
«Ο κίνδυνος να μετατραπούμε σε "κόμμα-σφραγίδα’’
είναι υπαρκτός και ανεξάρτητος από τις δικές μας προθέσεις», σημειώνουν, τονίζοντας ότι «αυτή η κατάληξη
δεν αξίζει στο Ποτάμι».
Η απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου θα τεθεί σε ψήφιση στη συνεδρίαση της ΜΕ.ΣΥ.Α (Μεγάλη Συνάντηση
Αντιπροσώπων, που είναι κάτι σαν την Κεντρική Επιτροπή των άλλων κομμάτων) η οποία θα συνεδριάσει το πρωί
της Κυριακής 24 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Αν κρίνουμε
όμως από το γεγονός ότι όλα τα επώνυμα στελέχη του
Ποταμιού είναι πλέον υπέρ της αναστολής, η απόφαση
πρέπει να θεωρείται ειλημμένη. Ιδιαίτερα η απόφαση
που αφορά τη δωρεά των χρημάτων στο ΕΚΠΑ έχει
μόνο υποστηρικτές στις τάξεις του Ποταμιού, οι οποίοι
με αναρτήσεις τους στα social media την προβάλλουν
ως στοιχείο υπεροχής απέναντι στις πρακτικές των άλλων κομμάτων, που είτε ζουν με δάνεια, είτε διατηρούν
κελύφη κομμάτων μόνο και μόνο για να εισπράττουν
την ετήσια χρηματοδότηση.
Η αναστολή λειτουργίας του Ποταμιού πάντως δεν σημαίνει ότι τα στελέχη του έχουν την πρόθεση να ιδιωτεύσουν
ή να συνταξιοδοτηθούν. Όπως τονίζουν στο κείμενο
της απόφασης: «Αρκετά στελέχη μας συνεχίζουν και
σήμερα να πρωταγωνιστούν σε πολλά πεδία πολιτικής
και βέβαια την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις ΜΚΟ, τα
κοινωνικά δίκτυα. Και όταν οι συνθήκες αλλάξουν και οι
καιροί το απαιτήσουν είναι σίγουρο ότι θα βρούμε ξανά
τον δρόμο να ενωθούμε και να βοηθήσουμε τη χώρα».

Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η
δραστική ουσία ναλτρεξόνη
αποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό
τη λειτουργία των ελαττωματικών υποδοχέων που σχετίζονται
με την μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα, γνωστή ως Σύνδρομο
Χρόνιας Κόπωσης, σύμφωνα
με τη σχετική δημοσίευση στο
Frontiers in Immunology.
Οι επιστήμονες από το Εθνικό Κέντρο Νευροανοσολογίας
και Αναδυόμενων Παθήσεων
(NCNED) του Πανεπιστημίου
Griffith είναι οι πρώτοι στον
κόσμο που αναπτύσσουν το
σύστημα gold standard (η καλύτερη υπάρχουσα μέθοδος),
ευρύτερα γνωστό ως τεχνική
patch clamp, στα ανοσοκύτταρα
προκειμένου να καταγράψουν
και να μετρήσουν τη λειτουργία
του υποδοχέα TRP.
Τα ανοσοκύτταρα χρησιμοποιούνται ως μοντέλο για την αξιολόγηση της λειτουργίας του
υποδοχέα TRP και αντικατοπτρίζουν τη σωματική δραστηριότητα σε όλους τους ιστούς του
σώματος που εκφράζουν αυτούς
τους υποδοχείς.
Οι ερευνητές του NCNED, λοιπόν, άνοιξαν το δρόμο για την
αναγνώριση της παθολογίας του
Συνδρόμου Χρόνιας Κόπωσης
και για την ανάπτυξη βιοδεικτών, υποστηρίζοντας ότι οι
υποδοχείς TRP είναι ελαττωματικοί στους πάσχοντες από το
Σύνδρομο, συγκριτικά με τους
υγιείς ανθρώπους. Οι υποδοχείς
αυτοί βρίσκονται σε όλο το σώμα
και εμπλέκονται τόσο στα συμπτώματα όσο και στην έναρξη
της ασθένειας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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H Aegean προσθέτει
δρομολόγια λόγω
Astra Airlines
Το μείζον ζήτημα των νησιωτικών
προορισμών του Αιγαίου που αντιμετώπισαν προβλήματα σύνδεσης τις
τελευταίες ημέρες με την ηπειρωτική
Ελλάδα λόγω της …απότομης προσγείωσης της Astra Airlines, αναπληρώνει ήδη από χθές 17 Νοεμβρίου, σε
μεγάλο βαθμό, η Aegean.
Tην ίδια στιγμή, «ανοικτό» ακόμη παραμένει της διευθέτησης αιτημάτων
από πλευράς των επιβατών που είχαν
κλείσει εισιτήρια με την εταιρεία, με
τη διοίκηση να παρατείνει εκ νέου,
αυτή τη φορά για μία ακόμη εβδομάδα, την επίσημη ενημέρωση (σ.σ. το
χρονικό όριο που είχε θέσει αρχικά
και ξεπεράστηκε προ πολλού ήταν για
τις 15/11).
Σύμφωνα μάλιστα με νέα ανακοίνωση μέσα στο Σαββατοκύριακο
από πλευράς της Astra, την οποία η
Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών ΙΑΤΑ
έχει ήδη θέσει εκτός των συστημάτων
κρατήσεων, «η εταιρεία ενημερώνει
ότι στα πλαίσια της επιχειρούμενης
οικονομικής αναδιάρθρωσής της
ανέστειλε προσωρινά την άδεια εκτέλεσης δημοσίων μεταφορών και οι
προγραμματισμένες πτήσεις από 15-112019 ακυρώνονται. Θα ενημερωθεί το
επιβατικό κοινό οριστικά το αργότερο
μέσα στις 7 επόμενες ημέρες για τα
διευθέτηση αιτημάτων που σχετίζονται με οικονομικά θέματα».
Η ανακοίνωση της εταιρείας, έρχεται
μετά τη δήλωση του εκ των ιδιοκτητών
της εταιρείας κ. Ιωάννη Ζλατάνη στο
politischios.gr ότι η εταιρεία υπέβαλε
αίτηση για προσωρινή αναστολής της
άδειας λειτουργίας της στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
«Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα
προσπαθήσουμε να πετύχουμε
χρηματοδότηση μέσω δανεισμού ή
αναζήτηση μετόχων που θα μπορέσουν να εγγυηθούν τη συνέχιση της
εταιρείας», δήλωσε ο ίδιος. Η αίτηση
για προσωρινή αναστολής της άδειας
λειτουργίας κρίνεται τη δεδομένη
στιγμή απαραίτητη, σύμφωνα με τον
ίδιο, ώστε να ολοκληρωθεί, με τη
συναίνεση δικαστηρίου το πρόγραμμα
εξυγίανσης της εταιρείας. Ο ίδιος
απέφυγε την περασμένη Παρασκευή
να διευκρινίσει το τί μέλλει γενέσθαι
με τις επιστροφές χρημάτων σε
επιβάτες που είχαν προγραμματίσει
πτήσεις που δεν έγιναν, θέμα για το
οποίο, όπως φάνηκε εν συνεχεία από
την επίσημη ανακοίνωση που ακολούθησε το Σάββατο, παραπέμφθηκε για
αργότερα μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.
Από την πλευρά τoυ, ο μεγαλύτερος
εγχώριος αερομεταφορέας προχωρά
στην προσθήκη νέων δρομολογίων
από τη Θεσσαλονίκη αλλά και την
Αθήνα. Ειδικότερα, η Aegean, προσθέτει 306 πτήσεις και ειδικότερα 28.476
θέσεις για δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Χίο – Σάμο –Κω – Ηράκλειο
και Μυτιλήνη και από Αθήνα προς Χίο
για το διάστημα από τις 17 Νοεμβρίου
μέχρι και τις 24 Μαϊου του 2020.

«Eισβολή» των ξένων
στην αγορά του ρεύματος

Σ

ε φάση «αναταράξεων» που στην πορεία μπορεί να αποδειχθούν και ισχυρές, φέρνοντας ανατροπές, εισέρχεται η ελληνική αγορά ρεύματος. Tην ώρα που ο ανταγωνισμός
μεταξύ των ελληνικών ομίλων οι οποίοι λειτουργούν ως εναλλακτικοί πάροχοι εντείνεται και η ΔEH λόγω της οικονομικής «στενωπού» και των μνημονιακών υποχρεώσεων
εισέρχεται σε φάση σταδιακής υποχώρησης, μια ακόμη παράμετρος μπαίνει στην «εξίσωση».

Kαι αυτή δεν είναι άλλη από τους ξένους ενεργειακούς
ομίλους που διαθέτουν άδειες προμήθειας ή εμπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας και τώρα ετοιμάζουν τις δικές τους
κινήσεις.
Oι περισσότεροι από αυτούς έχουν πάρει τις άδειες εδώ και
αρκετά χρόνια, από τότε που άρχισε να ανοίγει, θεωρητικά
τουλάχιστον, η ελληνική ενεργειακή αγορά, αλλά τις έχουν
κρατήσει «εν υπνώσει», ενώ παράλληλα υπάρχουν ισχυροί
παίκτες που είτε επανακάμπτουν είτε και ετοιμάζονται να
κάνουν την είσοδό τους επί «ελληνικού εδάφους».
Xαρακτηριστική θεωρείται η περίπτωση της Statkraft Markets GmbH, δηλαδή του γερμανικού βραχίονα του κρατικού
ενεργειακού «γίγαντα» της Nορβηγίας Statkraft AS.
H Statkraft Markets Gmbh ήταν από τις πρώτες ξένες
εταιρίες που έσπευσαν να εξασφαλίσουν άδεια εμπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας στην Eλλάδα ήδη από τον Δεκέμβριο του 2011. H άδεια που πήρε τότε από τη PAE ήταν
για 250MW με ημερομηνία λήξης τον Iανουάριο του 2019.
Στα χρόνια που μεσολάβησαν βέβαια η απελευθέρωση
της αγοράς κινήθηκε με ρυθμούς χελώνας με συνέπεια
το ενδιαφέρον να ατονήσει.
Δεδομένου, όμως, ότι πλέον το σκηνικό δείχνει να αλλάζει,
η Statkraft ξεκίνησε από φέτος το Mάρτιο τη διαδικασία
για την απόκτηση νέας άδειας εμπορίας. Kάτι που έγινε
πραγματικότητα την 1η Nοεμβρίου, όταν η PAE αποφάσισε

τη χορήγηση της με ισχύ 250 MW και διάρκεια 20 ετών
(έως την 1/11/2039).
Aσφαλώς δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος ξένος όμιλος που δίνει το «παρών» στα μητρώα αδειών. Oι
πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι η Statkraft τούτη τη
φορά κατεβαίνει με φιλόδοξα πλάνα τα οποία προβλέπουν
την ενεργό συμμετοχή της στην ελληνική αγορά ρεύματος.
Tο εάν αυτό θα γίνει μέσω του Xρηματιστηρίου Eνέργειας,
είτε και μέσω θυγατρικού σχήματος μένει να φανεί.
Tο σίγουρο, όμως, είναι ότι μιλάμε για έναν κολοσσό με
τζίρους της τάξης των 26 δισ. ευρώ, που κατέχει κυρίαρχη
θέση σε όλα τα «πεδία» της ενέργειας. Aποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό AΠE στην Eυρώπη και ανήκει στους
leaders των κατασκευαστών-διαχειριστών υδροηλεκτρικών
έργων, αιολικών πάρκων και θερμικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, αλλά και στους πιο ισχυρούς παίκτες των
ευρωπαϊκών power exchanges.
Όσον αφορά τη γερμανική Statkraft Markets GmbH,
διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο ισχύος 2.390 MW από θερμικές
μονάδες, 261 MW από υδροηλεκτρικά, αλλά και 41 MW
από projects βιομάζας. O όμιλος έχει ισχυρή παρουσία σε
περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης
στην Tουρκία και στην Aλβανία, ενώ δραστηριοποιείται και
μέσω των περισσότερων χρηματιστηρίων ενέργειας, μεταξύ
των οποίων τα Nordpool, EPEX, EEX, APX, Belpex κ.α.

Φράγμα Μαραθώνα: 90 χρόνια ιστορίας
σε μία ξεχωριστή έκθεση από την ΕΥΔΑΠ
Στο εμβληματικό και ιστορικό έργο του πρώτου σύγχρονου ταμιευτήρα της ελληνικής πρωτεύουσας, είναι αφιερωμένη η επετειακή έκθεση για τα 90 χρόνια από την κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα που διοργανώνει
η ΕΥΔΑΠ και εγκαινιάστηκε στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος".
Στόχος της έκθεσης στην οποία παρουσιάζονται πρώτη φορά αδημοσίευτα τεκμήρια για το έργο είναι η ανάδειξη
της σημαντικότητας του, τόσο από μηχανικής όσο και από πολιτιστικής και κοινωνικής άποψης, υπογραμμίζοντας
ότι η καινοτομία του παρελθόντος είναι οδηγός για την καινοτομία και την ανάπτυξη του μέλλοντος, στοιχεία στα
οποία η ΕΥΔΑΠ επενδύει συστηματικά.
Την έκθεση εγκαινίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος μεταξύ άλλων
δήλωσε:
«Το Φράγμα του Μαραθώνα είναι ένα μεγάλο έργο υποδομής που έδωσε πρακτική και άμεση λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα της καθημερινότητας της εποχής του, αλλά και άντεξε –κι αντέχει- στον χρόνο. Χαρακτηριζόταν
από καινοτομία. Ήταν αποτέλεσμα άψογης συνεργασίας παραγωγικών δυνάμεων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Υλοποιήθηκε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοσημείωτη ταχύτητα για τα δεδομένα του έργου και της εποχής.
Δημιούργησε θέσεις εργασίας και συνετέλεσε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας. Γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει
να αποτελεί μέχρι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση, φάρο για το τι σημαίνει πραγματικά να υλοποιείς μεγάλα έργα
υποδομής για τον τόπο σου».
Στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης αφού ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους
για την παρουσία τους, ανέφερε:
«Το φράγμα του Μαραθώνα είναι ένα θαύμα της νεότερης ιστορίας του τόπου. Έγινε πραγματικότητα επειδή όλοι
ανέλαβαν τις ευθύνες τους και δούλεψαν σκληρά για να έρθει το αποτέλεσμα που επιδίωκαν. Είναι θαύμα αποφασιστικότητας και αφοσίωσης σε ένα μεγάλο, κρίσιμο έργο υποδομής. Είναι αυτό που και τότε και σήμερα και στο
μέλλον χρειαζόμαστε για να λύνουμε πραγματικά προβλήματα. Αυτό προσπαθούμε και σήμερα στην ΕΥΔΑΠ - μαζί
με την πολιτική και αυτοδιοικητική ηγεσία, τους εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ, και τους επενδυτές – δηλαδή, έργα
υποδομής που βελτιώνουν τη ζωή χιλιάδων πολιτών».
Στην εκδήλωση των εγκαινίων ο Πρόεδρος των ΕΛΤΑ Πολυχρόνης Γριβέας παρουσίασε τα ειδικά συλλεκτικά
φιλοτελικά προϊόντα των Ελληνικών Ταχυδρομείων «90 Χρόνια Φράγμα Μαραθώνα» και τόνισε: «Είμαι πολύ
χαρούμενος που σήμερα τιμούμε το εμβληματικό αυτό έργο και κατ’ επέκταση, φωτίζουμε και την ιστορία της
ΕΥΔΑΠ, μιας εταιρείας με αδιάλειπτη λειτουργία ενενήντα τεσσάρων ετών, άρρηκτα δεμένης με την κοινωνική,
οικονομική και πολιτική εξέλιξη του τόπου μας.
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Oι Kινέζοι
«πρωταγωνιστές»
στην Eλλάδα

H αλήθεια είναι ότι η «επισφράγιση» του
πακέτου οικονομικής, εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Eλλάδας
και Kίνας που «κτίστηκε» στα ταξίδια του K.
Mητσοτάκη στη «χώρα του Δράκου» και του
Kινέζου Προέδρου Σι Tζινπίνγκ στην Aθήνα
δημιουργούν ένα νέο τοπίο. Mια βάση δεδομένων αλλά και προσδοκίες - σχέδια που
εάν υλοποιηθούν και όλα κυλήσουν ομαλά,
τα οφέλη για τη χώρα μας θα είναι πολλά.
Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι από τις 16 συμφωνίες που υπογράφτηκαν στο ταξίδι του
Kινέζου ηγέτη η «οροφή» των κινεζικών
επενδύσεων στην Eλλάδα σε βάθος τριετίας εκτινάσσεται από τα 14 δισ. στα 18,5 δισ.
αλλά πως υπάρχει πλέον ένας συγκεκριμένος κατάλογος projects και συνεργειών.
Tο «κινέζικο» στοίχημα έχει μάλιστα και
«ονοματεπώνυμο», εάν σταθεί κανείς στους
κινέζικους κολοσσούς και τους 6 επικεφαλής
τους που θα αποτελέσουν τους στυλοβάτες
της κινέζικης «απόβασης» στην Eλλλάδα.
Kατ' αρχήν πρόκειται για τον mr Cosco
Shipping Corpoation Limited, τον Xu
Lirong. O συγκεκριμένος έχει να υλοποιήσει
το master plan του OΛΠ και τις επενδύσεις,
ύψους 611 εκατ. ευρώ που ενέκρινε η EΣAΛ
στον Πειραιά. Ήδη υπεγράφη και η επίσημη
συμφωνία για τη βούληση των δύο πλευρών
να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια για την
υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος
της COSCO στον λιμάνι, καθότι αποτελεί
ύψιστη προτεραιότητα κινεζικής πλευράς.
Tα επόμενα πλάνα όμως της COSCO στην
τριετία θα ξεπεράσουν τα 1,3 δισ. ευρώ, με
στρατηγικό πλάνο την αναρρίχηση του Πειραιά στο top 3 των μεγαλύτερων λιμένων
της Eυρώπης.
• O πρόεδρος της State Grid Corporation of
China, Kou Wei, που υλοποιεί τη δεύτερη
μεγαλύτερη επένδυση των Kινέζων στην
Eλλάδα. O κολοσσός των ενεργειακών δικτύων μετά τον έλεγχο του 24% του AΔMHE
αναζητεί την επόμενη ευκαιρία. Όπως να
αποκτήσει μερίδιο έως 20% στο μετοχικό
κεφάλαιο της «Aριάδνη Interconnection»,
στο πλαίσιο μελλοντικής διαγωνιστικής διαδικασίας για το project της ηλεκτρικής
διασύνδεσης της Kρήτης με την ηπειρωτική
Eλλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ.
ευρώ, αλλά και ίσως, στο βάθος ο ΔEΔΔHE.
• O πρόεδρος του China Energy Engineering
Group Wang Jianping είναι έτοιμος σε συνέργια με τις NUR Energie και Prenecon
- Green Energy Holdings να υλοποιήσει
το project της κατασκευής στο Λασήθι της
Kρήτης ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνολογία τηγμένου άλατος, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ,
ενισχύοντας έτσι καθοριστικά την ενεργειακή αυτονομία του νησιού, αλλά ετοιμάζεται
ήδη παράλληλα για τα επόμενα επενδυτικά
βήματα, ανάλογου μεγέθους περίπου σε δυο
μεγάλα νησιά του ανατολικού Aιγαίου.
• O Hiog Qunli, επικεφαλής της China
Electronics Technology Group Corporation
(CETC), που δραστηριοποιείται στις τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικό εξοπλισμό επικοινωνιών, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και
διαχείριση επενδύσεων και περιουσιακών
στοιχείων έχει την εντολή του Tζινπίνγκ για
τη διερεύνηση των περιθωρίων για το άνοιγμα
περιφερειακού κέντρου στην Eλλάδα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου
422/2019 αγωγή τακτικής διαδικασίας
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, ο
ενάγων Ηλίας Κουλουμπράκης του Νικολάου, κάτοικος Ιαλυσού Ρόδου, πάροδος Ακροπόλεως α α , αιτείται όπως
αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο
πρόσωπο του, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής του άρθρου 63 του
κτηματολογικού κανονισμού για την με
χρησικτησία κτήση κυριότητας του μεριδίου εξ αδιαιρέτου ενός εκάστου των
εναγομένων της αγωγής αυτής επι του
επιδίκου ήτοι : « Επί τμήματος ακινήτου
που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια
του δημοτικού διαμερίσματος Σορωνής
του δήμου Καμείρου Ρόδου και περιγράφεται με στοιχεία γωνιών 1-2-3-4-1
όπως αυτό εμφαίνεται στο απο Ιούλιος
2003 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Παναγιώτη Τσιράκου συνημμένο και στην ως άνω αγωγή
και αναπόσταστο μέρος της , μετά των
κτισμάτων που υπάρχουν σε αυτό , με
κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 7 γαιών
Σορωνής, φύλλο 92, μερίδα 2363 και φάκελος 897 , συνολικής επιφάνειας 115 τμ.
Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται και κατά
των Ιωάννα Χατζησταμάτα του Ιωάννη
και η Μαρία Χατζησταμάτα του Ιωάννη,
πρώην κάτοικοι Γερμανίας και ήδη άγνωστης διαμονής, για τους οποίους επιδόθηκε αντίγραφο της ως άνω αγωγής
στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου
, με την εντολή όπως καταθέσουν προτάσεις και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα
εντός της νομίμου προθεσμίας ( 130
ημερών ) απο την επομένη καταθέσεως αυτής στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά δε την παρέλευση
της προθεσμίας αυτής, προσθήκη αντίκρουση μετά λοιπών εγγράφων εντός
της νομίμου προθεσμίας και παραστούν
όταν και όπου ορισθεί δικάσιμος της
αγωγής αυτής. Επίσης γνωστοποιήθηκε ότι πρόκειται να καταθέσει μάρτυρας
προς υποστήριξη της αγωγής αυτής η
Χρύσα Τομάζου του Δημητρίου, οικιακά
, κάτοικος Σορωνής Ρόδου , ενώπιον
της Συμβ/φου Ρόδου Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στις 10-12-2019 και
ώρα 12:30 στο στη Ρόδο γραφείο αυτής
οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ 37 . Για τα
παραπάνω συντάχθηκαν νόμιμα οι με
αριθμούς 5392Η/29.10.2019 ( ιωάννα
Χατζησταμάτα) και 5393Η/ 29/10/2019
εκθέσεις επιδόσεως Νικολάου Χρυσανθή Δικαστικ Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου.
Ρόδος 11/11/ 2019.
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου
416/2019 αγωγή τακτικής διαδικασίας
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου η ενάγουσα Μαργαρίτα Μπονιάτη του Νικολάου, κάτοικος Σορωνής Ρόδου, αιτείται
όπως αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε
στο πρόσωπο της, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής για την αναγνώριση
της κυριότητας της με χρησικτησία ποσοστού 18/72 εξ αδιαιρέτου (που ανήκει
στους εναγόμενους- αναλυτικά κατά το
ιστορικό της αγωγής ) ήτοι των μεριδίων
των Ιακώβου και Κωνσταντίνου Μπονιάτη του Αναστασίου άλλως και σε κάθε
περίπτωση του μεριδίου ( όσου είναι )
που ανήκει κατά την εγγραφή σε αυτούς
και περιήλθε στους εναγόμενους , επι του
ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική
περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Σορωνής του δήμου Καμείρου Ρόδου , έκτασης 623 τ.μ με τα ακόλουθα
κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 7 γαιών
Σορωνής, φύλλο 87, φάκελλος 892 και
Μερίδα 991 γαιών Σορωνής, νομικής
φύσης αρζι μιρί και ήδη μούλκ.
Μεταξύ των εναγομένων και οι : Ιωάννα Χατζησταμάτα του Ιωάννη , η Μαρία Χατζησταμάτα του Ιωάννη, πρώην
κάτοικοι Γερμανίας και ήδη άγνωστης
διαμονής, η Χρύσα Τσαούση το γένος

Σάββα Παπαναστάση , Μιράντα συζ Γαβριήλ Μάρτινς το γένος Παπαναστάση,
Λουκία συζ Ιωάννη ΛΙμαντζάκη το γένος
Παπαναστάση, Σάββα Παπαναστάση ,
πρώην κάτοικοι ΗΠΑ και νυν αγνώστου
διαμονής, για τους οποίους επιδόθηκε
αντίγραφο της ως άνω αγωγής στον κ
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου , με την
εντολή όπως καταθέσουν προτάσεις και
σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός της
νομίμου προθεσμίας ( 130 ημερών ) απο
την επομένη καταθέσεως αυτής στην
γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά δε την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προσθήκη αντίκρουση μετά λοιπών
εγγράφων εντός της νομίμου προθεσμίας
και παραστούν όταν και όπου ορισθεί
δικάσιμος της αγωγής αυτής. Επίσης
γνωστοποιήθηκε ότι πρόκειται να καταθέσει μάρτυρας προς υποστήριξη της
αγωγής αυτής ήτοι η Χρύσα Τομάζου του
Δημητρίου, άνεργης , κάτοικος Σορωνής
Ρόδου , ενώπιον της Συμβ/φου Ρόδου
Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στις
10-12-2019 και ώρα 12:00 στο στη Ρόδο
γραφείο αυτής οδός Εθνάρχου Μακαρίου
αρ 37_ . Για τα παραπάνω συντάχθηκαν
νόμιμα οι με αριθμούς ( κατά την άνω
σειρά) 5389Η, 5388Η/ 5391Η/ 5400Η/
5401Η/ 5390Η /29.10.2019 εκθέσεις
επιδόσεως Νικολάου Χρυσανθή Δικαστικ Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου.
Ρόδος 17/11/ 2019.
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 417/2019 αγωγή τακτικής διαδικασίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου η ενάγουσα Μπεάτε - Μαργαρίτα
– Ελίζαμπεθ- χήρα Νικολάου Μπονιάτη
το γένος Λέσσμαν , κάτοικος Σορωνής
Ρόδου, αιτείται όπως αναγνωρισθεί ότι
συμπληρώθηκε στο πρόσωπο της, ο
νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής
για την αναγνώριση της κυριότητας της
με τα προσόντα της χρησικτησίας ποσοστού 6/72 εξ αδιαιρέτου (που ανήκει
στους εναγόμενους- αναλυτικά κατά το
ιστορικό ) ήτοι των μεριδίων των Ιακώβου
και Κωνσταντίνου Μπονιάτη του Αναστασίου άλλως και σε κάθε περίπτωση του
μεριδίου ( όσου είναι ) που ανήκει στους
Ιάκωβο και Κωνσταντίνο Μπονιάτη του
Αναστασίου και περιήλθε στους εναγόμενους , επι του ακινήτου που βρίσκεται
στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Σορωνής του δήμου
Καμείρου Ρόδου , έκτασης 623 τ.μ με τα
ακόλουθα κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος
7 γαιών Σορωνής, φύλλο 87, φάκελλος
892 και Μερίδα 991 γαιών Σορωνής,
νομικής φύσης αρζι μιρί και ήδη μούλκ.
Μεταξύ των εναγομένων και οι : Ιωάννα Χατζησταμάτα του Ιωάννη , η Μαρία Χατζησταμάτα του Ιωάννη, πρώην
κάτοικοι Γερμανίας και ήδη άγνωστης
διαμονής, η Χρύσα Τσαούση το γένος
Σάββα Παπαναστάση , Μιράντα συζ Γαβριήλ Μάρτινσ το γένος Παπαναστάση,
Λουκία συζ Ιωάννη ΛΙμαντζάκη το γένος
Παπαναστάση, Σάββα Παπαναστάση ,
πρώην κάτοικοι ΗΠΑ και νυν αγνώστου
διαμονής, για τους οποίους επιδόθηκε
αντίγραφο της ως άνω αγωγής στον κ
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου , με την
εντολή όπως καταθέσουν προτάσεις και
σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός της
νομίμου προθεσμίας ( 130 ημερών ) απο
την επομένη καταθέσεως αυτής στην
γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά δε την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προσθήκη αντίκρουση μετά λοιπών
εγγράφων εντός της νομίμου προθεσμίας
και παραστούν όταν και όπου ορισθεί
δικάσιμος της αγωγής αυτής. Επίσης
γνωστοποιήθηκε ότι πρόκειται να καταθέσει μάρτυρας προς υποστήριξη της
αγωγής αυτής ήτοι η Χρύσα Τομάζου του
Δημητρίου, άνεργης , κάτοικος Σορωνής
Ρόδου , ενώπιον της Συμβ/φου Ρόδου
Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στις
10-12-2019 και ώρα 11:30 στο στη Ρόδο
γραφείο αυτής οδός Εθνάρχου Μακαρίου
αρ 37 . Για τα παραπάνω συντάχθηκαν
νόμιμα οι με αριθμούς ( κατά την άνω

σειρά) 5395Η, 5394Η/ 5397η / 5399Η,
5398Η/ 5396Η /29.10.2019 εκθέσεις
επιδόσεως Νικολάου Χρυσανθή Δικαστικ Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου.
Ρόδος 17/11/ 2019.
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ.
8030 (Γ) της 18-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του
Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα το
Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Αθανάσιου
Θεοδ. Απαζίδη, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για
τον αγνώστου διαμονής καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη Δημήτριο Γιουψάνη του
Αθανασίου και της Σοφίας, πρώην κατοίκου Γιαννιτσών (Χατζοπούλου 30),
του Δήμου Πέλλας και ήδη αγνώστου
διαμονής με ΑΦΜ 013829913, η από
18-11-2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της Ε.Ε. με την
επωνυμία «Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14° χιλ. Θεσσαλονίκης - Βασιλικών) και εκπροσωπείται νόμιμα, με
ΑΦΜ 084087688, για τον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε στις 6-11-2019
ενώπιον της επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπαλλήλου πιστοποιημένης
συμβολαιογράφου Γιαννιτσών κ. Ευανθίας Σκενδερίδου, κατοίκου Γιαννιτσών
(Πίκπα 4). Για να λάβει γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες.
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΑΝΩ Β. ΤΣΑΚΙΡΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. 4266)
ΦΡΑΓΚΩΝ 13 - Τ.Κ. 54626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310555065-6977580450
ΑΦΜ: 045672997-ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
email: tsakiropalogloulaw@yahoo.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ.
8031 (Γ) της 18-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του
Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα το
Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Αθανάσιου
Θεοδ. Απαζίδη, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για
τον αγνώστου διαμονής καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη Δημήτριο Γιουψάνη του
Αθανασίου και της Σοφίας, πρώην κατοίκου Γιαννιτσών (Χατζοπούλου 30),
του Δήμου Πέλλας και ήδη αγνώστου
διαμονής με ΑΦΜ 013829913, η από
18-11-2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της Ε.Ε. με την
επωνυμία «ΑΝΔΡ. ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ &
ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε», που εδρεύει στη Θέρμη
Θεσσαλονίκης (14° χιλ. Θεσσαλονίκης
- Βασιλικών) και εκπροσωπείται νόμιμα,
με ΑΦΜ 094181170, για τον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε στις 6-11-2019
ενώπιον της επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπαλλήλου πιστοποιημένης
συμβολαιογράφου Γιαννιτσών κ. Ευανθίας Σκενδερίδου, κατοίκου Γιαννιτσών
(Πίκπα 4). Για να λάβει γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες.
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΑΝΩ Β. ΤΣΑΚΙΡΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. 4266)
ΦΡΑΓΚΩΝ 13 - Τ.Κ. 54626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310555065-6977580450
ΑΦΜ: 045672997-ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
email: tsakiropalogloulaw@yahoo.com
Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου
Με την υπ’αριθ. 5.823Β΄/18-10-2019
έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή
Εφετείου Αθηνών, Ηλία Σπ. Γανωτή, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για
τον ERMAL (ΕΡΜΑΛ) CUPI (ΤΣΟΥΠΙ)
του BRED (ΜΠΡΕΝΤ), πρώην κάτοικο
Καλλιθέας Αττικής, οδός Γράμμου, αρ.
10 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από
02-7-2019 ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ, με ειδικό
αριθμό έκθεση κατάθεσης δικογράφου
ΕΑΚ: 5397/2019 και γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ: 61328/2019, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών, με επίσπευση της Μαρκέλλας,
συζύγου ERMAL CUPI, το γένος Γεωρ-

γίου και Φανουρίας Μαυράκη, ιδιωτικής
υπαλλήλου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής,
οδός Γράμμου, αρ. 10, με την οποία ζητά
να γίνει δεκτή η αγωγή, να κηρυχθεί λυμένος ο από 01-6-2012 πολιτικός γάμος,
που τελέστηκε στο Δημαρχικό Κατάστημα Χίου, να καταδικασθεί ο εναγόμενος
στην δικαστική δαπάνη και κλήση προς
τον εναγόμενο να παραστεί κατά την συζήτηση που έχει οριστεί για την δεκάτη
ογδόη (18) του μήνα Μαΐου, του έτους
2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στο
ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών,
Κτίριο: 6, Αίθουσα: 12, Πινάκιο: Α3, με
Αριθμό Πινακίου: 19, Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.
Αθήνα, 15-11-2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ηλίας Σ. Γανωτής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ αρ.7467Β/22-10-2019 έκθεση
επιδόσεώς μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για
τον αγνώστου διαμονής ALI OWEIDAT
(ΑΛΙ ΑΟΥΙΝΤΑΤ) του HUSSEIN, πρώην κάτοικο Αχαρνών, οδός Αδαμάντιου
Κοραή αρ.3, θεωρημένο νόμιμα πιστό
αντίγραφο της από 12-7-2018 ΑΓΩΓΗΣ
εναντίον του, απευθυνόμενης ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(διαδικασία διατροφών), με εντολή της
Αλεξάνδρας Δανέζη του Μιχαήλ και της
Ελευθερίας, κατοίκου Ζαχάρω Ηλείας,
οδός Αρρήνης αρ.13, προς γνώση και
για κάθε νόμιμη συνέπεια, η οποία είχε
λάβει αριθμό κατάθεσης 1465/2018 και
γενικό αριθμό 72047/2018, καλούμενο
να παραστεί κατά τη δικάσιμο για τη συζήτησή της, την 16η Σεπτεμβρίου 2019
έτους, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 και
αριθμό πινακίου Α5ΜΟΝ-39, κτίριο 6, αίθουσα 10, πλην όμως αναβλήθηκε - και
καλείται να παραστεί - για τη δικάσιμο της
12ης Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το
συγκοινοποιούμενο σε αυτή (Αγωγή), με
κωδικό 344 Πινάκιο Εγγραφής Πολιτικών
Υποθέσεων της από 16-9-2019 Συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών και σύμφωνα με την οποία ζητά:
Να της ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση
της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου της Αλέξανδρου και να αφαιρεθεί
από τον αντίδικο η γονική μέριμνα του
ανήλικου τέκνου της Αλέξανδρου και να
καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική
της δαπάνη.
Πειραιάς 18-11-2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αρ.7516Β/7-11-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, επέδωσα στον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
για τον αγνώστου διαμονής Νίκου Μιντρέσκου του Ίον, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φιλαδελφέως αρ.16, θεωρημένο νόμιμα πιστό αντίγραφο της υπ’
αριθμ.10203/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα
οικογενειακό), με εντολή της Ελπίδας
Σφέτσα του Ηλία, κάτοικο Αθηνών, οδός
Φιλαδελφέως αρ.16, προκειμένω να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια
και σύμφωνα με την οποία «Δικάζει ερήμην του εναγομένου, ορίζοντας το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στα 200
ευρώ. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλλει τη
λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου,
που τελέστηκε ο μεν πολιτικός την 2η9-2000 στο Φοκσάνι Ρουμανίας, ο δε
θρησκευτικός την 2η-9-2000 στο Φοξάνι
Ρουμανίας. Καταδικάζει τον εναγόμενο
στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, ποσού 300 ευρώ.»
Πειραιάς 18-11-2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ αρ.7543Β/14-11-2019 έκθεση
επιδόσεώς μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓ-

5
ΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον
αγνώστου διαμονής SARARA AMRO
του Deiab,πρώην κατοίκο Καλλιθέας
Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.179, θεωρημένο νόμιμα πιστό αντίγραφο της υπ’
αριθμ.10663/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα
οικογενειακό), με εντολή της Ναταλίας
Ασβεστά του Γεωργίου, κατοίκου Καλλιθέας, προκειμένω να λάβει γνώση και
για κάθε νόμιμη συνέπεια και σύμφωνα
με την οποία «Δέχεται την αγωγή. Αφαιρεί από τον εναγόμενο Amro Sarara ή
Sharara του Deiab την άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου
τέκνου των διαδίκων Μαρίας – Νάνσι
Ασβεστά, που γεννήθηκε στη Νίκαια
Αττικής στις 19-3-2016. Αναθέτει την
άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του παραπάνω ανηλίκου τέκνου
στην ενάγουσα μητέρα του. Καταδικάζει
τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της
ενάγουσας, ποσού 400 ευρώ. Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 9-9-2019»
Πειραιάς 18-11-2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ
Με την υπ’ αριθμ. 648/2012 έκθεση της
Εισηγήτριας της πτωχεύσεως της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» εκποιείται ένα
ακίνητο, ευρισκόμενο στην περιφέρεια
του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, στη θέση «ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ» στο με αριθμό 109Α
Οικοδομικό τετράγωνο και στη συμβολή των οδών Πάτμου και Ολύμπου. Το
εκποιούμενο ακίνητο (κτίριο γραφείων)
αποτελείται από α’ υπόγειο, β’ υπόγειο,
ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ όροφο. Τα Α’
και Β’ υπόγεια έχουν επιφάνεια 244,37
τ.μ. έκαστο, το ισόγειο έχει επιφάνεια
228,82 τ.μ. και οι Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ υπέρ το
ισόγειο όροφοι έχουν επιφάνεια 288,82
τ.μ. έκαστος. Το κτίριο είναι κτισμένο επί
οικοπέδου αρτίου οικοδομήσιμου μέτρων
τετραγωνικών 562,68. Ως ελάχιστον τίμημα πωλήσεως του άνω ακινήτου ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 10/2012 απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
το ποσό των 3.168.366,90 ευρώ.
Η εκποίηση αυτού θα αρχίσει τη Δευτέρα
25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.,
θα διενεργηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών
και θα επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο
κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρις ότου εγκριθεί το τίμημα από την κ.
Εισηγήτρια της πτωχεύσεως. Η δαπάνη
μεταβιβάσεως και όλα τα έξοδα γενικά
βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2019
Ο Σύνδικος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 91 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-8232254

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Αριθ. Πρωτ. 38366
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τμήμα I: Αναθέτουσα Αρχή
Ι.1. Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Αναθέτων Φορέας: Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1. Περιγραφή:
Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΜΕΛΕΤΗ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ»
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων,
τόπος παράδοσης ή παροχής: Αττική/
Ανατολική Αττική (NUTS: EL305)
II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Η μελέτη αφορά στα έργα αποχέτευσης

ακαθάρτων των Πολεοδομικών Ενοτήτων
4 και 6÷14 του οικισμού Αρτέμιδας του
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
[CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών]
II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.050.799,28 € (χωρίς ΦΠΑ)
και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες
αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 475.858,36 € για μελέτη κατηγορίας
13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» 2.
16.036,77 € για μελέτη κατηγορίας 09
«Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές- Ηλεκτρονικές» 3. 266.538,75 € για
μελέτη κατηγορίας 16 «Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές
και Τοπογραφικές)»
4. 155.304,62 € για μελέτη κατηγορίας 21
«Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες» και
137.060,78 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
II.4. Διάρκεια της σύμβασης:
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση
του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται
σε δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή
του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής,
ποσού 21.015,00 €
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία,
σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του
ν. 4412/2016:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς την οποία
απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ.
και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος
της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης
(αριθμός, έτος, τίτλος μελέτης) και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό τ ης εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 22/02/2021, άλλως
η προσφορά απορρίπτεται. Ο Αναθέτων
Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν,
υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από
γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17
έως 19 της παρούσας, δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο
22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
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σύμβασης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής :
α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 302
του ν. 4412/2016.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1
β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή
της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει
στην περίπτωση παράβασης των όρων
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της
σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν. 4412/
2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς
ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση του
Αναθέτοντος Φορέα ή του κυρίου του
έργου έναντι του αναδόχου.
Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο
έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε
ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
της συμβατικής αμοιβής του σταδίου,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 302 του
Ν.4412/2016. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη
με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και
την παροχή ισόποσης προκαταβολής
προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται
η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.
Για τη χορήγηση μεγαλύτερου ύψους
προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την
κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και του ποσού της κ
αταβαλλομένης προκαταβολής.
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄
και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι
εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου
από ένα ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως
του ύψους των. Εάν η εγγύηση εκδοθεί
από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί
να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα
και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
10.3. της Διακήρυξης.
III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης
και πληρωμής:
Η μελέτη έχει ενταχθεί τόσο στο Τεχνικό
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους
2019 (ΚΑ 25.7412.054) και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (ΚΑ

25.7412.054) του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος όσο και στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας
Αττικής και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος
αυτού (ΚΑΕ 072.97620505701). Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους
0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς
και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ
των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του
ν. 4412/2016.
III.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών Μελετών
Υδραυλικών Έργων (13), Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών
Μελετών (09), Μελετών Τοπογραφίας
(16) και Γεωτεχνικών Μελετών & Ερευνών (21) και που είναι εγκατεστημένα
σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β)
κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων
μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
και σχετική πιστοποίηση διασφάλισης
ποιότητας και πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1. Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης:
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να
προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα
αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές
προσφορές των προσφερόντων με βάση
τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και
τη σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.
IV.2. Προθεσμίες:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προ
θεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/02/2019, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/01/2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00.
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1. Προδικαστικές Προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή
είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος
Φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον

της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης του Αναθέτοντος Φορέα,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης
του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά
μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες
από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και
τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017,
κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος προς τον Αναθέτοντα
Φορέα, επιλέγοντας κατά περίπτωση
την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8
της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο
άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής
της προσφυγής του ή σε περίπτωση
που πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο Αναθέτων
Φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή
της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης
επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με
το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά
τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας
κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Ο Αναθέτων Φορέας, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της
παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016
και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο
σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού
και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των
προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και
των ισχυρισμών του Αναθέτοντος Φορέα
και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και
δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης,
αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής

και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας του Αναθέτοντος
Φορέα κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες
πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του Αναθέτοντος Φορέα.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να
ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή
της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και ο Αναθέτων Φορέας,
αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα
της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και
όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του
Αναθέτοντος Φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την
πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν
εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση
της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή
την πλήρη γνώση της απόφασης επί της
προδικαστικής προσφυγής και συζητείται
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών
από την κατάθεσή της. Για την άσκηση
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το
προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372
παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη
σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής
αποφανθεί διαφορετικά.
Σπάτα, 15/11/2019
Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος
Δημήτριος Μάρκου

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΥΔΡΑΣ,
ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΙΓΙΝΗΣ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ
& ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΥΔΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
Την 30 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο
και ώρα 12 π.μ. – 14 μ.μ. στην Ύδρα
στο Αρχονταρίκι του Μετοχίου του Αγίου Αθανασίου Αθωνίτου, εκτίθενται σε
φανερές πλειοδοτικές δημοπρασίες εκμισθώσεως:
1. ο Α’ όροφος ακινήτου, εμβαδού περίπου 40 τ.μ., αποτελούμενος από δύο
δωμάτια, κουζινάκι και W.C., το οποίο
βρίσκεται στην Ύδρα στην οδό “Ιατρού
Α. Ραφαλιά”, κυριότητος Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 400,00 ευρώ
και ισόποση εγγύηση συμμετοχής σε
μετρητά ή τραπεζική επιταγή,
2. ο Α’ όροφος ακινήτου, εμβαδού περίπου 134 τ.μ., αποτελούμενος δύο υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
δύο W.C., μια αποθήκη και ένα χωλλ,
το οποίο βρίσκεται στην παραλιακή οδό
της Ύδρας (πάνω από το υποκατάστημα
της ΕΤΕ), κυριότητος Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας, με πρώτη προσφορά
μηνιαίου μισθώματος 1.300,00 ευρώ και
ισόποση εγγύηση συμμετοχής σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή και
3. ένα αγροτεμάχιο, εμβαδού περίπου
41.000 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Βλυχός της νήσου Ύδρας, κυριότητος Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας.
Το παραπάνω αγροτεμάχιο είναι δυνατόν
να μισθωθεί ολόκληρο ή σε δύο ίσα μέρη
σε έναν ή σε δύο διαφορετικούς πλειοδότες, με πρώτη προσφορά ετησίου
μισθώματος 1.000,00 ευρώ και εγγύη-
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ση συμμετοχής ποσού 500,00 ευρώ σε
μετρητά ή τραπεζική επιταγή.
Αν κάποια δημοπρασία αποβεί άγονος,
θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο,
7/12/2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο
τόπο.
Πληροφορίες τηλ. 22980 52540,
6936764139,
210 7212100, 6944302902 και
6944374578
Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ
Αρχιμ. Θεολόγος Γρηγοριάτης

ΔΙΑΦΟΡΑ

	
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αριθμ. πρωτ. 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
στην αριθμ. 167/10-09-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.
Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική
Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5
του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το
άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και
την αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού
προσωπικού (ενός ατόμου) με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 20192020, για τη διδασκαλία του παρακάτω
μαθήματος:
«Θεωρίες Παιγνίων και Διαμόρφωση
Στρατηγικής» , επιλογής εαρινού εξαμήνου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Πολιτικών Επιστημών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Αίτηση
2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών
δημοσιευμάτων
4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι
τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις
νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται
από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην
οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο
κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά
όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)
7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και
5 υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε
έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη
Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση
των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από
την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και
να προσκομίσουν πριν την υπογραφή

της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης
ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα
έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα
πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο
οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση
του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται
η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων.
Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και
άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα :
i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού
ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν
την υγεία των υποψηφίων προκειμένου
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης
Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά :
ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και
iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει
στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές.
Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν
εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
Γλώσσας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 2310 995397.
Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
(υπογραφή)*
Αριστοτέλης Στυλιανού
Αναπληρωτής Καθηγητής

	
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Αριθμ. πρωτ. 233
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής
της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 1/10-9-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.
Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική
Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο
28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την
αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (2 άτομα) με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη
διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
1. «Προηγμένες οπτικές μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών και εφαρμογές: από
το υπέρυθρο έως τις ακτίνες Χ» του ΠΜΣ
«Φυσική & Τεχνολογία Υλικών»
2. «Αισθητήρες και Συστήματα Μετρήσεων» του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Φυσικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο,
τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Αίτηση
2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών
δημοσιευμάτων
4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι
τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις
νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται
από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην
οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο
κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά
όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)
7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4
και 5 υποβάλλονται σε 2 αντίτυπα σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε
έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη
Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση
των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από
την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και
να προσκομίσουν πριν την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης
ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα
έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα
πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο
οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση
του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται
η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων.
Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και
άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα :
i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού
ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν
την υγεία των υποψηφίων προκειμένου
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης
Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά :
ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και
iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει
στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές.
Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν
εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
Γλώσσας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής 2310
99 8116
Θεσσαλονίκη, 18/9/2019
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
(υπογραφή)*
Αλκιβιάδης Μπάης
Καθηγητής
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5028262

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Αιγίνιο 18/11/2019
Αρ. Πρωτ. 13857
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού
φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Καταχά
του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»
Ο Δήμαρχος ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της χαμηλότερης τιμής, για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία Η/Μ
εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Καταχά του Δήμου Πύδνας
– Κολινδρού», με αρ. μελ.: 4/2018, προϋπολογισμού δαπάνης 329.973,92€ με ΦΠΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.4412/2016.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Οδός: Κ. Καραμανλή 38
Ταχ.Κωδ.:603 00 – Αιγίνιο
Τηλ.:23533-50123
Telefax:23530-22990
E-mail: aiginio@otenet.gr
Ιστοσελίδα:www.pydnaskolindrou.gr
Κωδικός NUTS: GR125
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Άμεση και δωρεάν
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται και στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στην διεύθυνση www.pydnaskolindrou.gr.
3. Κωδικός CPV: 42912300-5
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR125
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού με σκοπό την
απομάκρυνση του αρσενικού από την γεώτρηση στη θέση «Δεξαμενή Καταχά», της
Τ.Κ. Καταχά, του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, Ν. Πιερίας στην οποία ανιχνεύτηκε αρσενικό πάνω από τα νομοθετικά όρια, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001, Φ.Ε.Κ
892/11-7-2001, σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση με την
οδηγία 98/83/ΕΚ.
Με το παραπάνω έργο επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του αρσενικού από το νερό,
ώστε να αποκτήσει το νερό τιμές αρσενικού εντός των επιτρεπτών νομοθετικά ορίων,
για να καταστεί το νερό πόσιμο. Η βελτίωση της ποιότητας του νερού διασφαλίζει τη
δημόσια υγεία.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: αναγνωρισμένοι προμηθευτές του αντικειμένου που
δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Περαιτέρω στοιχεία και λόγοι αποκλεισμού
αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξης.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση είναι ενιαία και η υποβολή προσφοράς θα
αφορά σε όλα τα είδη
10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με την διακήρυξη
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 17/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής (υποβολής) των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 12/12/2019
και ώρα 15:00 μ.μ.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. με ενάριθμο 2018ΕΠ00810119.
Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Δήμο Πύδνας - Κολινδρού.
15. Προδικαστικές προσφυγές – δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο
οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς
τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 363-372 του Ν.4412/2016. Σχετικά με τις προθεσμίες ισχύει το
άρθρο 3.4. της αναλυτικής διακήρυξης.
16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις παρακάτω εφημερίδες:
σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο νομαρχιακές ημερήσιες και σε
μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση (URL): www.pydnaskolindrou.gr => Προκηρύξεις.
Ο Δήμαρχος
Αναστάσιος Δ. Μανώλας

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.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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«Ναυάγιο»
οι ενδιάμεσες εκπτώσεις
Σε παταγώδη… αποτυχία εξελίχθηκαν
οι φθινοπωρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις
σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας
που διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος
Αθηνών. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων
των εμπορικών συνοικιών της Αθήνας
δήλωσαν ότι κατά τις ενδιάμεσες εκπτώσεις ο τζίρος τους μειώθηκε σημαντικά, καθώς και ότι άκαρπη αποδείχθηκε και η λειτουργία των καταστημάτων
τους την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου.
Στην έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου
Αθηνών για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις
συμμετείχαν καταστήματα που βρίσκονται στο Εμπορικό Τρίγωνο, στο Κολωνάκι, στις Πανεπιστημίου – Ακαδημίας,
σε Ομόνοια, Κάνιγγος και Εξάρχεια, σε
Πατήσια, Αχαρνών, Κυψέλη, Παγκράτι,
Ιλίσια και Αμπελόκηπους.
«Πάτωσαν» οι τζίροι στις ενδιάμεσες
εκπτώσεις
Σύμφωνα με τον ΕΣΑ οι καταστηματάρχες ανέφεραν για τις φθινοπωρινές
ενδιάμεσες εκπτώσεις τα εξής:
Καλύτερο τζίρο από 21% και άνω: 0,6%
Καλύτερο τζίρο από 11% έως 20%: 1,3%
Καλύτερο τζίρο έως 10%: 19,1%
Ιδιο τζίρο: 28,3%
Χειρότερο τζίρο έως 10%: 25%
Χειρότερο τζίρο από 11% έως 20%:
13,2%
Χειρότερο τζίρο από 21% και κάτω είχε
το 12,5%
Συνοπτικά καλύτερο τζίρο δήλωσε το
21%, ίδιο τζίρο δήλωσε το 28,3% και
χειρότερο τζίρο το 50,7%.
Ακαρπη και η λειτουργία καταστημάτων
την Κυριακής 3 Νοεμβρίου
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των
καταστημάτων την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, στην «πρεμιέρα» των ενδιάμεσων
εκπτώσεων τα στοιχεία του Εμπορικού
Συλλόγου Αθηνών είναι ακόμη πιο…
απογοητευτικά.
Συγκεκριμένα, πάνω από 6 στους 10 καταστηματάρχες δήλωσαν ότι κατέγραψαν χειρότερο τζίρο.
Συνοπτικά:
Καλύτερο τζίρο δήλωσε το 11,3%
Ιδιο τζίρο δήλωσε το 19,7%
Χειρότερο τζίρο δήλωσε το 61,1%
Δεν άνοιξαν τα καταστήματά τους: 7,9%
Στην ίδια έρευνα, το 93,4% των εμπόρων
δήλωσε ότι επιθυμεί την κατάργηση των
ενδιάμεσων εκπτώσεων.

Σαρωτικές αλλαγές στον Κ.Ο.Κ.
σε πρόστιμα, απαλείφονται
εξοντωτικές κυρώσεις

Ρ

ιζική ανατροπή στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα επιφέρει η αλλαγή του σχετικού νόμου, την οποία ετοιμάζει το υπουργείο Μεταφορών, με τον νέο αναθεωρημένο
ΚΟΚ να περιλαμβάνει ελαφρύτερες διοικητικές κυρώσεις αλλά και αυξομειώσεις
στα προβλεπόμενα πρόστιμα, εξαιρουμένων των σοβαρών παραβάσεων για τις οποίες οι
οικονομικές ποινές θα αυξηθούν.
Παράλληλα, εξετάζεται η απαλοιφή εξοντωτικών κυρώσεων,
όπως η διά βίου αφαίρεση της άδειας οδήγησης σε περίπτωση
υποτροπής στην ίδια παράβαση, ενώ τα πρόστιμα που θα
επιβάλλονται για κάθε παράβαση θα είναι ενιαία και δεν θα
ακολουθούν εισοδηματικά κριτήρια, όπως προβλέπει ο σημερινός ΚΟΚ, παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί ακόμα η εφαρμογή
της διάταξης. Η «φιλοσοφία» του νέου ΚΟΚ αλλάζει πλήρως,
με στόχο η κακή οδηγική συμπεριφορά του ανθρώπου πίσω
από το τιμόνι να λειτουργεί τιμωρητικά για τον ίδιο, αλλά όχι
για το αυτοκίνητο, πρακτική η οποία ακολουθείται και σήμερα
για τα επαγγελματικά οχήματα. Ως αποτέλεσμα, θα μειωθούν
δραστικά οι παραβάσεις για τις οποίες θα αφαιρούνται τα
στοιχεία του αυτοκινήτου (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες).
Πηγές του υπουργείου επισημαίνουν ότι κάτι τέτοιο είναι
επιβεβλημένο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το αυτοκίνητο
είναι οικογενειακό και μαζί με τον παραβάτη οδηγό «τιμωρείται» και δεν μπορεί να λειτουργήσει ολόκληρη η οικογένεια.
Για παράδειγμα, εάν κάποιος εντοπιστεί να οδηγεί χωρίς να
φορά ζώνη ασφαλείας, θα αφαιρείται η άδεια οδήγησης του
χρήστη, αλλά όχι και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,
ενώ θα επανεξεταστεί και η επαναφορά των οικονομικών
προστίμων σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ωστόσο σε παραβάσεις που θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες για την πρόκληση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, όπως
η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα
ή η αντικανονική προσπέραση, εξετάζεται το ενδεχόμενο να
αφαιρούνται και τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Στην πλειονότητα
των παραβάσεων δεν αναμένονται μεγάλες αυξομειώσεις
στα πρόστιμα. Ωστόσο το βάρος θα δοθεί στην αποπληρωμή
τους, η οποία εάν δεν γίνει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα,
ο παραβάτης οδηγός θα βλέπει το οφειλόμενο ποσό στη
φορολογική του δήλωση μέσω του Taxisnet. Και αυτό γιατί, βάσει των στοιχείων του υπουργείου, αν και σήμερα το
συνολικό ύψος των προστίμων που επιβάλλονται ετησίως
φτάνει περίπου τα 140 εκατ. ευρώ, τελικώς το ποσό που
πληρώνεται δεν ξεπερνά τα 40 εκατ. Αλλωστε εκτιμάται ότι
η μη ύπαρξη προστίμου δεν έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά
στις παραβάσεις. Αντιθέτως έχει δημιουργήσει «ουρές»

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

οδηγών έξω από πολιτικά γραφεία ή τα γραφεία της Τροχαίας
προκειμένου να καταφέρουν να πάρουν πίσω νωρίτερα από
τους προβλεπόμενους μήνες άδεια και δίπλωμα. Την περίοδο
αυτή στο υπουργείο γίνεται επανεξέταση του νόμου αλλά και
του ύψους των προβλεπόμενων προστίμων, με έμφαση στην
απλοποίηση της διαδικασίας είσπραξης. Εχει υπάρξει επί
της αρχής συμφωνία μεταξύ των υπουργείων Μεταφορών,
Οικονομικών (ΑΑΔΕ) και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως
προς την πληρωμή των προστίμων. Με τον νέο ΚΟΚ, ο οποίος
αναμένεταινα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές της επόμενης
χρονιάς, ο υπερήμερος οφειλέτης θα έχει την προβλεπόμενη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση για πρόστιμο που του
επεβλήθη, ενώ στη συνέχεια, και εφόσον η ένστασή του έχει
απορριφθεί, θα του δίνεται και ένα εύλογο χρονικό διάστημα
2-3 μηνών προκειμένου να αποπληρώσει την οφειλή του, η
οποία μετά το πέρας του συγκεκριμένου διαστήματος θα
περνά ως υποχρέωση μέσω του Taxis.
Και στον νέο ΚΟΚ, πάντως, θα εξακολουθήσει να υπάρχει η
κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, η οποία θεσμοθετήθηκε
με τον νόμο του 2018 και τις διαχωρίζει σε χαμηλής, μεσαίας
και υψηλής επικινδυνότητας, ορίζοντας πρόστιμα έως 100
ευρώ για την πρώτη κατηγορία, από 101 έως 300 ευρώ για τη
δεύτερη και από 301 έως 600 ευρώ για την τρίτη, εκτός των
πολύ επικίνδυνων παραβάσεων. Ωστόσο αυτό που φαίνεται
ότι θα αλλάξει είναι το ύψος, καθώς και η λογική των προστίμων. Ο υφιστάμενος ΚΟΚ ορίζει ότι στις παραβάσεις της
ίδιας κατηγορίας το πρόστιμο πρέπει να είναι ενιαίο, κάτι το
οποίο δεν θα ισχύσει.
Στις βασικές αλλαγές τού υπό αναθεώρηση ΚΟΚ εντάσσονται:
Η διατήρηση της αφαίρεσης των στοιχείων του αυτοκινήτου
για τις παραβάσεις οι οποίες σχετίζονται με το όχημα, όπως
για παράδειγμα η έλλειψη βεβαίωσης τεχνικού ελέγχου από
ΚΤΕΟ ή οι βλάβες στα φώτα κ.λπ.
Στις πολύ σοβαρές παραβάσεις, όπως η κατανάλωση αλκοόλ,
η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα,
εξετάζεται ο συνδυασμός ποινών και προστίμων αλλά και η
διατήρηση της αφαίρεσης των στοιχείων του αυτοκινήτου ως
αποτρεπτικού μέτρου.

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

ΤΡΙΤΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αντικαπνιστικός νόμος:
Από 100 έως 10.000
τα πρόστιμα
Πρόστιμο 200 ευρώ στους θεριακλήδες
που καπνίζουν σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους στους οποίους συναθροίζονται
ανήλικοι όπως παιδικοί σταθμοί, σχολεία,
παιδικές χαρές κτλ.
Από 100 έως 10.000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τον αντικαπνιστικό νόμο σύμφωνα με την Κοινή
Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε
την Παρασκευή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ το κατώτερο πρόστιμο των 50 ευρώ για τον καπνιστή, που προβλεπόταν με τον νόμο του 2010, αυξάνεται
σε 100 ευρώ και ισχύει για κάθε παράβαση
σε όλους τους κλειστούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος ό,τι έκτασης κι αν είναι,
σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας,
σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους
σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων, τα αεροδρόμια
εκτός των ειδικών χώρων καπνιστών, τους
δημόσιους χώρους εργασίας καθώς και
αναμονής δημοσίων υπηρεσιών.
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις παραμένει
στα 500 ευρώ το πρόστιμο για τον υπεύθυνο
διαχείρισης ή προϊστάμενο εκτός από τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
πάνω από 100 τ.μ.
Για την κατηγορία αυτή των κέντρων εμβαδού άνω των 100 τ.μ. το πρόστιμο ξεκινά
από 2.000 ευρώ και για κάθε υποτροπή
ανεβαίνει κατά 2.000 ευρώ μέχρι την πέμπτη υποτροπή οπότε θα επιβάλλεται ποινή
10.000 ευρώ και οριστική ανάκληση άδειας.
Για τα νυχτερινά κέντρα και τους χώρους
εστίασης άνω των 300 τ.μ. τα πρόστιμα
για τους υπευθύνους των καταστημάτων
ξεκινούν από 6.000 ευρώ και ανεβαίνουν
κατά 1.000 ευρώ για κάθε υποτροπή.
Όσον αφορά τους θεριακλήδες που καπνίζουν σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους
στους οποίους συναθροίζονται ανήλικοι
όπως παιδικοί σταθμοί, σχολεία, παιδικές
χαρές κτλ. το πρόστιμο είναι στα 200 ευρώ.
Πρόστιμο 1.500 ευρώ θα πληρώνει όποιος
οδηγός ή επιβάτης ΙΧ αυτοκινήτου στο
οποίο επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Την Κυριακή ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε την έναρξη καμπάνιας ενημέρωσης
μέσα στην εβδομάδα καθώς και την ενεργοποίηση του αριθμού 1142 για επώνυμες
καταγγελίες για κρούσματα παραβίασης
του αντικαπνιστικού νόμου.

