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Yπεγράφη η συμφωνία για
την αναβάθμιση των Μιράζ
Υπογράφηκαν σήμερα οι
συμφωνίες πλαίσιο που
αφορούν στην υλοποίηση του
υποπρογράμματος «Εν
Συνεχεία Υποστήριξη (FOS)
Ο/Σ Μirage 2000/-5», σύμφωνα με το
νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
που ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή (ν.
4650/2019). Οι συμφωνίες υπογράφηκαν
μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και κάθε μία εκ των τριών
κατασκευαστριών εταιρειών DASSAULT
AVIATION, THALES DMS FRANCE και
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES.
Να θυμίσουμε ότι στην ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, υπέρ είχαν ψηφίσει ΝΔ,
Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση, «παρών»
ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25, ενώ το ΚΚΕ καταψήφισε. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος
Παναγιωτόπουλος είχε δηλώσει στη Βουλή
ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας δεν
ετοιμάζονται να πάνε στον πόλεμο αλλά να
διασφαλίσουν την ειρήνη.
Στο μεταξύ επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ αντιπτέραρχος(ε.α) Θεόδωρος Λάγιος, κατόπιν
πρόσκλησης της ισραηλινής πλευράς.
Κατά τη συνάντηση με τον ομόλογο του της
SIBAT, ταξίαρχο (ε.α.) Yair Kula συζητήθηκαν
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Έπίσης
ο κ. Λάγιος ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας Israel Aerospace Industries
(IAI), κατόπιν αιτήματος της.

ΟΑΕΔ: Δόθηκε παράταση
για τη ρύθμιση σε δάνεια
εργατικής κατοικίας
Εξάμηνη παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση
οφειλών δανειοληπτών και
δικαιούχων Εργατικής
Κατοικίας, ανακοίνωσε ο
ΟΑΕΔ. Την παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου
του 2020, της προθεσμίας υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων, στο portal του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (www.oaed.gr), για τη ρύθμιση
αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που
χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του
καταργηθέντος ΟΕΚ, αποφάσισε το
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
Επίσης, το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ αποφάσισε την
παράταση της προθεσμίας υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων
οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας
στους οικισμούς του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ) και επιμήκυνση της
διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω
οφειλών.

ΤτΕ

Ερευνα

ΕΛΙΔΕΚ

Ελλειμμα χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα
διαπιστώνει στην Ενδιάμεση Έκθεση για την
Νομισματική Πολιτική η Τράπεζα της Ελλάδος
και ζητά από τις τράπεζες η παροχή δανείων
να γενικευθεί για όλες τις επιχειρήσεις.

Οι Ελληνες ανησυχούν μεν για τις φυσικές
καταστροφές- θεωρώντας τους σεισμούς τον
Νο1 κίνδυνο και με διαφορά- αλλά πολλοί δεν
έχουν προετοιμαστεί σωστά για μια τέτοια
περίπτωση, σύμφωνα με έρευνα.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

Εως και 12 χρόνια νωρίτερα μπορούν να
συνταξιοδοτηθούν συγκεκριμένες ομάδες
ασφαλισμένων, και το 2020, στο πλαίσιο της
μεταβατικής περιόδου που προέβλεψε η νομοθετική παρέμβαση του 2015, που -υπό την
πίεση των θεσμών- αύξησε τα γενικά όρια
εξόδου στη σύνταξη στα 67 έτη.
σελ. 8
➞

Αντεπίθεση της ΔΕΗ
στην αγορά ρεύματος και αερίου
Μ

ε μια νέα εµπορική πολιτική, που θα δίνει παραπάνω
υπηρεσίες και προϊόντα στον
καταναλωτή και θα προσοµοιάζει µε
την πολιτική που ασκούν οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, θα προχωρήσει κατά τη
νέα χρονιά την αντεπίθεσή της στην
αγορά ρεύµατος και αερίου η ∆ΕΗ. Η
διοίκηση της επιχείρησης παρουσίασε
στις αρχές της εβδοµάδας τις βασικές
κατευθύνσεις του νέου business plan,
οι δράσεις του οποίου θα «ξεδιπλωθούν» σταδιακά τα επόµενα χρόνια, µε
στόχο να ανασυγκροτηθεί η ΔΕΗ και
να γίνει µια υγιής επιχείρηση, παρότι
βέβαια θα είναι σαφώς µικρότερη.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ∆ΕΗ,
Γιώργο Στάσση, τρεις είναι οι πυλώνες
µέσα από τους οποίους θα υλοποιηθεί
το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας
για τα επόµενα χρόνια:
Εφαρµογή του «green deal» στην
ηλεκτροπαραγωγή µε την επιτάχυνση
της απόσυρσης των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των
αντίστοιχων ορυχείων και ανάδειξη
των ΑΠΕ ως της νέας κυρίαρχης τεχνολογίας παραγωγής ενέργειας.
Ψηφιοποίηση και λειτουργική αποτελεσµατικότητα για την επίτευξη
συνεργειών µείωσης του κόστους και
αύξησης των εσόδων µε την εφαρµογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους
τοµείς.
Επέκταση σε νέες δραστηριότητες
και προϊόντα προστιθέµενης αξίας µε
πελατοκεντρική προσέγγιση τόσο στη
λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
όσο και σε νέους επιχειρηµατικούς
τοµείς, όπως η ηλεκτροκίνηση, το

«έξυπνο σπίτι», η αυτοπαραγωγή
ενέργειας από καταναλωτές κ.λπ.
Σε ό,τι αφορά την εµπορική πολιτική, η ∆ΕΗ από τη νέα χρονιά δεν
θα διαθέτει µόνο προϊόντα ρεύµατος
αλλά και υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας. Πρόκειται για νέα συνδυαστικά
προϊόντα και ευέλικτα πακέτα, καθώς και για ενεργειακές υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου. Η διοίκηση δεν
αποκλείει ακόµη και την παροχή
ειδικών υπηρεσιών για το σπίτι που
θα έχουν σχέση µε την ενεργειακή
αποδοτικότητα των κατοικιών και των
επιχειρήσεων. ∆ηλαδή µε τη διάθεση
τεχνικών συµβούλων για εξοικονόµηση ενέργειας αλλά και συνεργασίες µε
αλυσίδες ηλεκτρικών συσκευών από
τις οποίες ο καταναλωτής θα µπορεί
να επωφελείται µε την αγορά λιγότερο
ενεργοβόρων συσκευών.
Στην Ευρώπη οι εταιρείες ενέργειας

παρέχουν επίσης µαζί µε τα προϊόντα
ρεύµατος και ασφαλιστικές καλύψεις
κατοικιών, καθώς και εξοπλισµό για
την εξοικονόµηση ενέργειας. Πάντως,
το σίγουρο είναι ότι η δηµόσια εταιρεία
ηλεκτρισµού θα οµαδοποιήσει προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα µε
τα καταναλωτικά προφίλ και επιπλέον
θα έχει και προγράµµατα επιβράβευσης για όσους παραµένουν πελάτες
της επιχείρησης.
Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των εργασιακών θεµάτων, το business plan
προβλέπει αποχωρήσεις 4.500 ατόµων
έως το 2024, αλλά και προσλήψεις 800
εργαζοµένων. Συγκεκριµένα, επί ενός
συνόλου 15.350 ατόµων προσωπικού
στα τέλη του 2019, η ∆ΕΗ θα απασχολεί 11.500 άτοµα το 2024. Από αυτούς
τους 4.000 λιγότερους εργαζόµενους,
το 60% θα αφορά σε αποχωρήσεις που
θα γίνουν µε συνταξιοδότηση, ενώ για

το 40%, δηλαδή περίπου 1.800 άτοµα,
θα εξαντληθεί κάθε πιθανό εργαλείο,
µεταξύ των οποίων και τα προγράµµατα εθελουσίας εξόδου «αλά ΟΤΕ», τα
οποία δεν έχουν ακόµη γίνει γνωστά,
καθώς βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας.
Κεντρικό στοιχείο του προγράµµατος
της ∆ΕΗ είναι η ταχύτατη απόσυρση
λιγνιτικών µονάδων. Το αναλυτικό
πλάνο της απολιγνιτοποίησης περιλαµβάνει την απόσυρση των σηµερινών ρυπογόνων σταθµών ισχύος
περίπου 3,4 GW έως το 2023. Συγκεκριµένα, αποσύρονται οι µονάδες:
• Το 2020: Αµύνταιο 1-2.
• Το 2021: Καρδιά 3-4.
• Το 2022: Μεγαλόπολη 3 και Αγ.
∆ηµήτριος 1-4.
• Το 2023: Μεγαλόπολη 4, Μελίτη 1
και Αγ. ∆ηµήτριος 5
Το πρόγραµµα απόσυρσης των λιγνιτικών µονάδων είναι πρόταση της ∆ΕΗ,
η οποία όµως θα αξιολογηθεί από τον
Α∆ΜΗΕ όσον αφορά τη διασφάλιση
επάρκειας ηλεκτρικού εφοδιασµού
της χώρας. Ο κ. Στάσσης θέτει θέµα,
παράλληλα, αποζηµίωσης της ∆ΕΗ
για το γεγονός ότι διατηρεί σε λειτουργία τις λιγνιτικές µονάδες παρότι της
δηµιουργούν ζηµιές.
Για την ακρίβεια, η ∆ΕΗ διεκδικεί
κάποιον µηχανισµό ανάκτησης κόστους για όσο διάστηµα συνεχίζουν
να λειτουργούν οι λιγνίτες. Το 2022
εντάσσεται στο σύστηµα η υπό κατασκευή νέα µονάδα Πτολεµαΐδα 5,
η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί
µε λιγνίτη το αργότερο έως το 2028
και στη συνέχεια θα λειτουργήσει µε
διαφορετικό µείγµα καυσίµου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Επίδομα γέννας:
Πώς θα χορηγούνται
τα 2.000 ευρώ
στους δικαιούχους

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Το νέο επίδομα γέννησης που έχει
θεσπίσει η κυβέρνηση θα έχει ισχύ από
την 1η του νέου έτους και πλέον, κάθε
παιδί που θα γεννιέται στην Ελλάδα από
την πρώτη ημέρα του 2020 θα χορηγείται στη μητέρα το ποσό των 2.000
ευρώ. Το επίδομα γέννησης θα τεθεί
και σήμερα, Δευτέρα επί τραπέζης στο
υπουργικό συμβούλιο. Σημειώνεται ότι
το επίδομα γέννησης θα χορηγείται από
τον ΟΠΕΚΑ.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι το επίδομα γέννησης δεν εμπίπτει
σε καμία κατηγορία εισοδήματος,
απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου
ή τρίτου δεν συμψηφίζεται με οφειλές
προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή
τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η υποβολή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της
ή του δικαιούχου για το προηγούμενο
της γέννησης φορολογικό έτος, καθώς
και της σχετικώς εκδοθείσας Πράξης
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.
Δικαιούχος του επιδόματος είναι η
διαμένουσα νόμιμα και μόνιμα στην
Ελλάδα μητέρα του παιδιού, εφόσον η
ίδια ή ο πατέρας του παιδιού έχουν την
επιμέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση
θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της
υπαίτιας εγκατάλειψης του παιδιού, το
επίδομα καταβάλλεται στο διαμένοντα
νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα πατέρα
του παιδιού, εφόσον αυτός ασκεί την
επιμέλειά του. Σε κάθε περίπτωση το
επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα
νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα ασκούντα την επιμέλεια του παιδιού. Κατόπιν
της αποδοχής της σχετικής αίτησης, το
επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο δόσεις, εκ των οποίων η
πρώτη ανέρχεται στο ποσό των 1.500
ευρώ και η δεύτερη στο ποσό των 500
ευρώ.
Όσον αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια για
μονογονεϊκή οικογένεια, το ύψος του
εισοδήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα
40.000 ευρώ.
ζευγάρια, το συνολικό ύψος του εισοδήματός τους θα πρέπει να είναι ως
60.000 ευρώ.
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ΤτΕ: Δανείστε τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις

Ε

λλειμμα χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό
σύστημα διαπιστώνει στην Ενδιάμεση Έκθεση για την Νομισματική Πολιτική η
Τράπεζα της Ελλάδος και ζητά από τις τράπεζες η παροχή δανείων να γενικευθεί
για όλες τις επιχειρήσεις.
Παρατηρήσεις, επίσης, κάνει η διοίκηση της κεντρική
τράπεζας και για τα δάνεια
που δίνουν τα πιστωτικά
ιδρύματα προς τις μεγάλες
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με
την ΤτΕ η αύξηση της καθαρής ροής τραπεζικής χρηματοδότησης προς το σύνολο
των μη χρηματοπιστωτικών
επιχειρήσεων μεταξύ 2018
και 2019 αντανακλά σε σημαντικό βαθμό περιορισμό
των αποπληρωμών χρεών συναφθέντων κατά το παρελθόν
με τις τράπεζες εκ μέρους των
δανειοληπτών. «Θα ήταν προτιμότερο να αντανακλούσε
κυρίως ενίσχυση της πιστοδοτικής δραστηριότητας των τραπεζών κατά το 2019 σε
σύγκριση με τα προηγούμενα έτη», αναφέρει ο διοικητής.
Όσον αφορά τα νοικοκυριά, η πιστωτική «συστολή» δηλαδή η απροθυμία τραπεζικού δανεισμού - συνεχίζεται
χωρίς σημάδια συγκράτησης.
«Οι αποκλίνουσες τάσεις μεταξύ επιχειρηματικής και
στεγαστικής-καταναλωτικής πίστης είναι συνεπείς με
διαφορές στον πιστωτικό κίνδυνο, οι οποίες αντικατοπτρίζονται και σε αντίστοιχο διαφορισμό των δανειακών
επιτοκίων που χρεώνουν οι τράπεζες, ενώ τα προγράμματα

E-mail: iho@otenet.gr

της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
επίσης έχουν συμβάλει στην
παρατηρηθείσα κατά τα προηγούμενα έτη αποκλιμάκωση
των επιτοκίων επιχειρηματικής πίστης», αναφέρεται στην
Έκθεση.
Όσον αφορά τις πιστωτικές
εξελίξεις, η ανάκαμψη της
τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που
ανέρχεται στο 43% των υφιστάμενων τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό
τομέα, συνεχίστηκε το 2019
με τη διαμόρφωση θετικών
ετήσιων ρυθμών ανόδου, οι
οποίοι κάποιους μήνες έφθασαν τις υψηλότερες τιμές που
έχουν καταγραφεί από πολλών ετών.
«Η εξέλιξη αυτή είναι λίαν ενθαρρυντική, καθώς η κρίση
είχε θέσει σε λειτουργία ένα φαύλο κύκλο μεταξύ πιστωτικής συστολής και οικονομικής ύφεσης», υπογραμμίζεται
στην Έκθεση.
Ένας από τους παράγοντες που στήριξε, σύμφωνα με την
Τράπεζα της Ελλάδος, την πιστοδοτική δραστηριότητα των
τραπεζών ήταν η αύξηση του αποθέματος των καταθέσεων
που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

«Χέρι-χέρι» λουκέτα
και… εγκαίνια στην αγορά
της Θεσσαλονίκης

«Ισορροπία τρόμου» στην αγορά της Θεσσαλονίκης όπου το 2019 άνοιξαν 507 επιχειρήσεις αλλά έκλεισαν 494, σύμφωνα με
τα στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του
Επιμελητηρίου, η αιμορραγία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας συνεχίστηκε και
το 2019, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία
υπάρχουν περισσότεροι «γενναίοι» που αποφάσισαν να μπουν στον επιχειρηματικό στίβο.
Προτίμηση σε ατομικές επιχειρήσεις και ΙΚΕ
Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων φέτος ήταν
αυξημένες έναντι του 2018 κατά 11,4% κι
έφτασαν τις 507. Από αυτές 323 ήταν ατομικές επιχειρήσεις. Εντονο ενδιαφέρον υπάρχει
και για τη δημιουργία ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) που αποτελούν μία από
τις δημοφιλέστερες εταιρικές μορφές, λόγω
της ταχύτερης και ευκολότερης σύστασης
τους. Το 2019, 76 ΙΚΕ έκαναν έναρξη, ενώ
το 2018 ήταν 62.
Την ίδια ώρα οι διαγραφές παραμένουν σε
υψηλά επίπεδα δείχνοντας πως τα δύσκολα για το επιχειρείν στη Θεσσαλονίκη, δεν
πέρασαν ακόμα. Φέτος έφτασαν τις 494 και
ο αριθμός τους ήταν αυξημένος κατά 2,4%
έναντι του 2018, όταν κατέβασαν ρολά 482
επιχειρήσεις.
«Αναμφίβολα τα στοιχεία του μητρώου του
ΒΕΘ δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού
καθώς η ιδιωτική πρωτοβουλία συνεχίζει να
κλυδωνίζεται και οι επιχειρήσεις να φυλλορροούν. Θα πρέπει να στηριχτεί η ιδιωτική
πρωτοβουλία καθώς αυτή προσφέρει θέσεις
εργασίας, ενισχύει την παραγωγική διαδικασία και, αναμφίβολα, τα δημόσια έσοδα»
ανέφερε σε μήνυμά του ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Αναστάσιος Καπνοπώλης.

Ο πληθυσμός της Γης θα φθάσει τα 7,75
δισεκατομμύρια στο τέλος του έτους

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει κόμβος
μεταφοράς φυσικού αερίου

Μέχρι τα τέλη του 2019 θα ζουν στον πλανήτη μας 7,75 δισεκατομμύρια άνθρωποι,
καθώς στον πληθυσμό της Γης θα έχουν προστεθεί άλλα 83 εκατ. από τις αρχές
του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το German
Foundation for World Population (DSW).
Όπως εκτιμά το γερμανικό ινστιτούτο μέσα σε πέντε χρόνια ο πληθυσμός της Γης
θα έχει περάσει το όριο των οκτώ δισ. ανθρώπων καθώς κάθε λεπτό αυξάνεται κατά
156. Το DSW προβλέπει ακόμη ότι ο πληθυσμός της Αφρικής θα διπλασιαστεί την
επόμενη εικοσαετία, καθώς οι Αφρικανές φέρνουν κατά μέσον όρο στον κόσμο
4,4 παιδιά έναντι 2,4 που είναι ο παγκόσμιος μέσος όρος.
Η έκθεση “World Population Prospects” του ΟΗΕ, που δόθηκε στη δημοσιότητα τον περασμένο Ιούνιο, προέβλεπε ότι ο πληθυσμός της Γης θα φθάσει τα 9,7
δισ. μέχρι το 2050. Η ίδια έκθεση προέβλεπε επίσης ότι στα μέσα του 21ου αιώνα
περισσότερος από τον μισό πληθυσμό της Γης θα ζει στην Ινδία, τη Νιγηρία, το
Πακιστάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, την Αιθιοπία, την Τανζανία, την
Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και την Ινδονησία, ενώ η Ινδία αναμένεται μέχρι το 2027 να
ξεπεράσει την Κίνα ως η πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη.

Την ανακοίνωση υπογραφής της Διακρατικής Συμφωνίας για τον ενεργειακό
αγωγό East Med στις αρχές του χρόνου στην Αθήνα μεταδίδει το πρακτορείο
Reuters, αναφέροντας ότι η χώρα μας φιλοδοξεί να καταστεί κόμβος μεταφοράς του φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη, την ίδια
στιγμή που η Ευρώπη επιθυμεί τη διαφοροποίηση του ανεφοδιασμού της.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και το Ισραήλ συμφώνησαν τον Απρίλιο να
προχωρήσουν στην κατασκευή ενός μεσογειακού αγωγού για τη μεταφορά
φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Ευρώπη, ορίζοντας ως ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου το 2025.
Όπως αναφέρει το Reuters, η Ευρώπη επιθυμεί να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της και η Ελλάδα θέλει να προωθήσει τον εαυτό της ως κόμβο
για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από την ανατολική Μεσόγειο προς την
ήπειρο. Η ανακοίνωση για τον αγωγό East Med έρχεται εβδομάδες μετά την
υπογραφή από την Τουρκία και τη Λιβύη μνημονίου συνεργασίας και για τα
όρια της θάλασσας στη Μεσόγειο, που περιπλέκει τις διαμάχες της Άγκυρας
με τις χώρες της περιοχής.
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Φοροδιαφυγή πολυτελείας
με… πινακίδες Βουλγαρίας
Τουλάχιστον 10.000 Ελληνες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δηλώνουν ότι έχουν επιχειρήσεις
στη Βουλγαρία για να μπορούν να κυκλοφορούν
πολυτελή οχήματα με ξένες πινακίδες και να
μην πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα έχει βάλει
στο στόχαστρο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Οι έλεγχοι πλέον βγάζουν λαβράκια και η
ΑΑΔΕ μοιράζει πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων
ευρώ, καθώς έχει αποκτήσει πρόσβαση στα μητρώα επιχειρήσεων της Βουλγαρίας, μέσω των
οποίων διαπιστώνει αν υποκρύπτεται προσπάθεια φοροδιαφυγής ή όχι. Η ΑΑΔΕ κάνει φύλλο
και φτερό τα μητρώα επιχειρήσεων που έχουν
μεταφέρει την έδρα τους στη Βουλγαρία. Κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου,
καταρτίστηκε λίστα για έλεγχο επιχειρήσεων
ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία και παρουσιάζουν «ασυνήθιστη» επιχειρηματική συμπεριφορά. Παράλληλα πήρε και επεξεργάστηκε στοιχεία σχετικά με
οχήματα που αποταξινομήθηκαν στην Ελλάδα
και επαναταξινομήθηκαν στη Βουλγαρία από το
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Ολα ξεκίνησαν πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν η ΔΟΥ Καβάλας επέβαλε πρόσθετο
φόρο 20.370,56 ευρώ σε Καβαλιώτη επιχειρηματία, όταν διαπίστωσε ότι δεν είχε δηλώσει
στον Πίνακα 5 της φορολογικής του δήλωσης
(πίνακας τεκμηρίων) δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα και την
κύρια κατοικία του, που ανέβαζαν τα τεκμαρτά
εισοδήματά του κατά 22.541,93 ευρώ. Ο ελεγχόμενος προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών Θεσσαλονίκης,
ισχυριζόμενος ότι έχει επιχείρηση με έδρα στη
Βουλγαρία και ότι το Ι.Χ. αυτοκίνητό του έχει
πινακίδες κυκλοφορίας Βουλγαρίας.
Πράγματι διαπιστώθηκε ότι ο επιχειρηματίας είχε ενημερώσει από το 2013 την Εφορία
ότι είναι διαχειριστής και μοναδικός εταίρος
μονοπρόσωπης ΕΠΕ στη Βουλγαρία. Στην
ιδιοκτησία της εταιρείας ανήκει και το θηριώδες 7θέσιο τζιπ 4Χ4 Mercedes ML 400 CDI
με τον κινητήρα των 4.000 κυβικών εκατοστών
που οδηγούσε ο επιχειρηματίας. Μόνο για τέλη
κυκλοφορίας στην Ελλάδα ένα τέτοιο όχημα
πληρώνει 1.150 ευρώ τον χρόνο.
Απαλλάσσεται όμως και από εισφορά αλληλεγγύης, φόρους τεκμηρίου πολυτελούς διαβίωσης,
προστιθέμενη διαφορά ετήσιας τεκμαρτής
δαπάνης κ.λπ. Ωστόσο η ΑΑΔΕ δεν αρκέστηκε
στη δήλωση. Προχώρησε σε έρευνα και ζήτησε
πληροφορίες από τις φορολογικές αρχές της
Βουλγαρίας. Διαπίστωσε ότι η βουλγάρικη
επιχείρηση δεν είχε καμία οικονομική δραστηριότητα. Και έκρινε ότι ο ελεγχόμενος παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και δεν
δικαιούται να κυκλοφορεί με ξένες πινακίδες.
Από τη στιγμή εκείνη μπήκαν στο στόχαστρο
και όλα τα οχήματα που αποταξινομήθηκαν
στην Ελλάδα και επαναταξινομήθηκαν στη
Βουλγαρία τα τελευταία 5-6 χρόνια. Από την
πρώτη κιόλας επεξεργασία προέκυψαν περίπου
9.500 υποθέσεις οχημάτων, αλλά ακολούθησαν
και άλλες οι οποίες προωθήθηκαν αρμοδίως
προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι κάτοχοί τους.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα και άλλοι ιδιοκτήτες.
Οι έλεγχοι αυτοί ξεκινούν από το 2013 ή 2014
και μετά, επεκτείνονται όμως και σε λειτουργούσες νόμιμα επιχειρήσεις. Για παράδειγμα,
30.775,32 ευρώ πλήρωσε ο ιδιοκτήτης ενός VW
Touareg 2.461 κυβικών και μιας Porche Carrera
911 με 3.824 κ.ε. με βουλγαρικές πινακίδες
κυκλοφορίας.

Eρευνα:

1 στους 4 Ελληνες
δεν θυμάται ούτε έναν
αριθμό έκτακτης ανάγκης
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ο ιός που απειλεί το
95% των 50αρηδων

Ο

ι Ελληνες ανησυχούν μεν για τις φυσικές καταστροφές- θεωρώντας τους σεισμούς τον Νο1 κίνδυνο και με διαφορά- αλλά πολλοί δεν έχουν προετοιμαστεί
σωστά για μια τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με έρευνα.

Περισσότεροι από 1 στους 4 Ελληνες- το 26%- δεν μπορούν να σκεφτούν σωστά ούτε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης, όπως το 199 της Πυροσβεστικής, ή τον ευρωπαϊκό
αριθμό 112. Παράλληλα, πάνω από 3 στους 4 (το 77%)
δεν έχουν πάρει ποτέ μέρος σε κάποια σχετική άσκηση
προετοιμασίας, με εξαίρεση αυτές για τους σεισμούς που
γίνονται στα σχολεία εδώ και χρόνια, σύμφωνα με έρευνα
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με επικεφαλής
την δρα Κατερίνα Παπαγιαννάκη του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα
2.330 ατόμων, μέσω της ιστοσελίδα του meteo, της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου.
Στο επίκεντρο ήταν το πώς αντιλαμβάνονται οι Ελληνες
τους φυσικούς κινδύνους και κατά πόσο είναι προετοιμασμένοι για αυτούς.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι Ελληνες φοβούνται
περισσότερο τους σεισμούς και ακολουθούν οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες. Ακόμη, οι ερωτηθέντες θεωρούν
πιο πιθανές τις καταιγίδες και έπονται οι καύσωνες, οι
σεισμοί, οι παγετοί, οι πυρκαγιές, οι ξηρασίες και οι
πλημμύρες. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις θεωρούνται ο
λιγότερο πιθανός κίνδυνος από τους Έλληνες, όπως
προέκυψε από την έρευνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Οι άνδρες εμφανίζονται να ανησυχούν λιγότερο για τις
φυσικές καταστροφές σε σύγκριση με τις γυναίκες,
ενώ οι ηλικιωμένοι ανησυχούν περισσότερο από τους
νεότερους, σύμφωνα με την έρευνα. Επιπλέον, λιγότερο

ανήσυχοι είναι όσοι έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, αλλά- όπως είναι αναμενόμενο- όσοι έχουν βιώσει
κάποια φυσική καταστροφή ανησυχούν περισσότερο και
προετοιμάζονται καλύτερα για ένα μελλοντικό τέτοιο
ενδεχόμενο.
Παρά τους φόβους, το 64% δεν έχει κάνει καμία ασφάλιση
της περιουσίας του για φυσική καταστροφή, σύμφωνα με την έρευνα, ενώ το 28% που έχουν προχωρήσει
σε τέτοια κίνηση, το έκανε λόγω της υποχρέωσης στο
πλαίσιο λήψης δανείου.
Από την άλλη, σύμφωνα με την έρευνα, μέτριος είναι
ο βαθμός εμπιστοσύνης στις αρχές για την ικανότητα
να προστατεύσουν τους πολίτες από μια φυσική καταστροφή. Όσον αφορά την εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει
έγκαιρη προειδοποίηση για ένα επερχόμενο ακραίο
συμβάν, αυτή αφορά πρωτίστως τους καύσωνες και
δευτερευόντως τις καταιγίδες και σε πολύ μικρότερο
βαθμό άλλους κινδύνους.
Όσον αφορά στους μετεωρολογικούς κινδύνους, οι Έλληνες φαίνεται πως είναι ελλιπώς προετοιμασμένοι. «Οι
φυσικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα πρέπει να
αναδειχθούν ως σημαντικές απειλές, ιδίως με δεδομένες
τις δυσοίωνες προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή
για την περιοχή μας, αναφορικά με τις πλημμύρες, τα
φαινόμενα κατολισθήσεων και τις δασικές πυρκαγιές.
Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να επηρεάσει θετικά τη
δημόσια ατζέντα, όσον αφορά την πρόληψη και προστασία από τέτοιους κινδύνους», τονίζουν οι ερευνητές.

Να εκδηλώσει έρπητα ζωστήρα
κινδυνεύει το 95% των ενηλίκων άνω των 50 ετών, αν στο
παρελθόν έχουν νοσήσει από
ανεμευλογιά, με τον κίνδυνο να
αυξάνεται με την πάροδο της
ηλικίας.
Ωστόσο, η εκδήλωση του έρπητα ζωστήρα μπορεί να προληφθεί με τον εμβολιασμό, ο οποίος συστήνεται από το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών για
όλα τα άτομα άνω των 60 ετών
και χορηγείται δωρεάν από τους
ασφαλιστικούς φορείς.
Δυστυχώς, όμως, τα ποσοστά
εμβολιασμού κατά του έρπητα
ζωστήρα στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλά, μόλις 5% το
2018, αν αναλογιστεί κανείς
ότι περίπου δύο εκατομμύρια
άτομα είναι άνω των 60 ετών στη
χώρα μας. Επιχειρώντας να αιτιολογήσουν τα χαμηλά ποσοστά
εμβολιασμού, οι ειδικοί εκτιμούν
ότι τόσο η άγνοια των πολιτών
για την ύπαρξη του εμβολίου
για τον έρπητα ζωστήρα, όσο
και ο δισταγμός των γιατρών να
ενημερώσουν το κοινό για την
ύπαρξη του, εκθέτει τελικά σε
κίνδυνο μια σημαντική αναλογία
του πληθυσμού.
Ο έρπητας ζωστήρας είναι μια
επώδυνη νόσος, που επηρεάζει
τα νεύρα και την περιοχή του
δέρματος που καταλήγουν και
μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες και σοβαρές επιπλοκές.
Προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ίδιου ιού που
προκαλεί την ανεμοβλογιά, γι’
αυτό συνιστάται ο προληπτικός
εμβολιασμός έναντι του ιού της
ανεμευλογιάς-έρπητα ζωστήρα,
που γίνεται σε μία δόση σε όλα
τα άτομα άνω των 60 ετών.
Τα συµπτώματα του έρπητα ζωστήρα μπορούν να κυμανθούν
από ήπια έως πολύ σοβαρά.
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Πολιτική σύγκρουση
για ανομία
και αστυνομική βία
Η ασφάλεια των πολιτών, η αστυνομία
και τα όρια της δράσης της ήταν το
ζήτημα που απασχόλησε τη δημόσια σφαίρα την εβδομάδα που μας
πέρασε. Η αστυνομική επιχείρηση
εκκένωσης κατειλημμένου κτιρίου στο
Κουκάκι προκάλεσε εντάσεις μεταξύ
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο
ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει «αστυνομική
βία», ενώ ο αρμόδιος τομεάρχης Γιάννης Ραγκούσης επανέρχεται διαρκώς
με καταγγελίες για χρήση πλαστικών
σφαιρών.
Ο πρωταγωνιστής των ημερών, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του
στο «Πρώτο Θέμα», προανήγγειλε την
εντονότερη παρουσία αστυνομικών
της ομάδας ΔΙΑΣ σε κάθε γειτονιά.
Αποκάλυψε πως «από τα μέσα του
Ιανουαρίου επί 24ωρου βάσεως οι
πολίτες θα βλέπουν στις γειτονιές
τους αστυνομικούς… Κάθε δέκα λεπτά
οι πολίτες θα βλέπουν αστυνομικούς.
Πάει τελείωσε».
Αναφερόμενος στα περιστατικά
αστυνομικής βίας υποστήριξε ότι «επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ καταγράφηκαν
καταγγελίες για 321 περιστατικά
αστυνομικής βίας και κατάχρησης
εξουσίας».
Σχετικά με τη συγκρότηση της επιτροπής Αλιβιζάτου, ο Χρυσοχοΐδης
σημείωσε ότι η εν λόγω Επιτροπή θα
ελέγχει κάθε ΕΔΕ ( Ένορκη Διοικητική
Εξέταση) για καταγγελίες άσκησης
βίας. Μάλιστα προανήγγειλε ότι
στις αρχές του 2020 θα κατατεθεί
νομοσχέδιο, μέσω του οποίου θα
κατοχυρωθεί η λειτουργία μηχανισμού περιστατικών αστυνομικής βίας
από τον Συνήγορο του Πολίτη. Όπως
υποστήριξε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα αφορά τη ρύθμιση πορειών,
διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων.
Αναφερόμενος στο περιστατικό με
την καταγγελία που έκανε μία φοιτήτρια, με βάση την οποία αστυνομικοί
την υποχρέωσαν να κατεβάσει το
παντελόνι της, απάντησε: «νόμιζα
ότι μιλάμε σοβαρά». Απαντώντας σε
ερωτήσεις για άλλα περιστατικά αστυνομικής βίας σημείωσε πως «έχουν
δοθεί οι απαντήσεις», προσθέτοντας
ότι «κάποια από αυτά είναι εντελώς
ψέματα και κάποια άλλα δεν είναι
όπως ακριβώς τα περιγράφετε. Παρά
ταύτα όλα διερευνώνται».
Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Ο τομεάρχης
Γιάννης Ραγκούσης, μετά τις καταγγελίες για χρήση πλαστικών σφαιρών,
επανήλθε, ζητώντας την παρέμβαση
του Προέδρου της Βουλής για να
υπάρξει δημόσια συγγνώμη από τους
βουλευτές της ΝΔ Μπάμπη Παπαδημητρίου και Γιάννη Λοβέρδο, «για
τις αποτρόπαιες δηλώσεις τους με
τις οποίες συκοφαντούνται πολίτες
και δικαιολογείται η αστυνομία να
“ξεβρακώνει”».

Ο Ερντογάν θέτει θέμα
«γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο
Τ

ην χάραξη γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο επιδιώκει ξανά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, ο οποίος έκανε λόγο για αμφισβητούμενα νησιά στο Αιγαιο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σε
ομιλία του την Κυριακή στα ναυπηγεία του
Γκολτσούκ, για την τελετή αποκάλυψης του
πρώτου υποβρυχίου
Piri Reis (πανομοιότυπα με τα ελληνικά
γερμανικού σχεδιασμού τύπου 214) δήλωσε μεταξύ άλλων: Η
Ελλάδα και οι σύμμαχοί της προσπαθούν να
μπλοκάρουν την πρόσβαση της Τουρκίας
σε όλες τις θάλασσες,
αλλά η Τουρκία θα
συνεχίσει να έχει πρόσβαση στον EastMed
μέσω πρωτοβουλιών
όπως η Συμφωνία για
τις θαλάσσιες ζώνες με Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
τη Λιβύη και την τδβκ
(όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος)».
Και συνέχισε: « Όσοι εποφθαλμιούν τα δικαιώματα της
Τουρκίας με τα σχέδια που ετοιμάζουν πάνω σε νησιά και
βραχονησίδες στο Αιγαίο, στα οποία δεν έχουν κυριαρχία,
πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν βρουν το δρόμο ανοιχτό.
Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα κατά της χώρας μας με
χάρτες που φτιάχνουν στα τραπέζια. Αν παραιτηθούμε
από τη διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει με την ΤΔΒΚ και
τη Λιβύη, αφήστε τις οικονομικές δραστηριότητες, δεν
θα μας αφήσουν ούτε ακτή, ούτε και παραλία να ρίξουμε

παραγάδι».
«Οι απέναντί μας δεν
νοιάζονται ούτε συνειδητοποιούν τί εστί
δικαίωμα, δίκαιο, δικαιοσύνη και ηθική. Η
Τουρκία δεν πρόκειται επ’ ουδενί να κάνει
πίσω από τη συμφωνία με τη Λιβύη, όπως
δεν έκανε πίσω ούτε
στη Συρία. Γνωρίζουμε καλά το λόγο της
εντατικοποίησης των
προσπαθειών για την
ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης της
Λιβύης», κατέληξε ο
Ερντογάν.
Ο Τούρκος πρόεδρος
παράλληλα, είπε πως
η αύξηση στη στρατιωτική βοήθεια στην
«αναγνωρισμένη από
τον ΟΗΕ» κυβέρνηση της Λιβύης, θα πραγματοποιηθεί
αν αυτό χρειαστεί και θα αξιολογήσει τις επιλογές που έχει
σε αεροπορικό, χερσαίο και ναυτικό επίπεδο.
Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία «αποκλείεται» να οπισθοχωρήσει από τις δύο συμφωνίες που έχει υπογράψει
με την Λιβύη.
Οι δηλώσεις Ερντογάν έρχονται μετά τις απειλές του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA) υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ ότι
θα χτυπήσει δυνάμεις της Τουρκίας που θα επιχειρήσουν
να εισέλθουν στη χώρα.

Φερνάντες: «Η Αργεντινή βρίσκεται σε στάση πληρωμών»
Η Αργεντινή βρίσκεται «ουσιαστικά σε στάση πληρωμών», επιβεβαίωσε χθες Κυριακή ο πρόεδρος της Αλμπέρτο
Φερνάντες, δύο ημέρες μετά την υποβάθμιση του αξιόχρεου του δημοσίου της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης
Fitch και Standard and Poor’s στην κατηγορία της «επιλεκτικής χρεοκοπίας».
«Τα πράγματα δεν είναι ίδια με το 2001, αλλά ναι, έτσι μοιάζει», είπε ο κεντροαριστερός περονιστής πρόεδρος κατά
τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο América TV.
Εκείνη τη χρονιά, η χώρα της Λατινικής Αμερικής είχε βυθιστεί στη σοβαρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας
της: κήρυξε πτώχευση.
«Τότε είχαμε ποσοστό φτώχειας 57%, σήμερα 41%. Είχαμε ένα χρέος και κηρύξαμε πτώχευση, σήμερα είναι ουσιαστικά στάση πληρωμών».
Την Παρασκευή, το Μπουένος Άιρες ανέβαλε για τον Αύγουστο την εξόφληση εντόκων γραμματίων του δημοσίου
εκπεφρασμένων σε δολάρια, αξιογράφων γνωστών με την ονομασία «Letes» στη χώρα, αξίας 9 δισεκατομμυρίων
δολαρίων. Οι οίκοι αξιολόγησης Fitch και Standard and Poor’s (S&P) αντέδρασαν υποβαθμίζοντας τη χώρα στη
βαθμίδα της «επιλεκτικής χρεοκοπίας» (RD και SD, αντίστοιχα).
Στη φρασεολογία των οίκων αξιολόγησης, «επιλεκτική χρεοκοπία» είναι η κατάσταση στην οποία ένα κράτος-οφειλέτης δεν τιμά τις υποχρεώσεις του ως προς μέρος του δανεισμού του, αλλά συνεχίζει να καλύπτει τις υποχρεώσεις
του για άλλα είδη χορηγήσεων. Πρόκειται για το προτελευταίο στάδιο στην κλίμακα πριν από τη χρεοκοπία («D»).
«Αυτή την κατάσταση παραλάβαμε. Δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και ταυτόχρονα να πληρώνουμε τις
δανειακές μας υποχρεώσεις», στηλίτευσε ο Φερνάντες, που ανέλαβε τα καθήκοντά του τη 10η Δεκεμβρίου.
Ο Φερνάντες διαδέχθηκε τον κεντροδεξιό Μαουρίσιο Μάκρι, η θητεία του οποίου σημαδεύτηκε από πλήρη αποτυχία
στο πεδίο της οικονομίας: άφησε τη χώρα σε ύφεση, με υψηλό πληθωρισμό, με το ποσοστό της φτώχειας σε άνοδο.
Το 2019, το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 3,1% και ο δείκτης τιμών καταναλωτή να καταγράψει αύξηση 55%.
Το Σάββατο το Κογκρέσο ψήφισε νόμο με τον οποίο κηρύσσεται οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης· προβλέπει μεταξύ άλλων αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τη μεσαία και την ανώτερη τάξη, των επιδομάτων
για τους μη προνομιούχους, καθώς και φόρο 30% στις αγορές συναλλάγματος και στις δαπάνες με συνάλλαγμα.
«Η Αργεντινή έχει βρεθεί χωρίς δολάρια, αυτό έχει συμβεί ήδη», εξήγησε ο Φερνάντες, που θέλει να μειωθεί η
δολαριοποίηση της οικονομίας της χώρας του. «Πρέπει να τερματίσουμε την πρακτική της αποταμίευσης σε δολάρια», πρόσθεσε.
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Δένδιας σε Χάφταρ:
Αντίθετη στο διεθνές
δίκαιο η συμφωνία
με Αγκυρα

Την ικανοποίησή του ότι οι θέσεις του αρχηγού του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA),
στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ για τα δύο
memoranda Τουρκίας-κυβέρνησης Τρίπολης, συμπίπτουν με τις ελληνικές, «δηλαδή
την απόλυτη ακυρότητα των συγκεκριμένων
μνημονίων και το πόσο επιβλαβή είναι και
για τον λαό και την κοινωνία της Λιβύης, και
βεβαίως, για τη σταθερότητα στην περιοχή»,
εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας, σε δήλωσή του από το Κάιρο, όπου
μετέβη αμέσως μετά τη Βεγγάζη.
Συγκέκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε:
«Είχα σήμερα τη χαρά να επισκεφθώ τη Βεγγάζη και να συναντηθώ με τον Στρατάρχη
Khalifa Haftar, τον αρχηγό του Λιβυκού
Εθνικού Στρατού (LNA), με τον οποίο είχαμε
μια συζήτηση για τα ευρύτερα θέματα, αλλά
και για τα θέματα των δύο memoranda που
υπέγραψε η κυβέρνηση της Τρίπολης με
την Τουρκία.
Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα τις θέσεις του,
οι οποίες συμπίπτουν στο ζήτημα αυτό με
τις δικές μας, δηλαδή την απόλυτη ακυρότητα των συγκεκριμένων μνημονίων και το
πόσο επιβλαβή είναι και για τον λαό και την
κοινωνία της Λιβύης, και βεβαίως, για τη
σταθερότητα στην περιοχή.
Αμέσως μετά, ήρθα εδώ, στο Κάιρο, όπου
είδα τον φίλο μου, τον Υπουργό Εξωτερικών
της Αιγύπτου, τον κ. Sameh Shoukry, με
τον οποίο συζητήσαμε αφενός μεν τα αποτελέσματα της πρωινής μου επίσκεψης στη
Λιβύη, αλλά και γενικά τον ενημέρωσα και
για τις επαφές μου στον Κόλπο την προηγούμενη εβδομάδα, με τη Σαουδική Αραβία, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μετά, με την
Ιορδανία. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι
κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη
Λιβύη, υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο
του λιβυκού Κοινοβουλίου, τον κ. Aguilah
Saleh Eissa, ο οποίος μας είχε επισκεφθεί
πρόσφατα στην Αθήνα.».
Η συνάντηση με τον Χαφτάρ
Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας,
μετέβη σήμερα το πρωί στη Βεγγάζη της Λιβύης, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής
του Λιβυκού εθνικού στρατού, στρατάρχη
Χαλίφα Χάφταρ, σύμφωνα με ανακοίνωση
του υπουργείου.
Στη συνάντηση μετέσχε και ο ειδικός απεσταλμένος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για τη Λιβύη, πρέσβυς Χριστόδουλος
Λάζαρης. Πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια
της επίσκεψης του Προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων της Λιβύης, Aguilah Saleh
Eissa, στην Αθήνα στις 12 Δεκεμβρίου, καθώς και επακόλουθης σχετικής επικοινωνίας
του Υπουργού Εξωτερικών με τον τελευταίο.
Η συζήτηση εστιάσθηκε στην κατάσταση
στη Λιβύη και στις προοπτικές επίλυσης
της κρίσης, σημειώνει η ανακοίνωση του
υπουργείου.
Ο Ν. Δένδιας εξέθεσε το θέμα των δύο ανυπόστατων συμφωνιών που υπεγράφησαν
μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης
της Τρίπολης, αναλύοντας τις ελληνικές
θέσεις και αναδεικνύοντας το γεγονός ότι
το περιεχόμενο των εν λόγω κειμένων είναι
απολύτως αντίθετο στο διεθνές δίκαιο και το
διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΑΣΕΠ:

Άμεσα 2.858 μόνιμες προσλήψεις
στο «Βοήθεια στο Σπίτι
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ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
& ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2019 -2021»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2019 -2021» με
ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την διακήρυξη
του διαγωνισμού και της με α/α 109/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 550.981,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
Περιγραφή Είδους

Ποσότητα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗ- 9 άρθρα
ΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2019
-2021

Τ

ην απόλυτη στήριξη της κυβέρνησης στο θεσμό «Βοήθεια στο Σπίτι» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση που είχε το Σάββατο με εργαζόμενους
του Προγράμματος στην Καλαμπάκα, προαναγγέλλοντας νέες προσλήψεις στους δήμους μέσω
ΑΣΕΠ.
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στους εργαζομένους του προγράμματος
ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει επεξεργαστεί όλα τα αιτήματα
που κατέθεσαν οι δήμοι και πλέον οι προτάσεις τους βρίσκονται
στο ΑΣΕΠ.
Αυτό σημαίνει ότι, με δεδομένη την πρόθεση της κυβέρνησης
να στηρίξει τον θεσμό, κατά τους πρώτους μήνες του 2020 θα
προσληφθούν 2.858 μόνιμοι υπάλληλοι. Παράλληλα, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ανέφερε ότι εξασφαλίζονται και όσοι απασχολούνται
ήδη στο πρόγραμμα καθώς οι υπάρχουσες συμβάσεις παρατάθηκαν
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Για την περίπτωση του Δήμου Μετεώρων, ο πρωθυπουργός
τόνισε πως αυτή αποτυπώνει ανάγλυφα τη σημασία και το έργο
που επιτελεί ο θεσμός.
«Οι 20 εργαζόμενοι στον Δήμο Μετεώρων παρέχουν βοήθεια σε
500 ηλικιωμένους δημότες και άτομα με ειδικές ανάγκες. Φροντίζουν τους ίδιους, ανακουφίζουν και τις οικογένειές τους. Και
κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα συνανθρώπων μας. Όχι μόνο
βελτιώνοντας την υγεία τους. Αλλά και αποτρέποντας την απομόνωση ή την ιδρυματοποίησή τους», σημείωσε ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ο κ. Μη-

τσοτάκης το χαρακτήρισε «αποτελεσματικό και ευέλικτο πυλώνα
του κοινωνικού κράτους».
Αμέσως μετά την επίσκεψή του στα Μετέωρα, ο Πρωθυπουργός
είχε την ευκαιρία να ακούσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι εργαζόμενοι, τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους, και
υπογράμμισε ότι «το πρόγραμμα αποτελεί αποδεδειγμένα έναν
πολύτιμο θεσμό».
«Με την καλή συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της
κεντρικής εξουσίας, μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των πολιτών
καλύτερες» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του
στους εργαζόμενους στο Δήμο Καλαμπάκας. «Θέλω να ξέρετε
πόσο σημαντικό θεωρώ το έργο το οποίο επιτελείτε, πόσο πιστεύω
στο πρόγραμμα αυτό και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε προχωρήσει και έχουμε δρομολογήσει διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει
εδώ και κάποιο διάστημα για τη μονιμοποίηση ενός σημαντικού
αριθμού των εργαζομένων στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
και βέβαια την παράταση των συμβάσεων, σε πρώτη φάση όλων
των υπολοίπων έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020», πρόσθεσε
ο πρωθυπουργός.

Πρόσληψη ΥΕ εξειδικευμένου εργάτη
από το υπουργείο πολιτισμού για Θεσσαλονίκη
Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 11-2-2020: ΥΕ
Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα (αναστηλωτικές εργασίες) μία (1) θέση Άγιος Ανδρέας Περιστερά Θεσσαλονίκης
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 11-2-2020 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, 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: Μαρίας Κάλλας 21Α , απευθύνοντάς την στο τμήμα της γραμματείας της
Εφορείας υπόψιν κας Μαϊκούση Τριάνθης (τηλ. επικοινωνίας: 2310801402), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που
αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.
gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας
από 20-12-2019 έως 31-12-2019. 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.

ΔΑΠΑΝΗ
(σε ευρώ)

444.340,00€

ΦΠΑ 24%
106.641,60€
Γενικό Σύνολο 550.981,60
€

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-82016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
109/2019 , την σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 3-2-2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από
τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Παρασκευή 7-2-2020
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα
πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης τον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην
πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.
gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Παρασκευή
Δευτέρα 30-12-2019 Δευτέρα 3-2-2020
27-12-2019
και ώρα 10:30 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 82697
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων :
Κ.Α
35-6233.001

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ
444.340,00€
550.981,60€

CPV
77341000-2
77211400-6
77211500-7

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6
της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της
δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 8.886,80€
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον
ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
την Τετάρτη 18-12-2019.
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά
τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
& ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

6
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1363ΣΤ/23-12-2019
έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην
Αντεισαγγελέα Ξάνθης, κα. Χατζάκη
Δήμητρα, για λογαριασμό του Ρολάντ
Τζελίτζε του Νουγκζάρ και της Ζιζιλό,
πρώην κατοίκου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της
από 20-12-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΗΣ
Άννας Τζελίτζε του Ρολάντ Τζελίτζε και
της Αξάνας Γκρηγκοριάν (διαδικασία
εκουσίας δικαιοδοσίας), κοιν. στον κο.
Εισαγγελέα Ξάνθης, της Αξάνα Γκρηγκοριάν του Άλμπερτ και της Ταμάρα,
κατοίκου Ξάνθης (Θυατείρων 7) ΑΦΜ
142532199 που απευθύνεται ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης,
με αριθ. Μ.Ε. 233/19 έκθεση κατάθεσης
δικογράφου, ενώπιον της Γραμματέως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης,
και ημέρα συζήτησης αυτής (τμήμα εκούσιας μονομελούς), η 5-2-2020, ημέρα
Τετάρτη, ώρα 9.00, με αριθμ. πιν. 13,
με την οποία ζητά να διοριστεί ειδική
επίτροπος της Άννας Τζελίτζε που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 9.11.2007 η
Έλενα Γκρηγκοριάν του Άλμπερτ και
της Ταμάρα, κάτοικος Ξάνθης, προκειμένου να την εκπροσωπήσει στη δίκη
που θα διεξαχθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης για προσβολή πατρότητας, προς γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Ξάνθη 23-12-2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Βασίλειος Βερβερίδης
Κ. Μπένη 49 - Ξάνθη
τηλ. 2541070387
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)
Στις 20-1-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00 θα εκποιηθούν με δημόσιο πλειστηριασμό στο Πρωτοδικείο Αθηνών
εργαλεία της «ΜΕΧΙΜ Μ.Ε.Π.Ε.» (μαγνήτες, αλυσσοπάλαγκα, απλά φορεία
τραβηχτά, σκύλες ανύψωσης, κρικοπάλαγκα, μαχαίρια σπειρονόμου κ.λπ.) με
τιμή πρώτης προσφοράς 4.754,00 €.
Τηλ. 6977380947.
Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Νικηφορίδη 21-23 Βύρωνας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του
Δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Οικονόμου, πληρεξουσίου του Συνεταιρισμού
με την επωνυμία «Προμηθευτικός &
Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Εργολάβων – Υδραυλικών Αθηνών - Πειραιώς» (Σ.Ε.Υ.Δ.Α.Π. Συν.Πε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κειριάδων αρ. 1,
επέδωσα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
934 Α’/20.12.2019 έκθεση επίδοσης
μου, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για τον καθ’ ου πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Σιβρισαρίου,
αρ. 39, και ήδη αγνώστου διαμονής,
Μενέλαο Χαμαλέλλη του Δημητρίου με
ΑΦΜ 133604177, ακριβές αντίγραφο της
από 13.12.2019 Κατάσχεσης χρηματικής
απαίτησης εις χείρας τρίτου απευθυνόμενη ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής του πρώτου προς
αυτόν με την οποία δυνάμει της υπ’ αρ.
2161/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου
Αθηνών με τη συνεχόμενη αυτής από
19.11.2019 επιταγής προς πληρωμή
κοινοποιηθείσα νομίμως σύμφωνα με
την 859Α’/23.11.2019 έκθεσης επίδοσης εμού του ιδίου και σύμφωνα με τα
άρθρα 982επ. ΚΠολδ ΚΑΤΑΣΧΕΙ εις χείρας των: 1) «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.», 2)
«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», 3) «Τράπεζα
Eurobank Ergasias Α.Ε.» και 4) Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» το ποσό
των 3.933,26€ πλέον των τόκων από
την επομένη της επίδοσης της ως άνω
επιταγής προς πληρωμή μέχρις εξοφλή-

σεως ολοσχερώς και τους επιτάσσει να
μην καταβάλουν στον καθ’ ου το εν λόγω
ποσό αλλά να το παρακρατήσουν και να
το καταβάλουν στον πρώτο και να προβούν στην κατά νόμο δήλωση ενώπιον
του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών. Πληρεξούσιος δικηγόρος, αντίκλητος και δεκτικός
καταβολής ορίζεται στην ως άνω κατάσχεση ο Δικηγόρος Αθηνών Χρήστος Ι.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Σταδίου 10, 210.3231850.
Αθήνα, 20.12.2019
Ο ενεργήσας την επίδοση
Δικαστικός Επιμελητής
του Εφετείου Αθηνών
Κωνσταντίνος Σπύρος
Φερρών, αρ. 20, Αθήνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 5815β/18-11-2019
έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον
κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδεσσας για
λογαριασμό της Μαργαρίτας συζύγου
Λάζαρου Ξανίδη, το γένος Δημητρίου
και Δέσποινας Ιορδανίδου, ,πρώην κατοίκου Σκύδρας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ.
310/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου
Σκύδρας -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας , του Τρύφωνα Μουτσιά του Γεωργίου και της Μελπομένης, κατοίκου
Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Κολοκοτρώνη 15 , με την οποία και για τους
λόγους που αναφέρονται σ' αυτή . Δικάζει
ερήμην της καθ'ης. Δέχεται την αίτηση.
Επικυρώνει από το χρόνο κατάρτισης
της τη δικαιοπραξία που καταρτίσθηκε
μεταξύ του αιτούντα και της καθ' ης , με
το οποίο η τελευταία μεταβίβασε λόγω
πώλησης και έναντι του τιμήματος των
80.000 δραχμών κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ποσοστό εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχεί σε έκταση 8.094
τ.μ. από το με αρ. 144 κληροτεμάχιο,
έκτασης ολικής 16.188 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κανάλι» της κτηματικής
περιοχής Σκύδρας Πέλλας και συνορεύει
ολόγυρα ανατολικά με αγρό Βαρβάρας
Παπαδοπούλου, δυτικά και βόρεια με
δρόμο και νότια με βοσκή, με τον όρο
να χρησιμοποιεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στην ανατολική πλευρά του
όλου αγρού που συνορεύει με τον αγρό
ιδιοκτησίας Βαρβάρας Παπαδοπούλου.
Αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση
της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου
στον αιτούντα. Προς γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες .
Εδεσσα 18-11-2019
Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια
Μαρία Μίλτση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 5816β/18-11-2019
έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον
κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδεσσας για
λογαριασμό της Μερόπης χήρας Συμεών Πεχλιβανίδου, το γένος Συμεών και
Βηθλεέμ Κυβερτζόγλου, πρώην κάτοικο Εδεσσας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ.
84/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου
Σκύδρας -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας , του Τρύφωνα Μουτσιά του
Γεωργίου και της Μελπομένης, κατοίκου
Ευόσμου Θεσσαλονίκης , οδός Κολοκοτρώνη 15 , με την οποία και για τους
λόγους που αναφέρονται σ' αυτή Δικάζει
ερήμην της καθ' ης. Δέχεται την αίτηση.
Επικυρώνει από το χρόνο κατάρτισης
της τη δικαιοπραξία που καταρτίσθηκε μεταξύ του αιτούντα και της καθ' ης
η παραπάνω, με το από 01-12-1975
ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, με το
οποίο η τελευταία που μεταβίβασε λόγω
πώλησης και έναντι του τιμήματος των
30.000 δραχμών το οποίο καταβλήθηκε
κατά την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και
κατοχή έκταση 1.500 τ.μ. εξ αδιαιρέτου,
ή ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου από το με
αρ. 127 κληροτεμάχιο, έκτασης 6.000
τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Καραγάτς»
της κτηματικής περιοχής Μαυροβουνίου
Πέλλας και συνορεύει ολόγυρα ανατολικά

με αγροτικό δρόμο, δυτικά με αγρό Νικολάου Ιβριώτη, βόρεια με αγροτικό δρόμο
και νότια με αγρό Σωκράτη Δανιηλίδη, ετο
τον όρο να χρησημοποιεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στην ανατολική πλευρά
του όλου αγρού. Αποφαίνεται σχετικά με
τη μεταβίβαση της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα. Προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες .
Εδεσσα 18-11-2019
Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια
Μαρία Μίλτση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ
Με επιμέλεια των: 1) Αλέξιου Μασούλα, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής (Ηρακλέους 11) με ΑΦΜ. 006355111 και 2)
Ελένης συζ. Αλέξιου Μασούλα, το γένος
Γεωργίου Λουλούμαρη, κατοίκου ως άνω
ομοίως, με ΑΦΜ. 046036390 και δυνάμει
της υπ' αριθμ. 5825Γ'/23-12-2019 σχετικής έκθεσης μου επίδοσης, επιδόθηκε
νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Βασιλείου ΜΑΣΟΥΛΑ του Αλεξίου και της
Ελένης, πρώην κατοίκου Αθηνών (Φιλελλήνων αρ. 7 και Ξενοφώντος) και ήδη
αγνώστου διαμονής, η από 18-12-2019
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ των πρώτων
προς τον δεύτερο, αποτελούμενη από
τρείς (3) σελίδες, σύμφωνα με την οποία:
οι πρώτοι ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ για την
παράνομη συμπεριφορά του δεύτερου
απέναντί τους όπως: 1) η αδιαφορία του
δεύτερου προς τις αστυνομικές αρχές,
στις οποίες έχουν απευθυνθεί οι πρώτοι
με αίτημά τους για υποβολή συστάσεων
προς αυτόν για την προστασία τους, 2)
απειλές, εξυβρίσεις, εκβιασμοί, ψυχολογική και σωματική βία, συνεχείς παρενοχλήσεις από τα τηλέφωνα και διά ζώσης,
απόπειρες εισβολής του δεύτερου στην
οικία των πρώτων, τον διασυρμό τους
στην πολυκατοικία, σε όλη την γειτονιά
και όλο το κοινωνικό περιβάλλον τους,
την δημόσια συκοφαντική δυσφήμιση
τους και πολλά άλλα) και του ζητούν
για τελευταία φορά: α) να σταματήσει
αμέσως την παραπάνω παραβατική
συμπεριφορά εις βάρος τους και β) να
μείνει μακριά τους και να σταματήσει
να τους ενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα αναγκαστούν οι
πρώτοι να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο
για την δικαστική απομάκρυνση του δεύτερου από αυτούς και την τιμωρία του
για τις εξακολουθητικές παραβάσεις του
ν. 3500/2006. Προς γνώση του και για
τις νόμιμες συνέπειες.
ΑΘΗΝΑ 23-12-2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΜΑΛΛΙΔΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13 - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 10437
ΑΦΜ: 040056782 - ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 2105247300
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιώς Ελένη Μπασταλέ Κατραμάδου, με έδρα στον Πειραιά, οδός Ηρώων
Πολυτεχνείου αρ. 90, κατόπιν της από
20-12-2019 έγγραφης παραγγελίας του
Δικηγόρου Αθηνών Παντελεήμων Μιχ.
Καμά, πληρεξουσίου της Άννας Ζυμάρη
του Κυριάκου και της Θέκλης, κάτοικου
Μοσχάτου Αττικής, οδός Καποδιστρίου,
αρ. 168, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
6419/23-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα,
οδός Λουκάρεως αρ. 14 για λογαριασμό
του Χρήστου Κάραλη, πρώην κατοίκου
Πειραιώς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου,
αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της
από 15-07-2018 Έφεσης της πρώτης
κατά: 1) της Εμπορικής Εταιρείας με την
επωνυμία «ΝΙΟΥ ΦΟΡΜ ΣΛΙΜ ΕΠΕ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Πατησίων, αρ. 129 και εκπροσωπείται
νόμιμα, 2) της Εμπορικής Εταιρείας με
την επωνυμία «ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ ΠΑΤΗ-

ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Πατησίων, αρ. 129 και εκπροσωπείται νόμιμα, 3) της Αρετής Μπούση,
κατοίκου Αθήνας, οδός Φρύνης, αρ. 22,
4) του Χρήστου Κάραλη, κατοίκου Πειραιώς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ.
22, 5) του Θωμά Μπαρμπάνη του Κωνσταντίνου, οδός Ηρούς, αρ. 15, 6) του
Σταύρου Επισκόπου του Χρυσοστόμου,
κατοίκου Αθηνών, οδός Μαραθονομάχων, αρ. 9, με την οποία ζητείται: να γίνει
δεκτή η έφεση αυτή, να μεταρρυθμιστεί η
με αριθμό 484/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να γίνει
καθ' ολοκληρίαν δεκτή η από 29/07/2014
και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου
93015/13062/2014 ένδικος αγωγή της
πρώτης, όπως αυτή μετατράπηκε παραδεκτά με τις προτάσεις, να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική δαπάνη
και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου
της πρώτης αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας, απευθυνόμενη ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών Τακτική
Διαδικασία. Κάτω από αυτήν υπάρχουν:
1) το υπ' αριθμ. Π 1516813/18-07-2018
Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών &
Ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, 2) η με ΓΑΚ 72072/19-07-2018
και ΕΑΚ 4918/19-07-2018 Έκθεση Κατάθεσης Ενδίκου Μέσου Έφεσης, στην
Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 3) η με ΓΑΚ 4648/1405-2019, ΕΑΚ 3723/2019, έκθεση κατάθεσης Δικογράφου Έφεσης στην
Γραμματεία του Εφετείου Αθηνών, 4)η
από 14-5-2019 πράξη ορισμού συζήτησης της Γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται ως χρόνος
για τη συζήτηση της ανωτέρω Έφεσης,
στις 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:00, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: 16° ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, με Αριθμό Πινακίου: (34),
στο ακροατήριο του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Γ1 (-2 ΥΠΟΓΕΙΟ). Η επίδοση έγινε
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν
και όπου ανωτέρω ορίζεται.
ΑΘΗΝΑ 23-12-2019
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 448/2019 Διάταξη
του Ειρηνοδίκη Αθηνών ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «GREATER
CHATTOGRAM (CHITTAGONG)
COMMUNITY IN GREECE»- «Γκρέιτερ
Τσάτογκραμ (Τσίταγκονγκ) Κομιούνιτι ιν
Γκρις» και έδρα του στον Δήμο ΑΘηναίων, οδός Κορίνης αρ. 12, αφού επικυρώθηκε το από 21.1.2019 καταστατικό του
αποτελούμενο από 29 άρθρα με σκοπό
τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 του άνω
καταστατικού, δηλ. την πραγματοποίηση
των πολιτισμικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση των παραδόσεων του Μπαγκλαντές και ιδιαίτερα
των εθίμων της επαρχίας Τσάτογραμ, την
ηθική υποστήριξη για την ένταξη των
μελών τους στην ελληνική κοινωνία και
την παροχή βοήθειας αυτών σε σχέση
με τις ελληνικές αρχές, διατάχθηκαν δε
οι νόμιμες δημοσιεύσεις και η έγγραφή
του σωματείου αυτού στο δημόσιο βιβλίο
σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήνα, 20.12.2019
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. Πηγής 64-Αθήνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ο δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνων
με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Αντ. Κοπανιτσάνος ΑΦΜ: 133204968
Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών,
οδός Μαυροκορδάτου 6, ύστερα από
έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου
Αθηνών Αργυρίου Γεωργακόπουλου
ως πληρεξουσίου του Χρήστου Δημπέτρου του Θεοδώρου, ΑΦΜ 055319687,
κατοίκου Αχαρνών ήρθα και επέδωσα

ΤΡΙΤΗ
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προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών Ελλη - Θάλεια Συροπύλου συμφωνα με την υπ' αριθ. 11628/21.11.2019
έκθεση επιδόσεώς μου για την Σβετλάνα
Ανισίμοβα του Βιατσεσλαβ, πρώην κάτοικο Αχαρνών, οδός Ξάνθου 24 και ήδη
αγνώστου δι αμονής ακριβές αντίγραφο
της υπ' αριθ. 8893/2019 Απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η
οποία απαγγέλλει την λύση μεταξύ των
άνω διαδίκων πολιτικού γάμου, που τελέστηκε στο Δημαρχείο Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας στις 15/04/2002. Προς
γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 3/12/2019
Ο Δικ . Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών
Αθανασία Παναγούλια - Κοπανιτσάνου,
κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου
6, ΑΦΜ: 045682550, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών
Γιάννη Λαγουδάκη ως πληρεξουσίου του,
Λοΐζου Κολοκοτρώνη του Ευαγγέλου,
ΑΦΜ 016305270, κατοίκου Π. Φαλήρου
Αττικής, οδός Μετσόβου 16 ήρθα και
επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα του
Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ελλη - Θαλεια
Συροπούλου σύμφωνα με την υπ' αριθ.
11569Ε/25.11.2019 έκθεση επιδόσεώς μου για την ανώνυμη εταιρία με την
επωνυμία «ΑΒΑΕ MONDAY ΟΡΚΩΤΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με πρώην εδρα στην Αθήνα,
οδός Νεοφύτου Δούκα 8 και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από
15/11/2019 Αίτησης του πρώτου κατ'
αυτής που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δια της
οποίας ΖΗΤΑ να προσδιορισθεί η αξία
της εταιρικής μερίδας κατά την 30/6/1997
στο ποσό των 200.939,15 ευρώ και να
καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική
δαπάνη. Ορίζεται δε χρόνος προς συζήτηση αυτής η 12 Φεβρουαρίου 2020
έτους ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ,
στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 81. Το κτίριο και
η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως θα
γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτηθεί στον 1°
όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση της και
για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να
παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν
και όπου ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 23/12/2019
Η Δικ . Επιμελήτρια
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ-ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ο δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών
Δημήτριος Αντ . Κοπανιτσάνος ΑΦΜ:
133204968 Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία της
δικηγόρου Αθηνών Γαρυφαλλιάς Γιαννακούρου ως πληρεξουσία της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EURQBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ . EUROBANK
ERGASIAS που εδρεύει στην Αθήνα
Οθωνος 8 και εκπροσωπείται νόμιμα
ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη - Θάλεια
Συροπούλου, για τον οφειλέτη ΧΡΟΝΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του Αθανασίου πρώην
κάτοικο Γλυκών Νερών οδός Κύπρου 31
(ή 41) και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13268/23.12.2019
έκθεση επιδόσεως, ακριβές αντίγραφο
της από 19/12/2019 αναγγελίας απαιτήσεων της πρώτης κατ' αυτού, απευθυνομένης ενώπιον της πιστοποιημένης για
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Σίμου - Κοσμάτου κάτοικο Αθηνών Κωλέττη 11, με την
οποία αναγγέλλει την απαίτησή της στο
εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο του οφειλέτου ενώπιον της άνω συμβολαιογράφου

για το ποσό των ευρώ 119.556,32, πλέον
ποσού ευρώ 3.536,17 για έξοδα. Προς
γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 23/12/2019
Ο Δικ. Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ο δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνων
με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Αντ. Κοπανιτσάνος ΑΦΜ: 133204968
Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών,
οδός Μαυροκορδάτου 6, ύστερα από
έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Γαρυφαλλιας Γιαννακούρου ως πληρεξουσία της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, με διακριτικό τίτλο EUROBANK FINANCIAL
PLANNING SERVICES όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που ενεργεί κατά τις
διατάξεις, ν. 4354/2015 ως μη δικαιούχος
και μη υπόχρεος διαδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν από την ανώνυμη τραπεζική
εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» στην αλλοδαπή εταιρία ειδικού
σκοπού με την επωνυμία στην εταιρεία
με την επωνυμία CAIRO Νο 2 FINANCE
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας
ήρθα και επέδωσα προς την χ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη - Θάλεια
Συροπούλου, για τον οφειλέτη ΧΡΟΝΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του Αθανασίου πρώην
κάτοικο Γλυκών Νερών οδός Κύπρου 31
(ή 41) και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13278/23.12.2019
έκθεση επιδόσεώς, ακριβές αντίγραφο
της από 19/12/2019 αναγγελίας απαιτήσεων της πρώτης κατ' αυτού, απευθυνομένης ενώπιον της πιστοποιημένης για
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς συμβολαιογράφο Αθηνών Αννα Σίμου - Κοσμάτου κάτοικο Αθηνών Κωλέττη 11, με την
οποία αναγγέλλει την απαίτησή της στο
εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο του οφειλέτη ενώπιον της άνω συμβολαιογράφου
για το ποσό Α . ευρώ 199.310,14 πλέον
ποσού ευρώ 1.686,87 για έξοδα και Β.
το ποσό, των 33.157,74 ευρώ, πλέον το
ποσό 677,29 για έξοδα. Προς γνώση του
και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 23/12/2019
Ο Δικ . Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις είκοσι τρεις ( 23 ) του
μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019) έτους, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:25 π.μ., εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Γεώργιος Π. Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης
30, μετά από έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε στις 19/12/2019 από τον Δικηγόρο Αθηνών Μπακάλη Γεώργιο ως
πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»
ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της
Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»,
ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια
Σπυροπούλου για λογαριασμό του καθ’
ου Χρόνη Πολυχρόνη του Αθανασίου και
της Ευθυμίας (ΑΦΜ 037471131), πρώην κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, οδός
Κύπρου, αριθμός 31 (ή 41) και ήδη αγνώστου διαμονής όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθμόν 10322 / 23-12-2019 έκθεση
επιδόσεώς μου, την από 19/12/2019
Αναγγελία Απαιτήσεων. Με επίσπευση
της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» την

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

11/12/2019 ημέρα Τετάρτη πλειστηριάστηκε αναγκαστικά με ηλεκτρονικά μέσα
ενώπιον της επί της πλειστηριασμού
υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Αθηνών
Άννας Σίμου-Κοσμάτου, ακίνητο ιδιοκτησίας του Χρόνη Πολυχρόνη και συγκεκριμένα μια αυτοτελής, ανεξάρτητη
και διηρημένη κατ’ έκταση ιδιοκτησία
(οικόπεδο) με το στοιχείο (Α), αποτελούσης τα (500/1000) εξ αδιαιρέτου,
που αντιστοιχούν σε (361,60)τ.μ., επί
ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, εντός του οποίου υπάρχει ισόγειος
οικία αποτελούμενη από (1) υπόγειο
χώρο επιφανείας (30,00)τ.μ. με αποθήκη και (1) ισόγειο όροφο επιφανείας
(93,98)τ.μ., ήτοι συνολικής επιφανείας
(123,98)τ.μ., που βρίσκεται στη Δ.Ε. Γλυκών Νερών, του Δ. Παιανίας Αττικής, επί
της οδού Κύπρου αρ. 31, Φέρει ΚΑΕΚ
050402901006/2/0 στο Κ.Γ. Κρωπίας.
H «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η
οποία ενεργεί εν προκειμένω ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ζητά να γίνει δεκτή η
Αναγγελία των απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς και να ληφθεί υπ’ όψη
η Τράπεζα Πειραιώς κατά την διανομή
του εκπλειστηριάσματος και να καταταγεί
στον πίνακα κατατάξεως που θα συνταχθεί σε βάρος του καθ’ ου, τυχαία ως
εγχειρόγραφος δανειστής προκειμένου
να ικανοποιηθεί από το εκπλειστηρίασμα η αναγγελλόμενη απαίτηση ποσού
(28.637,07 €) μέχρις εξοφλήσεως ή μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας
κατάταξης που θα συνταχθεί.
Αθήνα, 23-12-2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Η Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου Λουτρακίου δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος πρώτου (1ου)
ορόφου κειμένου στην εν Αθήναις και
επί της οδού Σερίφου 51Α πολυκατοικίας. Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός
δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στο
γραφείο του Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Γεωργίου Μποτή (οδός Ιπποκράτους
10-12, ΤΚ 10679, 4ος όροφος, τηλέφωνο: 2103621740, e-mail: ge.botis@
yahoo.gr).
Αθήνα, 23-12-2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Γεώργιος Μποτής
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το δικηγορικό γραφείο του κ. Γεωργίου Μποτή (οδός Ιπποκράτους 10-12,
ΤΚ 10679, 4ος όροφος, τηλέφωνο:
2103621740, e-mail: ge.botis@yahoo.
gr) δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση ενός καταστήματος που βρίσκεται
στην Αθήνα και επί της οδού Αριστοτέλους 37, αποτελούμενο από μία ισόγεια
αίθουσα μ. τ. 88, ένα πατάρι μ. τ. 45 και
ένα υπόγειο μ. τ. 90. Οι προσφορές θα
κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών,
από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στην ανωτέρω ταχυδρομική
διεύθυνση.
Αθήνα, 23-12-2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Γεώργιος Μποτής
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών Αυλωναρίου Ευβοίας δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση καταστήματος
εκ μ. τ. 106 που βρίσκεται στην Αθήνα
και επί της οδού Καποδιστρίου 65 (Γαλάτσι). Οι προσφορές θα κατατεθούν
εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στο
γραφείο του Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Γεωργίου Μποτή (οδός Ιπποκράτους
10-12, ΤΚ 10679, 4ος όροφος, τηλέφωνο: 2103621740, e-mail: ge.botis@
yahoo.gr).
Αθήνα, 23-12-2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Γεώργιος Μποτής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ)
Μετά από παραγγελία από της Μαρίας Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου,
κατοίκου Σαλαμίνας Αττικής με ΑΦΜ
160803497, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στη
20/12/2019, με την υπ’ αριθμόν 4300
έκθεση επίδοσής μου στην Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Συροπούλου, ως κατά Νόμο αρμόδιο για
τον Εράλντ Λένα του Πελούμπ και της
Βιόλτσα (Erald Lena του Pellumb και της
Vjollca), πρώην κάτοικο Ιλίου Αττικής,
οδός Γαργαλιάνων 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 18 Δεκεμβρίου 2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της
πρώτης προς τον δεύτερο, με την οποία
η προσκαλούσα αφού δηλώνει πως έχει
συνάψει με τον δεύτερο το με αριθμό
14064/19-04-2017 σύμφωνο συμβίωσης
του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος-Ιωάννη, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/2412-2015 και τους ειδικότερους όρους και
συμφωνίες που αναγράφονται στο ως
άνω σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έχει
καταχωρηθεί στα βιβλία του Ληξιαρχείου
Ιλίου, τον καλεί να προσέλθει ενώπιον
συμβολαιογράφου για να προβούν στην
από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται
προκειμένου αυτή να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 23-12-2019
Σοφία Δούκα
Αριστοτέλους 98 – Αθήνα
τηλ. 6933286950

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:ΨΥΩΑ46907Ο-2ΩΕ
ΠΡΑΞΗ: 2407
ΑΔΑ:Ω2ΚΟ46907Ο-ΡΓΘ
ΑΔΑΜ: 19PROC006077609
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. 18739
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια
της υπ’ αριθμ. 25η /06-11-2019 (θέμα
16ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για
την ανάθεση επισκευής - αντικατάστασης
δικτύου παροχης υδρευσης κεντρικού
λεβητοστασίου (κτίριο Ν5) για ένα έτος,
(CPV: 45330000-9).
Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 10-01-2020 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.
Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού
ορίζεται ο κος Νικέλλης Στυλιανός τηλ.
2251351353.
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 20-12-2019
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

	
  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250
Αιγάλεω Τ.Κ.12244
Πανεπιστημιούπολη 2
Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας
Τηλ.: 210-5381118
Fax : 210-5623847
Email:promith@uniwa.gr
Αρ.πρωτ.: 77400
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό
Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού
Εργαστηρίων των Τμημάτων των Σχολών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»,
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού
Διακοσίων Εβδομήντα Έξι Χιλιάδων Διακοσίων Έντεκα Ευρώ και Πενήντα Ένα
Λεπτών (276.211,51€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
147/8-08-2016, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος
που δεν αντίκειται αυτών.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ54600003 «ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΚ 2014ΣΕ54300028)», (ΥΠ1) «ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ») (ΚΑΕ. : 934901)
Κωδικός CPV : 38000000-5: Εξοπλισμός
εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας
(εκτός από γυαλιά)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) 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. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
• Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής
προσφορών: Σάββατο 21/12/2019, και
ώρα 11.00 π.μ
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 27/01/2020,
και ώρα 11.00π.μ
• Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει: Παρασκευή 31/01/2020, και ώρα
11.00 π.μ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα

που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα.
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι
διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.
gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο
του προγράμματος Διαύγεια και στην
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει
να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα,
δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία : 19/12/2019
Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Διεύθυνση Οικονομικών
Α.Δ.Α.: ΩΔΩ9ΟΡΧΖ-ΣΡ4
ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 3779
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
διακηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της πράξης :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ»
προϋπολογισμού 1.330.924,04 € (χωρίς ΦΠΑ).
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 23 / 12
/2019. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική
μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου
Μαλεβιζίου, στο δικτυακό τόπο: https://
deya.malevizi.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
και να ενημερώνονται για τον παρόντα
διαγωνισμό από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ,
τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη
δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.
eprocurement.gov.gr, με καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
την 03/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης
την 07/02/2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως
άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό
Αριθμό: 83055
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα
στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:
Α) Τοπικοί σταθμοί ελέγχου, προϋπολογισμού 1.157.154,04 (χωρίς ΦΠΑ)
Β) Κεντρικός σταθμός ελέγχου, προϋπολογισμού 141.850,00 (χωρίς ΦΠΑ).
Γ) Λοιπές υπηρεσίες, προϋπολογισμού
31.920,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 32441100-7 και 32441200-8.
Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία
προσφορά για όλες τις ομάδες Κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές,
αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές
προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.
Η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑ Ε2751,
είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται
από το Ταμείο Συνοχής, από Εθνικούς
Πόρους μέσω του ΠΔΕ, ενώ το ποσό της
δαπάνης αξίας 319.421,77 € που δεν
εγγράφεται στο ΠΔΕ χρηματοδοτείται
από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει
σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των
ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α'
147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές
των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) 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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο
ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων
δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά
26.618,48 €. Η εγγύηση συμμετοχής θα
απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει
την 05/03/2021
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής
λειτουργίας).
Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι
όροι της παρούσης περιγράφονται στο
τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της.
Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης
είναι στην Ε.Ε. η 18/12/2019 και στον
ελληνικό τύπο η 23/12/2019.
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα
της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα
βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με
τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.
gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα:
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Ε-mail: deyagazi@otenet.gr και
deyagmf@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 824625
(εσωτ. 5). Fax επικοινωνίας: 2810
822964.
Αρμόδιος: Φασουλάκης Μιχάλης.
Γάζι: 18/12/2019
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου
Λιαδάκης Αναστάσιος

Προς Δημάρχους
Οταν θέλετε η διακήρυξή σας να καταχωρηθεί
εκτός από τις στήλες της εφημερίδας μας
και σε άλλη ημερήσια πολιτική ή οικονομική
εφημερίδα της Αθήνας, μη διστάσετε
να μας ενημερώσετε γι’ αυτό αμέσως.
Η «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
θα φέρει σε πέρας την επιθυμία σας χωρίς
καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τρέχουν για
την αδειοδότηση
κεραιών κινητής
τηλεφωνίας
Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να
είναι έτοιμο το ψηφιακό σύστημα του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
προκειμένου να εκδίδονται ηλεκτρονικά οι άδειες για την εγκατάσταση και
λειτουργία κεραιοσυστημάτων κινητής
τηλεφωνίας.
Η αδειοδότηση των κεραιών κινητής
τηλεφωνίας αποτελεί διαχρονικό
πρόβλημα. Ειδικότερα, από το σύνολο
των 15.000 σε όλη τη χώρα, πάνω από
το 10% (περίπου 2.000) λειτουργεί
δίχως άδεια. Το πρόβλημα εντοπίζεται
κυρίως στην αδυναμία του Δημοσίου να
καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει
τη διαδικασία αδειοδότησης και ως εκ
τούτου να εκδώσει τις σχετικές άδειες.
Η έλλειψη αδειοδότησεων αποτελεί
τροχοπέδη για την υλοποίηση επενδύσεων, δεδομένου ότι με το υπάρχον
καθεστώς είναι ουσιαστικά ανέφικτη η
αναβάθμιση των αυθαίρετων κεραιών,
από 4G σε 4G+ και ούτω καθεξής. Η
αδυναμία αναβάθμισης είναι σημαντικό
πρόβλημα καθώς αποτελεί τη βάση για
μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την ψηφιοποίηση πολλών υπηρεσιών.
Επιπλέον, η διαχρονική αδυναμία του
Δημοσίου να εκδώσει τις απαραίτητες
άδειες σημαίνει υψηλότερο κόστος
για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας,
οι οποίες καλούνται να πληρώσουν
πρόστιμα και συχνά ψάχνουν να βρουν
το δίκιο τους στα δικαστήρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τακτοποίηση των 2.000 φακέλων που αφορούν
στα κεραιοσυστήματα δίχως άδεια
αποτελεί μεγάλη πρόκληση δεδομένου
ότι πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα
18 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα» ο οποίος
ψηφίστηκε πρόσφατα.
Ανησυχία για την τακτοποίηση των
υφιστάμενων κεραιών
Πηγές της αγοράς εκφράζουν την
ανησυχία τους για το κατά πόσο θα
κινηθεί με ταχείς ρυθμούς η διαδικασία
τακτοποίησης των υφιστάμενων κεραιών δίχως άδεια, σε συνδυασμό με την
έκδοση αδειών για την κατασκευή και
λειτουργία νέων.

Ποιοι μπορούν ακόμα να πάρουν
σύνταξη πριν τα 67 χρόνια

Ε

ως και 12 χρόνια νωρίτερα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν συγκεκριμένες ομάδες
ασφαλισμένων, και το 2020, στο πλαίσιο της μεταβατικής περιόδου που προέβλεψε η
νομοθετική παρέμβαση του 2015, που -υπό την πίεση των θεσμών- αύξησε τα γενικά
όρια εξόδου στη σύνταξη στα 67 έτη.

Η μεταβατική περίοδος που προβλέφθηκε λήγει το 2022. Έτσι, το νέο
έτος υπάρχουν τουλάχιστον 35 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ακόμη και στα 55 έτη. Υπό αυστηρές
προϋποθέσεις και με αυξήσεις σε σχέση με τα όρια που ίσχυαν πριν από
το 3ο μνημόνιο, τα οποία κυμαίνονται από 3 μήνες και φθάνουν έως και
τους 21 μήνες. Η δικηγόρος Ασπασία Παπαθανασοπούλου καταγράφει
για λογαριασμό του Euro2day.gr τις 35 κατηγορίες ασφαλισμένων, στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που «προλαβαίνουν» εντός του 2020 να
συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα, με πλήρη αλλά και με μειωμένη σύνταξη.
Αναλυτικά, οι κατηγορίες ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα με
δυνατότητα λήψης πλήρους σύνταξης εντός του 2020 είναι:
1. Γυναίκες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες από
το πρώτο τρίμηνο του 1960, με 10.000 ημέρες ασφάλισης έως και
31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 9 μηνών)
2. Γυναίκες - μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες το πρώτο τρίμηνο του 1960, με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και
31/12/2011 και τέκνο γεννημένο από το 1993 και μετά (απαιτούμενη
ηλικία 60 ετών και 9 μηνών).
3. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το έτος 1960,
με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία
60 ετών).
4. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το έτος 1960,
με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2011 και με 10.800 ημέρες
ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).
5. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο
εξάμηνο του 1960, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2012
και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία
60 ετών και 6 μηνών).
6. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το δεύτερο
6μηνο του 1959, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2012 και
με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60
ετών και 6 µηνών).
7. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το 1965, με
10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα
έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).
8. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο
τρίμηνο του 1965, με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2011 (απαιτούμενη ηλικία 55
ετών και 9 μηνών).
9. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο
εξάμηνο του 1964, με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2012 (απαιτούμενη ηλικία 56
ετών και 6 μηνών).
10. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31/12/2010 τις 4.500 ημέρες

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά
και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης
και είναι γεννημένες το 1965 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).
11. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31/12/2011 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ
αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και
είναι γεννημένες το 1964 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).
12. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2012 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ
αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και
είναι γεννημένες το 1963 (απαιτούμενη ηλικία 57 ετών).
13. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι από τον 01/1959 έως
και τον 09/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2010 (απαιτούμενη
ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).
14. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι από τον 01/1959
έως και τον 09/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2011 και με
36 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61
ετών και 3 μηνών).
15. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι από τον 01/1959
έως και τον 09/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με
37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61
ετών και 3 μηνών).
Μειωμένη σύνταξη
Υπάρχουν δε, και 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που εντός του 2020
μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Αυτές είναι:
1. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το 1967, με
10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα
έως και 31-12-2010 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών).
2. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο
τρίμηνο του 1967, με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2011 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών
και 9 μηνών).
3. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο
εξάμηνο του 1966, με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2012 (απαιτούμενη ηλικία 54
ετών και 6 μηνών).
4. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο
τρίμηνο του 1962, με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2013 (απαιτούμενη ηλικία 58
ετών και 9 μηνών).
5. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο
εξάμηνο του 1961, με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2014 (απαιτούμενη ηλικία 59
ετών και 6 μηνών).
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Μαξίμου:
Στις 2 Ιανουαρίου
η υπογραφή
διακρατικής συμφωνίας
για τον EastMed
Ραγδαίες είναι oι πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις με φόντο την ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου στις
2 Ιανουαρίου θα υπογραφεί στην Αθήνα,
Διακρατική Συμφωνία από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό
του Ισραήλ Μπέτζαμιν Νετανιάχου και τον
πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο
Αναστασιάδη, για τον ενεργειακό αγωγό
EastMed. Όπως τονίζεται, η Συμφωνία θα
ολοκληρωθεί και με την υπογραφή της απο
την Ιταλία. Η έντονη κινητικότητα σε σχέση
με τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed,
που σχεδιάζεται να μεταφέρει αέριο από
τα κοιτάσματα της ανατολικής Μεσογείου,
μέσω Ελλάδας προς την Ευρώπη, εξελισσόταν από την προηγούμενη εβδομάδα
και όπως ανέφεραν πηγές με γνώση του
θέματος οι χώρες είναι δεσμευμένες για
την υλοποίηση του έργου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κίνηση αυτή
έρχεται ως απάντηση στην υπογραφή του
μηνμονίου Τουρκίας - Λιβύης, την ώρα που
μόλις χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε
ότι ο αγωγός EastMed θα προχωρήσει ό,τι
κι αν λέει ο Ερντογάν. «Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με βάση
το διεθνές δίκαιο», σημείωσε.
Η κίνηση αυτή αντιμετωπίζεται θετικά από
τις ΗΠΑ, που επιδιώκουν να σταματήσει
η ενεργειακή συνεργασία της Ρωσίας με
ευρωπαϊκές χώρες και στο πλαίσιο αυτό
αναφέρεται και ο νόμος «EastMed Act»,
που θέτει σε σημαντικό επίπεδο την ενεργειακή και στρατιωτική συνεργασία με Ισραήλ - Ελλάδα - Κύπρο, και προκρίνει μια
σειρά από μέτρα όπως την προώθηση των
αγωγών «Trans Adriatic Pipeline» και
«EastMed», καθώς και σταθμών για τη
μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Η υπογραφή της συμφωνίας για τον
EastMed και η ευρύτερη κατάσταση στην
Ανατολική Μεσόγειο, είχε τεθεί στην τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον
Ισραηλινό ομόλογό του Μπέτζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που πηγές της Λευκωσίας
τόνιζαν πως προχωρούν κανονικά οι σχεδιασμοί σε σχέση με το έργο και δεν υπάρχει
καμία αλλαγή στη στάση οποιουδήποτε.

