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Έρευνα: Οι γυναίκες
στην Ελλάδα κάνουν
όλο και λιγότερα παιδιά
Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες
τις ανεπτυγμένες χώρες του
πλανήτη μας, αναφέρει ο
καθηγητής Δημογραφίας κ.
Βύρων Κοτζαμάνης, οι
συνθήκες που οδηγούν στην ανάδυση ενός
νέου κυρίαρχου τύπου οικογένειας (μιας
οικογένειας με λιγότερα από δυο παιδιά)
έχουν πλέον δημιουργηθεί. Οι αναπαραγωγικές μας συμπεριφορές έχουν αλλάξει και η
πρόσφατη κρίση απλώς επιτάχυνε ελαφρώς
τις προ-υπάρχουσες τάσεις πτώσης της
γονιμότητας. Τα μέτρα στήριξης της
οικογένειας και του παιδιού που εξήγγειλε η
κυβέρνηση είναι μεν θετικά, αλλά, σύμφωνα
με τον κ. Κοτζαμάνη, δεν αναμένεται να
οδηγήσουν στην αύξηση -που είναι και το
ζητούμενο- του αριθμού των παιδιών που θα
κάνουν οι γυναίκες, οι οποίες γεννήθηκαν
μετά το 1980.

Νόμος για επιχορήγηση
εφημερίδων:
Η κυβέρνηση
προσανατολίζεται
σε κατάργησή του
Προς την κατάργηση της
υπουργικής απόφασης για
ενίσχυση των επιχειρήσεων
που εκδίδουν εφημερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας
προσανατολίζεται η κυβέρνηση, όπως
προέκυψε σε σημερινή πρωινή σύσκεψη στο
Μέγαρο Μαξίμου, ενώ αυτή την ώρα
συνεδριάζει διακομματική επιτροπή στη
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για το θέμα. Η επίμαχη απόφαση
εκδόθηκε με βάση τον νόμο 4609/2019 που
ψήφισε την περασμένη άνοιξη η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, προβλέποντας οριζόντια
ενίσχυση ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων του κάθε εντύπου και χωρίς καθορισμό
άλλου κριτηρίου, όπως π.χ. η κυκλοφορία,
που να διαφοροποιεί τις εκδοτικές επιχειρήσεις. Τις παραμονές, μάλιστα, των βουλευτικών εκλογών εκδόθηκε και σχετική υπουργική
απόφαση με την υπογραφή του κ. Κρέτσου, ο
οποίος τώρα αντιδρά, και έδινε το έναυσμα
για την υποβολή αιτήσεων από τους
ενδιαφερόμενους. Η κυβέρνηση της ΝΔ
προχώρησε σε περιορισμένη τροποποίηση
της απόφασης, καταργώντας τον αποκλεισμό
που υπήρχε για όσες επιχειρήσεις δεν
διέθεταν φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα ή είχαν χρέη προς εργαζομένους.

Μποναμάς

Αγρότες

Χριστουγεννιάτικους «μποναμάδες» συνολικού
ύψους 381 εκατ. ευρώ αρχίζει να μοιράζει από
αυτή την εβδομάδα το υπ. Οικονομικών, καθώς
ξεκινούν σταδιακά οι πληρωμές επιστροφών προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις, επιδόματος
πετρελαίου θέρμανσης και κοινωνικού μερίσματος
σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
σελ. 2
➞

ΔΝΤ

Αρχισε η τελική εφαρμογή των δράσεων για
την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος
της δυσχερούς εξυπηρέτησης των αγροτών από
τον e-ΕΦΚΑ, που θα οδηγήσει εντός του πρώτου
τετραμήνου του 2020 στην αναβάθμιση του τρόπου εξυπηρέτησης 487.780 αγροτών και 153.806
προστατευόμενων μελών τους.
σελ. 3

Η έκθεση του ΔΝΤ έρχεται και να «υπενθυμίσει» ότι αν δεν αντιμετωπιστεί καίρια το
πρόβλημα της παραοικονομίας στην Ελλάδα,
τότε τα σχέδια για μείωση φόρων- εισφορών
και ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους, πάνε…
περίπατο.

➞

➞ σελ. 8

Σοκ: 15.000 οι αποποιήσεις
κληρονομιάς το α' 4μηνο του 2019
Τ

ην ώρα που οι αριθμοί από
τα Ειρηνοδικεία της χώρας
δείχνουν πως οι αποποιήσεις
κληρονομιάς συνεχίζουν να χτυπούν
κόκκινο, το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους γνωμοδότησε πως η αποποίηση κληρονομιάς που έγινε από
κληρονόμο μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από το
θάνατο του κληρονομούμενου δεν την
καθιστά άνευ ετέρου εκπρόθεσμη και
τον αποποιηθέντα κληρονόμο πλασματικό κληρονόμο.
Η γνωμοδότηση αυτή δεν αποκλείεται να προκαλέσει νέα έκρηξη στους
αριθμούς των αποποιήσεων που τα
χρόνια της κρίσης είναι τεράστιοι.
Συγκεκριμένα οι αποποιήσεις κληρονομιάς, σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία από 71 Ειρηνοδικεία ανά την
Ελλάδα, μόνο στο πρώτο τετράμηνο
του 2019 ανήλθαν σε 15.000
Χαρακτηριστικό είναι την 5ετία 201318 υπήρξε μια αύξηση μαμούθ που άγγιξε το 413% στις αιτήσεις αποποίησης
κληρονομιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία
το 2018 ο αριθμός των αποποιήσεων
κληρονομιάς άγγιξε τις 150.000, μέγεθος που είναι το υψηλότερο από
την έναρξη της οικονομικής κρίσης
και μετά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2013, οι
αποποιήσεις δεν είχαν ξεπεράσει τις
30.000, έχοντας πενταπλασιαστεί
έκτοτε, δείγμα της συνεχούς επιδείνωσης των οικονομικών των νοικοκυριών.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι πως το
2017, το σχετικό μέγεθος εκτοξεύτηκε
στις 130.000, από 54.422 το 2016, αλλά

πέρυσι αποδείχθηκε ακόμα χειρότερο
έτος, με τον σχετικό αριθμό να αυξάνεται εκ νέου. Σύμφωνα με στελέχη
της αγοράς ακινήτων, το φαινόμενο
έχει διττή εξήγηση.
Από τη μια πλευρά, αρκετοί κληρονόμοι αδυνατούν να πληρώσουν τον
φόρο κληρονομιάς που προκύπτει και
από την άλλη, προτιμάται η αποποίηση κληρονομιάς γιατί κρίνεται ότι το
κόστος κατοχής του προς απόκτηση
ακινήτου είναι είτε πολύ υψηλό για να
μπορέσει να ανταποκριθεί ο κληρονόμος, είτε δυσανάλογο προς το πιθανό

όφελος από μια ενοικίαση ή πώληση.
Την ίδια στιγμή σε αυτή την με την
υπ' αριθμ. 191/2019 γνωμοδότησή του
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
απάντησε σε ερωτήματα του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με
νομικά ζητήματα από την εφαρμογή
του άρθρου 1847 Α.Κ., ιδίως σε σχέση
με τη βεβαίωση του κληρονομικού
δικαιώματος του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα το ερώτημα του υπουργείου Οικονομικών αφορούσε στο
εάν είναι εμπρόθεσμες ή μη αποποιήσεις κληρονομιάς που έγιναν μετά

την παρέλευση μεγάλου χρονικού
διαστήματος από το θάνατο του κληρονομουμένου. Το ερώτημα τέθηκε σε
σχέση με την βεβαίωση κληρονομικού
δικαιώματος του Δημοσίου.
Το ΝΣΚ (A Τμήμα) γνωμοδότησε
ομόφωνα ότι: Η αποποίηση κληρονομιάς που έγινε από κληρονόμο
μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από το θάνατο του
κληρονομούμενου δεν την καθιστά
άνευ ετέρου εκπρόθεσμη και τον αποποιηθέντα κληρονόμο πλασματικό
κληρονόμο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
ΟΗΕ: Αποτυχία
κι απογοήτευση ήταν
τα συμπεράσματα
της διάσκεψης για
την κλιματική αλλαγή

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Η διεθνής προσπάθεια για την καταπολέμηση της ρύπανσης από ορυκτά
καύσιμα, αντί να προχωρήσει ένα βήμα
μπροστά στο μαραθώνιο γύρο συνομιλιών του ΟΗΕ στη Μαδρίτη, ουσιαστικά
υποχώρησε, καθώς υπήρξε ασυμφωνία
ακόμα και σε θέματα που είχαν λυθεί τα
προηγούμενα χρόνια.
Εκπρόσωποι από 200 κράτη κι πλέον,
εγκατέλειψαν τη Μαδρίτη μετά από
συζητήσεις δυο εβδομάδων, με μόνη
συμφωνία τους την «επείγουσα ανάγκη»
για περισσότερη μείωση στα αέρια
του θερμοκηπίου από τις χώρες που
μολύνουν.
Η συμφωνία μεταξύ των μερών που
έλαβαν μέρος επιτεύχθηκε σε λιγότερα
θέματα από αυτά που είχαν περιληφθεί
στη Συμφωνία των Παρισίων του 2015,
όταν όλες οι χώρες είχαν συμφωνήσει να εφαρμόζουν ολοένα και πιο
φιλόδοξες πολιτικές που αποσκοπούν
στη μείωση της ρύπανσης. Επίσης, οι
συνομιλίες της Μαδρίτης γύρισαν πίσω
τρεις δεκαετίες, όταν είχε συναφθεί
μια συμφωνία, σύμφωνα με την οποία
τα πιο πλούσια βιομηχανική κράτη θα
βοηθούσαν τις αναπτυσσόμενες χώρες
να επωμιστούν το κόστος της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
«Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση για το
αποτέλεσμα αυτής της διάσκεψης»
δήλωσε η Κρίστα Μικόνεν, υπουργός
Περιβάλλοντος της Φινλανδίας, μετά
την ολοκλήρωση των εργασιών της.
«Κανείς δεν μπορεί να είναι περήφανος.
Μας λείπουν πραγματικά οι μεγάλες
χώρες, οι μεγάλες οικονομίες, οι οποίες
πρέπει να καταλάβουν ότι χρειαζόμαστε δράση», πρόσθεσε η Φινλανδή
πολιτικός.
Η υποχώρηση του προέδρου των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ από παλαιότερες δεσμεύσεις της χώρας περί μείωσης των
εκπομπών αερίων, υπονόμευσε την όλη
προσπάθεια στη διάσκεψη. Ταυτόχρονα,
η Κίνα αλλά και άλλα κράτη εμφανίστηκαν απρόθυμα να υιοθετήσουν
αυστηρότερη γλώσσα, που θα είναι
δεσμευτική για αυστηρότερη τήρηση
των περιβαλλοντικών προδιαγραφών
στο ζήτημα των εκπομπών αερίου.
Το αποτέλεσμα της διάσκεψης έρχεται
σε αντίθεση με την αυξανόμενη τάση
διαμαρτυριών από τη μεριά των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των οποίων
η εμβληματική -για φέτος- φιγούρα της
Γκρέτα Τούνμπεργκ ενέπνευσε εκατομμύρια φοιτητών να μιλήσουν για αυτό
το ζήτημα.
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Κυβερνητικός μποναμάς 381 εκατ.
έως το τέλος του έτους

Χ

ριστουγεννιάτικους «μποναμάδες» συνολικού ύψους 381 εκατ. ευρώ αρχίζει να μοιράζει από αυτή την εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών, καθώς ξεκινούν σταδιακά
οι πληρωμές επιστροφών προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις, επιδόματος
πετρελαίου θέρμανσης και κοινωνικού μερίσματος σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Αν στις παραπάνω παροχές
προστεθούν και τα 200 εκατ.
ευρώ για τις ΥΚΩ στη ΔΕΗΔΕΗ +0,56%, τότε ο λογαριασμός των πληρωμών ξεπερνά
το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.
Συγκεκριμένα το τελευταίο
δεκαήμερο του Δεκέμβρη
αναμένεται να υλοποιηθούν
πληρωμές:
· 175 εκατ. ευρώ για κοινωνικό
μέρισμα. Η ειδική εφαρμογή
για την υποβολή αιτήσεων
ανοίγει σήμερα και υπολογίζεται πως θα ενισχυθούν με
700 ευρώ, 253.000 νοικοκυριά πολυτέκνων, ατόμων με
ειδικές ανάγκες και ανέργων.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 26 Δεκεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.koinonikomerisma.gr, με τους προσωπικούς
κωδικούς πρόσβασης του Taxisnet. Η έκτακτη οικονομική
ενίσχυση θα δοθεί σε:
- Νοικοκυριά με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω και
φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
- Νοικοκυριά στα οποία είτε ο/η υπόχρεος ή ο/η σύζυγος
ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι μακροχρόνια
άνεργος/η, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και
φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Σε
περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, ο μοναδικός γονέας
αρκεί να είναι μακροχρόνια άνεργος.
- Νοικοκυριά στα οποία τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η
σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και
φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Σε
περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός
γονέας να είναι βραχυχρόνια άνεργος.
- Νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα μέλος ΑΜΕΑ, ανεξαρ-

E-mail: iho@otenet.gr

τήτως εισοδήματος. Σημειώνεται ότι ως ΑΜΕΑ λαμβάνονται υπόψη οι δικαιούχοι των
επιδομάτων του Οργανισμού
Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ).
· 68 εκατ. ευρώ για την πληρωμή ολόκληρου του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.
Το επίδομα θέρμανσης ξεκινάει από τα 64 ευρώ και φθάνει στα 350 ευρώ, ανάλογα με
τη σύνθεση του νοικοκυριού
και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ειδική εφαρμογή
στο taxisnet έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019 και για την
καταβολή του επιδόματος,
αρκεί ο δικαιούχος να αγοράσει πετρέλαιο αξίας ίσης ή μεγαλύτερης με το διπλάσιο
του επιδόματος έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Η πληρωμή ολόκληρου του επιδόματος θα γίνει μέχρι και
το τέλος του μήνα ενώ μετά τις 15 Ιανουαρίου και έως το
τέλος Μαρτίου 2020 θα γίνουν διασταυρώσεις στα στοιχεία
των αγορών πετρελαίου θέρμανσης που θα δηλώσουν οι
δικαιούχοι. Στο επίδομα της περιόδου 2019-2020 συμμετέχουν οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν από 15 Οκτωβρίου
2019 έως και 31 Δεκεμβρίου. Από τις 15 Ιανουαρίου και
μετά η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρώσεις, προκειμένου
να ζητηθεί η επιστροφή του επιδόματος από όσους τυχόν
δικαιούχους το έλαβαν, χωρίς όμως να αγοράσουν καύσιμο.
· 138 εκατ. ευρώ για τη μείωση του 5% της προκαταβολής
φόρου εισοδήματος του πλήρωσαν φέτος οι επιχειρήσεις. Οι
υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ολοκληρώνουν νέα εκκαθάριση των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
προκειμένου να γίνει επιστροφή 5% της προκαταβολής
φόρου που είχε χρεωθεί στα εκκαθαριστικά.

Ακίνητα: Τι αλλάζει
σε φορολογία
και μεταβιβάσεις
από το 2020
Τη δυνατότητα να ανακαινίσουν τις κατοικίες
τους ή άλλα κτίσματα που κατέχουν, αποκομίζοντας σημαντικού ύψους φορολογικά
οφέλη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, θα
έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι από το 2020,
εφόσον εξοφλήσουν τις σχετικές δαπάνες
με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και λάβουν
από τους επαγγελματίες που θα πραγματοποιήσουν τις εργασίες στα ακίνητά τους τις
σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Στον πρόσφατα ψηφισθέντα φορολογικό
νόμο 4646/2019 περιλαμβάνονται φορολογικά κίνητρα για την εκτέλεση εργασιών
ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής
αναβάθμισης κτιρίων. Τα κίνητρα προβλέπουν έκπτωση του 40% της δαπάνης για την
πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών από τον φόρο εισοδήματος των επομένων
τεσσάρων ετών με ταυτόχρονη διατήρηση
της έκπτωσης 5% επί του φορολογητέου
εισοδήματος από μισθώματα, η οποία παρέχεται για δαπάνες επισκευής και συντήρησης.
Επιπλέον, ο πρόσφατα ψηφισθείς φορολογικός νόμος 4646/2019 περιλαμβάνει άλλες 7
παρεμβάσεις στη φορολογία των ακινήτων
με τις οποίες επιδιώκεται να καταπολεμηθεί
η φοροδιαφυγή που διαπράττεται μέσω της
μη δήλωσης εισοδημάτων από βραχυχρόνιες
μισθώσεις κατοικιών, αλλά και να διευκολυνθούν οι μεταβιβάσεις, οι δωρεές, οι γονικές
παροχές και οι κληρονομιές. Θετικά για την
κτηματαγορά αναμένεται να λειτουργήσει
η αναστολή τόσο της επιβολής του φόρου
υπεραξίας όσο και του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, ενώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων που
κάνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις θα πρέπει
να διαβιβάζουν πληροφορίες στην ΑΑΔΕ.
Κατά τις μεταβιβάσεις, ο ΕΝΦΙΑ θα μπορεί
να παρακρατείται από το τίμημα, ενώ και οι
δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Επίσης, αλλάζουν και τα χρονικά περιθώρια
για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.

Επιπλέον 243 πρόσφυγες
και μετανάστες έφτασαν
στα ελληνικά νησιά

Ομόνοια: Παλιό κτήριο μετατρέπεται σε 4άστερο ξενοδοχείο
Μία νέα άδεια δόθηκε στην περιοχή της Ομόνοιας για την μετατροπή πολυόροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο 4 αστέρων.
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το tornosnews.gr, η αρμόδια υπηρεσία του δήμου Αθηναίων χορήγησε άδεια στην
εταιρεία ΚΟΥΣΚΟΣ ΣΕΚΡΗ ΙΚΕ για την μερική αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κτιρίου επί της οδού Βερανζέρου
50 και τη λειτουργία του ως ξενοδοχείου.
Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα η περιοχή της Ομονοίας παρουσιάζει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη
δημιουργία ξενοδοχείων, καθώς οι αξίες των ακινήτων βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από άλλα τουριστικά
σημεία αιχμής του κέντρου της Αθήνας όπως για παράδειγμα είναι η ευρύτερη περιοχή της πλατείας Συντάγματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διάστημα 2020-21 θα ανοίξουν τουλάχιστον 7 ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή
της Ομονοίας είτε με την επαναλειτουργία παλαιών μονάδων είτε με την μετασκευή κτιρίων. Η λειτουργία των
ξενοδοχείων αναμένεται να αναβαθμίσει την περιοχή δημιουργώντας συνθήκες για το άνοιγμα και άλλων δορυφόρων-επιχειρήσεων.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

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

Στη διάσωση και περισυλλογή 86 μεταναστών
και προσφύγων, σε δύο διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν στις θαλάσσιες περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Λέσβου,
προχώρησε το τελευταίο 24ωρο το Λιμενικό
Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή. Ειδικότερα,
37 άτομα διασώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη
και 49 στη Λέσβο. Επίσης, το ίδιο διάστημα 157
μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάστηκαν από
λέμβους σε πέντε διαφορετικά περιστατικά που
σημειώθηκαν σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

• Τράπεζες - Οργανισμοί - Δήμοι: Ετήσια ταχυδρομείο & internet 350,00
ευρώ ❖ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Alpha Bank Aριθμ. Λογ/σμού: 101/002320010276
• IBAN: GR30 0140 1010 1010 0232 0010 276 ή Αγροτική Τράπεζα Αριθμ.
Λογ/σμού 0020400319494 ή Εθνική Τράπεζα Αριθμ. Λογ/σμού 129/44077762 • ΙΒΑΝ: GR6501101290000012944077762 ή Τράπεζα Πειραιώς Aριθμ.
Λογ/σμού: 5126-031584-606 • ΙΒΑΝ: GR89 0172 1260 0051 2603 1584 606
❖ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.” Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα
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Στα 15 εκατομμύρια ο αριθμός
των χρεωστικών καρτών
Αύξηση συνεχίζει να παρουσιάζει ο αριθμός
των χρεωστικών καρτών στην χώρα μας, όπως
δείχνουν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδας.
Σύμφωνα με αυτά, στο πρώτο εξάμηνο του 2019
εκδόθηκαν επιπλέον 540.000 σε σχέση με το
δεύτερο εξάμηνο του 2018 και προσεγγίζουν
πλέον τα 15 εκατομμύρια σε αριθμό, επί του συνόλου των 17,7 εκατομμυρίων καρτών πληρωμών
στην χώρα μας.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των χρεωστικών καρτών σημείωσε εκρηκτική άνοδο την τελευταία
τετραετία, κυρίως στη διάρκεια της χρονικής
περίοδος των capital controls που κράτησε 50
μήνες, λίγο παραπάνω από 4 χρόνια.
Σύμφωνα με στοιχεία από τράπεζες και εκδότες
καρτών, χρειάστηκαν 15 χρόνια για να ανέβει ο
αριθμός των χρεωστικών καρτών από το περίπου 1 εκατομμύριο το 2000, στα 11 εκατομμύρια
το 2015 (πριν την επιβολή των capital controls)
και μόλις σε 4 χρόνια να ξεπεράσουν τα 15
εκατομμύρια που είναι σήμερα.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο συνολικός
αριθμός των καρτών πληρωμών σε κυκλοφορία
παρουσίασε αύξηση κατά 539.000 (+4%), σε
σχέση με το δεύτερο εξάμηνο 2018 και ανήλθε
σε 17,7 εκατ. κάρτες.
Από αυτές τα 14,8 εκατ. είναι χρεωστικές (το
84% του συνόλου) και οι υπόλοιπες πιστωτικές.
Σε αντίθεση πάντως με την αύξηση του αριθμού
των καρτών πληρωμών, τόσο ο συνολικός αριθμός των συναλλαγών όσο και η συνολική αξία
των συναλλαγών που διενεργήθηκαν με κάρτες
το πρώτο εξάμηνο 2019 μειώθηκαν σε σχέση με
το δεύτερο εξάμηνο 2018.
Συγκεκριμένα, ο όγκος των συναλλαγών με
κάρτες πληρωμών ανήλθε σε 438,3 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 16%.
Αντίστοιχα, η αναλογούσα αξία διαμορφώθηκε
στα 29,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση
κατά 16%.
Όσον αφορά το μέσο αριθμό συναλλαγών ανά
κάρτα, εμφανίζεται μειωμένος στις 25 συναλλαγές, έναντι 30 το προηγούμενο εξάμηνο.
Οι χρεωστικές κάρτες συνεχίζουν να αποτελούν
το κύριο υποκατάστατο των μετρητών, με το
μέσο αριθμό συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα
να ανέρχεται σε 26, από 32 το προηγούμενο
εξάμηνο.
Ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά πιστωτική
κάρτα παραμένει σταθερός στις 20 συναλλαγές
για δεύτερο διαδοχικό εξάμηνο.
Στη μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα παρατηρείται μείωση κατά 19% συγκριτικά με το
προηγούμενο εξάμηνο, με την απόλυτη αξία να
ανέρχεται σε 1.668 ευρώ.
Η μείωση αυτή, σύμφωνα με στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδας, οφείλεται κυρίως στη
μείωση της μέσης αξίας συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα κατά 20%, η οποία διαμορφώθηκε
σε 1.777 ευρώ.
Αντίστοιχα, η μέση αξία συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα μειώθηκε κατά 4,5% και διαμορφώθηκε σε 1.089 ευρώ.
Η μέση αξία ανά συναλλαγή για το σύνολο των
καρτών διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο σε σχέση
με το δεύτερο εξάμηνο 2018 και ανήλθε σε 67
ευρώ.
Στις επιμέρους κατηγορίες καρτών, η μέση
αξία ανά συναλλαγή με χρήση χρεωστικής
κάρτας ανήλθε σε 70 ευρώ, παρουσιάζοντας
ποσοστιαία αύξηση κατά 1%, ενώ η μέση αξία
ανά συναλλαγή με χρήση πιστωτικής κάρτας
μειώθηκε κατά 4,7% και διαμορφώθηκε σε 54
ευρώ συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο.

Σε ισχύ οι αναβαθμισμένες
υπηρεσίες του e-EΦΚΑ
για τους αγρότες
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το ρόφημα
που ανακουφίζει
από τα συμπτώματα
του κοινού
κρυολογήματος

Α

ρχισε η τελική εφαρμογή των δράσεων για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της δυσχερούς εξυπηρέτησης των αγροτών από τον e-ΕΦΚΑ, που θα
οδηγήσει εντός του πρώτου τετραμήνου του 2020 στην αναβάθμιση του τρόπου
εξυπηρέτησης 487.780 αγροτών και 153.806 προστατευόμενων μελών τους από τα επτά
περιφερειακά σημεία, που λειτουργούν σήμερα σε 54 σημεία και σε δεύτερο χρόνο σε 119.
Όπως επισημαίνει ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης,
«λύνουμε τα χρόνια προβλήματα και την ταλαιπωρία
για 487.000 οικογένειες αγροτών μέσα από τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του e-EΦΚΑ».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στον περιορισμό
των αναίτιων μετακινήσεων εκατοντάδων χιλιομέτρων
των αγροτών, μέσω της αποκέντρωσης των υπηρεσιών
του τ. ΟΓΑ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και της
εξυπηρέτησης στα τοπικά υποκαταστήματα του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(ΕΦΚΑ-Μισθωτών) σε
κάθε πρωτεύουσα νομού.
Η αρχή γίνεται με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος,
όπου, από σήμερα, θα ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία
στη Λαμία, με αποτέλεσμα οι 11.652 αγρότες του νομού
Φθιώτιδας να εξυπηρετούνται από το Περιφερειακό
Υποκατάστημα Μισθωτών στη Λαμία, στην οδό Θερμοπύλων 72.
Από τις 2 Ιανουαρίου 2020, 19.949 αγρότες δεν θα απαιτείται να επισκέπτονται τη Λαμία και το περιφερειακό
τμήμα του πρώην ΟΓΑ για την εξυπηρέτησή τους, αλλά
θα εξυπηρετούνται για θέματα ασφάλισης-εισφορών
και μητρώου, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους, από
τα ακόλουθα υποκαταστήματα μισθωτών του ΕΦΚΑ:
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας, Πλατεία Αγ. Βαρβάρας, ΤΚ 34 100-Χαλκίδα.
Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας, Αισχύλου
& Οδυσσέως T.K. 32131-Λιβαδειά.
Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ευρυτανίας, Μελίνας
Μερκούρη & Γερανίου 6 / 36 100-Καρπενήσι.
Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φωκίδας, Επισκόπου
Φιλοθέου 12-14-16 / 33 100- Άμφισσα.
Για παράδειγμα, ένας αγρότης από την Κάρυστο που, για
να εξυπηρετηθεί, θα έπρεπε να μεταβεί στη Λαμία, από
τις 2 Ιανουαρίου 2020, θα πηγαίνει στη Χαλκίδα, διανύοντας λιγότερη από τη μισή απόσταση και με αισθητά
μικρότερο κόστος. Σε όλα τα ανωτέρω υποκαταστήματα

έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία των αναγκαίων τεχνικών υποδομών και η εκπαίδευση των υπαλλήλων στα
νέα αντικείμενα ασφάλισης των αγροτών.
Εντός του Ιανουαρίου 2020, θα αποκεντρωθούν από την
Αθήνα στις ανωτέρω μονάδες και οι αρμοδιότητες των
παροχών (επιδόματα, έξοδα κηδείας, κλπ), με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό και τη δραστική μείωση του
χρόνου ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των σχετικών
αιτημάτων.
Η δράση ολοκληρώνεται μέσα στον Απρίλιο του 2020
σε όλη την επικράτεια με τη σταδιακή διάθεση ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του ψηφιακού
μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ. Οι υπηρεσίες αυτές
θα παρέχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης για τη πλειοψηφία των συναλλαγών, χωρίς να
απαιτείται καμία μετακίνηση.
«Λύνουμε οριστικά ένα χρόνιο πρόβλημα για εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, ξεκινώντας με τις πρωτεύουσες των
νομών της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας. Αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και
διευκολύνουμε τη μετακίνησή τους στα υποκαταστήματά
του» τονίζει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.
Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τα προβλήματα των
Ελλήνων αγροτών, συνεχίζει ο κ. Βρούτσης, προχωρώντας
στην αποκέντρωση όλων των υπηρεσιών του τέως ΟΓΑ
στα υποκαταστήματα του αναβαθμισμένου e-ΕΦΚΑ,
όπου όλοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται πολύ πιο
εύκολα και γρήγορα.
Και προσθέτει: «Η δράση της αποκέντρωσης των υπηρεσιών του τέως ΟΓΑ θα συνεχιστεί και στους άλλους
νομούς και παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό
του e-ΕΦΚΑ θα δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο
εξυπηρέτησης για όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, απαλλαγμένο από αγκυλώσεις, γραφειοκρατία
και ταλαιπωρία.

Για το αφέψημα του δίκταμου
-κοινώς «βραστάρι»- βράζουμε
νερό και αμέσως ρίχνουμε την
ανάλογη ποσότητα δίκταμου,
αφήνοντάς τον στο μπρίκι για
λίγα δευτερόλεπτα. Το αποσύρουμε από τη φωτιά και το
αφήνουμε να ηρεμήσου για 5-7
λεπτά. Το βραστάρι του δίκταμου δεν θέλει ούτε πολύ βράσιμο ούτε και ατελείωτες ώρες
αναμονής μέχρι να το πιούμε.
Τρία φλιτζάνια ημερησίως μπορούν να μας ανακουφίσουν από
την έντονη συμπτωματολογία
του κρυολογήματος (και κυρίως από τον συνοδευτικό βήχα)
και να προσφέρουν ανακούφιση
από στομαχόπονους, όταν κάτι
τέτοιο είναι ζητούμενο. Λόγω
έλλειψης σχετικών επιστημονικών στοιχείων, ο δίκταμος θα
πρέπει να αποφεύγεται κατά την
εγκυμοσύνη και τον θηλασμό,
ενώ δεν προτείνεται σε ηλικίες
κάτω των 18 ετών.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε το δίκταμο ως θεραπευτικό
μέσο για να ανακουφιστούμε
από το βήχα σε ένα κρυολόγημα και άρα πίνουμε 3 φλιτζάνια
καθημερινά, καλό είναι, αν μετά
από μία εβδομάδα δεν έχουμε
διαπιστώσει κάποια βελτίωση,
να απευθυνθούμε στον ειδικό
ιατρό. Αν όμως πίνουμε δίκταμο
με πιο αραιή συχνότητα και σε
μικρότερη ποσότητα, δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστε για
όρια κατανάλωσης.
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Διόδια:
Ποιες κατηγορίες
οχημάτων
θα πληρώνουν
λιγότερα από το 2020

Εμπορικός πόλεμος:

Ανακωχή με την Κίνα
Ενεργό το μέτωπο με την Ευρώπη

Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 8
προς Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020
θα αναπροσαρμοστούν οι τιμές των
διοδίων, βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Σεπτεμβρίου 2019.
Όπως αναφέρει η εταιρεία «Ολύμπια
Οδός» σε ανακοίνωσή της, από την
αναπροσαρμογή προκύπτει μείωση
της τάξης των 0,10 ευρώ στην κατηγορία 4 (βαρέα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.) στους
σταθμούς διοδίων Ελευσίνας και Ρίου.
Συγκεκριμένα, στην Ελευσίνα η τιμή
για την κατηγορία 4 καθορίζεται στα
7,50 ευρώ (από 7,60ευρώ ) και στο
Ρίο η τιμή γίνεται 8,00 ευρώ (από
8,10 ευρώ). Σε όλους τους υπόλοιπους
σταθμούς και τις κατηγορίες οχημάτων οι χρεώσεις παραμένουν οι ίδιες.

Ομπάμα: Οι γυναίκες
είναι καλύτερες
από τους άνδρες
στην πολιτική
Αν οι γυναίκες κυβερνούσαν όλες τις
χώρες του κόσμου, θα υπήρχε μια γενική βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης
και στα εισοδήματα, δήλωσε ο πρώην
πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα,
όπως αναφέρει σήμερα στην ιστοσελίδα του το BBC.
Μιλώντας στη Σιγκαπούρη, ο Ομπάμα
είπε ότι οι γυναίκες δεν είναι τέλειες,
αλλά είναι "αδιαμφισβήτητα καλύτερες" από τους άνδρες. Σύμφωνα με
τον πρώην πρόεδρο, τα περισσότερα
προβλήματα στον κόσμο πηγάζουν
από μεγάλους στην ηλικία πολιτικούς,
κυρίως άνδρες, που κατέχουν θέσεις
εξουσίας. Ο Ομπάμα μίλησε ακόμη
για την πολιτική πόλωση και για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
στη διάδοση ψευδών ειδήσεων.
Μιλώντας σε μια ιδιωτική εκδήλωση με
θέμα την ηγεσία, ο πρώην πρόεδρος
τόνισε ότι, όσο βρισκόταν ο ίδιος στην
εξουσία, σκεφτόταν πώς θα ήταν ο
κόσμος αν κυβερνούσαν γυναίκες.
"Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι, αν
κάθε χώρα του κόσμου κυβερνάτο για
δύο χρόνια από γυναίκες, θα βλέπαμε
μια σημαντική βελτίωση σχεδόν στα
πάντα ... στις συνθήκες διαβίωσης και
στα εισοδήματα". Ερωτηθείς αν θα
σκεφτόταν ποτέ να επιστρέψει στην
πολιτική ηγεσία, απάντησε ότι πιστεύει
στους ηγέτες που αποσύρονται όταν
έρχεται η ώρα. "Είναι σημαντικό για
τους πολιτικούς ηγέτες να προσπαθούν
να υπενθυμίζουν στους εαυτούς τους
ότι βρίσκονται εκεί για να κάνουν μια
δουλειά, αλλά δεν βρίσκονται εκεί δια
βίου, δεν είσαι εκεί για να θρέφεις με
την υπεροψία σου την εξουσία σου".

H

πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σχεδόν θα διπλασιάσει τις αμερικανικές εξαγωγές προς την Κίνα μέσα στην επόμενη διετία και
θεωρείται «τελειωμένη συμφωνία», παρά την ανάγκη μετάφρασης και κάποιων
αναθεωρήσεων στο κείμενο, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος σε ζητήματα εμπορίου,
Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ.

Την ίδια στιγμή, το «μέτωπο» που έχει ανοίξει η Ουάσιγκτον
εναντίον των Βρυξελλών παραμένει ενεργό, με τις ΗΠΑ
να ετοιμάζουν δασμούς έως και 100% σε ευρωπαϊκά αγαθά
αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων.
Η σινο-αμερικανική εμπορική συμφωνία ανακοινώθηκε την
Παρασκευή έπειτα από διαπραγματεύσεις που κράτησαν
περισσότερο από δυόμισι χρόνια μεταξύ Αμερικανών και
Κινέζων αξιωματούχων. Η συμφωνία προβλέπει τη μείωση
ορισμένων αμερικανικών δασμών σε κινεζικά αγαθά, ενώ
σε αντάλλαγμα η Κίνα θα αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών, βιομηχανικών και ενεργειακών προϊόντων
κατά περίπου 200 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη διετία.
Παράλληλα, η Κίνα δεσμεύθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας να προστατεύει καλύτερα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των ΗΠΑ, να εμποδίσει τη μεταβίβαση
αμερικανικής τεχνολογίας σε κινεζικές επιχειρήσεις, να
απελευθερώσει την κινεζική αγορά χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών και να αποφύγει τη χειραγώγηση του εθνικού

της νομίσματος.
Έχοντας κλείσει το μέτωπο με τη δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία στον κόσμο, οι ΗΠΑ στρέφουν τα βέλη τους
στην Ευρώπη, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επιβολής δασμών
έως και 100% σε ορισμένα ευρωπαϊκά αγαθά που έως τώρα
εξαιρούνταν. Μεταξύ αυτών το ιρλανδικό και σκοτζέζικο
ουίσκι και κονιάκ.
Το Γραφείο του Αμερικανού εμπορικού εκπροσώπου εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα μια λίστα με πρόσθετα
ευρωπαϊκά αγαθά που θεωρούνται υποψήφια για επιβολή
δασμών, εν μέσω της αντιπαράθεσης με την Airbus, όπως
αναφέρει το CNBC σε δημοσίευμά του. Τον Οκτώβριο, η
Ουάσιγκτον είχε επιβάλει δασμούς 10% σε μεγάλα επιβατηγά αεροσκάφη και δασμούς 25% σε ευρωπαϊκά αγροτικά
αγαθά.
Από την πλευρά της, η Ευρώπη έχει ήδη διαμηνύσει πως
δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και ότι ετοιμάζει τη
δική της αντεπίθεση.

Δένδιας: Δεν θα μας παρασύρει η Τουρκία
στο ρόλο του Βαλκάνιου καβγατζή
“Η Ελλάδα είναι μία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα μας παρασύρει η Τουρκία στο ρόλο του Βαλκάνιου καβγατζή” σημείωσε
από τη βήμα της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ξεδιπλώνοντας τις διπλωματικές πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης. “Θα συνεχίσουμε μέχρι να αντιληφθεί η Τουρκία πως η παραβατικότητα οδηγεί στη διεθνή απομόνωση” σημείωσε και επεσήμανε πως “απέναντι στην αρχή των κανονιοφόρων θα συνεχίσουμε να προτάσσουμε
τη λογική της διεθνούς νομιμότητας”.
Μιλώντας στην Ολομέλεια ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε πως “αν απαιτηθεί και παρ ΄ ότι μπορούμε και μόνοι, δεν
θα είμαστε μόνοι”. Για το”μνημόνιο” της Τουρκίας με τη Λιβύη είπε πως πρόκειται για παράνομες ενέργειες ενάντια στο δίκαιο της θάλασσας αλλά και στην απλή λογική. Συνέχισε λέγοντας ότι η χώρα διατηρεί ανοιχτό δίαυλο
επικοινωνίας και να ελπίζει “με μειούμενες πιθανότητας πια πως η Τουρκία θα επιλέξει την προσέγγιση με βάση
το ευρωπαϊκό κεκτημένο”
O υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι στεκόμαστε «με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε απειλή». Για
να προσθέσει πως “η απραξία και ο στρουθοκαμηλισμός δεν συνιστούν πολιτική. Είναι ο καιρός ανάληψης πολιτικού
κόστους”, αναφέροντας πως πρέπει όλοι “να κινούμαστε με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας». Μάλιστα σημείωσε πως
“γυρίσαμε την πλάτη στην πατριδοκαπηλία και στον λαϊκισμό” .
Τέλος σημείωσε πως η κατάσταση είναι η πλέον πολύπλοκη των τελευταίων ετών και αναφέρθηκε σε μία σειρά
εξελίξεων: στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, στo Brexit κ.ά.
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Ερντογάν: Η συμφωνία
με τη Λιβύη διασφαλίζει
τα δικαιώματά μας
στα θαλάσσια σύνορα
με την Ελλάδα
Σε νέες προκλητικές δηλώσει προέβη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το τετ α τετ που
είχε με τον πρόεδρο της Λιβύης, Φαγιέζ Αλ
Σαράτζ στην Κωνσταντινούπολη.
Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος Πρόεδρος υπογράμμισε πως ο Σάραζ είναι νόμιμος πρόεδρος της Λιβύης, σε αντίθεση με τον Χαλίφα
Χαφτάρ ο οποίος όπως είπε δεν έχει καμία
απολύτως νομιμότητα. Παράλληλα, ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στις συμφωνίες Τουρκίας-Λιβύης, επισημαίνοντας
ότι «η Αγκυρα θα εξασφαλίσει τα δικαιώματά
της στα θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα».
«Τα δικαιώματα της Λιβύης και της Τουρκίας
θα προστατευθούν με τις συμφωνίες μας, δεν
θα επιτρέψουμε μονομερείς ενέργειες. Ολα
όσα κάνουμε είναι σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο. Η συμφωνία με τη Λιβύη εξασφαλίζει
τα δικαιώματα μας στα θαλάσσια σύνορα με
την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος
Πρόεδρος. Η συνάντηση των δύο ανδρών
ήταν η δεύτερη σε λιγότερο από έναν μήνα,
πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών
στο παλάτι Ντολμαμπαχτσέ (γι' αυτό και δεν
έγιναν δηλώσεις», ενώ δεν περιλαμβανόταν
στο επίσημο πρόγραμμα του Ερντογάν.
Σημειώνεται ότι πριν την συνάντηση με τον
Ερντογάν, ο Σάρατζ είχε συναντηθεί με τον
Τούρκο ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
στο πλαίσιο του 19ου Φόρουμ Ντόχας όπου
μεταξύ άλλων συζήτησαν για το μνημόνιο
συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες
για τη θαλάσσια δικαιοδοσία. Την συνάντηση
γνωστοποίησε ο ίδιος ο Τσαβούσογλου με
ανάρτησή του στο twitter. «Θα συνεχίσουμε
να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματά και
συμφέροντά μας στην ανατολική Μεσόγειο»,
έγραψε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.
Αναφέρεται ότι με τον ηγέτη της κυβέρνησης
της Τρίπολης συναντήθηκε και ο υπουργός Αμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ.
Μάλιστα ο Ακάρ τόνισε μεταξύ άλλων ότι
οι συμφωνίες που υπέγραψαν οι δύο χώρες
«βασίζονται στο διεθνές δίκαιο».
Οι διαδοχικές συναντήσεις του Σάρατζ με τα
κυβερνητικά στελέχη της Τουρκίας έρχονται
σε μια στιγμή που η συμφωνία που υπέγραψε
στα τέλη του περασμένου μήνα η Τουρκία με
την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης (GNA) κατατέθηκε χθες στην τουρκική
Βουλή για να επικυρωθεί. Επειτα από την
υπογραφή της συμφωνίας στις 27 Νοεμβρίου, ο Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία είναι
έτοιμη να στείλει στρατεύματα στη Λιβύη για
να υποστηρίξει τη λιβυκή κυβέρνηση GNA.
Παράλληλα, ο Σάρατζ βρίσκεται υπό καθεστώς αμφισβήτησης στη Λιβύη. Το πρώτο
«χτύπημα» ήρθε από τον πρόεδρο του Λιβυκού Κοινοβουλίου, Αγκίλα Σάλεχ. Σύμφωνα
με δηλώσεις του ίδιου, αναμένεται να ζητήσει
την απόσυρση της διεθνούς αναγνώρισης
της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας του
Σάρατζ κατά την προσεχή συνεδρίαση του
Αραβικού Κοινοβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου. Μιλώντας στην
«Egypt Today» προχώρησε στην καταδίκη
των τελευταίων συμφωνιών μεταξύ του Σάρατζ και του Ερντογάν για την ασφάλεια και
τη ναυτιλία, υπογραμμίζοντας εμμέσως πως
δεν έχουν καμία ισχύ και πως είναι άκυρες
από την στιγμή που δεν έχουν εγκριθεί από
το Κοινοβούλιο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Cosmote: Aνάπτυξη
εκπαιδευτικής
ρομποτικής και STEM
στην Ελλάδα
Αξιοσημείωτα αποτελέσματα φέρνει
η επένδυση της COSMOTE για τη διάδοση της εκπαιδευτικής ρομποτικής
και του STEM στην Ελλάδα, μέσα από
τη στρατηγική της συνεργασία με τον
Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas την
τελευταία εξαετία.
Μέσα σε αυτό το διάστημα, τετραπλασιάστηκε η συμμετοχή των
μαθητών στους πανελλήνιους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής με
τις συνολικές συμμετοχές των παιδιών
να έχουν ξεπεράσει τις 18 χιλιάδες.
Πλέον, ένα στα πέντε ελληνικά σχολεία διαγωνίζονται στις εθνικές και
διεθνείς διοργανώσεις, με πάνω από
1.500 εκπαιδευτικούς να ενημερώνονται κάθε χρόνο για την εκπαιδευτική
ρομποτική, μέσα από τη συμμετοχή
τους σε δωρεάν σεμινάρια. Με την
υποστήριξη της COSMOTE, ο WRO
Hellas έχει δημιουργήσει βιβλία
κατάρτισης και βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών σεναρίων για τους εκπαιδευτικούς, που είναι διαθέσιμα online.
Φέτος, η χώρα μας σημείωσε παγκόσμια πρωτιά, κατακτώντας -μαζί με
την Ρωσία- τα περισσότερα μετάλλια
στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής της Ουγγαρίας, ανάμεσα
σε 73 χώρες. Η ελληνική αποστολή,
που ταξίδεψε τον Νοέμβριο στο
Γκιόρ, κατέκτησε τέσσερα μετάλλια
-τρία αργυρά & ένα χάλκινο- καθώς
και τρεις διακρίσεις (τέταρτη, έβδομη
και ένατη θέση), υπερισχύοντας των
παραδοσιακών φαβορί της διοργάνωσης.
«Στην COSMOTE πιστεύουμε σε έναν
κόσμο καλύτερο για όλους, με αφετηρία τα παιδιά. Γι’ αυτό ήμασταν από
τους πρώτους ιδιωτικούς φορείς που
πίστεψαν και επένδυσαν στο STEM.
Μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική, τα παιδιά όχι μόνο αναπτύσσουν
τις ψηφιακές τους δεξιότητες, αλλά
βελτιώνουν τη δημιουργικότητά και
την ομαδικότητά τους.
Μαθαίνουν επίσης να διαχειρίζονται
και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα
- εφόδια που θα είναι απαραίτητα για
την επαγγελματική τους πορεία, αλλά
και για το μέλλον της χώρας μας
στον αιώνα της καινοτομίας», δήλωσε
ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief
Marketing Officer Οικιακών Πελατών
Ομίλου ΟΤΕ.
«Οι μεγάλες διακρίσεις της ελληνικής
αποστολής στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO 2019 είναι
το αποτέλεσμα οργανωμένης και
συστηματικής δουλειάς χρόνων. Η
σύγκλιση της Ελλάδας με τις τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες κατασκευαστικά και προγραμματιστικά μας
χαροποιούν και μας θέτουν πρόσθετα
καθήκοντα.
Βλέπουμε τη στρατηγική συνεργασία
μας με την COSMOTE να αποδίδει
καρπούς και γεμίζουμε αισιοδοξία για
το μέλλον.

Eνεργειακή «απόβαση» Kαταριανών:

Tα πλάνα της Nτόχα για ΔEΠA,
Pεβυθούσα, Kρήτη με αιχμή το LNG

M

ε επεκτατική στρατηγική σκοπεύει να κινηθεί το Kατάρ στο μέτωπο της ελληνικής
ενεργειακής αγοράς, την οποία η Nτόχα «αξιολογεί» ως σημαντικό «πυλώνα» για
την ευρύτερη περιοχή.

Όσοι γνωρίζουν τα πλάνα των επιτελών του Eμιράτου κάνουν λόγο για «απόβαση», -στο βαθμό βέβαια που δεν θα
παρεμβληθούν εμπόδια ή και «τρικλοποδιές», όπως έχει
συμβεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια-, η οποία εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό τους για την κατοχύρωση
και ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Kατάρ στη
διεθνή «σκακιέρα» του υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Kεντρικός στόχος είναι η περαιτέρω διείσδυση του καταριανού LNG στη χώρα μας και ως βασικοί βραχίονες προς
αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσουν ο ενεργειακός
κολοσσός της Qatar Petroleum, αλλά και η PowerGlobe.
Tο πλάνο του Kατάρ έχει τρία κεντρικά στάδια που αφορούν κατ’ αρχήν το πιθανό επενδυτικό «παρών» στους
δύο διαγωνισμούς για τη ΔEΠA Yποδομών και τη ΔEΠA
Eμπορίας, αλλά με τον κατάλληλο partner προκειμένου
να ξεπεραστούν τα «τείχη» για μνηστήρες προερχόμενους
από χώρες εκτός E.E.
Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται και η συνεργασία είτε με
ευρωπαϊκό είτε και με ελληνικό όμιλο. Yπενθυμίζεται ότι
το Kατάρ μέσω της PowerGlobe είχε διεκδικήσει, χωρίς
επιτυχία, και το 66% του ΔEΣΦA κατά τον τελευταίο διαγωνισμό το καλοκαίρι του 2017.
H στρατηγική του Eμιράτου προβλέπει πέραν των τοποθετήσεων σε αποδοτικά assets, το χτίσιμο ισχυρής θέσης
στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου.
Για αυτό και πολύ ψηλά στην ατζέντα του βρίσκεται η
αξιοποίηση της Pεβυθούσας και η ανάπτυξη συνεργιών
με Έλληνες παίκτες.
Tο Kατάρ «βλέπει» για τη Pεβυθούσα, μετά την επέκταση
με την τρίτη δεξαμενή και την αύξηση της χωρητικότητας
αποθήκευσης από 120kcm σε 210kcm, την προοπτική
εξέλιξης της σε «ευέλικτο τερματικό σταθμό» για την
εκτροπή φορτίων σε άλλες μεσογειακές αγορές, όπως η
Iταλία, η Iσπανία, η Kύπρος και η Mάλτα.
Παράλληλα, από πέρυσι το καλοκαίρι έχει ανοίξει «κανάλι»
συνεργασίας με τη Mytilineos που έφερε το πρώτο φορτίο
καταριανού LNG στις υποδομές του ΔEΣΦA, κατόπιν
συμφωνίας με την Qatar Gas, τον βραχίονα φυσικού αερίου της Qatar Petroleum. Έτσι η Mytilineos πρόσθεσε
μια ακόμη πηγή προμήθειας και μάλιστα από τον μεγα-

λύτερο παγκοσμίως παραγωγό LNG, ενώ η Nτόχα έκανε
το αρχικό βήμα «εισόδου» σε μια αγορά που στο μέλλον
θα κυριαρχείται από το φυσικό αέριο.
Πριν ακόμη από τη συμφωνία με τη Mytilineos είχε «αφιχθεί» η PowerGlobe που έκανε τις απαραίτητες κινήσεις
για την εξασφάλιση των αδειών προμήθειας από τη PAE,
ώστε να μπορεί να εισάγει η ίδια ανεξάρτητες ποσότητες.
Tο πλάνο τώρα προβλέπει την πλήρη ενεργοποίηση της
PowerGlobe αφενός στο σκέλος των εισαγωγών LNG,
αφετέρου στο project «Power4Crete», η σημασία του
οποίου ενισχύεται και από τη συμμετοχή της Nebras Power.
H υπόθεση της Kρήτης, που αφορά την εγκατάσταση
πλωτού τερματικού LNG (FSRU) και μονάδας ηλεκτροπαραγωγής για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του
νησιού, αποτελεί, επί της ουσίας,«προαπαιτούμενο» για τις
όποιες περαιτέρω επενδυτικές κινήσεις των Kαταριανών
στην Eλλάδα. Kάτι που διαφάνηκε ξεκάθαρα κατά την
επίσκεψη στην Aθήνα, στις αρχές Nοεμβρίου, του προέδρου της Al Faisal Honding σείχη Faisal Al Thani και
των γιών του Mohammed Al-Thani, που είναι πρόεδρος
της PowerGlobe και Jassim Al-Thani (αντιπρόεδρος της
Al Faisal Holding). Στο monitoring του Eμιράτου, όμως,
βρίσκονται καιρό τώρα και οι έρευνες για πιθανά κοιτάσματα υδρογονανθράκων στα ελληνικά «οικόπεδα». Kαι
επ’ αυτού υπάρχει μια «ειδική σχέση» με τον αμερικανικό
κολοσσό της ExxonMobil.
Kατ’ αρχήν, η Exxon σε συνεργασία με την Qatar Petroleum
κάνουν τις έρευνες στο οικόπεδο 10 της Kυπριακής AOZ,
ενώ έχουν διαμορφώσει μια «κοινή οπτική» για τους υδρογονάνθρακες στην Aνατολική Mεσόγειο, που μάλιστα
ξεκαθαρίστηκε σε μυστική συνάντηση, πέρυσι στην Aθήνα,
μεταξύ του Eμίρη Aλ Θανί με υψηλόβαθμα στελέχη του
αμερικανικού ενεργειακού «γίγαντα».
Παράλληλα, αναπτύσσουν από κοινού το project του
Golden Pass LNG στις HΠA που περιλαμβάνει τρεις
μονάδες υγροποίησης και θα είναι προσανατολισμένο
στην εξυπηρέτηση της ευρωπαϊκής αγοράς LNG, μέσω
και της PowerGlobe. Στο πλαίσιο αυτής της γενικότερης
συμμαχίας με την Exxon οι πληροφορίες λένε ότι η Nτόχα
«εξετάζει» και τα ελληνικά «οικόπεδα» σε Kρήτη και Iόνιο.

«Σε καλό δρόμο» η πώληση του Πόρτο Καρράς
Σε σύγκλιση ως προς το τελικό τίμημα που μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του deal ακόμη και στις αρχές του
νέου έτους για το Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική φαίνεται ότι καταλήγουν οι όμιλοι Στέγγου και Σαββίδη, από την
πλευρά του πωλητή και του αγοραστή αντίστοιχα.
Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές στο ΝΜ, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών «βρίσκονται σε καλό
δρόμο» για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του συγκροτήματο, από την οποία θα αποχωρήσει συνολικά η Τεχνική
Ολυμπιακή και ο όμιλος Στέγγου.
Ένα από τα σενάρια που είχαν πέσει στο τραπέζι ήταν να «σπάσουν» οι δραστηριότητες εντός του συγκροτήματος
ανάλογα με τη χρήση (ξενοδοχεία, κατοικίες, οινοποιείο) και να αξιοποιηθούν χωριστά, ωστόσο τελικά επελέγη το
σενάριο της ολικής πώλησης, λόγω των συνεργειών και των επιπλέον υπεραξιών που δημιουργούνται σε βάθος
χρόνου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος είναι το κλείσιμο της συμφωνίας στις αρχές του 2020, με τον όμιλο
Σαββίδη, με τον οποίο, ως γνωστόν, στα μέσα Νοεμβρίου υπεγράφη και το σχετικό μνημόνιο συναντίληψης (MoU)
για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων.
«Οι δύο πλευρές έχουν συγκλίνει ως προς το τίμημα», αναφέρουν αρμόδιες πηγές, προσθέτοντας ότι για την πλευρά
των ιδιοκτητών, της Τεχνική Ολυμπιακή και του ομίλου Στέγγου, από τα κεφάλαια που έχουν λαμβάνειν από την
πώληση, θα εξοφληθεί πλήρως το δάνειο των 45 εκατ. ευρώ που ελήφθη νωρίτερα μέσα στη φετινή χρονιά από τον
διεθνή χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό οίκο Fortress με σκοπό την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου
δανεισμού ύψους έως 22,5 εκατ. ευρώ και την αποπληρωμή συγκεκριμένων υποχρεώσεων και κάλυψη αναγκών
κεφαλαίου κίνησης έως 22,5 εκατ. ευρώ. Η πώληση θα σηματοδοτήσει και το τέλος μιας εποχής για το συγκρότημα
μετά από δύο δεκαετίες, από το 1999, όταν ο κατασκευαστικός όμιλος αγόρασε το ιστορικό συγκρότημα.
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Eθνική Aσφαλιστική:
H «επανεμφάνιση»
της Fosun, του Φέρφιλντ
και οι «αμαρτίες»
του παρελθόντος

Έχει ενδιαφέρον από κάθε πλευρά, ο νέος
διαγωνισμός για την πώληση της Eθνικής
Aσφαλιστικής μετά τις «περιπέτειες» του
παρελθόντος και τις αποτυχημένες προσπάθειες.
Aν και πολλά θα κριθούν στη δεύτερη φάση
του διαγωνισμού και την κατάθεση των δεσμευτικών πρσφορών, η «συμμετοχή» στη
διαδικασία δύο «παικτών» δημιούργησε τόσο
έκπληξη όσο και ερωτήματα, φέρνοντας
ταυτόχρονα στη μνήμη όλων τι είχε συμβεί μ’ αυτούς πρωταγωνιστές στο παρελθόν.
Πρόκειται για τον κινεζικό όμιλο Fosun και
τον Mάθιου Φέρφιλντ ιδρυτή και CEO της
EXIN που τώρα διεκδικεί εκ νέου την Eθνική
Aσφαλιστική (το 80% της εταιρίας) μέσω
της εταιρίας ειδικού σκοπού I3CP, η οποία
συνδέεται με το Leaneuhall Capital Partners.
Oι άλλοι «μνηστήρες» για την εταιρία που
υποχρεώνεται πλέον να πουλήσει η Eθνική
Tράπεζα, ώστε να μην επιλεγεί και η έσχατη λύση της δημόσιας εγγραφής (IPO) που
θα οδηγήσει την πώληση της εταιρίας πολύ
φθηνότερα, είναι το CVC Capital Partners
που έχει έντονη παρουσία στην Eλλάδα
(Metropolitan, Yγεία, Iασώ General), η
Centerbridge και η Lonestar.
H Fosun στον τελευταίο διαγωνισμό που
έληξε άδοξα, είχε ζητήσει αποκλειστικές διαπραγματεύσεις και εμφανιζόταν ως φαβορί.
Tο TXΣ όμως επέμενε να ακολουθηθούν οι
διαδικασίες και να πραγματοποιηθεί κανονικά
ο πλειοδοτικός διαγωνισμός. Ένας διαγωνισμός στον οποίο τελικά η Fosun δεν κατέθεσε
προσφορά και ο μοναδικός συμμετέχων και
νικητής ήταν η επίσης κινεζική Gongbao,
γύρω από από την οποία συνέβησαν πολλά
και η πώληση δεν πραγματαποιήθηκε.
H Fosun που στο μεταξύ έμπλεξε σε «περιπέτειες» με το σκάνδαλο της F. Follie, την
αποχώρησή της από το mega project του
Eλληνικού και την αποχώρηση από το «κεφάλαιο Eλλάδα», τώρα επανεμφανίζεται.
H επανεμφάνιση όμως και του Mάθιου Φέρφιλντ (ιδρυτή της EXIN) φέρνει τις «μνήμες» του φιάσκου της πρώτου διαγωνισμού.
Tότε που ο συγκεκριμένος επενδυτής που
έγινε δεκτός με ενθουσιασμό έχοντας ως
συνεταίρους τους Eλληνοαμερικανούς Tζον
Kουδούνη και Tζον Kάλαμο είχαν «πάρει»
το 75% της Aσφαλιστικής, προσφέροντας
718 εκ. ευρώ. Tι ακολούθησε; O «εμφύλιος»
στον συνεταιρισμό, οι αλληλομηνύσεις και
το αποτέλεσμα ότι η EXIN αδυνατούσε να
καταβάλει το ποσό.
O διαγωνισμός κατέρρευσε. O Φέρφιλντ
όμως, επιμένει όχι μόνο τώρα στον νέο διαγωνισμό, αλλά και τον Nοέμβριο του 2018
είχε επίσης καταθέσει πρόταση εξαγοράς
της ασφαλιστικής στην ETE επίσης μέσω
I3CP. H πρόταση έφτανε μόλις τα 487 εκ. σε
μετρητά. H πρότασή του τότε απορρίφθηκε.
Πέρα από το CVC που λογίζεται ως φαβορί
στη διαδικασία, σημαντικοί διεκδικητές είναι
και το αμερικανικό Private Equity Lonestar
που διαχειρίζεται επενδύσεις 70 δισ., αλλά
και η Centerbridge Partners που όμως δραστηριοποιείται κυρίως στα «κόκκινα» δάνεια
και το real estate.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αρ. 10304 Δ/16.12.2019 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή
του Εφετείου Αθηνών Δημήτριου Πράσινου, κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου
Ελένης Γκίνης, ως πληρεξουσίας της υπό
ασφαλιστική εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», η οποία εδρεύει
στην Αθήνα, Σταδίου 5, νομίμως εκπροσωπούμενης (ΑΦΜ 094043270) και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε το από
με ημερομηνία 06/12/2019 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ (συντηρητική κατάσχεση) της
πρώτης ΚΑΤΑ της οφειλέτριας ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Ροδούλας του Λαμπριανού,
πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός
Στράβωνος αρ. 32 (ΑΦΜ 052843492) και
ήδη αγνώστου διαμονής, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατ' άρθρα
134 και 135 Κπολδ, για να λάβει γνώση
και για κάθε νόμιμη συνέπεια, (δυνάμει
της με αριθμό 3360/2019 Απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του
κατασχετηρίου).
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Αικατερίνη Λάττα του Ελευθερίου,
κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής,
άσκησε στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών την από 2-9-2019 και υπ’ αρ.
κατ. 80065/7072/2019 Αγωγή της κατά
του ΣΙΝΤΙ ΧΑΣΑΝ ΣΕΡΚΑΟΥΙ του Σίντι
Αμπντέλ Ματζίντ, πρώην κατοίκου Νέας
ΦΙλαδέλφειας Αττικής και ήδη αγνώστου
διαμονής, με την οποία ζητεί την λύση
του γάμου τους. Η Αγωγή συζητείται
στο ως άνω Δικαστήριο την 21-9-2020,
ημέρα Δευτέρα, ώρα 09.00, στο κτίριο
6 αίθουσα 12. Καλείται ο εναγόμενος
να παραστεί.
Αθήνα, 12-12-2019
Η πληρεξουσία δικηγόρος
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΨΑΡΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθ. 3950ΣΤ/12-12-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
Δ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, πληρεξούσιας δικηγόρου των: 1) Ανδρέα Μπαλάσκα του
Αθανασίου και της Κατίνας, κατοίκου
Άρτας, οδός Οδηγήτριας αρ. 23 (ΑΦΜ
045361359, Δ.Ο.Υ. Άρτας), 2) Βασιλικής συζύγου Ανδρέα Μπαλάσκα, το
γένος Αποστόλου Αντωνίου, κατοίκου
Άρτας, οδός Οδηγήτριας αρ. 23 (ΑΦΜ
051783352, Δ.Ο.Υ. Άρτας), ήρθα και
επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα
στην Αθήνα, για λογαριασμό της μητέρας ΜΑΡΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ του Ευαγγέλου και της Ανδριάνας, ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από
18/11/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ Για την τέλεση
υιοθεσίας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) των πρώτων, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητούν: Να
γίνει δεκτή η αίτησή τους σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης
Δικογράφου, της κας Γραμματέως του
ως άνω δικαστηρίου με Είδος Δικογράφου: Αίτηση Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
100798/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:
4382/2019 και χρονολογία κατάθεσης:
18/11/2019, ταυτόχρονη πράξη ορισμού
συζήτησης του κου Δικαστή με την οποία
ορίζεται ως ημερομηνία συζήτησης η 3η
Φεβρουαρίου 2020, ημέρα: Δευτέρα και
ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του
Πρωτοδικείου Αθηνών κτίριο 6 αίθουσα 3, Πινάκιο: ΡΔ με Αριθμό Πινακίου:
16, Διαδικασία: Οικογενειακό Εκουσία
Μονομελούς. Για να λάβει γνώση και
για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενον
να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και

όπου ανωτέρω ορίζεται.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ
Καλείται όποιος γνωρίζει στοιχεία για την
ακριβή διεύθυνση κατοικίας και διαμονής
της Μαρίας Νομικού του Ευαγγέλου και
της Ανδριάνας, πρώην κατοίκου Κερατσινίου, οδός Αινστάιν, αρ. 42 και μετέπειτα
Περάματος, οδός Γρηγορίου Ε΄, αρ. 6
και ήδη αγνώστου διαμονής να τα καταθέσει ενυπογράφως στη Γραμματεία
του Πρωτοδικείου Αθηνών (διατάχθηκε
από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την από 16/12/2019 αίτηση της
δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνας Δημ.
Δεληγιάννη)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το
Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι
Σύμφωνα με την 3.638Δ’/3.12.2019
έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι
η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία
«Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE»,
(ΑΦΜ. 094014250), εδρεύουσα στην
Αθήνα [Όθωνος,αρ.. 8] νόμιμα εκπροσωπούμενη επέδωσε νόμιμα προς τον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για
τον Εμμανουήλ Σουριαδάκη του Γεωργίου και της Αναστασίας, πρώην κάτοικο
Βριλλησίων, οδός Ορεστιάδος, αρ. 3β
και πρώην κάτοικο Κωνσταντινούπολης Τουρκίας, οδός Γενισεχίρ Μαχαλεσσί Σεφικα Σοκάκ Ντουμανκαγιά Φλεξ
Νταϊρέ 137 Β Μπλόκ Πεντίκ (Yenisehir
Mahalessi Sefika Sokak Dumankaya
Flex Daire 137 B Blok Pentik με ΑΦΜ.
030143612, όπως προκύπτει από την
με αριθμό 42569666-4-5-3237-2018-Ε.
35096/107255/10.10.2019 πράξη επιστροφής εγγράφου ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΟΤΟ
από το Γραφείο Επιδόσεων εγγράφων
για Ιδιωτικές Υποθέσεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης της Τουρκικής Δημοκρατίας και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό
αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο
εκτελεστό της με αριθμό της με αριθμό
10.882/07.05.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης οριζόντιων ιδιοκτησιών
της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου του Γερασίμου, συζύγου Παναγιώτη Κορωναίου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών
του Υποθηκοφυλακείου Π. Φαλήρου την
14.05.2019, στον τόμο 542 και με αριθμό
175, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με τη συνεχόμενη και
από 29.11.2019 επιταγή προς εκούσια
συμμόρφωση με την οποία επιτάσσεται
να παραδώσει, αυτός ή κάθε τρίτος που
έλκει δικαιώματα εξ αυτού ή κατέχει για
λογαριασμό του τη νομή και κατοχή των
κάτωθι οριζοντίων ιδιοκτησιών, ήτοι: Από
μία πολυώροφη οικοδομή κειμένη στην
περιφέρεια του Δήμου Παλ. Φαλήρου,
της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Τομέα
της Περιφέρειας Αττικής, στο υπ’ αριθμ.
113 Ο.Τ. και συγκεκριμένα τις κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες αποτελούν
αυτοτελείς, χωριστές και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, μιας πολυκατοικίας η
οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο
και οικοδομήσιμο στο Π. Φάληρο, στη
διασταύρωση των οδών Θησέως, αρ.
8 (πρώην 10) και Μουσών, εκτάσεως
κατά τον τίτλο κτήσεως 837,30 τ.μ., και
συγκεκριμένα: 1) τη με αριθμ. δύο (2)
οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του
πέμπτου μετά το ισόγειο ορόφου που
αποτελείται από σαλόνι, χωλλ, κουζίνα,
τρεις (3) κοιτώνες, διαδρόμους, δύο (2)
λουτρά, W.C. και εξώστες στην πρόσοψη
και τον ακάλυπτο χώρο. Έχει επιφάνεια
135 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 57,5ο/οο
εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’
αριθμ. 113/1α(Π1-Ε2) ιδιοκτησία του
Κτηματολογίου Πρωτευούσης, 2) τη με
αριθ. ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του 5ου μετά το ισόγειο ορόφου
που αποτελείται από σαλόνι, χωλλ, κου-

ζίνα, δύο (2) κοιτώνες, διάδρομο, λουτρό, W.C. και εξώστες στην πρόσοψη
και τον ακάλυπτο χώρο, έχει επιφάνεια
100 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 42,5ο/οο
εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’
αριθμ. 113/1α (Π1-Ε1) ιδιοκτησία του
Κτηματολογίου Πρωτευούσης, 3) τη με
αριθ. 3 οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που
έχει επιφάνεια 11 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 3ο/οο και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ.
κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ3) ιδιοκτησία , 4) τη με αριθ. τέσσερα (4) οριζόντια
ιδιοκτησία – χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια
12τ.μ., αναλογία οικοπέδου 3,25 ο/οο,
και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ4) ιδιοκτησία, 5)
τη με αριθ. 5 οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο
στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου
που έχει επιφάνεια 14,50 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 4ο/οο εξ αδιαιρέτου και
αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ5) ιδιοκτησία και 6) τη
με αριθ. 6 οριζόντια ιδιοκτησία- χώρο
στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου
που έχει επιφάνεια 15,50τ.μ., αναλογία οικοπέδου 4,5ο/οο εξ αδιαιρέτου και
αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου
113/1α(Π1-ΥΧ6) ιδιοκτησία, άλλως θα
εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης δια βιαίας
αποβολής και εγκατάστασης.
Αθήνα, 12-12-2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αρ. 4918Ε/11-4-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ιφιγένειας
Γκούλιου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, για τον ΜΠΕΡΕΝΤ ΓΙΑΤΣΕΚ του ΓΙΟΥΖΕΦ και της
ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ, πρώην κάτοικο Αθηνών, Διομήδους Κυριακού 7-9 - Κ. Πατήσια και ήδη αγνώστου διαμονής, η
από 22-3-2019 αγωγή της εντολέως μου
ΚΩΤΣΑΛΕΝΗ ΒΑΛΜΠΟΝΑ - ΜΑΡΙΝΑΣ
του ΒΑΓΓΕΛΗ και της ΦΑΤΜΙΡΑ, κατοίκου Αθηνών, Διομήδους Κυριακού 7-9
- Κ. Πατήσια, ΑΦΜ 128815632, Δ.Ο.Υ.
ΙΓ Αθηνών, με την οποία ζητείται να εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου που θα
λύει τον θρησκευτικό γάμο της με τον
εναγόμενο, που τελέστηκε σύμφωνα με
τους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, την 5-9-1993 στον Αγιο
Δημήτριο Λουμπαρδιάρη Αθηνών. Η
αγωγή αυτή κατατέθηκε στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Οικογενειακό, Ειδικές Διαδικασίες) τν 1-4-2019
(Γ.Α.Κ. 29728/2019, Ε.Α.Κ. 2523/2019)
και ορίστηκε ως χρόνος συζήτησης της
αγωγής, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου η 16-3-2020, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 09.00 π.μ., στο ακροατήριο του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 12, Πινάκιο Α3 (ΜΟΝ), με
Αριθμό Πινακίου 28. Καλείται ο εναγόμενος να εμφανιστεί και να καταθέσει τις
προτάσεις του, όπως ανωτέρω ορίζεται.
ΑΘΗΝΑ 2-5-2019
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 396/2019 Διάταξη
του Ειρηνοδίκη Αθηνών, εγκρίθηκαν
οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του
σωματείου με την επωνυμία «Ι.Δ.Ε.Α.»
(ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ) που εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε στα άρθρα
2,4,6,7,9 σύμφωνα με το από 2/2/2019
τροποποιημένο καταστατικό του.
Αθήνα, 16/12/2019
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΠΑΜΕΛΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ ΔΣΑ 30540
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 18 – ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 049200149 ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 3639831- 6972037141

ΔΙΑΦΟΡΑ
- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με
ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του
Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την
κατασκευή του Στρκού Έργου «Μετατροπή Παλαιού Τμήματος Ενδοσκοπήσεων
στον 4Ο Όροφο του 401 ΓΣΝA σε Γραφεία Ιατρών και Βιβλιοθήκη» με αριθμό
«2019ΣΕ03700009», προϋπολογισμού
452.300,61 €. Το έργο συντίθεται από τις
παρακάτω κατηγορίες εργασιών:
α. Κατηγορία ΟΙΚ: € 124.633,15
β. Κατηγορία Η/Μ: € 144.164,61
γ. ΓΕ+ΟΕ 18%: € 48.383,60
δ. Απρόβλεπτα: € 47.577,20
ε. Αναθεώρηση: € 0
στ. ΦΠΑ 24%:€ 87.542,05
2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως
στην Τεχνική Περιγραφή.
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς
στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ
υπόδειγμα τύπου Β.
4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών ορίζεται η
02 Ιαν 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 02 Ιαν 20 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην
κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ 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.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς
ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 7.295,17
(€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7)
μηνών , από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
έξι (6) μήνες.
7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται
στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για
την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή
του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:
α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016)
(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων).
β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το
Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86).
γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
(εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
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αναφέρονται ρητά παραπάνω.
8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι:
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων
11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την
οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν
την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες
διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως
θα ασκήσουν.
12. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΔΕ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής
αξίας του έργου.
13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο.
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από τον την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ.
Αθήνα, 9 Δεκ 19
Θεωρήθηκε
-ΟΔκτης
Χαράλαμπος Ακρίβος
Σχης (ΜΧ)
Ελέγχθηκε
-ΟΤμ. ΣΕ
Γεώργιος Μάργαρης
Ανχης (ΜΧ)
Συντάχθηκε
-ΟΣυντάκτης
Βαγγέλογλου Αθανάσιος
Λγος (ΜΧ)

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΔΑ: ΩΒΙΓΩΚΤ-Τ7Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Αριθμός Πρωτ: 48595/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
----------------------------------------------Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας
προκηρύσσει
την με ανοικτή διαδικασία
για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου:
«Κατασκευή - Αντικατάσταση
αγωγών ύδρευσης
Δήμου Νέας Προποντίδας»
CPV: 45231300-8
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι
1.330.000,00€, με τη συνολική δαπάνη
των εργασιών: 977.756,10€, η δαπάνη
των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 175.996,10€,
τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%),
που αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν.
4412/2016: 173.062,83€ και την αναθεώρηση: 3.184,97.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας και
θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.10.25.7312.0022
του προϋπολογισμού του Δ. Ν. Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019 με
το ποσό 100,00 €. Για την ολοκλήρωση
της κάλυψης της δαπάνης προβλέπεται, πίστωση 29.900,00 € στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020,
650.000,00€ στον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2021 και πίστωση
650.000,00 € στον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2022.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), (διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων του ν.
4412/2016), όπως αυτός ισχύει κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης
Περιληπτικής Διακήρυξης - Προκήρυξης και της Αναλυτικής Διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.
gr). Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη
- Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν.
4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα

“Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε
προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο
μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε
γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος
του αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Τόπος εκτέλεσης είναι οι οικισμοί Λακκώματος, Σημάντρων, Ν. Τρίγλιας, Ποτίδαιας, Ν. Συλλάτων και Διονυσίου του
Δήμου Ν. Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527).
Το έργο αφορά στην κατασκευή - αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης για έργα
του Δήμου Νέας Προποντίδας, καθώς και
σε δεξαμενές ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν εργασίες για
την κατασκευή - αντικατάσταση αγωγών
ύδρευσης στους οικισμούς Λακκώματος,
Σημάντρων, Ν. Τρίγλιας, Ποτίδαιας, Ν.
Συλλάτων και Διονυσίου. Οι αγωγοί θα
τοποθετηθούν σε σκάμμα μεταβλητού
πλάτους D+0,50cm και μεταβλητού βάθους εκσκαφής. Κάτω από τον αγωγό
θα τοποθετηθεί άμμος πάχους 15cm με
την οποία θα επιχωθεί ο αγωγός κατά
20cm πάνω από την κλείδα του όπου
θα τοποθετηθεί και πλέγμα επισήμανσης
από πλαστικό υλικό. Στην συνέχεια θα
γίνει επίχωση με προϊόντα εκσκαφών
μέχρι 30cm κάτω από την επιφάνεια
της ασφάλτου όπου θα τοποθετηθεί μία
στρώση 10cm από υλικό της ΠΤΠ-0150,
μία στρώση 10cm από υλικό της ΠΤΠ0155 και στη συνέχεια δύο στρώσεις
ασφαλτικού υλικού των 5cm (Α-260 και
Α-265) και 10cm κάτω από τον χωματόδρομο όπου θα τοποθετηθεί μία στρώση
από υλικό της ΠΤΠ-0150. Το κοινό πλάτος σκάμματος για τους παράλληλους
αγωγούς Φ110 και Φ90 θα είναι 85cm.
Επιπλέον και κατά μήκος των δικτύων
στα μεν τοπικά χαμηλά σημεία διέλευσης
του αγωγού θα κατασκευασθούν φρεάτια καθαρισμού του δικτύου με διατάξεις
καθαρισμού ενώ στα ψηλά σημεία φρεάτια εξαερισμού με βαλβίδες εξαερισμού.
Ακόμη, στον οικισμό της Τρίγλιας θα τοποθετηθούν δύο (2) προκατασκευασμένες δεξαμενές χωρητικότητας 100m3 και
250m3 καθώς και μία (1) προκατασκευασμένη δεξαμενή χωρητικότητας 600m3
στον οικισμό Σημάντρων. Οι δεξαμενές
θα είναι προκατασκευασμένες, μεταλλικές κυλινδρικής μορφής βαρέως τύπου
αντίστοιχης χωρητικότητας εδραζόμενες
σε βάση σκυροδέματος.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο
άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-1-2020, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4-2-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τε-
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χνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν
μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί
καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους
προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και
στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών
ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί
να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης έχουν:
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
σε έργα κατηγορίας υδραυλικών ή ηλεκτρομηχανολογικών 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.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. 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).
Σχετικά με τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της
επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου
22.Β της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρονται τα εξής:
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για
την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ):
• στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡ-

ΓΩΝ στην 2η τάξη και άνω
ή
• στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην 2η τάξη
και άνω.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού
ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής
διακήρυξης.
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του
έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται
στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των 26.600 ευρώ.
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 εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2
της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης,
ήτοι μέχρι 30-11-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ
του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη
του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά
τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περι-

7
πτώσεις του άρθρου 4.2 της αναλυτικής
διακήρυξης. Η ένσταση του αναδόχου
κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει
την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε
με την υπ’ αρ. 2887/2019 απόφαση του
Δημάρχου (ΑΔΑ: 67ΙΛΩΚΤ-ΝΛΞ) για την
έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4
του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του
άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και η με
αρ. 777/2019 (ΑΔΑ: 65ΙΡΩΚΤ-6ΞΑ) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του
Δήμου Ν. Προποντίδας
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της
τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.
gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να
λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της
σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα
και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης
με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη

αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα
αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 20-1-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης, το αργότερο στις 24-1-2020.
Πληροφορίες παρέχονται από τους
υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου (τηλ. 2373 350200, φαξ 2373
065792) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας
απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία
αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον
ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα
έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση
του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των
μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις
του έργου.
Ν. Μουδανιά, 16/12/2019
Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας
Εμμανουήλ Καρράς
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Κορκίδης:
Βελτιωμένος ο τζίρος
της εορταστικής
περιόδου
Οριακά καλύτερα από τα περυσινά
επίπεδα αναμένεται να κινηθεί ο τζίρος
των Χριστουγέννων σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιά Βασίλη Κορκίδη με βάση τα
πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από
τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του εορταστικού ωραρίου για τα καταστήματα
λιανικής. «Με τα καταστήματα να είναι
και φέτος ανοικτά τις τρεις τελευταίες
Κυριακές του έτους, ο εορταστικός τζίρος του Δεκεμβρίου το 2019, αναμένεται να κυμανθεί κάπως καλύτερα από τα
περυσινά 3,5 δισ. ευρώ, αλλά βεβαίως
πολύ μακριά από τα 5,4 δισ. ευρώ τζίρου
του 2009. Η σωρευτική μείωση οκταετίας του χριστουγεννιάτικου τζίρου, υπολογίζεται στο -35%, με απώλειες σχεδόν
2 δισ. ευρώ», αναφέρει ο πρόεδρος του
ΕΒΕΠ. «Οι εκτιμήσεις δείχνουν για το
2019 μία αύξηση στον τζίρο της λιανικής 1,5% επιβεβαιώνοντας εν μέρει τις
προβλέψεις οριακής αύξησης 1,8% της
ιδιωτικής κατανάλωσης». Ο ίδιος τονίζει
ακόμη ότι ο προϋπολογισμός των Ελλήνων για τις αγορές των Χριστουγέννων
κυμαίνεται στα 450 ευρώ, όταν ο μέσος
όρος των Ευρωπαίων καταναλωτών
είναι 455 ευρώ. Οι δαπάνες αυτές
επιμερίζονται σε 157 ευρώ για φαγητό,
136 ευρώ για δώρα, 82 ευρώ για ταξίδια
και 75 ευρώ για διασκέδαση. Αντίστοιχα
ο μέσος όρος των Ευρωπαίων καταναλώνει 188 ευρώ για δώρα, 131 για
φαγητό, 77 για ταξίδια και 49 ευρώ για
διασκέδαση. Τα περισσότερα χρήματα
τα Χριστούγεννα ξοδεύουν κατά σειρά
οι Ισπανοί με 633 ευρώ, οι Βρετανοί με
614 ευρώ και οι Ιταλοί με 529 ευρώ, με
τους Έλληνες να είμαστε στη 5η θέση
της λίστας. Στην Ελλάδα, η πρώτη καταναλωτική προτίμηση για τις εορτές των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
είναι τα είδη ρουχισμού και υπόδησης,
η δεύτερη το φαγητό και το ποτό και η
τρίτη κατηγορία κατά σειρά επιλογής,
είναι τα παιδικά παιχνίδια, ενώ κατά τη
διάρκεια του έτους παρατηρήθηκε μία
επιπλέον μετατόπιση τζίρου κατά 4%
από τα μικρά στα μεγαλύτερα καταστήματα και τα εμπορικά κέντρα.

Ερευνα του ΔΝΤ για την παραοικονομία:

1 στα 3 ευρώ κινείται στη σκιά

Μ

ελέτη του ΔΝΤ για τις αιτίες, τις συνέπειες και το μέγεθος της παραοικονομίας
(shadow economy) στην Ευρώπη έρχεται να ταράξει ξανά τα νερά. Η έκθεση έρχεται
και να «υπενθυμίσει» ότι αν δεν αντιμετωπιστεί καίρια το πρόβλημα της παραοικονομίας στην Ελλάδα το οποίο προκαλεί ζημιά στους φόρους, στις κοινωνικές παροχές και
την απασχόληση, και δεν περιοριστεί έστω στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τα
σχέδια για μείωση φόρων- εισφορών και ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους, πάνε… περίπατο.
Η συζήτηση για το
πώς ορίζεται η παραοικονομία- π.χ.
άλλοι προσεγγίζουν
μεθοδολογικά το
πρόβλημα ως απόκρυψη παραγωγής,
άλλοι ως απόκρυψη
απασχόλησης- μπορεί τεχνικά/επιστημονικά να έχει ενδιαφέρον, ωστόσο αυτό
που «καίει» είναι το
γιατί υπάρχει αυτό
το πρόβλημα, ποια
είναι η έκταση του
και ποιες μπορεί να
είναι οι θεραπείες.
Κατ’ αρχάς, καταγράφοντας το μέγεθος
του προβλήματος της παραοικονομίας, το ΔΝΤ σημειώνει
ότι η παραοικονομία στην Ευρώπη έχει μεγάλος εύρος,
καθώς κυμαίνεται από λιγότερο του 10% και ξεπερνά το
40%. Στις αποκαλούμενες «αναπτυγμένες» χώρες της Ε.Ε.,
η παραοικονομία διαμορφώνεται στο 10-20% κατά μέσο
όρο, ενώ στις «αναδυόμενες» χώρες ο δείκτης ανεβαίνει
στο 30-35%. Πού βρίσκεται η Ελλάδα; Στα επίπεδα του
30%, απέχοντας για μια ακόμα φορά από τους δείκτες του
«σκληρού» πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άλλο πρόβλημα, ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας,
είναι ότι βρίσκεται μεταξύ των- λίγων- κρατών, όπου η παραοικονομία διευρύνεται σταθερά από τις αρχές της δεκαετίας
του 2000, ενώ συν τοις άλλοις δεν δείχνει να ακολουθεί την
τάση άλλων χωρών, που είδαν την παράοικονομία τους να
ενισχύεται τη διετία 2008- 2010, αλλά να υποχωρεί μετά στα
προ κρίσης επίπεδα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της
μελέτης του ΔΝΤ, το 2000 η παραοικονομία στην Ελλάδα
διαμορφωνόταν στο 28,1% του ΑΕΠ, το 2008 είχε διευρυνθεί
στο 31% και το 2016 στο 30,2%.
Αν και η μελέτη δεν επεκτείνεται σε συμπεράσματα και
προτάσεις για κάθε χώρα ξεχωριστά, οι γενικές διαπιστώσεις ταιριάζουν «γάντι» στην περίπτωση της Ελλάδας. Κατ’

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

αρχάς, όσο μεγαλύτερη έκταση έχουν οι
«γκρίζες» οικονομικές δραστηριότητες,
τόσο αδυνατίζουν τα
δημόσια έσοδα κι
όσο διευρύνεται το
«κενό» στους φόρους, τόσο περιορίζονται οι πόροι για
την ενίσχυση του
Κοινωνικού Κράτους, της Υγείας, της
Παιδείας. Επιπλέον,
όσο μεγαλύτερη είναι η παραοικονομία,
τόσο μεγαλύτερα είναι τα κίνητρα για τις
επιχειρήσεις να παραμένουν σε μικρό
μέγεθος έτσι ώστε να περνάνε κάτω από τα «ραντάρ» των
ελεγκτικών οργάνων, ενώ είναι προφανές ότι πάει… περίπατο
η όποια επένδυση των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες,
με αρνητικές επιπτώσεις και στην παραγωγικότητα.
Προφανή είναι και τα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας.
Από τη μια αλλοιώνονται όλα τα στατιστικά στοιχεία, με
βάση τα οποία σχεδιάζονται και εφαρμόζονται στρατηγικές
για την απασχόληση, από την άλλη ενισχύεται η «στρατιά»
των κακοπληρωμένων, ανειδίκευτων και ανασφάλιστων
εργαζομένων.
Η χαμηλή ποιότητα των θεσμών, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μονοπώλια και ολιγοπώλια, η διαφθορά στη δημόσια
διοίκηση, η βαριά φορολογία σε συνδυασμό με την αδύναμη
εφαρμογή της, είναι τα βασικά αίτια για την έκταση της
παραοικονομίας.
Εκεί βρίσκονται και τα «κλειδιά» για τον περιορισμό του
φαινομένου, ενώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ειδική αναφορά της μελέτης του ΔΝΤ στις θετικές επιπτώσεις από την
ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Υπολογίζεται ότι
μια αύξηση των e-πληρωμών κατά 10% μεσοσταθμικά για
τέσσερα χρόνια, μπορεί να περιορίσει την παραοικονομία
κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Σφραγίζουν τον Έβρο
με συρματοπλέγματα
για το μεταναστευτικό

Το σχέδιο που έχει καταστρωθεί και επιβλέπει ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και
Εθνικός Συντονιστής για τον έλεγχο των
συνόρων και το προσφυγικό Αλκιβιάδης
Στεφανής, ξεκίνησε ήδη να εφαρμόζεται
εδώ και λίγες ημέρες.
Ο κ. Στεφανής συναντήθηκε με τους διοικητές του Δ΄ Σώματος Στρατού, των ΧΙΙ και
ΧVI μηχανοκίνητων μεραρχικών Πεζικού ,
τους αστυνομικούς διευθυντές των διευθύνσεων Αστυνομίας. Αλεξανδρούπολης και
Ορεστιάδας καθώς και με τον διοικητή της
λιμενικής αρχής Αλεξανδρούπολης, από
τους οποίους ενημερώθηκε για την πρόοδο υλοποίησης των διαταγών που έχουν
εκδοθεί, για την αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού - προσφυγικού
ζητήματος.
Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και
ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος
Καμπάς που επίσης βρέθηκε στην περιοχή μια ημέρα νωρίτερα, είχαν συνεργασία
και με τους Αστυνομικούς Διευθυντές του
Έβρου, αφού πλέον υπάρχει κοινή δράση
Στρατού-Αστυνομίας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την απόδοση των μέτρων
που έχουν ληφθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.
gr, έχει τοποθετηθεί συρματόπλεγμα σε
διάφορα σημεία στις όχθες του ποταμού
Έβρου, συνολικού μήκους πάνω από 5 χιλιόμετρα, προκειμένου να μην μπορούν πλέον
εύκολα οι διακινητές να “σπρώχνουν” από
την Τουρκία προς την Ελλάδα τους παράτυπους μετανάστες. Παράλληλα ,οι μικτές
περιπολίες που αυξήθηκαν από τον στρατό
και την αστυνομία κατά 50% σε αριθμό,
έχουν ως θετικό αποτέλεσμα να υπάρχει ήδη
τις τελευταίες ημέρες εμφανής μείωση των
ροών από τα χερσαία μας σύνορα.
Το συρματόπλεγμα έχει τοποθετηθεί σε
περιοχή στο Δέλτα Έβρου που θεωρείται
πέρασμα διακινητών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και μηχανήματα του Μηχανικού
των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου να
γίνουν παρεμβάσεις εκεί όπου χρειαζόταν.

