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Ο Ερντογάν κατέθεσε
στον ΟΗΕ τους χάρτες
της συμφωνίας
Τουρκίας- Λιβύης
Η Τουρκία έστειλε στον ΟΗΕ τις
συντεταγμένες της συμφωνίας της
με τη Λιβύη.
Την είδηση μετέδωσε το κρατικό
πρακτορείο Anadolu.
«Οι συντεταγμένες της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης βρίσκονται στην κατοχή των Ηνωμένων Εθνών»,
αναφέρει στο Twitter το τουρκικό πρακτορείο
ειδήσεων Anadolu
Την κίνηση είχε προαναγγείλει ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη, το
μεσημέρι του Σαββάτου. Συγκεκριμένα ανέφερε
ότι υπέγραψε ο ίδιος τη συμφωνία, μετά την κύρωση της στη Βουλή, και την στέλνει στον ΟΗΕ. Ο
Ερντογάν διεμήνυσε ότι η Τουρκία θα αξιοποιήσει
τα δικαιώματά της στην ανατολική Μεσόγειο,
όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και
το δίκαιο της θάλασσας..

Δημοσκόπηση έκπληξη:
Προβάδισμα Παυλόπουλου
για την Προεδρία
Διαφορά 12,3% της ΝΔ έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ καταγράφουν οι
εξαμηνιαίες τάσεις της MRB.
Ειδικότερα, η ΝΔ καταγράφει
ποσοστό 36,8% με τον ΣΥΡΙΖΑ να
ακολουθεί με 24,5%. Ακολουθούν: Κίνημα
Αλλαγής 7,7%, ΚΚΕ 5,5%, Ελληνική Λύση 4,3%,
ΜέΡΑ 25 3,2%, Χρυσή Αυγή 2,7%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,1%.
Στην παράσταση νίκης, προηγείται με 61,2% η ΝΔ,
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 19,1%. Στο
ερώτημα: «Ποιος από τους δύο θεωρείτε ότι θα
ήταν καταλληλότερος για πρωθυπουργός της
χώρας;», ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ
συγκεντρώνει το 40,9% των ερωτηθέντων και ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης το 29,1%. «Κανένας
από τους δύο» απαντά το 26,3%. Στο ερώτημα
«πότε θα θέλατε να προκηρυχθούν βουλευτικές
εκλογές», το 57,4% απαντά «να προκηρυχθούν
περίπου στο τέλος της τετραετίας». Ως προς την
επικείμενη εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας
σημαντικό ποσοστό των πολιτών (44,8%)
δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν να παραμείνει ο
Προκόπης Παυλόπουλος για δεύτερη θητεία ενώ
το 41,1% επιθυμεί νέο πρόσωπο στην θέση του
Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην περίπτωση που
δεν θα είναι υποψήφιος ο Πρ. Παυλόπουλος σε
αυθόρμητο επίπεδο για τη θέση του Προέδρου
της Δημοκρατίας ο πρώην πρωθυπουργός Κ.
Καραμανλής επιλέγεται από το 26% όσων μπήκαν
στην διαδικασία να αναφέρουν κάποιο όνομα, ο
πρώην πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς από το 11,2%,
το 8% επιλέγει την Ντ. Μπακογιάννη, το 5,9% τον
Ευ. Βενιζέλο, το 4% την Μ. Δαμανάκη.

Σύνταξη

Ηλεκτρονικές αγορές

Ολο και ανεβαίνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, με τους σημερινούς 30άρηδες να
βλέπουν σύνταξη στα 72 λόγω του εκρηκτικού
μείγματος γήρανσης του πληθυσμού, υπογεννητικότητας και έκρηξης των ευέλικτων
μορφών απασχόλησης.
➞ σελ. 2

Ν. Παναγιωτόπουλος

Σε ανοδική τροχιά οι αγορές μέσω διαδικτύου με 4 στα 10
άτομα (41,5%) ηλικίας 16 – 74 ετών, που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω και μία φορά, το διαδίκτυο,
πραγματοποίησαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 κάποια
ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση, όπως
προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
σελ. 3
➞

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος (φωτογραφία) μιλώντας στην επιτροπή
Άμυνας και Εξωτερικών τόνισε ότι οι Ένοπλες
Δυνάμεις της χώρας είναι ισχυρές και σε ετοιμότητα ενώ υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν
«κρύβει πλέον τις επεκτατικές ή διεκδικητικές
προθέσεις».
σελ. 8
➞

ΙΟΒΕ:

Άνω του 8% του πληθυσμού το 2019 το
μερίδιο των «επίδοξων επιχειρηματιών»

Σ

χεδόν ένας στους δέκα Έλληνες καταπιάνεται με επιχειρηματικότητα
αρχικών σταδίων, αφού παρατηρείται αύξηση πάνω από 8% του πληθυσμού για το 2019 σ` αυτή την κατηγορία
επιχειρηματικότητας με βάση τα πρώτα
στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), από
6,4% το 2018.
Όπως αποκαλύπτει η Ετήσια Έκθεση
για την Επιχειρηματικότητα 2018-2019
που παρουσιάστηκε σήμερα, η επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων για το
2018 ενισχύεται: ειδικότερα, το 2018 το
6,4% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών
της χώρας (περίπου 418 χιλ. άτομα) βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης μιας
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, από 4,8% το 2017.
Παράλληλα, περιορίζεται στο 2,8% του
πληθυσμού (183 χιλ. άτομα), το ποσοστό
ατόμων που διέκοψε την επιχειρηματική
του δραστηριότητα (έναντι 4,8% το 2017),
κυρίως λόγω έλλειψης κερδοφορίας.
Από το σύνολο των ευρημάτων, διαφαίνεται πως η άμβλυνση των αβεβαιοτήτων,
η αναπτυξιακή δυναμική της περυσινής
χρονιάς, καθώς και η εμφάνιση κάποιων
νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, ενίσχυσαν τη νέα επιχειρηματικότητα και
την έναρξη αυτοαπασχόλησης, παρά τη
δυσμενή φορολογική μεταχείρισή της.
Όμως, η αύξηση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων τροφοδοτείται
περισσότερο από επίδοξους επιχειρηματίες, γεγονός που υποδηλώνει μεν μια
αλλαγή προσδοκιών και ένα ευνοϊκότερο
κλίμα στην οικονομία, αλλά θα πρέπει
να «μετατραπεί» στην πορεία σε νέα εγχειρήματα. Άλλωστε, έχει μεγαλύτερη
σημασία σε μια οικονομία η ενίσχυση

των ποιοτικών χαρακτηριστικών της νέας
επιχειρηματικότητας, ώστε να βελτιώνονται οι προοπτικές βιωσιμότητας και το
πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα,
και όχι απλώς η αριθμητική αύξηση των
νέων εγχειρημάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, καταγράφεται μεν
βελτίωση της εικόνας, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα ικανοποιητικά:
αν και ενισχύεται η επιχειρηματικότητα
ευκαιρίας (48,9% του συνόλου, περίπου
204 χιλ. άτομα) και περιορίζεται η επιχειρηματικότητα ανάγκης (20,8% του
συνόλου, 87 χιλ. άτομα), τα περισσότερα
ποιοτικά χαρακτηριστικά παραμένουν
«κοινά»: χαμηλή καινοτομία, είσοδος
σε αγορές με ήδη ισχυρό ανταγωνισμό
και χρήση καθιερωμένων τεχνολογιών
για την πλειονότητα των εγχειρημάτων,
παρόλο που ενισχύονται οι εξαιρέσεις.
Ταυτόχρονα, διαφαίνεται μικρή υποχώρηση του μέσου μεγέθους των νέων εγ-

χειρημάτων κατά την έναρξη λειτουργίας,
καθώς σχεδόν ένα στα τέσσερα εγχειρήματα (23,4%) προσφέρει απασχόληση
αποκλειστικά στους ιδρυτές του.
Ωστόσο, βελτιώνονται οι προσδοκίες
απασχόλησης στο μέλλον, καθώς το 85%
εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία θα
δημιουργήσουν τουλάχιστον μια θέση
εργασίας.
Η έκθεση δημοσιεύεται για 16η συνεχή
χρονιά στο πλαίσιο της συμμετοχής του
ΙΟΒΕ στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Global Entrepreneurship Monitor
(GEM). Την παρουσίασε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου
Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ, κ. Άγγελος Τσακανίκας, Επίκουρος Καθηγητής
ΕΜΠ.
Στα ειδικότερα σημεία της έκθεσης, θα
πρέπει να σημειωθούν οι ακόλουθες θετικές εξελίξεις:
Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

ευκαιρίας για τέταρτη συνεχή χρονιά
Η εντονότερη συνεισφορά άτυπων επενδυτών στη χρηματοδότηση νέων εγχειρημάτων, αν και πρόκειται κυρίως για
μέλη της οικογένειας
Η ενίσχυση εγχειρημάτων μεταποίησης
και πρωτογενούς τομέα
Το χαμηλότερο ποσοστό όσων διέκοψαν
ή ανέστειλαν την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα το 2018
Οι καλύτερες προσδοκίες για τις θέσεις
εργασίας που θα δημιουργηθούν
Οι υψηλότερες προσδοκίες για επιχειρηματικές ευκαιρίες στη χώρα στο επόμενο
διάστημα αλλά και η βελτίωση στην αυτοπεποίθηση για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
Η ακόμα καλύτερη εικόνα της επιχειρηματικότητας ως επιλογή επαγγελματικής
σταδιοδρομίας
Στις αρνητικές εξελίξεις θα πρέπει επίσης
να σημειωθούν:
Η σχετική υποχώρηση συμμετοχής στην
επιχειρηματικότητα ατόμων με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο
Η μικρή υποχώρηση της εξωστρέφειας
Η στασιμότητα στη γυναικεία επιχειρηματικότητα
Η υποχώρηση του μέσου μεγέθους κατά
την έναρξη του νέου εγχειρήματος
Η πολύ μικρή βελτίωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της νέας επιχειρηματικότητας σε όρους καινοτομίας, εισόδου σε νέες
αγορές και τεχνολογικής αναβάθμισης
Σταθερά υψηλός ο φόβος της αποτυχίας,
παρά τη βελτίωση
Τέλος, σημειώνεται ότι τα πρώτα αποτελέσματα για το 2019 δείχνουν σημαντική
αύξηση του ποσοστού της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων σε επίπεδο άνω
του 8% του πληθυσμού.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Συναίνεση ρεκόρ για
την ψήφο αποδήμων

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Με ιστορική πλειοψηφία διακομματικής
συναίνεσης 288 βουλευτών πέρασε το
νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων.
Υπέρ του νομοσχεδίου επί της αρχής
ψήφισαν 288 από τους 296 βουλευτές.
Επτά ψήφισαν «όχι» και ένας «παρών».
Υπέρ ψήφισαν ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ,
το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Το μόνο
κόμμα που καταψήφισε ήταν το ΜέΡΑ
25 του Γιάνη Βαρουφάκη. Σε πολλά
άρθρα μάλιστα η συναίνεση χτύπησε
«κόκκινο» καθώς συγκέντρωσαν πλειοψηφία 295 βουλευτών αφού τα ψήφισαν
και από το ΜέΡΑ 25.
Η πλειοψηφία διαμορφώθηκε μετά την
απόφαση ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει «ναι» επί
της αρχής και επί των άρθρων του νομοσχεδίου για την ψήφο των αποδήμων με
εξαίρεση το άρθρο 4 του νομοσχεδίου
στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών».
Το άρθρο 4 αφορά τον τρόπο εγγραφής
στους ελληνικούς καταλόγους για τους
Ελληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Λόγω δικαιολογημένης απουσίας δύο
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (Γιάννης Μουζάλας και Κυριάκή Μάλαμα) ενώ έλειπαν
ακόμη δύο. Ετσι, τελικά η πλειοψηφία
διαμορφώθηκε στους 288.
Ο «αρχιτέκτονας» της συναίνεσης και
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος
ευχαρίστησε πριν την ψηφοφορία όλους
τους βουλευτές και τα κόμματα για την
ιστορική συναίνεση.
«Έπρεπε να περάσουν 44 χρόνια και
8 μήνες για να λάβει το άρθρο αυτό
νομική σάρκα και οστά. Και είμαι περήφανος που αυτό συμβαίνει με πρωτοβουλία της ΝΔ και καθώς φαίνεται, με
μεγάλη διακομματική συναίνεση», είπε
από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η
διακομματική συναίνεση θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί νωρίτερα, αν η
προηγούμενη κυβερνητική πλειοψηφία
είχε επιλέξει να φέρει προς ψήφιση στη
Βουλή σχετικό νομοσχέδιο. Υπενθύμισε
ότι η ΝΔ είχε καταθέσει δύο προτάσεις
νόμου οι οποίες ουδέποτε συζητήθηκαν.
«Αυτό το ιδιότυπο ανάχωμα στην επαφή
των Ελλήνων του εξωτερικού με την
πατρίδα υπήρξε θεσμικό στίγμα. Υπήρξε
και ένα έλλειμμα Δημοκρατίας και σύγχρονης λειτουργίας για ένα κράτος στο
κέντρο της Ευρώπης του 21ου αιώνα»,
συνέχισε και χαρακτήρισε τη σημερινή
συνεδρίαση στη Βουλή ιστορική γιατί,
όπως είπε, απαντά σε ένα πολύχρονο
αίτημα του χθες, ανταποκρίνεται στην
ανάγκη του σήμερα και ανοίγει το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.
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ΟΗΕ: Υπό μελέτη

Σύνταξη στα… 72 για
τους σημερινούς 30άρηδες

η ελληνική επιστολή
για τη συμφωνία
Τουρκίας-Λιβύης

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΓΓ του
ΟΗΕ, Φερχάν Χακ, επιβεβαίωσε τη λήψη
της ελληνικής επιστολής με την οποία καταγγέλλεται ως παράνομη η συμφωνία Λιβύης
- Τουρκίας.
«Επιβεβαιώνω ότι λάβαμε την επιστολή στις
9 Δεκεμβρίου και τη μελετούμε. Η Γραμματεία δεν λαμβάνει θέση ούτε σχολιάζει
ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία, τα
κυριαρχικά δικαιώματα ή την δικαιοδοσία
των κρατών μελών για τους θαλάσσιους χώρους τους. Παρόλα αυτά, σε συγκεκριμένες
περιοχές, όμως περίκλειστες ή ημίκλειστες
θάλασσες, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα
συμφέροντα τρίτων μερών. Έχουμε εμπιστοσύνη πως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα
αναγνωρίσουν την ανάγκη για συνεχή διάλογο
για τα ευαίσθητα ζητήματα, σε συμφωνία
με τις αρχές που είναι ενσωματωμένες στον

Ο

λο και ανεβαίνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, με τους σημερινούς 30άρηδες να
βλέπουν σύνταξη στα 72 λόγω του εκρηκτικού μείγματος γήρανσης του πληθυσμού,
υπογεννητικότητας και έκρηξης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

Πιθανή θεωρείται αύξηση των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 72 έτη έως το 2060, εφόσον τόσο στη
χώρα μας, όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συνεχιστούν οι ασκούμενες πολιτικές που, με στόχο την
επίλυση του δημογραφικού προβλήματος και της γήρανσης του πληθυσμού, καταλήγουν στην εύκολη λύση της
παράτασης του εργασιακού βίου.
Σε όρους κόστους το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού για το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας την
περίοδο 2017-2065 αγγίζει τα 50 δισ. ευρώ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με βασικό επιχείρημα την απορρόφηση των πιέσεων που ασκεί η γήρανση του πληθυσμού
στη δημοσιονομική ισορροπία του ελληνικού συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης ψηφίστηκε το 2010, κατά τη διάρκεια του πρώτου Μνημονίου, διάταξη που ισχύει ακόμη
και σήμερα, σύμφωνα με την οποία το γενικό όριο συντα-

E-mail: iho@otenet.gr

ξιοδότησης θα προσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία του
προσδόκιμου ζωής. Η πρώτη εξέταση θα γίνει το 2021 και θα
ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής τη δεκαετία
2010-2020. Από το έτος 2021 και μετά η αναπροσαρμογή
του ορίου ηλικίας θα εξετάζεται κάθε τρία χρόνια.
Οι ασφαλισμένοι στο άμεσο μέλλον, εφόσον δεν υπάρξει κάποια νομοθετική αλλαγή από την κυβέρνηση, θα
βρεθούν αντιμέτωποι με την αύξηση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης από τα 67 στα 68.
Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους δύο ειδικούς, το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες το 2010 ήταν 78 έτη και για τις
γυναίκες 83,3 έτη, ενώ για το 2020 εκτιμάται ότι θα είναι
79,1 έτη και 84,3 έτη αντίστοιχα.
Δηλαδή, το προσδόκιμο ζωής στο τέλος του 2020 θα είναι
αυξημένο κατά 1,1 έτος για τους άνδρες και κατά 1 έτος για
τις γυναίκες.

H Nestle πούλησε την δραστηριότητα
του παγωτού στις ΗΠΑ για 4 δισ. δολάρια
Η Nestle συμφώνησε να πουλήσει τον τομέα παγωτού στις ΗΠΑ στην Froneri, μια
κοινοπραξία που ο ελβετικός όμιλος δημιούργησε το 2016 με την PAI Partners,
έναντι 4 δισ. δολ., όπως ανακοίνωσε και μεταδίδει το Reuters.
Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει το πρώτο τρίμηνο του 2020 μετά τις σχετικές
εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές. Η Nestle θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τους
υπόλοιπους τομείς παγωτού σε Καναδά, Λατινική Αμερική και Ασία, ανέφερε
σε δήλωσή της.

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

Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,
βάσει των οποίων όλες οι διαφορές θα πρέπει
να επιλύονται με ειρηνικά μέσα», επεσήμανε.
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος απέφυγε να
τοποθετηθεί στο ερώτημα για τη νομιμοποίηση της λιβυκής κυβέρνησης να υπογράψει
τέτοια συμφωνία, κάτι που ηγέρθηκε από
τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου κι άλλων
χωρών. «Μελετούμε τις πληροφορίες που
λάβαμε κι αυτό μπορώ να δηλώσω αυτή τη
στιγμή», είπε.
Σε ερώτηση, αν ο ΓΓ θα αποδεχτεί ως νόμιμο
έγγραφο αυτή την παράνομη πράξη, ο κ.
Χακ είπε πως ακούει εντελώς διαφορετικές
απόψεις γύρω από την νομιμότητά της.

Κλείνουν τα Folli Follie στην Όξφορντ Στριτ
Το κατάστημα που βρίσκεται στην Όξφορντ Στριτ προχωρά σε κλείσιμο.
Στις πινακίδες που έχουν κολληθεί σε αρκετά σημεία της βιτρίνας οι καταναλωτές καλούνται να προσέλθουν για αγορές πριν τη διάλυση με εκπτώσεις
στα προϊόντα της τάξης του 60%. Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη τροπολογία
του υπουργείου Οικονομικών η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έχει τη δυνατότητα,
πλέον να καθαιρεί διοικήσεις εισηγμένων εταιρειών που παραβιάζουν τους
κανόνες αγοράς. Όπως είχε εξηγήσει ο Χρήστος Σταϊκούρας η ρύθμιση έχει
ειδικό στόχο το ξήλωμα της διοίκησης της Folli Follie για την οποία είπε ότι
«αποτελεί παράδειγμα διαστρέβλωσης και εμπαιγμού του θεσμικού πλαισίου».
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ΤΡΑΙΝΟΣΕ: «Ρίχνει»
50 εκατομμύρια ευρώ
στις νέες τεχνολογίες
Όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθηγητής, Φίλιππος Τσαλίδης, η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει πολλά
εκατομμύρια προκειμένου να αναβαθμίσει τον
Ελληνικό Σιδηρόδρομο και να «φτάσει σύντομα στα Ευρωπαϊκά επίπεδα» ενώ ενημέρωσε
ότι φθάνουν το καλοκαίρι τα 5 υπερσύγχρονα
τρένα τύπου «ασημένιο βέλος».
Τέλη του καλοκαιριού έρχονται στην Ελλάδα
από την Ιταλία τα πέντε πρώτα υπερσύγχρονα
τρένα τύπου «ασημένιο βέλος» και θα ακολουθήσουν σε 1,5 χρόνο τα υβριδικά τρένα
που αποτελούν ό,τι πιο νέο έχει να επιδείξει η
τεχνολογία.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κ. Τσαλίδης
ανακοίνωσε μια σειρά από μεγάλες επενδύσεις
«πολλών εκατομμυρίων» όπως ανέφερε, στον
τομέα των νέων τεχνολογιών που θα συμβάλουν
αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμιση του Ελληνικού Σιδηροδρόμου ώστε
να «φτάσει σύντομα στα Ευρωπαϊκά επίπεδα».
Μόνο για τις νέες τεχνολογίες η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
σχεδιάζει να επενδύσει 50 εκατομμύρια ευρώ
και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Ειδικά για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής
κράτησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ όπου οι επιβάτες θα
μπορούν να κλείνουν εισιτήρια και να προγραμματίζουν τα ταξίδια τους όπως στα αεροπλάνα,
η εταιρεία θα επενδύσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα σχεδιάζεται και μία νέα καινοτομία
αυτή του "Ενιαίου Εισιτηρίου" όπου κάποιος θα
μπορεί να ταξιδεύσει με το ίδιο εισιτήριο με
τρένο, αεροπλάνο και πλοίο.
Ο κ. Τσαλίδης ανακοίνωσε ότι επενδύσεις
πολλών εκατομμυρίων θα γίνουν και για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των επισκευαστικών μονάδων της πρώην ΕΕΣΣΤΥ που ενσωματώθηκε από χθες στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η αρχή
θα γίνει από το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης
όπου θα επισκευάζονται και θα συντηρούνται
τα νέα τρένα που θα έλθουν από την Ιταλία και
θα ακολουθήσει το εργοστάσιο της Αθήνας.
Ο κ. Τσαλίδης διαβεβαίωσε ότι δεν θα θιγούν οι
θέσεις εργασίας των εργαζομένων της πρώην
ΕΕΣΣΤΥ που θα πάψει και τυπικά να υπάρχει
από την 1η Ιανουαρίου ενώ αντιθέτως προγραμματίζονται 400 προσλήψεις. Επίσης η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "της νέας μεγάλης
ΤΡΑΙΝΟΣΕ "θα συμπεριλάβει τώρα και τους
εργαζόμενους της πρώην ΕΕΣΣΤΥ.
Ερωτηθείς αν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα ήθελε να μπει
στο δίκτυο του Μετρό και του Τραμ, ο κ. Τσαλίδης απάντησε λακωνικά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μα εμείς έχουμε άδεια λειτουργίας για
αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες».
Σε άλλη ερώτηση αν η εταιρεία θα ενδιαφέρονταν να πάρει το Μετρό και το Τραμ σε
περίπτωση ιδιωτικοποίησης του ή να αναλάβει
την λειτουργία του απάντησε ότι «αυτό είναι
κάτι που θα το συναποφασίσουμε μαζί με την
Ιταλική μητρική μας εταιρεία Trainitalia».
Ο κ. Τσαλίδης τόνισε ότι είναι όλα νόμιμα σχετικά με το μνημόνιο 15 έτους συνεργασίας της
ΤΑΙΝΟΣΕ με τον Ελληνικό Δημόσιο για την εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών που υπέγραψε
στις 30 Νοεμβρίου με τον Υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή.
Εξήγησε ότι η σχετική προκήρυξη είχε ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο του 2018, όπως
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και μέσα
στον έναν χρόνο που μεσολάβησε δεν εκδήλωσε κανένας άλλος σχετικό ενδιαφέρον πλην της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

« Έκρηξη» στις ηλεκτρονικές
αγορές σε βάθος 10ετίας
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αυτή η βιταμίνη
είναι απαραίτητη
στην κύηση ώστε
να μην παχύνει
η έγκυος

Σ

ε ανοδική τροχιά οι αγορές μέσω διαδικτύου με 4 στα 10 άτομα (41,5%) ηλικίας 16 –
74 ετών, που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω και μία φορά, το διαδίκτυο,
πραγματοποίησαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 κάποια ηλεκτρονική αγορά ή
παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση, όπως
προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Αντίστοιχο ποσοστό (40,3%) έκανε τραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου.
Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, το ποσοστό
των χρηστών του διαδικτύου που πραγματοποίησαν
ηλεκτρονικές αγορές παρουσίασε αύξηση 3,2%, ενώ η
αύξηση της τελευταίας δεκαετίας (2010 – 2019) ανήλθε
σε 125,5%. Ο πληθυσμός της Χώρας, ανά γεωγραφική
περιοχή, που έχει οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω
και μία φορά, το διαδίκτυο και έχει πραγματοποιήσει
ηλεκτρονικές αγορές το πρώτο τρίμηνο του 2019.
Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν περισσότερο από το διαδίκτυο για προσωπική
χρήση, κατά τις χρονικές περιόδους Απριλίου 2017 –
Μαρτίου 2018 και Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019.
Το 86,7% των καταναλωτών που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές επέλεξε να κάνει ηλεκτρονικές αγορές
από εγχώριες επιχειρήσεις. Το 35,4% έκανε ηλεκτρονικές
αγορές από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
το 16,9% από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ
το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν τη χώρα
προέλευσης των πωλητών ανήλθε στο 3,4% .
Το 37,5% του πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών, που το
πρώτο τρίμηνο του 2019 πραγματοποίησε ηλεκτρονικές
αγορές μέσω διαδικτύου, έκανε 1 έως 2 αγορές / παραγγελίες ειδών, το 36,1% 3 έως 5 αγορές / παραγγελίες και
το 10,9% περισσότερες από 10 αγορές / παραγγελίες.
Σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά για το πρώτο τρίμηνο
του 2018, καταγράφηκε μείωση 20,4% στο ποσοστό του
πληθυσμού που έκανε 1 έως 2 αγορές / παραγγελίες και
αύξηση 18,2% στο ποσοστό του πληθυσμού που έκανε
περισσότερες από 3 αγορές / παραγγελίες. Αναφορικά
με την αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν ή αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου το Α'

τρίμηνο του 2019:
– 5 στους 10 (48,3%) πλήρωσαν συνολικά αντίτιμο έως
99 ευρώ για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγόρασαν
/ παρήγγειλαν. Σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά για
το 2018, καταγράφηκε μείωση 30,1% για όσους κατέβαλαν για τις ηλεκτρονικές τους αγορές αντίτιμο κάτω
από 50€ και αύξηση για όσους κατέβαλαν μεγαλύτερα
ποσά (Γραφήμα 5).
Η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (ενημέρωση
για τραπεζικό λογαριασμό, μεταφορά, πληρωμή λογαριασμών κ.λπ.) μέσω διαδικτύου είναι δραστηριότητα που
πραγματοποιήθηκε από το 40,3% όσων χρησιμοποίησαν
το διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 και η οποία
κατέγραψε αύξηση 6,6 % σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο
του 2018 (37,8%).
Περίπου 2 στα 10 άτομα (16,8%) ηλικίας 16- 74 ετών,
που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2018- Μαρτίου 2019, αντιμετώπισαν
προβλήματα ασφάλειας. Σε σχέση με το χρονικό διάστημα Απριλίου 2014- Μαρτίου 2015, οπότε και είχαν
συλλεγεί πιο πρόσφατα οι σχετικές πληροφορίες, το
ποσοστό όσων αντιμετώπισαν προβλήματα ασφάλειας
παρουσίασε μείωση 35,1% (2015: 25,9%, 2019: 16,8%). Τα
προβλήματα ασφάλειας που αναφέρθηκαν περισσότερο
είναι η παραλαβή δόλιων μηνυμάτων (phishing, 10,4%)
και η εκτροπή σε ψεύτικες ιστοσελίδες που ζητούν προσωπικά στοιχεία (pharming, 7,6%).
Σημειώνεται ότι στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και
Άτομα, ερευνήθηκαν 5.004 ιδιωτικά νοικοκυριά και
ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με
προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους
ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

Η έλλειψη της βιταμίνης B12
προκαλεί βλάβες στον μεταβολισμό του λίπους και ενδεχομένως να συνδέεται με την
παχυσαρκία κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης, σύμφωνα με
τα ευρήματα μιας νέας μελέτης
που παρουσιάστηκε στο ετήσιο
συνέδριο της Ενδοκρινολογικής
Εταιρείας.
Πιο αναλυτικά, οι εγκυμονούσες
με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης
Β12 είχαν μεταβολικούς δείκτες
ενδεικτικούς της αυξημένης παραγωγής λίπους και της μειωμένης διάσπασής του, πράγμα
που υποδεικνύει ότι τα χαμηλά
επίπεδα αυτής της βιταμίνης θα
μπορούσαν να προκαλέσουν
προδιάθεση για παχυσαρκία
στις εγκύους. Τα ευρήματα αυτά
υπογραμμίζουν το πόσο σημαντικό είναι για τις γυναίκες που
κυοφορούν να ακολουθούν μια
διατροφή πλούσια σε βιταμίνη
Β12, με στόχο την πρόληψη της
παχυσαρκίας και τις σχετικές με
αυτή μακροπρόθεσμες επιπλοκές στην υγεία τους.
Η βιταμίνη Β12 είναι ένα μικροθρεπτικό συστατικό που βρίσκεται στα θαλασσινά, το κρέας
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
και είναι απαραίτητο για διάφορες μεταβολικές αντιδράσεις
που διατηρούν τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού.
Σημειώνεται ότι περίπου το
25% των εγκύων παγκοσμίως
έχουν έλλειψη βιταμίνης Β12,
καθώς πρόκειται για μια περίοδο που απαιτείται μεγαλύτερη
πρόσληψη για την ανάπτυξη του
εμβρύου.
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Εγκατέλειψε το Λονδίνο
η παλιά γενιά
των Ελλήνων
εφοπλιστών
Το City του Λονδίνου ήταν πάντοτε
συνδεδεμένο με την ελληνόκτητη ναυτιλία. Σε όλους παραμένει ανεξίτηλη
εικόνα των Ελλήνων με τα γραφεία
τους στην πρωτεύουσα της Γηραιάς
Αλβιόνας.
Όμως η κατάσταση τα τελευταία
χρόνια έχει αλλάξει. Η παλιά γενιά
των Ελλήνων εφοπλιστών έχει εγκαταλείψει τη Μεγάλη Βρετανία ενώ έχουν
απομείνει και λιγοστές ναυτιλιακές
εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, οι
οποίες στην πραγματικότητα απασχολούν ολιγομελές προσωπικό αφού τα
κεντρικά γραφεία έχουν μεταφερθεί
σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πιο
συγκεκριμένα, υπάρχουν μόνο 45
ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές
εταιρείες οι περισσότερες εκ των
οποίων έχουν απλώς ένα γραφείο με
3-4 υπαλλήλους.
Ο κύριος λόγος της φυγής είναι η
αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος.
Πριν από τέσσερα χρόνια και πιο
συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2015,
η βρετανική κυβέρνηση κατήργησε το
ειδικό καθεστώς φορολόγησης των
ξένων, των non doms, όπως αποκαλούνται. Όσοι ζούσαν για περισσότερα από 19 χρόνια στην Αγγλία
άρχισε να τους φορολογεί με τους
συντελεστές που φορολογούνται και
οι Βρετανοί υπήκοοι.
Ειδικότερα, για τα πρώτα εννέα χρόνια η φορολογία είναι 30.000 λίρες
εφάπαξ. Από τα 10-15 50.000 λίρες
και από τα 15 έως τα 19 ανέρχεται στις
90.000 λίρες. Πολλοί έφυγαν με τη
συμπλήρωση 15 ετών και δεν πέρασαν
στην επόμενη φορολογική κλίμακα και
δεν κατέβαλαν τις 90.000 λίρες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 20
μέλη του συμβουλίου της Ελληνικής
Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας
του Λονδίνου-Greek Shipping Co
operation Committee, μόνο τέσσερα
μένουν πλέον μόνιμα στη Μεγάλη
Βρετανία.
Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν
αποχαιρετήσει το Λονδίνο ως μόνιμη
βάση τους είναι ο Λου Κολλάκης, οι
Αδαμάντιος και Σπύρος Πολέμης
που είχαν φύγει όμως χρόνια πριν και
χαρακτηρίζονται ως το «πρώτο κύμα»
και πατάνε γερά στην Ελλάδα, για να
ακολουθήσουν ο Μιχάλης Χανδρής,
μέλη της οικογένειας Γουλανδρή και
πιο συγκεκριμένα απόγονοι του «Big
Τζoν» που έχουν πάει στην Ελβετία
και στο Μονακό, ο Επαμεινώντας
Εμπειρίκος που επέλεξε το Μονακό
καθώς και μέλη των οικογενειών
Μαυρολέοντα, Λυκιαρδόπουλου και
Καρούση και Φαφαλιών.
Αν και η παλιά γενιά έφυγε, στη θέση
τους έρχεται η νέα. Γόνοι παραδοσιακών εφοπλιστικών οικογενειών εγκαθίστανται στο Λονδίνο όπου ιδρύουν
ναυτιλιακές εταιρείες ή εταιρείες
παροχής υπηρεσιών στη ναυτιλία, ξεκινώντας φορολογικά από τις 30.000
λίρες εφάπαξ τον χρόνο. Μέχρι τα 19
χρόνια υπάρχει χρόνος.

Η Τουρκία στο επίκεντρο
της Συνόδου Κορυφής
της ΕΕ στις Βρυξέλλες

Μ

ε το βλέμμα στο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης και την κλιμάκωση της έντασης στην
περιοχή αρχίζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ. Παράλληλες εξελίξεις αναμένονται εκτός από τις Βρυξέλλες και σε δεύτερο πεδίο, αυτό
της Αθήνας, καθώς σήμερα αναμένεται ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της
Λιβύης Aguila Saleh Eissa, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας κατόπιν προσκλήσεως του Έλληνα ομολόγου του και θα έχει συνάντηση με τον Κωνσταντίνο
Τασούλα, παρουσία του Νίκου Δένδια.

Στον απόηχο του ραπίσματος που δέχθηκε η Άγκυρα τόσο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο προσχέδιο του κειμένου
συμπερασμάτων, όσο και από τις ΗΠΑ, αλλά και της
ουδέτερης στάσης του ΟΗΕ, το θέμα του τουρκο-λιβυκού
μνημονίου αναμένεται να τεθεί στις συνομιλίες που θα γίνουν στις Βρυξέλλες. Η στάση των Ευρωπαίων ηγετών στο
συγκεκριμένο θέμα έχει σημασία για όλα όσα συμβαίνουν
τώρα στην περιοχή αλλά η ένταση του μηνύματος που
θα στείλουν έχει και πιο μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον, με
φόντο τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον
Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον επόμενο μήνα
στον Λευκό Οίκο.
Σύμφωνα με το προσχέδιο του ανακοινωθέντος της Συνόδου Κορυφής που περιήλθε στη γνώση του Reuters,
οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα δηλώσουν σήμερα- στηρίζοντας
την Ελλάδα - πως το σύμφωνο που υπέγραψαν Λιβύη
και Τουρκία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στην
Μεσόγειο αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. «Το
τουρκο-λιβυκό μνημόνιο συνεννόησης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο
παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών (και)
δεν είναι σε συμφωνία με το Δίκαιο της Θάλασσας (του
ΟΗΕ)», τονίζεται στο ανακοινωθέν που προετοιμάζεται
για τη διήμερη σύνοδο κορυφής που ξεκινά αύριο, όπως
αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει κατά τρόπο
αναμφισβήτητο την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα και την
Κύπρο αναφορικά με αυτές τις ενέργειες της Τουρκίας»,
υπογραμμίζεται στο προσχέδιο.
Η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών
Μαρία Άνταμπαρ τόνισε πως το Βερολίνο «συμμερίζεται
ρητά» τη θέση αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προς την Ελλάδα και την Κύπρο και κάλεσε την Τουρκία
και την Λιβύη «να σεβαστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών - μελών της ΕΕ
και να ακολουθούν την οριοθέτηση θαλασσίων περιοχών
σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο».

«Συμμεριζόμαστε ρητά την αλληλέγγυα προς την Ελλάδα
και την Κύπρο στάση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και καλούμε την Τουρκία και τη Λιβύη να
σεβαστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα
όλων των κρατών - μελών της ΕΕ και να ακολουθούν την
οριοθέτηση θαλασσίων περιοχών σύμφωνα με το ισχύον
διεθνές δίκαιο. Η θέση μας είναι σαφής: οριοθετήσεις
θαλασσίων περιοχών πρέπει να γίνονται - και αυτό ισχύει
βεβαίως και για την Μεσόγειο - βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου της θάλασσας και ιδιαίτερα με την συμμετοχή
όλων των εμπλεκομένων πλευρών, παρακτίων κρατών είναι
η σωστή λέξη», δήλωσε η κυρία Άντεμπαρ, σύμφωνα με το
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Καθαρή τοποθέτηση»
των Ευρωπαίων εταίρων αναμένει ο Κύπριος πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε σχέση με το «μνημόνιο συναντίληψης» που υπέγραψαν Τουρκία και Λιβύη
για τον καθορισμό θαλασσίων περιοχών, όπως δήλωσε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κυριάκος Κούσιος.
«Ο πρόεδρος αναμένει ότι κατά τη Σύνοδο Κορυφής θα
υπάρξει μια θετική προσέγγιση στο θέμα από τους αρχηγούς κρατών και Κυβερνήσεων. Αναμένουμε όλοι ότι θα
υπάρξει στις αποφάσεις καθαρή τοποθέτηση για τη συνομολόγηση του μνημονίου, με την οποία θα χαρακτηρίζεται
ως απόφαση που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και ότι δεν
επιφέρει οποιαδήποτε νομικά αποτελέσματα για τις άλλες
χώρες» είπε χαρακτηριστικά.
Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί νωρίτερα και ο Ιταλός
πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε. Αναφερόμενος στην
ατζέντα της Συνόδου, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, ο Κόντε
αναφέρθηκε στα κυρίαρχα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της χώρας μας, όπως και την πρόσφατη υπογραφή των τουρκο-λιβυκών «μνημονίων», και υπογράμμισε
χαρακτηριστικά: «Στη συζήτηση και στα συμπεράσματα
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έπειτα από αίτημα χώρας
μέλους, μπορεί να προκύψει το θέμα του σεβασμού, από
μέρους της Τουρκίας, της κυριαρχίας και των κυρίαρχων
δικαιωμάτων των ΑΟΖ όλων των γειτονικών χωρών της.

«Σούπερ μάρκετ των φτωχών»: Πότε έρχονται στην Ελλάδα
Η βρετανική εταιρεία «Poundland» η οποία, κατά τους Financial Times, στοχεύει στον τριπλασιασμό του τζίρου της
μέσα στην επόμενη δεκαετία, ετοιμάζεται για... απόβαση και στη χώρα μας, με τα «σούπερ μάρκετ των φτωχών».
Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία σχεδιάζει να να ανοίξει συνολικά 300 καταστήματα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ έχει βάλει στο «μάτι» ιδιαίτερα την Ελλάδα και την Ιταλία, για την αύξηση των εσόδων της
θυγατρικής της Pepco, υπό την ομπρέλα της οποίας θα λειτουργούν τα νέα καταστήματα.
Η Poundland έκανε την εμφάνισή της στη Μεγάλη Βρετανία για πρώτη φορά το 1990, πουλώντας προϊόντα με κόστος
μόλις 1 στερλίνα. Ο ιδρυτής της, Steve Smith, πούλησε την αλυσίδα των καταστημάτων έναντι 50 εκατ. στερλίνων.
Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του, έχει μεγαλώσει με το ρητό «Αν δεν δουλέψεις, δεν θα φας», ενώ
όπως έχει σημειώσει μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να βασίζεται οικονομικά στο «χαρτζιλίκι» που παίρνει από τη
γυναίκα του.
Η εταιρεία αναμένεται να έρθει στη χώρα μας έως το 2024. Ήδη, αναζητεί τους κατάλληλους χώρους για να στεγάσει
τα καταστήματά της, τα οποία θα λειτουργήσουν υπό την εποπτεία της Pepco Ευρώπης και τα οποία θα κινούνται
στην έως τώρα πεπατημένη της εταιρείας, πουλώντας είδη ρουχισμού και διακόσμησης σε χαμηλές τιμές.
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Interamerican:
Συνεισφορά
352 εκατ. ευρώ
στην ελληνική
οικονομία
Τη σημαντική συμβολή της Interamerican
στην εθνική οικονομία και την κοινωνία αποτυπώνει πρόσφατη μελέτη της EY Ελλάδος.
Με ενσωματωμένη την προοπτική της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον στρατηγικό σχεδιασμό
της και σε φάση σχετικής ωριμότητας, πλέον,
η Interamerican προχώρησε φέτος στη διερεύνηση και καταγραφή της κοινωνικής και
οικονομικής επίδρασής της (SocioEconomic
Impact) στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τη μελέτη, που βασίστηκε
στα στοιχεία για το 2018, ο οργανισμός της
Interamerican -οι τρεις εταιρείες: ασφαλίσεων Ζωής, κατά Ζημιών και Βοήθειαςυποστηρίζει, συνολικά, 4.655 θέσεις εργασίας
στη χώρα. Επισημαίνεται ότι κάθε μια άμεση
θέση εργασίας στον οργανισμό υποστηρίζει,
επιπλέον, τρεις θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία, ενώ συνολικά οι πολίτες των
οποίων το εισόδημα υποστηρίζεται έμμεσα
από τις δραστηριότητες του οργανισμού ξεπερνούν τους 10.700.
Η Interamerican συνεισφέρει στο ΑΕΠ της
Ελλάδος 352 εκατ. ευρώ, ποσόν που αντιστοιχεί σε 0,19% του ΑΕΠ. Η άμεση προστιθέμενη αξία συνεισφοράς ανέρχεται σε 221 εκατ.
και η έμμεση σε 94 εκατ., ενώ η επαγόμενη
αξία φθάνει στα 37 εκατ. ευρώ. Για κάθε ένα
ευρώ άμεσης συνεισφοράς δημιουργείται
επιπλέον 0,59 του ευρώ προστιθέμενη αξία
για την οικονομία του τόπου μας. Ειδικότερα
σε φόρους, η συνολική συνεισφορά ανέρχεται
σε 114 εκατ. ευρώ, ποσόν που αποτελεί το
0,15% των φορολογικών εσόδων του κράτους.
Κατά την εκδήλωση παρουσίασης της
μελέτης, που πραγματοποιήθηκε στις 11
Δεκεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της
Interamerican, ο Γιάννης Καντώρος (φωτ.),
Διευθύνων Σύμβουλος, αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου
του οργανισμού και στον τρόπο με τον οποίο
αυτό δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Υπογράμμισε ότι η άμεση και
η έμμεση συμβολή στην εθνική οικονομία
και κοινωνία αξιολογείται ως το πιο ουσιαστικό θέμα στον δρόμο της Interamerican
προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και παρατήρησε
πως η ανταπόκριση του οργανισμού στις
προκλήσεις της ψηφιακής - τεχνολογικής
κοσμογονίας, της αναθεώρησης των προτύπων οργάνωσης της διοίκησης καθώς και του
τρόπου εργασίας, διευρύνουν τον ορίζοντα
της Interamerican σε βάθος χρόνου.
Εκ μέρους της ΕΥ Ελλάδος ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, ανέλυσε τη μεθοδολογία
της μελέτης, επισημαίνοντας τη σημασία της
κατανόησης, της μέτρησης και της αποτίμησης της συνολικής αξίας που δημιουργούν
οι επιχειρήσεις με τη δραστηριότητά τους.
Όπως τόνισε, αυτή η αξία αποκτά όλο και
μεγαλύτερη σημασία στις εκτιμήσεις και τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων των ενδιαφερομένων μερών όπως είναι οι επενδυτές, οι
πελάτες, οι εργαζόμενοι, κ.ά., οι οποίες αποφάσεις καθορίζουν το παρόν και το μέλλον
των επιχειρήσεων.
Ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών
Υποθέσεων της Interamerican, παρουσίασε τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της
μελέτης, συνδέοντάς τα με τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Global Sustainable
Development Goals) του Ο.Η.Ε.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΕΔΥΤΕ Αποσπάσεις
στο Εθνικό Δίκτυο
Υποδομών Τεχνολογίας
και Έρευνας

Για τη στελέχωση του Εθνικού Δικτύου
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) με αποσπάσεις από
το Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Εθνικό Δίκτυο
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
AE είναι Ανώνυμη Εταιρεία με σκοπό
την παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και
ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και
σε φορείς του δημοσίου, ευρύτερου
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την
ευρύτερη προώθηση και διάδοση των
εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και την
προώθηση και υλοποίηση των στόχων
του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
στους ως άνω φορείς. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα
σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. Η
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνδράμει στον ψηφιακό
μετασχηματισμό με εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες,
πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία. Προκειμένου η ΕΔΥΤΕ να
ανταποκριθεί στην αποστολή της και
προκειμένου να υποστηρίξει δράσεις
ψηφιακού μετασχηματισμού του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,
απαιτείται να στελεχωθεί από ισχυρές
επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων
στελεχών της δημόσιας διοίκησης με
αυξημένες δεξιότητες. Για το σκοπό
αυτό προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
πλήρωση των θέσεων με απόσπαση
μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε
φορείς του δημοσίου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα (της Κεντρικής Διοίκησης και Κεντρικής Κυβέρνησης, της
Γενικής Κυβέρνησης, του ευρύτερου
Δημοσίου Τομέα, καθώς και των ΟΤΑ
α’ και β’ βαθμού). Η πρώτη αξιολόγηση θα λάβει χώρα για τα βιογραφικά
που θα υποβληθούν μέχρι και τις
25/09/2019. Η δεύτερη για τα βιογραφικά που θα υποβληθούν μέχρι και τις
15/10/2019 και στην συνέχεια μέχρι
και τις 31/10/2019. Στην συνέχεια τα
βιογραφικά και οι αιτήσεις που θα συγκεντρώνονται θα αξιολογούνται μετά
το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα
και μέχρι το τέλος του έτους (2019).

3 προσλήψεις στο Δήμο Χανίων

Ο

Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του Δήμου Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.
100 Δήμος Χανίων Χανιά ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός και
εν ελλείψει αυτού, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 8 μήνες
1 101 Δήμος Χανίων Χανιά ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 8 μήνες 1
102 Δήμος Χανίων Χανιά ΔΕ Τεχνιτών - Πλακάς 8 μήνες
1 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)
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: Δήμος
Χανίων, Κριάρη 40, Τ.Κ. 73135 Χανιά, απευθύνοντάς την
στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας
Κυριακάκη (τηλ. επικοινωνίας 2821341675 και 2821341674).

22 θέσεις προσωπικού ασφαλείας
και εστίασης στο γενικό νοσοκομείο Σερρών
Το υπουργείο υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες εστίασης
και φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, που εδρεύει στις Σέρρες του Νομού Σερρών και συγκεκριμένα, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θέσεις 5
ΥΕ ΦΥΛΑΞΗΣ θέσεις 3 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ θέσεις 14 Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 02-12-2019‘’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει,
63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’ 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. 7 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: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 3° χλμ Σερρών Δράμας Τ.Κ. 62100 Σέρρες, απευθύνοντάς την, στο
τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Λύρατζη Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας 2321094685), κας
Σπαθάρα Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας 2321094799) και κας Κελφωτίου Φωτεινής (τηλ. επικοινωνίας 2321094794).
https://diavgeia.gov.gr

5
23 προσλήψεις οδηγών
και μηχανοτεχνιτών
αυτοκινήτων
στην δημοτική
επιχείρηση συγκοινωνιών
Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών
έναντι αντιτίμου στη Δημοτική Επιχείρηση
Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, που εδρεύει στο Δήμο
Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.
101 Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών
ΡΟΔΑ Δήμος Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ
Οδηγών Λεωφορείων [Δ΄ (D) Κατηγορίας
- με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 8 μήνες
2 102 Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών
ΡΟΔΑ Δήμος Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ
Οδηγών Λεωφορείων [Δ΄ (D) Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 8 μήνες
20 103 Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών
ΡΟΔΑ Δήμος Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 8 μήνες 1 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) 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: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ, Αγ. Ιωάννη 54,
Τ.Κ. 85100, ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κυρίας Μπλούτη Αστερίας ή κυρίου Καραμανώλη Φώτη
(τηλ. επικοινωνίας: 2241249940-49943).
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. 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, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρόδου, 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.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Το τρίευρω που απειλεί
να τινάξει στον «αέρα»
δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Μ

ε τροπολογία που κατέθεσαν τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο για το σχέδιο
«ΗΡΑΚΛΗΣ» που εισάγεται σήμερα προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής, επιχειρείται να επανέλθει το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει για μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην καταβολή ή μη ενός παραβόλου
αξίας 3 ευρώ και λόγου αυτού, κινδυνεύουν να αποκλειστούν από
διορισμούς μονίμων ή αναπληρωτών, σε μια διαδικασία την οποία
επιβλέπει το ΑΣΕΠ.
Η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη πριν από λίγο διάστημα είχε αναφέρει σχετικά απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση
ότι «το ΑΣΕΠ είναι Αρχή της οποίας την ανεξαρτησία σέβεται η
κυβέρνηση» συμπληρώνοντας «Ο ΑΣΕΠ μας ενημέρωσε ότι έχει
δεσμευτεί να αντιμετωπίσει θετικά αιτήσεις που απορρίφθηκαν
λόγω εσφαλμένης αναγραφής του παραβόλου ή αιτήσεις για τις
οποίες εντός της σχετικής δίμηνης προθεσμίας του Taxisnet
πληρώθηκε άλλο ισόποσο παράβολο. Αυτό το ανέφεραν κατά
την διάρκεια και μετά τη συνάντηση με την ΔΟΕ, η οποία έκανε
μια ειδική παράσταση στον ΑΣΕΠ».
Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ μόμως σε συνεδρίαση της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, έκανε λόγο για την ανάγκη
νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος ώστε να βρεθεί λύση .
Ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος Παπαϊωάννου σημείωσε
σχετικά «Σε ό,τι αφορά το παράβολο φυσικά η απόφαση είναι της
Κυβέρνησης και της Βουλής, αλλά θέλω να λάβετε δύο πράγματα
υπόψη σας, διότι πάντα υπάρχει ένα «αλλά». Πρώτον, υπάρχουν
κάποια χρονοδιαγράμματα για να βγουν οι άνθρωποι της ειδικής
αγωγής, Η 2ΕΑ πιστεύουμε μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει βγει,

η 3ΕΑ που είναι και η μεγάλη προκήρυξη, κάποια στιγμή στις
αρχές της Άνοιξης, πιστεύουμε να έχει βγει. Εάν γίνει μία τέτοια
ρύθμιση, όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα πάνε πίσω και αυτά
με τη σειρά τους θα επηρεάσουν και το χρονοδιάγραμμα της
γενικής εκπαίδευσης, που είναι και πολύς ο κόσμος, 150.000
άτομα εκτιμά το Υπουργείο Παιδείας ότι θα υποβάλουν αίτηση.
Άρα, φυσικά εσείς αποφασίζετε, απλώς να ξέρετε τις συνέπειες
κάποιων πραγμάτων και τον κίνδυνο βέβαια να έρθουν και σε
άλλες προκηρύξεις οι αντίστοιχοι άνθρωποι, που δεν πλήρωσαν
το παράβολο, να ζητάνε ανάλογη ρύθμιση και για εκείνους. Αυτά
ευτυχώς δεν τα αποφασίζουμε εμείς, τα αποφασίζει η Βουλή».
Η προαναφερθείσα τροπολογία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
Μερόπη Τζούφη, Ν. Φίλης και Κ.Μάρκου προτείνει να συμπεριληφθεί ως διάταξη στο σχέδιο νόμου η ρύθξμιση που θα προβλέπει
οι αιτήσεις, που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των προκηρύξεων
1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ χωρίς να συνοδεύονται από νομίμως εκδοθέν παράβολο δημοσίου Ταμείου,
θεωρούνται έγκυρες και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από
το ΑΣΕΠ για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων των ως
άνω προκηρύξεων, εφόσον οι υποψήφιοι εντός μηνός από την
δημοσίευση του παρόντος εκδώσουν και προσκομίσουν με αίτησή
τους, ισόποσο παράβολο, ασχέτως ημερομηνίας εκδόσεως και
εξόφλησης αυτού.

Θέση Ερευνητή Β για το ΙΤΕ - ΙΗΔΛ
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητού Β’ βαθμίδας, για το (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), με γνωστικό
αντικείμενο: Φωτονικά Μεταϋλικά και Διατάξεις Χρηματοδοτικό πλαίσιο:Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων Φορέας:Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε. Περιοχή υλοποίησης:'Ολη η Eπικράτεια Αριθμός πρωτοκόλλου:20323/03-12-2019 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:31/1/2020 Το ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
(ΙΗΔΛ), προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητού Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Φωτονικά Μεταϋλικά και Διατάξεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (να
εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή): αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικώς με συστημένη
επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών έως την
καταληκτική ημερομηνία) στην παρακάτω διεύθυνση: ΙΗΔΛ/ΙΤΕ Υπόψη: κ. Λία Παπαδοπούλου Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά
Βουτών 700 13 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ Τηλ. 2810 391300 ή 391303 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: liap@iesl.
forth.gr (ζητήστε επιβεβαίωση παραλαβής) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 31/1/2020.

ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:ΨΒΒ446907Ο-Τ2Γ
ΠΡΑΞΗ: 2350
ΑΔΑ:Ω6Ο946907Ο-Β2Ζ
ΑΔΑΜ: 19PROC006006545
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά
ΤΗΛ: 22510 26390
FAX:2251037130
Email:bostaniopr@yahoo.gr
Αρ. Πρωτ. 18169
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της
υπ’ αριθμ. 25η /06-11-2019 (θέμα 33ο)
απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια
βελονών - πεταλούδων - λεπίδων για
ένα έτος, (CPV :33141320-9).
Προϋπολογισμός δαπάνης 45.000,00
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 07-01-2020 ημέρα
Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία
του Νοσοκομείου.
Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού
ορίζεται η κα Γιανέλλη Κωνσταντίνα τηλ.
2251351325.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων,
το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε
ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από
την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.
Μυτιλήνη 11-12-2019
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΑΠ.: 313766/9-12-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις
23.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,
στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική
προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 22 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική
Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 22,14
τ.μ ισόγειο, 22,14 τ.μ και πατάρι 16,95
τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό
των 690 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε
διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την
παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3)
ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας,
αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του
πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής.
(άρθρο 4).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι
επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα
αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο
2 των όρων διακήρυξης.
Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής
Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του
Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210
5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο
πλειοδότη.
Αθήνα, 4/12/2019
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠ.: 313762/9-12-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις
23.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,
στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική
δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 37 κρεοπωλείου που
βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά
και περιλαμβάνει 21.14 τ.μ ισόγειο, 21.14
τ.μ πατάρι και 16.15 τ.μ. υπόγειο, με τιμή
εκκίνησης το ποσό των 760 € το μήνα,
αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως,
επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3)
ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας,
αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του
πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής.
(άρθρο 4).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι
επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα
αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο
2 των όρων διακήρυξης.
Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής
Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του
Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210
5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο
πλειοδότη.
Αθήνα, 4/12/2019
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑΣ ΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ 15)
Αρ. πρωτ. 590
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά την
ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
(άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016)
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
«ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΛΟΦΟΥ «ΝΕΡΑΪΔΑ») ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 36 ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟΥΑΕΡΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ (ΚΑΣΟΒ)», προϋπολογισμoύ επτακοσίων
τριάντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα δύο
(735.072,00,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 20142020 (αριθ. έργου 2019ΣΕ27110003) και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις
για τα έργα αυτά.
Το προς δημοπράτηση έργο αφορά στην
εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:
1) Υποβίβαση του λόφου «ΝΕΡΑΪΔΑ»
ούτως ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο
στις προσεγγίσεις των αεροσκαφών στο
αεροδρόμιο Σύρου.
2) Βελτίωση της οδικής προσπέλασης
προς την κορυφή του λόφου από τον
παρακείμενο επαρχιακό δρόμο «Κάτω

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Μάνα- Μέγας Γιαλός» για την προσέγγιση των οχημάτων του εργοταξίου στην
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών, για την
απόληψη των προϊόντων εκσκαφών και
καθαίρεσης.
3) Μεταφορά και εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένη περιοχή.
4) Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης
τύπου Β΄ ύψους 1,62 Μ της έκτασης
αποκοπής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη ή ανώτερη για έργα κατηγορίας οδοποιίας και
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και
3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς
περιέχονται:
α) ένας υποφάκελος με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ένας
υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 ορίζεται το ποσό των έντεκα
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ΕΥΡΩ (11.856,00€) και η σχετική εγγυητική
επιστολή θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων της
Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής είναι εννέα (9) μήνες
και τριάντα (30) ημέρες.
Γλώσσα διαδικασίας η Ελληνική.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών ορίζεται η
21-01-2020.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2101-2020.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για
διάστημα εννέα(9) μηνών, από της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα, τότε η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και στο ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ,
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ggde.gr καθώς και στον ελληνικό τύπο.
Η Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού αναρτώνται στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.ggde.gr, όπου διατίθενται
δωρεάν.

Αθήνα, 9 - 12 - 2019
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
α/α
Ρ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΠΕ Μηχ. με Α΄ β

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
Αριθμ. Πρωτ : 472
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέγας Βασίλειος»
στην συνεδρίασή του με αριθμό 802/0612-2019 αφού έλαβε υπόψιν:
- Το Β.Δ/γμα 18 «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Ξάνθη υπό την επωνυμίαν «ο
Μέγας Βασίλειος» και εγκρίσεως του
Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ τ. Α΄ αριθμ.
5/15.01.1973)
- Tα άρθρα 6 και 7 του ν.δ 1111/1972
«περί φιλανθρωπικών σωματείων» (ΦΕΚ
τ. Α 23/1972)
- Το άρθρο 94 παρ. 3 Β περ. 11 του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 87/2010)
- Την Γνωμοδότηση 219/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
δηλώνει ότι
εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης τα παρακάτω αναλυτικά
περιγραφόμενα ακίνητα:
1. Ένα διαμέρισμα ( κατοικία) του πρώτου
(1ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή,
αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 37026000103360048 που βρίσκεται
στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου αρ.
25, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό
αριθμό (13). Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν
καθαρής κτισμένης επιφάνειας 28,12 τ.μ.
και μικτής 35,88 τ.μ., και αποτελείται ένα
δωμάτιο-καθιστικό-κουζίνα και W.C. και
την υπ’ αριθμ.13 αποθήκη 3,80 τ.μ. όπως
αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’
αριθμ. 23.490/09-10-2001 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Δημητρίου
Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο
1072 με αριθμό 288 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως
σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός.
Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 26.300 €
(σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).
2. Ένα διαμέρισμα ( κατοικία) του πρώτου
(1ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή,
αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 37026000103360050 που βρίσκεται
στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου αρ.
25, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό
αριθμό (14). Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν
καθαρής κτισμένης επιφάνειας 32,53 τ.μ.
και μικτής 41,50 τ.μ., και αποτελείται ένα
δωμάτιο-καθιστικό-κουζίνα και W.C. , την
υπ’ αριθμ. 14 αποθήκη 4,49 τ.μ. και την
υπ’ αριθμ. 6 θέση στάθμευσης 11,83 τ.μ.
όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται
στην υπ’ αριθμ. 23.490/09-10-2001 πράξη σύστασηςοριζόντιας ιδιοκτησίας της
συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας
Δημητρίου Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο 1072 με αριθμό 288 στο
βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός.
Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 33.700 €
(σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).
3. Ένα διαμέρισμα ( κατοικία) που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πάνω από
τον μεσώροφο, με αριθμό εσωτερικής
αρίθμησης στον όροφο με εννέα (9) με
αριθμό ΚΑΕΚ 370262402007 που βρίσκεται στην Ξάνθη στη διασταύρωση
των οδών Πλάτωνος και Ηφαίστου με
αριθμό 12 (τέως Γ’ Πάροδος της οδού
Μιχαήλ Καραολή), στον ομώνυμο Δήμο
και Περιφερειακή Ενότητα. Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης
επιφάνειας 25,90 τ.μ. και μικτής 31,00
τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, όπως

αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’
αριθμ. 577/18-07-2013 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου
Ξάνθης Ευαγγελίας Παντερμαλή που
μεταγράφηκε στον τόμο 1190 και αριθμό
21 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.
Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 20.000 €
(σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).
4. Οικόπεδο έκτασης 159,23 τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ 370261203013/0/0 που βρίσκεται στην οδό Ανδρέου Δημητρίου 28, της
Δημοτικής Κοινότητας της Ξάνθης, του
Νομού της Ξάνθης και της Περιφερειακής
Ενότητας της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, συνορεύει βόρια, νότια και δυτικά με οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών και
ανατολικά με δρόμο, όπως αποτυπώνεται
και φαίνεται στη υπ΄ αριθμ. 417/08-102019 Έκθεση Αποδοχής Κληρονομιάς
του Ειρηνοδικείου Ξάνθης.
Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 87.000 € (
σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).
5. Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην
περιοχή του αγροκτήματος Μέλισσας του
Δήμου Τοπείρου ( πρώην Κοινότητας
Εξοχής), εμβαδού είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων τετραγωνικών μέτρων ( 22.900
τ.μ.) και φέρει τον αριθμό τεμαχίου 117
όπως καθορίστηκε στον κτηματολογικό
πίνακα αναδασμού έτους 1990-1993 και
κυρώθηκε με την αριθμ. Γ/659/10-2-99
απόφαση Νομάρχη Ξάνθης και μεταγράφηκε στον τόμο 1142 και αριθμό μεταγραφής 479 των βιβλίων μεταγραφών
του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.
Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 34.400 € (
σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) με τους ακόλουθους όρους :
1. Κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο
παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου
με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην
Ελλάδα τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό
ξεχωριστό για κάθε ακίνητο. Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία
αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση
ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της
παρούσας, τους οποίους αποδέχεται
πλήρως κι ανεπιφυλάκτως.
2. Τιμή έναρξης προσφοράς σύμφωνα
με εκθέσεις εκτίμησης εμπορικής αξίας
πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων ορίζεται το ποσό των:
1) 26.300 € για το πρώτο ακίνητο
2) 33.700 € για το δεύτερο ακίνητο
3) 20.000 € για το τρίτο ακίνητο
4) 87.000 € για το τέταρτο ακίνητο
5) 34.400 € για το πέμπτο ακίνητο
Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι
μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του
ελαχίστου όρου.
Δικαίωμα συμμετοχής: Στη δημοπρασία δε δικαιούνται να συμμετέχουν τα
μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος καθώς και
οι συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού.
Δημοσίευση – Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Η περίληψη της προκήρυξης
δημοσιεύεται σε τοπικές εφημερίδες και
σε μία εφημερίδα ημερήσια πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην
ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης σε έντυπη μορφή
διατίθεται στα γραφεία του Ιδρύματος.
Χρόνος και τόπος διενέργειας της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί
στα γραφεία του ιδρύματος – Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων « Ο Μέγας Βασίλειος », στο 2ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, τηλ 2541023114 , υπό την επίβλεψη της Συμβολαιογράφου Ξάνθης
Φωτούλας Καναβούρη την 18/02/2020,
ημέρα Τρίτη & ώρα :
10.30 – 10.50 για το πρώτο ακίνητο.
10.50 – 11.10 για το δεύτερο ακίνητο.
11.10 – 11.30 για το τρίτο ακίνητο
11.30 – 11.50 για το τέταρτο ακίνητο
11.50 – 12.10 για το πέμπτο ακίνητο
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται
στο Ίδρυμα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες
από τον Έφορο Αξιοποίησης Περιουσίας
και μέλος του Δ.Σ. κ. Τσακιρίδη Αφεντούλη στο τηλ. 6937769739 ή τον Διευθυντή

του Ιδρύματος κ. Χρηστίδη Ιωάννη στο
τηλ. 2541023114.
Ξάνθη, 10 / 12 / 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Παπαχρόνης

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1740Β/2019 έκθεση
επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας
Πρωτοδικείου Κω Πολυξένης Τσολιάκου,
κοινοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2019,
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:55 π.μ. στον κ.
Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για την
Αικατερίνη Φεσσάρα του Κωνσταντίνου,
πρώην κάτοικο Κω και νυν αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από
15 Νοεμβρίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ του Κωνσταντίνου Φεσσάρα του Αντωνίου, κατοίκου Κω, ΚΑΤΑ αυτής, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω, με
αριθμ. κατάθεσης 345/28-11-2019. Από
τη γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου
ορίστηκε ότι μέσα σε εκατόν τριάντα (130)
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι
διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και τα έγγραφά τους όπως προβλέπονται στο άρθρο 237 Κ.Πολ.Δ. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται
υπόψη. Προς γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες. Με την ως άνω αγωγή του
ζητά να αναγνωρισθεί δικαστικώς ότι
συνεπληρώθη υπέρ αυτού και εις βάρος
της εναγομένης ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής της υφιστάμενης εις τα
βιβλία του Κτηματολογίου εγγραφής εξ
ολοκλήρου επ’ ονόματι της εναγομένης
και επί του εν τω ιστορικώ της αγωγής
περιγραφόμενου ακινήτου, ήτοι της οικοδομής με αριθμό ΚΜ 341 Οικοδομών
Αντιμάχειας, εγγεγραμμένης εις τα βιβλία
του Κτηματολογίου Κω-Λέρου εις τον
τόμο 4 και σελίδα 31.
Κως, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πληρεξ. Δικηγόρος
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΦΕΣΣΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ
Δια της με αριθμ. 884Γ/10-12-2019 εκθέσεως ετπδόσεως του Δικ. Επιμελητού
στο Εφετείο Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Χρήστου Σταμ. Πρόφη
εττιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών κ. Σωτήριο Μττουγιούκο,δια τον
Γεώργιο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ του Αποστόλου
και της Κωνσταντίνας - Βασιλικής, πρώην
κάτοικο Αθηνών, οδός Χρίστου
Μάντικα, αριθμός 4-6 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από
15/04/2019 Αναγνωριστικής Αγωγής
των: 1) Κωνσταντίνου ΜΠΑΪΛΟΥ του
Παναγιώτη και της Ανδριανής, κατοίκου
Γλυφάδας, Γορτυνίας αρ. 30 και 2) Στυλιανής ΜΠΑΪΛΟΥ του Κωνσταντίνου και
της Γεωργίας, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Γραβιάς, αριθμός 28, απευθυνόμενης ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ και ζητούν να γίνει δεκτή. Να
αναγνωρισθούν οι αιτούντες συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι για τους
λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στο
ιστορικό της αγωγής τους, κατά ποσοστό
(3/4) εξ αδιαιρέτου ο πρώτος και κατά
ποσοστό (1/4) εξ αδιαιρέτου η δεύτερη
ποσοστού διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιοστών (248/1000) εξ αδιαιρέτου ενός
αγρού κειμένου στην ειδική θέση ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙΑ εκτός των ορίων του Καλλικρατικαύ Δήμου Ααυρεωτικής, Δημοτικού Διαμερίσματος Κερατέας, συνολικής
επιφάνειας τεσσάρων χιλιάδων εκατόν
είκοσι ενός τετραγωνικών μέτρων και
ογδόντα εκατοστών (4.121,80), το οποίο
περιλαμβάνεται στην προσωρινή ανάρτηση του Εθνικού Κτηματολογίου για τα
ακίνητα του Δήμου Ααυρεωτικής με ΚΑΕΚ050671729003. Ο εν λόγω αγρός ορίζεται βόρεια επί πλευρά μήκους (44,00)
μ. με κληρονόμους Δ. Μιχάλη, νότια επί
τεθλασμένης πλευράς μήκους (20,00) μ.
συν (2,50) μ. συν (19,50) μ. με ιδιοκτησία
Κοικζώνη, ανατολικά επί πλευράς μήκους
(40,50)μ. με ιδιοκτησία κληρονόμων Παπανικολάου και επί προσώπου μήκους
(46,50)μ. με αγροτικό δρόμο και δυτικά
επί προσώπου μήκους (21,50)μ. συν
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(19,50)μ. συν (19)μ. συν (21,50)μ. με
αγροτικό δρόμο. Μετά της κάτωθι αυτού εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου
Αγωγής Τακτικής με ΓΑΚ 771/2019 και
ΕΑΚ 17/2019 της κ. Γραμματέας του άνω
Δικαστηρίου, συνέχεια αυτής ΣΗΜΕΙΩΣΗ
με την οποία αναφέρει τις προθεσμίες
σύμφωνα με το νόμο. Προς γνώση του
και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2019
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜ. ΠΡΟΦΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (6/09/2019 ΑΓΩΓΗΣ)
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11.934 Ε΄/2309-2019 έκθεσή επίδοσης, του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του
Εφετείου Πειραιώς Ηλία Δ. Αρκουμάνη,
κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών που κατοικοεδρεύει στην
Αθήνα, για τον Αθανάσιο Ρουμελιώτη του
Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πρώην
κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, Οδός Ανδρέα
Δημητρίου αριθμ. 97 και νυν αγνώστου
διαμονής με παραγγελία του Δικηγόρου
Αθηνών Δημητρίου Απ. Σεφερλή (Κυκλάδων 18-20 Αθήνα),ως πληρεξουσίου δικηγόρου της Εταιρείας με την επωνυμία
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
που εδρεύει στην Αθήνα, Οδός Κ. Παλαιολόγου αριθμ. 4-6, και υπό την ιδιότητά
της ως διαχειριστή και Νομίμου Εκπροσώπου της Ένωσης των συνιδιοκτητών
της πολυκατοικίας επί της Οδού Κύθνου
16 Β΄ στην Αθήνα, ακριβές αντίγραφο της
από 6/9/2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανωτέρω κατά
του Αθανασίου Ρουμελιώτη, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών
Άρθρου 14 παρ.1 εδ. γ ΚΠολΔ) και με
την οποία ζητείται η καταβολή οφειλομένων κοινοχρήστων της υπό στοιχεία Β-4
οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος, του
δεύτερου υπέρ το ισόγειο ορόφου της Πολυκατοικίας επί της Οδού Κύθνου αριθμ.
16 Β στην Αθήνα, της οποίας τυγχάνει
ιδιοκτήτης, και για το χρονικό διάστημα
από τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2013
μέχρι και τον μήνα Απρίλιο έτους 2019,
συνολικού ποσού κατ’ αναλογία της ιδιοκτησίας του στις κοινόχρηστες δαπάνες
εξ Ευρώ 909,64, και με την οποία ζητά:
α) Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της,
β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για την
αναφερόμενη στο ιστορικό της αγωγής
ανωτέρω αναφερόμενης αιτία να της καταβάλει το ποσό των 909,64 Ευρώ και
άπαντα τα ποσά με τον νόμιμο τόκο από
την επίδοση της αγωγής της και μέχρις
ολοσχερούς εξοφλήσεως, γ) Να κηρυχθεί
προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησόμενη
απόφαση του Δικαστηρίου και δ) Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική
της δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου
δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου
υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΤΙΤΛΟΙ της Γραμματέως του παραπάνω
Δικαστηρίου, με ΓΑΚ 71101/2019 ΕΑΚ
1855/2019 και χρονολογία κατάθεσης
την 10/09/2019 με ταυτόχρονη πράξη
ορισμού συζήτησης με ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ της ιδίας, σύμφωνα με την
οποία ορίζεται ημερομηνία συζητήσεως
η 24η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και
ώρα 9.00 π.μ, ΑΙΘΟΥΣΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΙΘΟΥΣΑ 2 με ΠΙΝΑΚΙΟ: 0 και με αριθμό
Πινακίου: 1, για να λάβει γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενο να
παραστεί στην συζήτηση όταν και όπου
ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 08/11/2019
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθμό 11268 Ε΄/12-12-2019
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για τον Χρήστο
Τουρκαντώνη του Κωνσταντίνου , πρώην
κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας , οδός Καισαρείας 5 και ήδη αγνώστου διαμονής
ακριβές αντίγραφο από το πρώτο εκτε-

λεστό απόγραφο της με αριθμό 70/2015
απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας
η οποία εκδόθηκε επί ασκηθείσας αγωγής
του Γεωργίου Καλοπήτα του Χρήστου ,
κατοίκου Αχαρνών Αττικής Για να λάβει
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με
την κάτω από αυτήν και από 11-12-2019
γραπτή παραγγελία προς επίδοση με
επιταγή στον οφειλέτη επιτασσόμενο άμα
όπως καταβάλλει τα εξής ποσά : 1) ήτοι
συνολικό οφειλόμενο ποσό (9.909,49 ευρώ ) εντόκως νομίμως μέχρι εξοφλήσεως
και 2) 200 ευρώ για εντολή προς εκτέλεση
Αθήνα 12-12-2019
Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΕΛΛΗ -ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθμό 4669 Δ΄/12-12-2019
έκθεσή μου, μετά από παραγγελία της
δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της υπό ειδική εκκαθάριση
ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ειδικό
Εκκαθαριστή αυτής ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (ΕΠΑΘ
182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016),
όπως νομίμως εκπροσωπείται, κοινοποίησα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για τον Κωνσταντίνο Μουρμούρη του Δημητρίου πρώην κάτοικο
Ηρακλείου Αττικής (Ι. Ζερβού 16) και ήδη
αγνώστου διεύθυνσης διαμονής, με ΑΦΜ
056344750, την από 10.12.2019 ΑΝΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ της πρώτης
κατά αυτού, που απευθύνεται ενώπιον
της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου,
Συμβολαιογράφου Κρανιδίου Σταυρούλας
Βαγιακάκου Καλλια, κατοικοεδρεύουσας
στο Κρανίδι Αργολίδας, οδός Αγίων Αναργύρων αρ. 15, με την οποία αναγγέλλεται
στον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε,
ενώπιόν της στις 27 Νοεμβρίου 2019, για
τα ποσά που αναφέρονται στην αναγγελία αυτή και ορίζει αντίκλητο και δεκτική
καταβολής την υπογράφουσα δικηγόρο
Ευαγγελία Ξυπνητού.
Αθήνα 12-12-2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ
(Α.Μ.1020)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθμό 4670 Δ΄/12-12-2019
έκθεσή μου, μετά από παραγγελία της
δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της υπό ειδική εκκαθάριση
ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ειδικό
Εκκαθαριστή αυτής ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (ΕΠΑΘ
182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016),
όπως νομίμως εκπροσωπείται, κοινοποίησα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον για την Μαρία
Σκόδρα του Ματθαίου πρώην κάτοικο
Ηρακλείου Αττικής (Ι. Ζερβού 16) και ήδη
αγνώστου διεύθυνσης διαμονής, με ΑΦΜ
073388603, την από 10.12.2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ της πρώτης
κατά αυτής, που απευθύνεται ενώπιον
της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου,
Συμβολαιογράφου Κρανιδίου Σταυρούλας
Βαγιακάκου Καλλια, κατοικοεδρεύουσας
στο Κρανίδι Αργολίδας, οδός Αγίων Αναργύρων αρ. 15, με την οποία αναγγέλλεται
στον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε,
ενώπιόν της στις 27 Νοεμβρίου 2019, για
τα ποσά που αναφέρονται στην αναγγελία αυτή και ορίζει αντίκλητο και δεκτική
καταβολής την υπογράφουσα δικηγόρο
Ευαγγελία Ξυπνητού.
Αθήνα 12-12-2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ
(Α.Μ.1020)
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«Χτίζεται»
η ηλεκτρονική εφορία
Μπορεί να ακούγεται ως σενάριο
επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο
στην ΑΑΔΕ ήδη «τρέχουν» και παρ’ ότι
πέρασαν στα ψιλά γράμματα της επικαιρότητας, στο φορολογικό νομοσχέδιο μεταξύ των ελαφρύνσεων και των
φοροαναπτυξιακών κινήτρων, μπήκαν τα
θεμέλια για τη μετάβαση στην εφορία
του επόμενου αιώνα.
Ο Γ. Πιτσιλής ξεδίπλωσε τους άξονες
αυτού του σχεδίου όχι σε ένα τυχαίο
ακροατήριο. Μπροστά του βρίσκονταν
εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών,
funds και επιχειρήσεων στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, οι οποίοι
φτιάχνουν… βαλίτσες για επενδύσεις
στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάθε λόγο
να παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω
της ανίκητης ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες είναι τα παραδείγματα
Αμερικανών ή Ελληνοαμερικανών, που
θέλησαν να ρίξουν χρήμα στην ελληνική
οικονομία, αλλά αντιμετωπίστηκαν λίγο
ως πολύ ως… καταπατητές ή αποικιοκράτες. Το πρόσφατο παράδειγμα της
Αφάντου είναι χαρακτηριστικό.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital
Link, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιχείρησε
να καθησυχάσει αυτές τις ανησυχίες,
τουλάχιστον όσον αφορά στις δοσοληψίες με τη Φορολογική Διοίκηση.
Το ενδιαφέρον είναι ότι την ώρα που
ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη οι βασικές
πτυχές της ψηφιοποίησης των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων,
στην Αθήνα οργανώνονταν οι πρώτες
ενημερωτικές ημερίδες και συνέδρια
για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείγμα του
ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και μη
αναστρέψιμες.
Το πλάνο της ψηφιοποίησης αναπτύσσεται σε τρία μέρη:
• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)
• Ηλεκτρονική τιμολόγηση
• Online ταμειακές μηχανές
Το άλλο σημαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύμφωνα με
την αρχή της μετάδοσης πληροφοριών
σε μια συναλλαγή από μια βάση συναλλαγών, θα συνδεθούν όλες οι on line
ταμειακές μηχανές με το myDATA.
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχουν
ξεκινήσει και τα τρία μέσα στο 2020,
έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο νέο
σύστημα.

Ν. Παναγιωτόπουλος:

Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας
είναι ισχυρές

Ο

υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος (φωτογραφία) μιλώντας στην
επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας είναι
ισχυρές και σε ετοιμότητα ενώ υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν «κρύβει πλέον τις
επεκτατικές ή διεκδικητικές προθέσεις».
Την ισχυρή επιχειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, με πρόσφατο παράδειγμα την αιφνιδιαστική
κίνηση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Αιγαίο, εξήρε ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος σύμφωνα
με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, βάλλοντας - παράλληλα - έναντι όσων "υποκύπτουν" στην προπαγάνδα
ότι είμαστε μειονεκτικοί σε θέμα εξοπλισμών.
Μιλώντας στην επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών, η οποία
ψήφισε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση
των F-16 και των Mirage, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι
οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι ισχυρές και παραμένουν
εξοπλισμένες με πολύ καλά και προηγμένα οπλικά συστήματα, σε όλους τους κλάδους.
Θα ήθελα να μην υποκύπτουμε ως κοινωνία και ως ΜΜΕ
στην προπαγάνδα ότι μειονεκτούμε είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, επισημαίνοντας ότι στη γείτονα, υπάρχει προπαγάνδα
δημιουργίας κλίματος υπεροχής και όχι ηττοπάθειας.
Αναφερόμενος στην αναβάθμιση των Mirage είπε ότι τα
συγκεκριμένα αεροσκάφη είναι σε άμεση ετοιμότητα: Άλλωστε, χθες, «σηκώθηκαν αρκετά από αυτά, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Αιγαίο, και με
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αριθμητικό πλεονέκτημα, έδωσαν ένα ακόμα μάθημα στην
τουρκική αεροπορία, ότι τα πράγματα σε καμία περίπτωση
δεν είναι εύκολα, όσο τα υπολογίζει ο κ. Τσαβούσογλου, με
τους πολεμικούς σχεδιασμούς του». Ο κ. Παναγιωτόπουλος,
που εξήρε τη θετική διάθεση της επιτροπής απέναντι στις
ρυθμίσεις, είπε ότι τα 530 εκατ. του προϋπολογισμού δεν
καλύπτουν όλες τις ανάγκες των ΕΔ. Αυτές οι ανάγκες
δεν περιορίζονται μόνο στη συντήρηση των υπαρχόντων
συστημάτων αλλά ενδεχομένως σε πρόσκτηση καινούργιων σε όλους τους κλάδους, «για να παρακολουθήσουμε
τον επίμονο, ενοχλητικό και πολύ διεκδικητικό γείτονα».
Πρόσθεσε επίσης ότι η Τουρκία δεν κρύβει πλέον τις επεκτατικές ή διεκδικητικές προθέσεις της σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Όσο για την αναβάθμιση των
84 F-16 (4ης γενιάς) στην εκδοχή "Viper" (μεταξύ 4ης και
5ης γενιάς) είπε ότι το πρώτο αεροσκάφος είναι ήδη έτοιμο
για αποσυναρμολόγηση, και ότι το συνολικό πρόγραμμα
θα ολοκληρωθεί έως το 2027. Υπογράμμισε επίσης ότι η
εμπλοκή της ελληνικής εγχώριας βιομηχανίας στην αναβάθμιση του F-16, τής δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξει
και τα επόμενα αεροσκάφη, 5ης γενιάς.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Εκτίναξη στην αγορά
ακινήτων – «Ζεστό«
χρήμα στα ταμεία
Ανεβάζει ταχύτητες η οικοδομική δραστηριότητα στην οποία αναμένεται να δώσει
σημαντική ώθηση το τριετές πάγωμα του
ΦΠΑ 24% στα ακίνητα. Μάλιστα για πρώτη
φορά μετά από μια δεκαετία έχουν αρχίσει
να τσιμπάνε και οι τιμές των οικοπέδων. Κατασκευαστές και εργολάβοι ενδιαφέρονται
για οικόπεδα προκειμένου να επενδύσουν
ενώ στο χάρτη της κτηματαγοράς ξαναμπαίνει και η ξεχασμένη αντιπαροχή.
Οι τράπεζες είναι περισσότερο διατεθειμένες να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη
νέων οικοδομών, ενώ η εικόνα στα νότια
προάστια είναι πιο ενθαρρυντική σε σχέση
με τα βόρεια προάστια. Εχουν αρχίσει δειλά
- δειλά να ξανασηκώνονται οικοδομές, οι
οποίες κατά κύριο λόγο βρίσκονται σε μεσαίου προφίλ περιοχές (Αγία Παρασκευή,
Παλαιό Φάληρο κ.λπ.), όπου τα οικόπεδα
αγοράστηκαν φθηνά μέσα στην κρίση και
ο ΕΝΦΙΑ δεν είναι απαγορευτικός, όπως
στις ακριβές περιοχές.
Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής έδειξαν ότι το Σεπτέμβριο η συνολική οικοδομική δραστηριότητας (ιδιωτική
- δημόσιας) σημείωσε αύξηση κατά 8,5%
στον αριθμό των αδειών, αύξηση 29,1% στην
επιφάνεια και 61,5% στον όγκο σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Οι ιδιωτικές άδειες που εκδόθηκαν το Σεπτέμβριο
έφθασαν τις 1.316 που αντιστοιχούν σε 344,1
χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.769,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 8,9% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 28,2% στην επιφάνεια και
κατά 60,5% στον όγκο, σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2018. Κατά την ίδια
περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019,
η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα,
εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση
κατά 8,4% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 6,6% στην επιφάνεια και κατά
9,7% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018.
Αγορά ακινήτων
Η αγορά των ακινήτων μετά από μια 10ετία
κατάρρευσης έχει αρχίσει ζεσταίνεται για
τα καλά γεγονός που αντικατοπτρίζεται
στα φορολογικά έσοδα. Τα 220 εκατ. Ευρώ
άγγιξαν στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οι εισπράξεις του δημοσίου από το
φόρο μεταβίβασης που επιβλήθηκε στις
αγοραπωλησίες κατοικιών, επαγγελματικών
ακινήτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

