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Η Ελλάδα 28η στρατιωτική
δύναμη παγκοσμίως
ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Γαλλία
και Ιαπωνία είναι οι έξι χώρες
με τη μεγαλύτερη στρατιωτική
δύναμη στον πλανήτη,
σύμφωνα με την τελευταία
κατάταξη της Global Firepower ενώ η
Ελλάδα φιγουράρει στην 28η θέση της
λίστας.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει βαθμολογία
0,4955 έναντι 0,062 για τις ΗΠΑ, 0,064 για
τη Ρωσία και 0,067 για την Κίνα. Σημειώνεται
ότι κορυφαία στη συγκεκριμένη κατάταξη
θεωρείται η βαθμολογία 0,000.
Σύμφωνα με το ίδιο report που παρουσιάζει
το greekcitytimes.com, η χώρα μας έχει
συνολική δύναμη μαζί με τους εφέδρους στα
4.993.347 άτομα (ποσοστό 46,4% του συνολικού πληθυσμού) ενώ οι στρατεύσιμοι χωρίς
του εφέδρους υπολογίζονται σε 4.044.611
άτομα ή 37,6% του συνολικού πληθυσμού.
Ο αριθμός των Ελλήνων που είναι σε στρατεύσιμη ηλικία ετησίως ανέρχεται σε λίγο
πάνω από 100.000 (1%) με το τρέχον ενεργό
και αποθεματικό προσωπικό στις 140.000 και
220.000 άτομα αντίστοιχα.

«Συναγερμός» στο ΥΠΟΙΚ
για την πρώτη κατοικία
Στην ιστοσελίδα ανάρτησης
επικείμενων πλειστηριασμών,
μια ματιά στον μέχρι σήμερα
προγραμματισμό έως τον
Σεπτέμβριο του 2020 αποκαλύπτει περισσότερα από 4.600 ακίνητα τα
οποία πρόκειται να βγουν τους επόμενους
μήνες στο ηλεκτρονικό σφυρί.
Δικηγόροι οι οποίοι παρακολουθούν στενά
τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο μέτωπο
επισημαίνουν πως «ακόμα δεν έχουμε δει
τίποτα» τονίζοντας δύο ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο πεδίο των πλειστηριασμών το
επόμενο έτος. Η πρώτη αλλαγή αφορά την
αναμενόμενη κυριαρχία των funds. Ήδη οι
πλειστηριασμοί ακινήτων δεν είναι αποκλειστική υπόθεση τραπεζών ή άλλων εγχώριων
πιστωτών, αλλά funds στα οποία έχουν
πουληθεί κόκκινα δάνεια και αναλαμβάνουν
το ρόλο του επισπεύδοντα. Η πρακτική
ενεργοποίηση του «Ηρακλή» αναμένεται να
πολλαπλασιάσει το φαινόμενο. Η δεύτερη
αλλαγή αφορά το δίχτυ προστασίας της πρώτης κατοικίας και έχει τόσο πολιτικές, όσο και
κοινωνικές προεκτάσεις. Από την 1η Μάϊου
2020 η Ελλάδα επιστρέφει στην «κανονικότητα» των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά
στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση «κανονικότητα»
σημαίνει απάλειψη όλων των διατάξεων
προστασίας της πρώτης κατοικίας ή με απλά
λόγια… δεν θα υπάρχει τίποτα.

Καταθέσεις

Συντάξεις

Τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ έχασαν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις το 2019 από τη
μείωση των επιτοκίων καταθέσεων. Οι τράπεζες τη χρονιά που πέρασε προχώρησαν σε μία
επιθετική μείωση των επιτοκίων καταθέσεων,
με αποτέλεσμα οι αποδόσεις από τόκους να
περιοριστούν δραματικά.
σελ. 2

Οφειλές

Περισσότερες από 1,3 εκατ. συντάξεις, κύριες
και επικουρικές, επηρεάζονται από τις προωθούμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό, με την
ασφαλιστική μεταρρύθμιση που βρίσκεται
προ των πυλών.

➞

➞ σελ. 3

Στις 24 δόσεις της Εφορίας θα μπορούν να
υπαχθούν οι οφειλέτες, οι οποίοι το επόμενο
διάστημα και μέχρι να ενεργοποιηθεί η νέα
ρύθμιση, εντάξουν τις οφειλές τους στις 12
δόσεις. Τη δυνατότητα αυτή θα δίνει η υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζονται
οι όροι και οι προυποθέσεις.
σελ. 8
➞

Κανένα όφελος για την Υγεία
από τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα

Τ

ο παρεχόμενο επίπεδο υπηρεσιών στην Υγεία σε ένα πληθυσμό είναι δείκτης κοινωνικής
ευμάρειας και ανάπτυξης. Η εφαρμογή
στη κλινική πράξη των νέων καινοτόμων εφαρμογών της ιατρικής έρευνας
οφείλει να συμβαδίζει με την σταθερή
διάθεση των βασικών παροχών υγείας
που απασχολούν την κοινωνία.
Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας έχοντας
βιώσει την 10ετή λαίλαπα της λιτότητας, αλλά και την προηγηθείσα ανορθολογική και αναποτελεσματική πολιτική
του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος,
βρέθηκε στα πρόθυρα της κατάρρευσης με ορατές συνέπειες στο σύνολο της κοινωνίας και ειδικότερα στα
πτωχότερα στρώματα. Τα τελευταία 5
χρόνια έγινε μια τιτάνια προσπάθεια να
σταματήσει η περαιτέρω επιδείνωση.
Εν πολλοίς η προσπάθεια αυτή ήταν
επιτυχημένη, παρά το γεγονός ότι παρέμειναν σημαντικές εκκρεμότητες.
Από 2ετίας αρχίσαν τα πρώτα ορατά
και μετρήσιμα σημάδια μικρής, αλλά
σταθερής ανάκαμψης με προσλήψεις
στελεχών, άνοιγμα νέων δομών, θεσμοθέτηση της 1βάθμιας Φροντίδας
Υγείας και προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Με την έναρξη της νέας 10ετίας και
με την απαλλαγή από τον ασφυκτικό
περιορισμό των μνημονίων τον Αύγουστο 2018, νέες προκλήσεις έγιναν
πλέον ορατές. Οι προκλήσεις αυτές
έχουν 2 χαρακτηριστικά: την επαναφορά της κατάστασης στα προηγούμενα
προμνημονιακά επίπεδα με διόρθωση
των ανεπαρκειών της και ταυτόχρονα
την ανάληψη νέων κατάλληλων πρωτοβουλιών που απαιτούν οι σύγχρονοι
καιροί και οι εξελίξεις. Ουσιαστικά

πλέον οφείλουμε να μιλάμε για ένα
ΝΕΟ ΕΣΥ.
Βεβαίως η αναλυτική και σε βάθος
περιγραφή των απαιτήσεων αυτών
είναι αντικείμενο συλλογικής και εργώδους προσπάθειας. Μπορούμε όμως
να έχουμε μια πρώτη ιδέα, «εξ όνυχος
τον λέοντα», συζητώντας για μια πτυχή
αυτής της διαδικασίας. Ας μιλήσουμε
για τα νοσοκομειακά Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, τα ΤΕΠ.
Ο ρόλος των ΤΕΠ είναι κομβικός σε
ένα σύστημα υγείας. Η λειτουργία τους
οφείλει να αξιολογείται θωρώντας τη
από δυο οπτικές. Από την οπτική
του ασθενούς και από την οπτική
του συστήματος. Από την οπτική
του ασθενούς κυριαρχεί η άμεση και
αποτελεσματική αντιμετώπιση του
προβλήματος του. Ταυτόχρονα, η
δυνατότητα πρόσβασης του σε ΤΕΠ
νοσηλευτικού ιδρύματος που βρίσκεται
σε σχετικά βατή απόσταση και εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Κρίσιμο παραμένει και για τον ασθενή και
για το σύστημα η επιλογή πρόσβασης
σε ΤΕΠ να είναι πρόσφορη. Για τον

ασθενή το ζήτημα αυτό είναι κρίσιμο
γιατί μια απρόσφορη τέτοια επιλογή
θα τον οδηγήσει σε περιττή ταλαιπωρία και καμμιά φορά σε ανορθολογική αντιμετώπιση. Για την οπτική και
λειτουργικότητα του συστήματος είναι
κρίσιμο γιατί επιβαρύνεται ασύμμετρα
μια πτυχή του (ΤΕΠ) και ταυτόχρονα
δεν αξιοποιείται κατάλληλα μια άλλη
πτυχή του (πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας). Το αποτέλεσμα είναι δυσλειτουργία, αναποτελεσματικότητα και
περιττή κατανάλωση πόρων.
Στην κατεύθυνση υπερκερασμού και
αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων
από 3ετίας αναλήφθηκαν συγκεκριμμένες πρωτοβουλίες. Αρχικά θεσμοθετήθηκε στα μεγάλα νοσοκομείο το
ανεξάρτητο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Έπαψε δηλαδή το καθεστώς
της στελέχωσης των ΤΕΠ αποσπασματικά και πρόχειρα από γιατρούς των
επιμέρους κλινικών που φυσιολογικά
αδυνατούσαν να διεκπεραιώσουν με
επάρκεια την αποστολή τους. Παράλληλα, στερούσαν τη κλινική που
ανήκαν από τις πολύτιμες υπηρεσίες

τους. Η αυτοδυναμία των ΤΕΠ, με τη
δημιουργία ιεραρχικής πυραμίδας (συντονιστής διευθυντής, επιμελητές κλπ)
δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας
στέρεης δομής με λειτουργικότητα.
Από την ίδια περίοδο, μέσα από μια
άκρως εξονυχιστική και επιστημονικά
ορθή διαδικασία, θεσμοθετήθηκε η
2ετής Εξειδίκευση του Επειγοντολόγου. Η θεσμοθέτηση αυτή τροφοδοτεί
ήδη το σύστημα, μέσω των μεταβατικών διατάξεων, με έμπειρα και επαρκή
στελέχη. Ήδη μετά από προκήρυξη
και κρίση που έγινε από τις αρχές του
2019 και μετά από ολιγόμηνη, μάλλον
αδικαιολόγητη, καθυστέρηση υπεγράφησαν τον προηγούμενο μήνα οι
προσλήψεις 175 γιατρών ΤΕΠ για το
λεκανοπέδιο Αττικής. Είναι προφανές
ότι η υιοθέτηση αυτής της αντίληψης
και η συνέχιση αυτής της πρακτικής
είναι «εκ των ουκ άνευ» για την ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος υγείας.
Τελευταίο αλλά όχι έσχατο. Πολλή
συζήτηση γίνεται τελευταία για το
ενδεχόμενο Συμπράξεων Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο χώρο
της υγείας. Είμαι από αυτούς που δεν
πιστεύουν ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι
διαθέσιμος, με δεδομένες τις προτεραιότητες που τον κανοναρχούν, να συμπράξει έτι περαιτέρω με τον δημόσιο
(μην ξεχνάμε ότι ο ΕΟΠΠΥ αγοράζει
ήδη υπηρεσίες) με τελικό αποτέλεσμα
την κάλυψη υπαρκτών ελλείψεων του
τελευταίου. Ερωτώ λοιπόν (ρητορικά):
ποιος ιδιωτικός φορέας θα αναλάμβανε
να συμπράξει με ένα δημόσιο νοσοκομείο που η κύρια έλλειψη του θα ήταν η
αδυναμία λειτουργίας σύγχρονων ΤΕΠ;
Απαντώ κανείς, γιατί η επένδυση δεν
θα ήταν κερδοφόρα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Πάνω από 110.000
ρυθμίσεις οφειλών
στη ΔΕΗ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Βελτίωση της εισπραξιμότητας
και περιορισμός της διαρροής
καλών πελατών της ΔΕΗ προς
τον ανταγωνισμό καταγράφεται
το τελευταίο τρίμηνο, με την
εφαρμογή του νέου συστήματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων
οφειλών από κατανάλωση
ρεύματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την επιχείρηση,
πάνω από 110.000 καταναλωτές
έχουν ρυθμίσεις τις οφειλές
τους, ύψους 155 εκατ. ευρώ, με
το νέο σύστημα που τέθηκε σε
εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου.
Η ρύθμιση οδήγησε σε σταθεροποίηση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών αλλά και βελτίωση της
εισπραξιμότητας, καθώς στα
ταμεία της ΔΕΗΔΕΗ -1,56%
εισρέουν πλέον περισσότερα
από όσα τιμολογούνται, κάτι
που σημαίνει ότι εξοφλούνται
και παλαιότερες οφειλές. Επίσης, έχει περιοριστεί ο ρυθμός
μείωσης των καλών πελατών
που μετακινούνται σε εναλλακτικούς προμηθευτές.
Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών προβλέπει χαμηλότερη προκαταβολή
(10-20% της οφειλής) και μέχρι
18 δόσεις ενώ για οφειλές άνω
των 3.000 ευρώ υπάρχει η
δυνατότητα διακανονισμού και
σε 24 δόσεις αλλά με μεγαλύτερη προκαταβολή (30%). Η
ένταξη στη ρύθμιση γίνεται με
αυτοματοποιημένη διαδικασία,
με την υποβολή της αίτησης
ενώ υπάρχει και η δυνατότητα
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στο
11770.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να
ισχύει η ρύθμιση, να εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι δόσεις
και οι τρέχοντες λογαριασμοί
(λογαριασμοί που εκδίδονται
μετά τη ρύθμιση). Όποιος χάσει
τη ρύθμιση, για να ενεργοποιηθεί εκ νέου θα πρέπει να
καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες
δόσεις και τους τρέχοντες λογαριασμούς ενώ οι πελάτες που
είναι συνεπείς στη τήρηση του
διακανονισμού, δικαιούνται και
την έκπτωση συνέπειας στους
τρέχοντες λογαριασμούς.
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Καταθέσεις:

Απώλειες 100 εκατ. ευρώ
για νοικοκυριά-επιχειρήσεις

Τ

ουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ έχασαν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις το 2019 από τη μείωση
των επιτοκίων καταθέσεων. Οι τράπεζες τη χρονιά που πέρασε προχώρησαν σε μία επιθετική
μείωση των επιτοκίων καταθέσεων, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις από τόκους να περιοριστούν
δραματικά, αν συνυπολογιστεί η πρόσθετη απώλεια από τη φορολογία (15%) και τον πληθωρισμό.
Οι «παρενέργειες» από την πολιτική αυτή εντοπίζονται τόσο
στην «τσέπη» των καταθετών, αλλά και στην μικρή αύξηση που
παρουσίασε πέρυσι το απόθεμα των καταθέσεων. Μάλιστα στην
περίπτωση των καταθέσεων προσθεσμίας, τα διαθέσιμα στοιχεία
μέχρι το Νοέμβριο δείχνουν μία μείωση τους κατά περίπου 1 δισ.
ευρώ.
Στη διάρκεια του 11μηνου Ιανουάριος - Νοέμβριος 2019 οι τραπεζες μείωσαν το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων κατά περίπου
0,10% από το 0,29% στο 0,19%. Την ίδια περίοδο οι καταθέσεις
νοικοκυριών και επιχειρήσεων αυξήθηκαν, μετά και την πλήρη
άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στα 114,897 δισ.
ευρώ από 109,422 δισ. ευρώ αντιστοίχως. Τούτο συνεπάγεται ότι
τον Ιανουάριο του 2020 οι καταθέτες θα έπρεπε να εισπράξουν στο
τέλος του έτους τόκους περίπου 317,323 εκατ. ευρώ. Τον Νοέμβριο
ο τόκος που αναλογεί, στο αυξημένο απόθεμα των καταθέσεων,
διαμορφώνεται σε περίπου 218,3 εκατ. ευρώ.
Επομένως μέσα στη διάρκεια του έτους οι τόκοι που θα πρέπει να
καταβάλλουν οι τράπεζες (χωρίς να υπολογιστεί η αφαίρεση της
φορολογίας) μειώθηκαν κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ. Η συμπίεση
των αποδόσεων σε μηδενικό, αν όχι σε αρνητικό επίπεδο, εξηγεί
την μείωση των καταθέσεων προθεσμίας στα 43,607 δισ. ευρώ το
Νοέμβριο από 44,558 δισ. ευρώ που ήταν στις αρχές του περασμένου
έτους. Στο διάστημα αυτό το επιτόκιο για προθεσμιακές καταθέσεως
έως 2 έτη μειώθηκε στο 0,47% από το 0,58%. Μεγαλύτερη ήταν η
μείωση στο επιτόκιο του απλού ταμιευτηρίου το οποίο υποχώρησε
στο 0,36% από 0,61%. Παρά ταύτα οι τράπεζες διαπίστωσαν ότι
ένα πολύ μικρό μέρος από τις καταθέσεις που είχε βγεί από το
σύστημα τα προηγούμενα χρόνια επέστρεψε στα «γκισέ». Πιο
συγκεκριμένα στο διάστημα αυτό οι καταθέσεις ταμιευτηρίου
αυξήθηκαν στα 56,209 δισ. ευρώ από 52,107 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα που τα πιστωτικά ιδρύματα μηδένιζαν τα επιτόκια
καταθέσεων, χρέωναν ολοένα και περισσότερες προμήθειες για
τις υπηρέσιες που προσφέρουν στην πελατεία τους. Εκτιμάται ότι
εντός του 2019 συνολικά οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες (Εθνική,
Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank) εισέπραξαν περισσότερα
από 1,5 δισ. ευρώ σε προμήθειες. Η νομιμότητα κάποιων εξ αυτών
έχει τεθει υπό αμιφισβήτηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
στην μεγάλη έρευνα που διεξάγει. Ωστόσο παρά τον έλεγχο που
ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού με
την «έφοδο» της στα κεντρικά γραφεία των τραπεζών, ο χορός
των "περίεργων" προμηθειών καλά κρατεί. Τελευταίο κρούσμα
αποτελεί η χρέωση απο την Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ+0,88% 5
ευρώ ανήμερα πρωτοχρονιάς στους πελάτες του e-banking «ως
προμήθεια εγγραφής». H τράπεζα αναγκάστηκε να πάρει πίσω
την χρέωση αυτή μετά από παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης
Αδ. Γεωργιάδη.
Για τη νέα χρονιά η πορεία των επιτοκίων καταθέσεων δεν αναμένεται να αντστραφεί. Αλλωστε στις περισσσότερες χώρες του
ευρώ οι τράπεζες δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον «αρνητικών
επιτοκίων», το οποίο αργά αλλά σταθερά μεταφέρεται και στην
ελληνική αγορά. Ηδη το Ελληνικό Δημόσιο προσφέρει αρνητικά
επιτόκια στα τρίμηνα και εξάμηνα έντοκα γραμμάτια. Είναι αναμενομενο ότι θα ακολουθήσουν και οι τράπεζες, εφόσον συνεχιστεί
η ίδια πολιτική από την Ευρωπαική Κεντρική Τραπεζα (ΕΚΤ) και
διαμορφωθεί το κατάλληλο οικονομικό περιβάλλον (μείωση των
κόκκινων δανείων, αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας και των ίδιων των τραπεζών). Ο αρμόδιος υφυπουργός
Οικονομικών Γ. Ζαββός δήλωσε πρόσφατα ότι το 2020 οι τράπεζες
θα μειώσουν τα «κόκκινα» δάνειά τους κατά 30 δισ. ευρώ ή κατά
40% του συνολικού όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Υπ. Παιδείας:
Αλλαγές
σε διορισμούς
και προσλήψεις
εκπαιδευτικών

Ο αποκλεισμός για τρία χρόνια
από διορισμούς και προσλήψεις
για όσους εκπαιδευτικούς διοριστούν και δεν αναλάβουν υπηρεσία
ή παραιτηθούν μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του ΦΕΚ
διορισμού τους περιλαμβάνεται
στο νομοσχέδιο του υπουργείου
Παιδείας, η συζήτηση και επεξεργασία του οποίου αρχίζει αρχίζει
σήμερα στην αρμόδια επιτροπή
της Βουλής.
Δηλαδή, όσοι εκπαιδευτικοί
συμμετάσχουν στη διαδικασία
μόνιμων προσλήψεων, αλλά δεν
αναλάβουν καθήκοντα ή παραιτηθούν μέσα στον πρώτο χρόνο
διορισμού τους, για τρία χρόνια
θα είναι αποκλεισμένοι από αμφότερες διαδικασίες, των μόνιμων διορισμών και προσλήψεων
αναπληρωτών, σε Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν τη θεσμοθέτηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τους
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Η ΕΘΑΑΕ
έρχεται να αντικαταστήσει την
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Ακόμη, με διάταξη του νομοσχεδίου, η γιορτή των Τριών Ιεραρχών
(30 Ιανουαρίου) παύει να συμπεριλαμβάνεται στις σχολικές αργίες
και αποκαθίσταται ως ημέρα πραγματοποίησης εορταστικών εορτών και για τα δημόσια και για τα
ιδιωτικά σχολεία, Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Και αν χάσετε;» - «Δεν θα χάσουμε»

Προχωρά το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο διάλογος των δύο ανδρών έγιναν μετά τις κοινές
του δηλώσεις στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε πληθώρα
ερωτήσεων για την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράκ.
Οπως αναφέρει η «Εστία», πίσω από κλειστές πόρτες ο Ελληνας πρωθυπουργός
εξήγησε στον πρόεδρο των ΗΠΑ τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στην ασφάλεια
και τη σταθερότητα στη νοτιοανατολική Ευρώπη τυχόν προκλητική ενέργεια της
Τουρκίας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε λόγο για
«θερμό επεισόδιο» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ωστόσο όπως αναφέρει η εφημερίδα εξήγησε πως η χώρας μας θα αντιδράσει σε περίπτωση που αμφισβητηθεί
η κυριαρχία της.
«Κι αν χάσετε;», ρώτησε σε εκείνο το σημείο τον Ελληνα πρωθυπουργό ο Ντόναλντ
Τραμπ, σύμφωνα με την «Εστία». «Δεν θα χάσουμε κ. Πρόεδρε», ήταν η απάντηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε και
παραδόθηκε η πρώτη φάση της τεχνικής μελέτης για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, με τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Στήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας θα αποτελέσει διαλειτουργικό σύστημα
διασύνδεσης του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, συνδράμοντας στη μεγάλη
προσπάθεια ενίσχυσης των επενδύσεων. Οι στόχοι που θα αναλάβει να υλοποιήσει
είναι η παροχή ολοκληρωμένων στοιχείων για το επιχειρηματικό περιβάλλον
προς τη Δημόσια Διοίκηση ως υποστήριξη στη διαμόρφωση πολιτικών και η
προσφορά απαραίτητης γνώσης στον επιχειρηματικό κόσμο.
Οπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε σχετική ανακοίνωση, στηρίζει την
δεύτερη φάση ολοκλήρωσης του έργου και προσδοκά το Παρατηρητήριο να
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο βελτίωσης και ανάπτυξης.

E-mail: iho@otenet.gr

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

• 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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Καταργείται η αργία
των Τριών Ιεραρχών Υποχρεωτική
η θρησκευτική γιορτή
Αίσθηση προκαλεί μια διάταξη (άρθρο 56) σε νομοσχέδιο
του υπουργείο παιδείας που κατατέθηκε αργά το βράδυ
της Παρασκευής στη Βουλή και το οποίο προβλέπει την
κατάργηση της αργίας των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία
και την αντικατάστασή της με υποχρεωτική θρησκευτική
εορτή. «Αποκαθίσταται ως ημέρα πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή των Μεγάλων αυτών Πατέρων αλλά και της Παιδείας, καθώς και των μετόχων της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικών και μαθητών.
Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με
την προβολή του κοινωνικού και παιδαγωγικού έργου των
Μεγάλων Πατέρων και της εν γένι προσφοράς τους στην
Εκπαίδευση και τα Γράμματα».
Η νέα διάταξη στο νομοσχέδιο:
Τι ισχύει μέχρι τώρα βάσει ΠΔ 79/2017
1. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν τις ακόλουθες ημέρες και περιόδους:
α) τα Σάββατα και τις Κυριακές,
β) την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή),
γ) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές
Χριστουγέννων),
δ) την Καθαρά Δευτέρα,
ε) την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή),
στ) από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της
Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα),
η) την 1η Μαΐου,
θ) την εορτή του Αγίου Πνεύματος,
ι) από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) και
ια) την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την ημέρα της εορτής
του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της
τοπικής εθνικής εορτής
2. Εορταστικές εκδηλώσεις στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία πραγματοποιούνται:
α) στις 27 Οκτωβρίου για την επέτειο της εθνικής εορτής
της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και
η ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου
είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την
προηγούμενη Παρασκευή,
β) στις 24 Μαρτίου για την επέτειο της εθνικής εορτής
της 25ης Μαρτίου. Σε περίπτωση που η 25η Μαρτίου είναι
Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή,
γ) στις 17 Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου,
τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση.
Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή,
3. Επ’ ευκαιρία των εορτών του παρόντος άρθρου δύναται
να πραγματοποιείται εκκλησιασμός κατά την κρίση
του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέπουν.
4. Τα δημοτικά σχολεία λαμβάνουν μέρος στις παρελάσεις και στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών
εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου Δήμου.
5. Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για
το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από
1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η
επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα
στο σύνολο των μαθητών της τάξης.
6. Τα μαθήματα δεν πραγματοποιούνται τις ημέρες των
εορταστικών εκδηλώσεων.
7. Η σημαία παραμένει ανηρτημένη στον ιστό του σχολείου, όπως προβλέπεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
8. Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Περιφερειάρχη όταν πρόκειται
για εκδήλωση τοπικού ενδιαφέροντος.

Ποιοι θα ωφεληθούν από
τις αλλαγές στις συντάξεις
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Υπό ανάπτυξη το
πρώτο τεστ αίματος
για τη διάγνωση της
έλλειψης ύπνου

Π

ερισσότερες από 1,3 εκατ. συντάξεις, κύριες και επικουρικές, επηρεάζονται από
τις προωθούμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό, με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση
που βρίσκεται προ των πυλών.

Αιχμή των παρεμβάσεων είναι οι αλλαγές στις συντάξεις,
κύριες και επικουρικές, αλλά και τις εισφορές των μη
μισθωτών, βάσει των πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι αναγκαίες αναλογιστικές
μελέτες που θα πρέπει να συνοδεύουν το σχέδιο νόμου
έχουν ήδη ολοκληρωθεί και βάσει του σχεδιασμού, τις
επόμενες ημέρες θα δοθεί σε διαβούλευση προκειμένου
στη συνέχεια να λάβει τον δρόμο προς τη Βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μελέτη αφενός δείχνει ότι η
συνταξιοδοτική δαπάνη παραμένει εντός των ευρωπαϊκών
προδιαγραφών, καθ’ όλο το εξεταζόμενο διάστημα, ήτοι
έως το 2070. Ιδιαίτερα από το 2030 και μετά, η μείωση της
δαπάνης είναι τόσο σημαντική, που εντάσσει την Ελλάδα
στις χώρες του στενού ευρωπαϊκού πυρήνα.
Συνεπώς, κρίσιμη θεωρείται η πρώτη 10ετία του νέου
συστήματος, με μεταβλητές αφενός την ανταπόκριση
των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων
στο νέο σύστημα εισφορών και κατά συνέπεια την πορεία
των εσόδων από τη μη μισθωτή εργασία, αφετέρου, την
αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά ύψους
έως και 26 δισ. ευρώ, από την πιλοτική δίκη που ξεκίνησε
στο ανώτατο δικαστήριο την περασμένη Παρασκευή.
Καθοριστική εκτιμάται η φετινή χρονιά για την πορεία
των οικονομικών του ΕΦΚΑ, καθώς τους τελευταίους
μήνες παρατηρείται αύξηση των εκκρεμών αιτήσεων και
κατά συνέπεια των αναδρομικών που θα δοθούν στους
δικαιούχους, όταν πιθανότατα εντός του έτους εκδοθούν
οι αποφάσεις συνταξιοδότησης.
Όπως πάντως έχει γίνει ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή,
το νέο ασφαλιστικό θα χρηματοδοτηθεί... εκ των έσω. Στην
πράξη, το 0,5% του ΑΕΠ που αντιστοιχεί στα 971 εκατ.
ευρώ που το 2019 δόθηκαν για τη χρηματοδότηση της
13ης σύνταξης όπως παρουσιάστηκε και θεσμοθετήθηκε
από την προηγούμενη κυβέρνηση, θα ενσωματωθεί ως
ένας μόνιμος μηχανισμός στήριξης του συστήματος που
έως το 2070 θα καλύπτει ανάγκες του, καλύπτοντας στην
πράξη αυξήσεις σε κύριες αλλά και επικουρικές συντάξεις.
Βάσει των υπολογισμών του υπουργείου Εργασίας, οι
αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, μετά
και τις αποφάσεις του ΣτΕ, αφορούν άμεσα ή έμμεσα

1,3 εκατ. συντάξεις. Βεβαίως και αφορούν και το σύνολο των νέων συνταξιούχων, όσους δηλαδή καταθέσουν
αιτήσεις συνταξιοδότησης από την ψήφιση του «νόμου
Βρούτση» και μετά, αλλά και όσους έχουν καταθέσει τις
αιτήσεις τους από τον Οκτώβριο του 2019, που εκδόθηκε
η δικαστική απόφαση.
Ειδικά για τις κύριες συντάξεις, οι αυξήσεις στους συντελεστές αναπλήρωσης από τα 30 ή 33 έτη ασφάλισης
και μετά, εκτιμάται ότι «ακουμπούν» περίπου 1 εκατ.
συνταξιούχους. Αυτό δήλωσε μάλιστα χθες, σε συνέντευξή
του στο Βήμα της Κυριακής και ο αρμόδιος υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.
Βάσει του πλέον πιθανού σεναρίου, η αναπροσαρμογή των
συντελεστών θα ξεκινά από τα 30 ή τα 33 έτη ασφάλισης
και θα αυξάνεται προοδευτικά στο 50,3% με 50,5%. Σε αυτό
το ποσοστό αναμένεται να τεθεί και το πλαφόν, καθώς
ακόμη και μετά τα 40 ή έστω τα 42 έτη ασφάλισης, δεν
θα υπάρχει επιπλέον αύξηση στο ποσοστό αναπλήρωσης.
Σε αυτή τη βάση, οι αυξήσεις στις συντάξεις θα αφορούν
αυτούς που έχουν από 33 έτη ασφάλισης και πάνω, με το
ποσοστό αναπλήρωσης να αυξάνεται προοδευτικά, ώστε να
αγγίζει το 40%-40,5% στην 35ετία (έναντι 33,81% σήμερα)
και το 50%-50,3% στη 40ετία (έναντι 42,80% σήμερα). Τα
ανώτατα επίπεδα κύριων συντάξεων (με την προσθήκη
και της Εθνικής Σύνταξης) αναμένεται να κυμαίνονται
από 887 ευρώ για συντάξιμες αποδοχές της τάξης των
1.000 ευρώ έως και 3.650 ευρώ για το ανώτατο πλαφόν
συντάξιμων αποδοχών των 6.500 ευρώ.
Ωφελημένοι από τους νέους συντελεστές θα είναι παλαιοί
και νέοι συνταξιούχοι (που έχουν δηλαδή αποχωρήσει
πριν ή μετά τον Μάιο του 2016) που έχουν αποχωρήσει
ή αποχωρούν με περισσότερα από 30-33 έτη. Βέβαια, η
συντριπτική πλειοψηφία των παλαιών συνταξιούχων (που
συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το νόμο Κατρούγκαλου)
δεν θα δουν αυξήσεις στην τσέπη τους. Οι συνέπειες θα
φανούν στο μέλλον, καθώς θα μειωθεί η προσωπική τους
διαφορά. Έτσι, όταν το 2023 ξεκινήσει ο συμψηφισμός της
προσωπικής διαφοράς με τις γενικές ετήσιες αυξήσεις, θα
έχουν γρηγορότερη επανένταξη στους τυχερούς συνταξιούχους που θα δουν αυξήσεις στις κύριες συντάξεις τους.

Eνα τεστ αίματος που αποκαλύπτει αν κάποιος κοιμάται αρκετά, αναπτύσσουν Ιταλοί επιστήμονες. Το τεστ θα βοηθήσει,
μεταξύ άλλων, τους γονείς να
γνωρίζουν κατά πόσο το παιδιά
τους πάσχουν από χρόνια στέρηση ύπνου.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον δρ Φάμπιο Λάουρα του
Ινστιτούτου Επιστημών της
Διατροφής του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών της Ιταλίας,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό πειραματικής φυσιολογίας Experimental
Physiology, βασίζουν το τεστ
τους στην ανακάλυψη ότι μικροσκοπικά τμήματα του RNA (του
«ξαδέρφου» μορίου του DNA, το
οποίο μεταφράζει το γενετικό
κώδικα σε πρωτεΐνες) μεταβάλλονται στο αίμα των ανθρώπων
που δεν κοιμούνται αρκετά.
«Η μελέτη μας δείχνει για πρώτη
φορά ότι τα επίπεδα συγκεκριμένων microRNA που κυκλοφορούν στο αίμα, είναι διαφορετικά σε όσους κοιμούνται λίγο,
σε σχέση με όσους κοιμούνται
φυσιολογικά. Αυτό θα επιτρέψει στους γιατρούς να προσδιορίζουν εύκολα κατά πόσο τα
παιδιά κοιμούνται αρκετά, χρησιμοποιώντας ένα απλό τεστ αίματος, που θα παρέχει ενδείξεις
και για άλλες όψεις της υγείας»,
δήλωσε ο δρ Λάουρα.
Προηγούμενες έρευνες έχουν
δείξει ότι ο ύπνος είναι ουσιώδης
για την υγεία και τις σχολικές
επιδόσεις των παιδιών, ενώ αργότερα στη ζωή η έλλειψη του
σχετίζεται με διάφορα προβλήματα υγείας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
Handelsblatt:
Τα ηλεκτρικά
οχήματα απειλούν
400.000
θέσεις εργασίας
Η στροφή στα ηλεκτρικά
οχήματα θα μπορούσε να
κοστίσει 410.000 θέσεις
εργασίας στη Γερμανία έως το
2030, επισημαίνουν σύμβουλοι της κυβέρνησης σύμφωνα
με σημερινό δημοσίευμα της
εφημερίδας Handelsblatt.
Μόνο στην παραγωγή κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων, περίπου 88.000 θέσεις
εργασίας θα κινδυνεύσουν,
σύμφωνα με το δημοσίευμα,
που επικαλείται έκθεση της
Εθνικής Πλατφόρμας για το
Μέλλον της Κινητικότητας
(NPM), μιας επιτροπής που
συμβουλεύει τη γερμανική
κυβέρνηση.
Οι μηχανές των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων αποτελούνται
από λιγότερα μέρη και
απαιτούν λιγότερη συντήρηση
σε σχέση με τους κινητήρες
εσωτερικής καύσης, γεγονός
που θα οδηγήσει σε απολύσεις, ανέφερε η έκθεση.
Η παραγωγή οχημάτων θα
αυτοματοποιηθεί ακόμα περισσότερο και δεν θα επαρκεί
για να στηρίξει το σημερινό
επίπεδο θέσεων εργασίας,
ανέφερε σύμφωνα με τη
Handelsblatt ο πρόεδρος της
NPM Χένινγκ Κάγκερμαν.
Το 2018, η απασχόληση στη
γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έφθασε τους 834.000
εργαζομένους, το υψηλότερο
επίπεδο από το 1991.
Ο βασικός φορέας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας
VDA, που τον Δεκέμβριο προειδοποίησε για περισσότερες
περικοπές θέσεων εργασίας
το 2020 λόγω μείωσης των
πωλήσεων αυτοκινήτων
παγκοσμίως, ανέφερε ότι η
πρόβλεψη της NPM βασίστηκε σε ένα «μη ρεαλιστικό
ακραίο σενάριο», ανέφερε
στέλεχος του VDA σύμφωνα
με τη Handelsblatt.
Η αυτοκινητοβιομηχανία,
σημαντικός κινητήριος μοχλός
της ανάπτυξης στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία,
επιταχύνει τα σχέδια για
την κυκλοφορία ηλεκτρικών
οχημάτων, υπό τις πιέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα.

Λιβυκό Κοινοβούλιο:

Η Τουρκία κάνει ό,τι είναι
δυνατόν για να εξαπλωθεί το χάος

Σ

κληρή κριτική στην Τουρκία άσκησε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Λιβύης, Ακίλα
Σαλέχ, ο οποίος τάσσεται στο πλευρό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), υπό τον
στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ.

Ο Λίβυος αξιωματούχος, ο οποίος
β ρίσ κ ε ται σ τ ην
Αίγυπτο, κατηγόρησε την Άγκυρα
πως «κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να
εξαπλωθεί το χάος
στο έδαφος της Λιβύης».
« Η Κυ β έ ρν ησ η
Εθνικής Συμφιλίωσης (GNA) άνοιξε την πόρτα στις
τρομοκρατικές και
παραστρατιωτικές
οργανώσεις για τον
έλεγχο της Λιβύης»
επεσήμανε, παράλληλα, επικρίνοντας
τη στρατιωτι κ ή
συνεργασία μεταξύ
GNA και Άγκυρας.
Άλλωστε, οι δύο πλευρές, στα τέλη Νοεμβρίου, υπέγραψαν
δύο μνημόνια συνεννόησης, τα οποία αφορούσαν τη χάραξη
κοινών θαλάσσιων συνόρων και την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου επανέλαβε ότι
«τα μνημόνια που συνήφθησαν με την Τουρκία, δεν έλαβαν
την έγκριση του Κοινοβουλίου της Λιβύης και γι' αυτό πρέπει
να θεωρηθούν άκυρα και κενά περιεχομένου».
Άφησε δε, ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής αιτήματος στην
Αίγυπτο για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας, στο πλαίσιο
του εμφυλίου πολέμου που μαίνεται στην αφρικανική χώρα.
Δεν παρέλειψε, τέλος, να καταγγείλει ότι ομάδες παραστρατιωτικών που πρόσκεινται στην GNA, προχώρησαν σε πολλαπλές παραβιάσεις της εν εξελίξει κατάπαυσης του πυρός.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατόπιν εννέα μηνών πολεμικών
συγκρούσεων, οι αντιμαχόμενες πλευρές κατέληξαν σε προσωρινή εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τα ξημερώματα

της Κυριακής.
Ε ί χε ά λ λω σ τε ,
προηγηθεί η κοινή
δήλωση των προέδρων της Ρωσίας
και της Τουρκίας
για άμεσο τερματισμό του αιματοκυλίσματος στη
Λιβύη.
Ωστόσο, τόσο ο
LNA όσο και η
GNA εμφανίζονται
επιφυλακτικές ως
προς την τήρηση
της εκεχει ρίας,
καταγγέλλοντας
εκατέρωθεν παραβιάσεις.
Η Λιβύη βρίσκεται σε κατάσταση
εμφυλίου πολέμου
από το 2011 και τον θάνατο του Μουαμάρ Καντάφι. Η αφρικανική χώρα, μάλιστα, διοικείται από δύο αντιμαχόμενες
κυβερνήσεις:
Την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφιλίωσης (GNA) - υπό τον
πρόεδρο Φαγέζ αλ Σάρατζ - η οποία αναγνωρίζεται από τον
ΟΗΕ και ελέγχει την Τρίπολη και τις δυτικές επαρχίες.
Τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA) - με έδρα της Βεγγάζη - ο
οποίος ελέγχει περίπου τα 2/3 της λιβυκής επικράτειας και
υποστηρίζεται από το Κοινοβούλιο της χώρας.
Η ένταση στην περιοχή κλιμακώθηκε σημαντικά τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο στρατηγός Χαφτάρ κήρυξε την έναρξη
της τελικής επιχείρησης για την κατάληψη της πρωτεύουσας,
Τρίπολης, και την εκδίωξη της «παράνομης κυβέρνησης
του GNA».
Η εμφύλια σύρραξη, μάλιστα, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 280 άμαχους, ενώ στο πεδίο των μαχών έχουν «χαθεί»
περίπου 2.000 στρατιώτες. Ο αριθμός των εκτοπισμένων δε,
υπερβαίνει τους 146.000.

Κατάρριψη Boeing από το Ιράν: «Συγγνώμη, δεν το κάναμε επίτηδες»
Εξηγήσεις για την κατάρριψη του Boeing 737, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 176 ατόμων, έδωσε ο επικεφαλής
των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Σαλαμί, εν μέσω της κλιμακούμενης διεθνούς οργής εναντίον της Τεχεράνης.
«Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω νιώσει τόσο ντροπιασμένος. Κάναμε ένα λάθος, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο πολλών συμπατριωτών μας. Δεν το κάναμε επίτηδες. Ζητάμε και πάλι συγγνώμη» δήλωσε από το βήμα του ιρανικού Κοινοβουλίου.
Διαβεβαίωσε δε, ότι «δεν αγγίξαμε τίποτα και δεν μετακινήσαμε τα συντρίμμια του αεροσκάφους», ενώ γνωστοποίησε
ότι οι ιρανικές αρχές έχουν προσκαλέσει ξένους εμπειρογνώμονες για να συμμετάσχουν στην εν εξελίξει έρευνα.
«Δεν μετακινήσαμε ούτε το σύστημα αεράμυνας, απ’ όπου εκτοξεύθηκε ο πύραυλος που κατέρριψε το αεροσκάφος»
έσπευσε να συμπληρώσει.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί του Σαββάτου – τέσσερα 24ωρα μετά την αεροπορική τραγωδία - ο ιρανικός στρατός
παραδέχθηκε ότι κατέρριψε κατά λάθος το μοιραίο Boeing, καθώς το μπέρδεψε με… αμερικανικό πύραυλο.
Η απόκρυψη της αλήθειας από την Τεχεράνη προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ιράν, με αποτέλεσμα
να διοργανωθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας εναντίον της κυβέρνησης.
Μάλιστα, σύμφωνα με διεθνή media, η ιρανική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών, οι
οποίοι φώναζαν «Θάνατος στον δικτάτορα» - αναφερόμενοι στον ανώτατο πνευματικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί
Χαμενεΐ.
Υπενθυμίζεται δε, ότι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι ιρανικές αρχές έθεσαν υπό κράτηση για ορισμένες ώρες τον
πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τεχεράνη, με την κατηγορία της οργάνωσης και της συμμετοχής σε «παράνομη
κινητοποίηση».
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Tο alert
της Φρανκφούρτης
για τις τράπεζες
Mε «θερμό κλίμα» γύρω από την προοπτική
των ελληνικών τραπεζών μπήκε το 2020,
καθώς οι βελτιωμένοι αλλά ακόμα προβληματικοί ισολογισμοί τους, η ισχνή κερδοφορία,
η κυριαρχία των μη επαναλαμβανόμενων
εσόδων και η χαμηλή ποιότητα των κεφαλαίων τους, όπως έχουν καταγραφεί από το
τρίτο τρίμηνο του 2019, αλλά και προβλέπεται
να επιβεβαιωθούν και στο δ' τρίμηνο προβληματίζουν τους Έλληνες τραπεζίτες, την
Tράπεζα της Eλλάδος και την Φρανκφούρτη.
Tην ίδια ώρα, τα παραπάνω θέματα, μαζί με
τις προοπτικές εφαρμογής του Hρακλή για
την εμπροσθοβαρή απομείωση των «κόκκινων» δανείων ενόψει και της δοκιμασίας
των stress tests που θα ολοκληρωθούν τον
Iούλιο, βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας
των επαφών που ξεκίνησαν ήδη οι διοικήσεις των 4 ομίλων με τους εκπροσώπους
και των οίκων αξιολόγησης που βρίσκονται
αυτή την περίοδο στην Eλλάδα προκειμένου
να αποτιμήσουν τις εξελίξεις στην ελληνική
οικονομία, αλλά και ειδικότερα το τραπεζικό
σύστημα, όπου τσεκάρουν το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης κάθε μίας τράπεζας
ξεχωριστά.
Συγχρόνως, οι διοικήσεις ενημερώθηκαν
ότι οι συζητήσεις που θα έχουν με τους εκπροσώπους των Θεσμών από την επόμενη
εβδομάδα, θα έχουν χαρακτήρα εξονυχιστικού ελέγχου, υπερβαίνοντας τις συνηθισμένες διαδικασίες «ρουτίνας» της τελευταίας
περιόδου.
Όπως προκύπτει από τη μελέτη και ανάλυση
των πρώτων στοιχείων από τους τεχνοκράτες
της Φρανκφούρτης, η EKT εστιάζει στις
ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας των
στοιχείων ενεργητικού και κυρίως τις κινήσεις
για την παραγωγή επαναλαμβανόμενης καθαρής λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς τα
αποτελέσματα χρήσεων 2017-18 ενισχύθηκαν
μέσω έκτακτων πωλήσεων non core συμμετοχών, ενώ η εμφάνιση κερδοφορίας για το
2019 θα στηριχθεί, κατά μείζονα λόγο, από
κέρδη αγοραπωλησιών μετοχών, ομολόγων
κ.λ.π. χρεογράφων.
Πρακτικά, όπως καταγράφηκε στα οικονομικά μεγέθη τρίτου 3μηνου/9μηνου και
κατά πάσα βεβαιότητα, όπως εκτιμούν στην
Kεντρική Tράπεζα, αλλά και στην TτE, θα
αποτυπωθεί και σε αυτά του τέταρτου/ετησιοποιημένα, η ισχνή πραγματική κερδοφορία
από core δραστηριότητες οφείλεται στη χαμηλή αποδοτικότητα των κεφαλαίων/καταθέσεων, κυρίως λόγω των χαμηλών επιτοκίων
και της αργής επιστροφής τους στο ελληνικό
τραπεζικό σύστημα, στην περιορισμένη απόδοση των χαρτοφυλακίων που πωλούνται
στα funds και όπου το μέσο όφελος, μετά
βίας είναι διψήφιου ποσοστού και στο ότι το
μεγαλύτερο μέρος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων που έχουν βγει από τα χαρτοφυλάκια
δεν αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα.
Ένα από τα πλέον προβληματικά στοιχεία
των ισολογισμών αφορά στη σχέση έκτακτων
εσόδων προς προβλέψεις. Aφενός τα πρώτα,
πιθανότατα να μην επαναληφθούν το 2020,
αφετέρου οι προβλέψεις επ' ουδενί μπορεί
να είναι λιγότερες απ ό,τι το2019. Παράλληλα, όσο προχωρά η διαδικασία πώλησης
χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων,
τόσο αυτή γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής,
καθώς αρχίζει να «ακουμπά» την «καρδιά»
του προβλήματος.
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«Τρέχουν» οι εξελίξεις
για τα καζίνο
σε Ελληνικό, Πάρνηθα
και Κρήτη
Πολλαπλά είναι τα μέτωπα όσον αφορά τις εξελίξεις για την αγορά των
καζίνο, αφού εκτός από το διαγωνισμό για την άδεια παραχώρησης στο
καζίνο του Ελληνικού και τη μετεγκατάσταση του καζίνο από την Πάρνηθα
στο Μαρούσι που βρίσκονται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, στο
προσκήνιο έρχεται και το θέμα του
καζίνο στην Κρήτη με αφορμή την (εκ
νέου) προσπάθεια αξιοποίησης από
το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου της έκτασης του ακινήτου Γουρνών.
Το ζήτημα συζητήθηκε επί μακρόν
την περασμένη Παρασκευή στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης,
όπου μεταξύ των θεμάτων ήταν και
η «Επικαιροποιημένη Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο κατάρτισης
ΕΣΧΑΔΑ για το ακίνητο Γουρνών
(πρώην Αμερικανική Βάση) στο Δήμο
Χερσονήσου».
Οι δημοτικοί φορείς είχαν ήδη ταχθεί
υπέρ της επένδυσης υπό την προϋπόθεση να εξασφαλιστούν ανταποδοτικά οφέλη για τους κατοίκους– πέραν
της ενίσχυσης του τουρισμού στην
περιοχή-, ωστόσο τώρα, η έγκριση της
νέας ΣΜΠΕ (σ.σ. για την προηγούμενη ΣΜΠΕ στις αρχές του περασμένου
έτους η γνωμοδότηση σε περιφερειακό επίπεδο ήταν αρνητική) δεν ήταν
εύκολη αφού υπήρξαν ουκ ολίγες
φωνές που εξέφρασαν επιφυλάξεις
ειδικά για το θέμα της λειτουργίας
του καζίνο. Ως αποτέλεσμα, η γνωμοδότηση ήταν θετική κατά πλειοψηφία
και τελικά η επικαιροποιημένη μελέτη
«πέρασε» με 19 ψήφους υπέρ και 17
κατά, ενώ από πλευράς των τοπικών
φορέων ζητούνται επιπλέον ανταποδοτικά οφέλη για τους κατοίκους.
Η επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ, για την
έκταση 345.567 τ.μ. που μπορεί να
αξιοποιηθεί με Ειδικό Σχέδιο Χωρικής
Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) εξέτασε δύο σενάρια χρήσεων
που προτείνονται και συνέταξε ο
τεχνικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ
«Δέκαθλον Σύμβουλοι Έργων Α.Ε.»,
βασιζόμενη σε κριτήρια περιβαλλοντικών στόχων, ενώ αναπτύχτηκε και
το σενάριο της μηδενικής λύσης.
Οι δύο εναλλακτικές αφορούν α)
στην ανάπτυξη με το ισχύον θεσμικό καθεστώς δόμησης, και β) στην
αξιοποίηση του ακινήτου σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, που
τέθηκε σε ισχύ με ειδικό σκοπό να
επιτρέψει τη βέλτιστη αξιοποίηση των
ακινήτων του Δημοσίου. Η επιλογή
της λύσης β) είναι η πιο πρόσφορη
για την αξιοποίηση του ακινήτου,
ενώ ως χρήσεις γης από το ΕΣΧΑΔΑ
προβλέπεται η «Μικτή χρήση», που
περιλαμβάνει τις εξής δύο επιμέρους
γενικές κατηγορίες χρήσεων: «Θεματικά Πάρκα – Εμπορικά Κέντρα – Αναψυχή”, και “Τουρισμός-Αναψυχή».

Λιμνάζουν τα λεφτά του EΣΠA

O

ι κυβερνητικές ανακοινώσεις που έλαβαν χώρα πριν από λίγες μέρες για μεγάλη
επιτάχυνση του EΣΠA το δεύτερο 6μηνο του 2019 ήταν μία θετική είδηση. Aλλά δεν
λύνει το πρόβλημα το οποίο επιχειρεί πλέον να διαχειριστεί το οικονομικό επιτελείο
σε συνεργασία με την Kομισιόν. Tα κονδύλια του EΣΠA και κυρίως οι χρηματοδοτήσεις
προς την επιχειρηματικότητα αξίας 5 δισ. ευρώ περίπου, σε πολύ μεγάλο βαθμό λιμνάζουν.
Πλέον, ο κίνδυνος απώλειας πόρων είναι ορατός καθώς το EΣΠA 2014-2020 λήγει.
Oι κίνδυνοι αλλά και η αναλυτική κατάσταση κάθε δράσης
αποτυπώθηκε πριν από λίγες μέρες στην τελευταία Eπιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Aνταγωνιστικότητα. Διαχειρίζεται περίπου 5 δισ. ευρώ επενδυτικών
κονδυλίων. Oι προειδοποιήσεις των εκπροσώπων της
Eυρωπαϊκής Eπιτροπής για το κίνδυνο απώλειας κονδυλίων
αλλά και απένταξης έργων ήταν αυστηρές, ζητώντας από
την ελληνική πλευρά άμεση επιτάχυνση. Έγινε σαφές
επίσης, ότι φέτος είναι η τελευταία ευκαιρία για να διασωθεί
η κατάσταση μέσα από την τελευταία αναθεώρηση που
επιτρέπουν οι κοινοτικοί κανονισμοί και θα προκαλέσει
μεταφορά κονδυλίων σε δράσεις οι οποίες αποδίδουν.
Tα προβλήματα του EΣΠA αναδεικνύονται μέσα από τα
συμπεράσματα της 5ης συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Aνταγωνιστικότητα» αλλά και μέσα από «την αναφορά προόδου
υλοποίησής» του την οποία παρουσίασε το υπουργείο καθώς
και μέσα από το έγγραφο «εξειδίκευσης της εφαρμογής
του προγράμματος».
Tο πρόγραμμα πλέον φτάνει στα 4,67 δισεκατομμύρια
ευρώ, από 4,716 δισ.ευρώ. Δηλαδή είναι μειωμένο κατά
46 εκατομμύρια ευρώ, όσο είναι το αποθεματικό το οποίο
μεταφέρθηκε σε άλλα προγράμματα. Mαζί με τις υπερδεσμεύσεις, δηλαδή με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί
πέραν του προϋπολογισμού του (γιατί πάντα κάποια έργα
δεν υλοποιούνται) φτάνει στα 7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, από
το ποσό αυτό έχουν δαπανηθεί 1,3 δισ. ευρώ σύμφωνα με
στοιχεία έως το τέλος του έτους (μετά την υπερπροσπάθεια που έγινε τον Δεκέμβριο) ή 920 εκατ. ευρώ με βάση
στοιχεία Nοεμβρίου που λήφθησαν υπόψη στην εν λόγω
επιτροπή παρακολούθησης.
Για το σύνολο του EΣΠA ο υπουργός Aνάπτυξης Άδωνις
Γεωργιάδης επισήμανε ότι «παραλάβαμε μετά τις εκλογές
της 7ης Iουλίου μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο
EΣΠA» λέγοντας ότι «η Eλλάδα ήταν από τις τελευταίες
χώρες σε απορρόφηση με προγράμματα που έχουν υπερδέσμευση και άρα δεν μπορούμε εύκολα να διαχειριστούμε
και με σοβαρό κίνδυνο, σύμφωνα με επιστολή του αρμοδίου
Eπιτρόπου της EE, να χάσουμε χρήματα». Tο ποσοστό
δαπανών ήταν αυξημένο κατά 8% το 2ο εξάμηνο.
Iδιαίτερα στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Aνταγωνιστικότητα» η αύξηση των δαπανών ανέρχεται σε 14,5% κατά
τους τελευταίους πέντε μήνες, επίδοση εννιά φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση κατά τους πρώτους
επτά μήνες του έτους.
Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση είναι δύσκολη...
Aπό ελληνικής πλευράς επίσης τονίστηκε η ανάγκη
ύπαρξης υπερδεσμεύσεων (σ.σ. που είναι στο 160% των
κονδυλίων) ώστε να μη χαθούν πόροι, αλλά και οι συνεχείς
ενέργειες εξυγίανσης που πρέπει να γίνουν ώστε να μην

επιβαρυνθεί τελικά το εθνικό σκέλος του προγράμματος.
Δηλαδή να ελέγχονται συνεχώς και να απεντάσσονται τα
έργα που δεν αποδίδουν για να μην πληρωθούν τελικά από
τα κρατικά ταμεία.
Έθεσε επίσης και θέματα στελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και αναφέρθηκε στην αναγκαία συνδρομή όλων
των φορέων για να δομηθεί επιτυχώς το επόμενο EΣΠA.
Aναφέρθηκε στο σχέδιο απλοποίησης του προγράμματος αλλά και επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων και
προετοιμασίας για την επόμενη αναθεώρηση του 2020.
Eκπρόσωποι της Kομισιόν αναφέρθηκαν σε επιμέρους
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το πρόγραμμα. Στο
πεδίο της έρευνας και της τεχνολογίας επισημάνθηκε
ότι εξακολουθούν να λείπουν οι μηχανισμοί στήριξης και
διάχυσης της τεχνολογίας και της καινοτομίας, αλλά και
τόνισαν την ανάγκη διαχείρισης του αποτελέσματος στις
επιχειρήσεις.
Διαπιστώθηκε και το μεγάλο χάσμα μεταξύ εντάξεων και
συμβάσεων αλλά και δαπανών και η ανάγκη στοχευμένων
παρεμβάσεων όπου αυτό απαιτείται. Eπισήμανση έγινε και
για την ανάγκη εντοπισμού των παραγόντων που δυσχεραίνουν την υλοποίηση προγραμματισμένων έργων νέων
τεχνολογιών και της εξυγίανσης των ενταγμένων έργων
που δεν προχωρούν.
Σύμφωνα με το έγγραφο αποφάσεων συμπερασμάτων της
εν λόγω επιτροπής ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Kομισιόν W. Sluijters
αναφέρθηκε μεν σε προγράμματα τα οποία πηγαίνουν
καλά, αλλά τόνισε και την «κρισιμότητα των επόμενων
τεσσάρων ετών για το επιτυχές κλείσιμο του επιχειρησιακού
προγράμματος καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης των
καθυστερήσεων στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων
με ενέργειες επίσπευσης των δαπανών ώστε να απορροφηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια».
Έκανε σαφές όμως, ότι οι επιδόσεις των εν λόγω προγραμμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό
της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027. O
εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Aπασχόλησης και
Kοινωνικών Yποθέσεων της Kομισόν P. Paquet τόνισε
την ανάγκη υλοποίησης του στόχου του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαμείου και «επιτάχυνσης της υλοποίησης των
δράσεων».
Eπίσης ενημέρωσε ότι αποδέχθηκε την πρόταση της Eλλάδος και δεν θα υπάρξει απώλεια πόρων το 2019 λόγω της
απώλειας του αποθεματικού επίδοσης από συγκεκριμένους άξονες με πολύ χαμηλές επιδόσεις, καθώς θα γίνει
μεταφορά των εν λόγω κονδυλίων των 46 εκατ. ευρώ (που
δεν κατέστη δυνατό να απορροφηθούν) σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα με ισόποση μείωση του εν λόγω
προγράμματος.

Lidl Hellas: H αλλαγή του εταιρικού σκοπού
H Lidl Eλλάς και ΣIA O.E. τροποποίησε το καταστατικό της σε ό,τι αφορά τον εταιρικό σκοπό.
Mε βάση τις προσθήκες που έγιναν αυτός περιλαμβάνει πλέον -μεταξύ άλλων- το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, την
εισαγωγή και διακίνηση όχι μόνο των ειδών διατροφής και άλλων εμπορευμάτων, αλλά και «καλλυντικών πάσης
φύσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και γενικής διάθεσης φαρμάκων».
Ως την άνοιξη στα σούπερ μάρκετ η Lidl που δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις και παραμένει μια ομόρρυθμη εταιρία -επικεφαλής της είναι ένας εκ των 6 διαχειριστών, ο Iακ. Aνδρεανίδης- θέλει να προσθέσει άλλους
250 νέους «κωδικούς» στα ράφια της.
Tο ερώτημα είναι τι σκοπεύει να κάνει με τα φάρμακα η Lidl. Tα λεγόμενα ΓE.ΔI.ΦA. που περιλαμβάνουν 216 από
τα συνολικά 1582 MH.ΣY.ΦA. (μη συνταγογραφούμενα φάρμακα) σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπεται να
πωλούνται από τις «υπεραγορές τροφίμων» δηλαδή τα σούπερ μάρκετ. Για τα υπόλοιπα;
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H νέα «μάχη» για τις
«Eλληνικές Mαλδίβες»

Ένα νέο επεισόδιο αναμένεται να προστεθεί
το επόμενο διάστημα στο «σήριαλ» γύρω από
το νησιωτικό σύμπλεγμα των Πεταλιών. Tων
αποκαλούμενων και «Eλληνικών Mαλδίβων», λόγω της μοναδικού φυσικού κάλλους
που τα χαρακτηρίζει.
Tο κουβάρι σε αυτό το «σήριαλ», έχει να κάνει
με το μέλλον της εταιρίας «Kτήμα Πεταλιοί»
και κατ' επέκταση με το κατά πόσο θα παραμείνουν τα νησιά «συνδεδεμένα» με την
οικογένεια Eμπειρίκου.
Kαι αυτό καθώς ο σημερινός κληρονόμος
και κάτοχος του 50% της «Kτήμα Πεταλιοί»
Mαρής Eμπειρίκος βρίσκεται αντιμέτωπος
με το φάσμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για οφειλή ύψους 1 εκ. ευρώ προς
την Alpha Bank.
Tο «σφυρί» χτύπησε για πρώτη φορά στις 20
Nοεμβρίου της περασμένης χρονιάς, αλλά
δεν υπήρξε κανένας μνηστήρας γιατί ο Eμπειρίκος, κυριολεκτικά στο «παρά ένα», έκανε
μια κίνηση - «κλειδί» που έφερε τη μεγάλη
ανατροπή. Kάτι που εν πολλοίς προσδιορίζει
και την τύχη του νέου πλειστηριασμού που
έχει προγραμματιστεί για τις 5 Mαρτίου...
Tο σύμπλεγμα των Πεταλιών, που αποτελεί
και την περιουσία της ομώνυμης εταιρίας,
αποτελείται από 10 νησίδες και συγκεκριμένα
το Aυγό ή Στρογγυλό (έκτασης 10.900 τ.μ.),
τη Λαμπερούσα (330.808 τ.μ.), το Λουλούδι (20.020 τ.μ.), τη Mεγαλόνησο ή Mεγάλο
Πετάλι (11.290.616 τ.μ.) όπου βρίσκεται και
η «βίλα Πικάσο», με τα βοηθητικά κτίρια
και τη μαρίνα, το Ξερονήσι ή Xερσονήσι
(3.705.930 τ.μ.) όπου είναι το αρχοντικό των
Eμπειρίκων το οποίο ανακαινίσθηκε την περίοδο 2009-12 και έγιναν έργα λειτουργικής
αυτονομίας (μονάδα αφαλάτωσης, γεννήτρια
και φωτοβολταϊκά πάνελ κ.α.), το Tραγονήσι (262.451 τ.μ.), όπου βρίσκεται η βίλα του
εφοπλιστή και βασικού μετόχου της Eλινόιλ
Σπ. Kαρνέση, με πλήρεις υποδομές αυτόνομης λειτουργίας, ο Φούντας (96.351 τ.μ.),
το Mακρονήσι (21.950 τ.μ.), το Ποντικονήσι
(10.700 τ.μ.) και το Πρασονήσι (22.900 τ.μ.).
Στον πλειστηριασμό του Nοεμβρίου βγήκαν
τρεις τίτλοι μετοχικών δικαιωμάτων της εταιρίας «Kτήμα Πεταλιοί» που αντιστοιχούν
σε 23.499 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου
μετοχές, ονομαστικής αξίας 59,09 ευρώ η
καθεμιά. Tο σύνολο των μετοχών της εταιρίας είναι 46.998 και η αξία των μετοχών που
κατασχέθηκαν εκτιμήθηκε στα 4.050.000
ευρώ. H πρώτη τιμή προσφοράς για το «πακέτο» του 50% που ανήκει στον M. Eμπειρίκο
προσδιορίστηκε στα 2,7 εκ. ευρώ.
Στις 12 Nοεμβρίου 2019, όμως, δηλαδή μόλις
οκτώ ημέρες πριν το «σφυρί», εκδικάστηκε
στο Mονομελές Πρωτοδικείο Aθηνών η ανακοπή του M. Eμπειρίκου που επικαλέστηκε
ότι η εκτίμηση της αξίας των μετοχών από τον
δικαστικό επιμελητή είναι «όλως αυθαίρετη,
χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό των κριτηρίων
και των μεθόδων που ακολούθησε, υπολείπεται δε σαφώς κατά πολύ της πραγματικής
(εσωτερικής) τους αξίας, ανερχόμενης στο
συνολικό ποσό των 38.615.000 ευρώ, η οποία
αποτελεί αντανάκλαση της αξίας της εταιρικής περιουσίας της «Kτήμα Πεταλιοί», που
συνίσταται στο περιγραφόμενο σύμπλεγμα
δέκα νησιών».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την υπ΄αριθ. 2310Δ /03-01-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Μαρίας
Ιωάννας Χρυσάφη πληρεξούσιας της
Ειρήνης θυγ. Ιωάννη και Μαρίας Μαμάκου χας Δημητρίου Καραμπέτσου ΑΦΜ
067520337, επέδωσα στην Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για τον Ιωάννη Οικονομάκου του Αριστοτέλους πρώην κατοίκου
Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ήβης αριθ.3
και ήδη αγνώστου διαμονής την από
12-12-2019 ΑΓΩΓΗ της πάνω πρώτης
ΚΑΤΑ αυτού που απευθύνεται ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου. Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν:
α) με ΓΑΚ 8216/18-12-2019 και ΕΑΚ
255/18-12-2019 πράξη κατάθεσης β)
πράξη της γραμματέως με την οποία
αναφέρει ότι η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από
τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής γ) η
από 19-12-2019 παραγγελία της πάνω
δικηγόρου. Με την πάνω αγωγή η ενάγουσα ζητάει : να αναγνωρισθεί κύρια,
νομέας και κάτοχος της αποθήκης (2)
του υπογείου ορόφου μιας πολυκατοικίας κειμένης στα Βριλήσσια Αττικής,
στη διασταύρωση των οδών αναλήψεως αριθ.34 και Θερμοπυλών, εμβαδού
(4,90) τ.μ για την οποία έχει συσταθεί
η υπ΄αριθ.6356/1993 πράξη σύστασης
οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβ/φου
Αθηνών Μαρίας Μπρε-Σάκκου που έχει
μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου στον
τόμο 264 με αυξ. Αριθ.387 και έχει ΚΑΕΚ 050350128001 και να καταδικασθεί
στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή
της πληρεξούσιας δικηγόρου.
Αθήνα 13-01-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Εμμανουήλ Τζίτζικας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας,
μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία
«Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι.
ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ»,
κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία της
δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με
την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου
Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ
094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα,
ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ΦΕΚ 7797/210-1998, τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ, επέδωσα
στις 19-12-2019 (αρ. εκθ. 2175Β) στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
την εναγόμενη ΧΟΙΜΠΟΥ Βασιλική συζ.
Δημητρίου, το γένος Σπυρίδωνος και
Γιαννούλας ΒΟΥΛΓΑΡΗ, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Νυμφών αρ.
28 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του
Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των 1) ΧΟΙΜΠΟΥ Δημητρίου
του Νικολάου και 2) ΧΟΙΜΠΟΥ Βασιλικής συζ. Δημητρίου, το γένος Σπυρίδωνος και Γιαννούλας ΒΟΥΛΓΑΡΗ,
αμφοτέρων πρώην κατοίκων Γλυφάδας
Αττικής, οδός Νυμφών αρ. 28 και ήδη
αγνώστου διαμονής, μετά της κάτω από

αυτήν με ΓΑΚ 107358/2019 και ΕΑΚ
9944/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις
29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα
9:28 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/038105-ΑΦΜ 136395701).
Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα
τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή
η αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο, 2)
να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τους
λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό
της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας, το
ποσό των 62.734,47 €, έντοκα από την
επόμενη της 5-8-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της
επίδοσης της αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο
επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για
τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την
Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη
της 5-8-2019, άλλως από την επόμενη
της επίδοσης της αγωγής, πλέον εξόδων
εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση,
όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως
προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθούν να της καταβάλουν το ανωτέρω
ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού
εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της
βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις
περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904
επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που
θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για
το σύνολο του αιτούμενου ποσού και
4) να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη
δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και
για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη
συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής
προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας
και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή
της, όταν και όπου οριστεί.
Αθήνα, 10/01/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αναστ. Μήλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας,
μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία
«Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι.
ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ»,
κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία της
δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με
την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου
Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ
094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα,
ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ΦΕΚ 7797/210-1998, τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ, επέδωσα
στις 19-12-2019 (αρ. εκθ. 2176Β) στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον
εναγόμενο ΧΟΙΜΠΟ Δημήτριο του Νικολάου, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής,
οδός Νυμφών αρ. 28 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από
25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται
ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών,
της πρώτης κατά των 1) ΧΟΙΜΠΟΥ Δημητρίου του Νικολάου και 2) ΧΟΙΜΠΟΥ
Βασιλικής συζ. Δημητρίου, το γένος Σπυρίδωνος και Γιαννούλας ΒΟΥΛΓΑΡΗ,
αμφοτέρων πρώην κατοίκων Γλυφάδας

Αττικής, οδός Νυμφών αρ. 28 και ήδη
αγνώστου διαμονής, μετά της κάτω από
αυτήν με ΓΑΚ 107358/2019 και ΕΑΚ
9944/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις
29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα
9:28 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/038105-ΑΦΜ 136395701).
Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα
τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή
η αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο, 2)
να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τους
λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό
της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας, το
ποσό των 62.734,47 €, έντοκα από την
επόμενη της 5-8-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της
επίδοσης της αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο
επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για
τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την
Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη
της 5-8-2019, άλλως από την επόμενη
της επίδοσης της αγωγής, πλέον εξόδων
εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση,
όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως
προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθούν να της καταβάλουν το ανωτέρω
ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού
εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της
βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις
περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904
επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που
θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για
το σύνολο του αιτούμενου ποσού και
4) να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη
δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και
για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη
συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής
προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας
και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή
της, όταν και όπου οριστεί.
Αθήνα, 10/01/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αναστ. Μήλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας,
μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία
«Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι.
ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ»,
κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ.
39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία
της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ.
ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως
πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86,
με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται
νόμιμα, επέδωσα στις 19-12-2019 (αρ.
εκθ. 2177Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εναγόμενη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαρία του Γεωργίου (ΑΦΜ
045608834), πρώην κάτοικο Αθηνών
στην οδό Αγίου Δημητρίου Όπλων αρ.
26 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον.
Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά
της αναφερθείσας εναγόμενης, μετά της
κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 107353/2019 και
ΕΑΚ 9942/2019 σύμφωνα με την οποία
κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών
στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 09:23 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ

Νικόλαο, ΔΣΑ/38105/ΑΦΜ 136395701.
Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα
τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή
η αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο, 2)
να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της
αγωγής, να της καταβάλει το συνολικό
ποσό των 33.250,10 €, έντοκα από την
επόμενη της 6-6-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της
επίδοσης της αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο
επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για
τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την
Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη
της 6-6-2019, άλλως από την επόμενη
της επίδοσης της αγωγής, πλέον εξόδων
εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση,
όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως
προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί
να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό
τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί
αυτή κατά την επικουρική της βάση, η
οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3)
να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί
προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του
αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί
η εναγόμενη στη δικαστική της δαπάνη.
Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια,
καλούμενη συγχρόνως α) να καταθέσει
επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης
προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη
συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί.
Αθήνα, 10/01/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αναστ. Μήλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα στο Πρωτοδικείο
Αθήνας, Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου,
κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ.
39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία
της δικηγόρου Ασημίνας Π. ΓΛΙΑΡΜΗ,
μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την
επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου
Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ»
και τον δτ «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΕ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Οικονομίδου αρ. 8, αρ. ΓΕΜΗ
001303401000, ΑΦΜ 094151188/ΔΟΥ
ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 23-12-2019 (αρ. εκθ.
11422Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών για την ΚΑΖΙΛΗ Μαρία του Απόστολου, η οποία διατηρούσε ατομική επιχείρηση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης
στην οδό Χολομώντος αρ. 5 (αρ. ΓΕΜΗ
120194104000/ΑΦΜ 112760554/ΔΟΥ
Ε’ Θεσσαλονίκης) και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από
14-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Περιστερίου
(Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά
της ΚΑΖΙΛΗ Μαρίας του Απόστολου. Με
την κάτω από αυτή: 1) με ΓΑΚ 4201/2019
και ΕΑΚ 82/2019 «έκθεσης κατάθεσης
δικογράφου», σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείου Περιστερίου
στις 28-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:05 πμ, από τη δικηγόρο ΓΛΙΑΡΜΗ
Ασημίνα (ΑΜ 31804) και 2) από 18-122019 παραγγελία προς επίδοση με την
οποία καλείται συγχρόνως η ΚΑΖΙΛΗ
Μαρία: α) να καταθέσει επ΄ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας, β) να
παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής
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όταν και όπου οριστεί, γ) να παραστεί
κατά την ένορκη εξέταση των μαρτύρων
κ. Αναστασίας Βουγιατζή του Μιχαήλ και
της Μαρίας, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής,
οδός Καβάλας αρ. 17 και κ. Νικολάου
Κωνσταντέλου του Θεοφάνη, κατοίκου
Περιστερίου Αττικής, οδός Ερμιονιδών
αρ. 23, που θα καταθέσουν προς απόδειξη των περιεχομένων στην ανωτέρω
αγωγή θεμάτων και ισχυρισμών, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ.
Ελένης Χρ. Σταυριανοπούλου, κατοίκου
Αθηνών, οδός Νικηταρά αρ. 2-4, 6ος
όροφος, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020
και ώρες 9:50 πμ και 9:55 πμ, αντίστοιχα, όπου και την καλούν να παραστεί,
άλλως θα καταθέσουν ερήμην της. Με
την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα εταιρία (ενάγουσα) ζητά: 1) να γίνει δεκτή
η αγωγή στο σύνολό της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τις αιτίες που
αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής
να της καταβάλει το συνολικό ποσό των
6.148,40 € και συγκεκριμένα: α) το ποσό
των 6.108,40 € ως συνολικά οφειλόμενο
κεφάλαιο, δυνάμει διαδοχικών νόμιμα
καταρτισμένων άτυπων συμβάσεων πώλησης προϊόντων μεταξύ της ενάγουσας
εταιρίας και της εναγόμενης, που έγιναν
από τις 16-4-2018 έως και τις 10-8-2018,
με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την
επόμενη της παρόδου της για το κάθε
ένα τιμολόγιο πώλησης συμφωνηθείσας
προθεσμίας πίστωσης κατά τα ανωτέρω
αναφερόμενα, άλλως από την επόμενη
της νόμιμης κοινοποίησης στην εναγόμενη της ανωτέρω αγωγής, και μέχρι
πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως,
του τόκου υπολογιζόμενου σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο νόμο 4152/2013, άλλως σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ.
293,341 και 345 ΑΚ, και β) το ποσό των
40,00 € ως αποζημίωση για τα έξοδα στα
οποία υποβλήθηκε η ενάγουσα εταιρία
για την είσπραξη του ως άνω συνολικά
οφειλόμενου κεφαλαίου, 3) να κηρυχθεί
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά
εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικός της στην εν γένει δικαστική δαπάνη
της ενάγουσας εταιρίας.
Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι
μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση
της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία
παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους
τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει
στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Για γνώση και για κάθε νόμιμη
συνέπεια.
Αθήνα, 10/01/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν.
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του
δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ.
Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου
Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας
αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 7-1-2020
(αρ. εκθ. 2359Β) στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΟΝΤΙΖΑ
Ελένη του Στυλιανού (ΑΦΜ 033119170),
πρώην κάτοικο Τερψιθέας Λάρισας και
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 15-11-2019
ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της
πρώτης κατά των 1) ΓΑΛΑΝΗ Βασιλείου
του Αντωνίου (ΑΦΜ 029842167), πρώ-

ην κατοίκου Τερψιθέας Λάρισας και ήδη
αγνώστου διαμονής και 2) ΚΟΝΤΙΖΑ Ελένης του Στυλιανού (ΑΦΜ 033119170),
πρώην κατοίκου Τερψιθέας Λάρισας και
ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 105726/2019 και
ΕΑΚ 3418/2019 σύμφωνα με την οποία
κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών
στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13:46, από τη δικηγόρο Αγγελική
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/035586, ΑΦΜ
141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για
τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες
για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου
διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να
γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές
και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο
ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος,
το συνολικό ποσό των 253.726,31 €,
εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας 3,720% από 16-10-2019, όπως
αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και
του νόμου, άλλως από την επόμενη της
καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος των υπ’ αρ. 0782 4165929980,
0782 4165934984 και 0782 4165935280
λογαριασμών, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της
υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί
των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι
ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά το εις
το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και
τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998,
μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η
απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά
εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι
αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για
γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 10/1/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αναστ. Μήλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν.
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του
δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ.
Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου
Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας
αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και
εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις
7-1-2020 (αρ. εκθ. 2360Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον
ΓΑΛΑΝΗ Βασίλειο του Αντωνίου (ΑΦΜ
029842167), πρώην κάτοικο Τερψιθέας
Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από
15-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, της πρώτης κατά των 1) ΓΑΛΑΝΗ Βασιλείου του Αντωνίου (ΑΦΜ
029842167), πρώην κατοίκου Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής
και 2) ΚΟΝΤΙΖΑ Ελένης του Στυλιανού
(ΑΦΜ 033119170), πρώην κατοίκου
Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου
διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με
ΓΑΚ 105726/2019 και ΕΑΚ 3418/2019
σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:46, από
τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(ΔΣΑ/035586, ΑΦΜ 141515120). Γίνεται
μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των
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προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή
είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική
εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή
της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι,
για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που
μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής,
να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον έκαστος, το συνολικό ποσό
των 253.726,31 €, εντόκως με το νόμιμο
επιτόκιο υπερημερίας 3,720% από 1610-2019, όπως αυτός καθορίζεται δια της
συμβάσεως και του νόμου, άλλως από
την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος των υπ’ αρ.
0782 4165929980, 0782 4165934984 και
0782 4165935280 λογαριασμών, άλλως
και όλως επικουρικώς από την επόμενη
της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της
και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων
υπερημερίας επί των καθυστερουμένων
τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά το εις το ιστορικό της αγωγής
εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του
ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να
κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί
προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική της
δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη
συνέπεια.
Αθήνα, 10/1/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αναστ. Μήλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος
Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη,
μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου
Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως
πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ
094014201, που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται
νόμιμα, επέδωσα στις 7-1-2020 (αρ.
εκθ. 2361Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ Σαράντο του Παναγιώτη (ΑΦΜ
025129280), πρώην κάτοικο Περιστερίου
Σκάλας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο
της από 15-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου
Αθηνών της πρώτης κατά του ανωτέρω
εναγόμενου. Μετά της κάτω από αυτήν
με ΓΑΚ 105729/2019 και ΕΑΚ 9705/2019
σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο

Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:54, από
τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(ΔΣΑ/035586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται
μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή
είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική
εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή
της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος,
για τις πραγματικές και νομικές αιτίες
που μνημονεύονται στο ιστορικό της
αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των
79.996,93 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 4,620% από 14-12-2018, άλλως
από την επόμενη της καταγγελίας της
σύμβασης και του κλεισίματος του υπ’
αρ. 0496 4170619382 λογαριασμού,
άλλως και όλως επικουρικώς από την
επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση
αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται
ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της
αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του
αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση
που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή
και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη
δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 10/1/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αναστ. Μήλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με την υπ' αριθμ. 6.596Ε/18-12-2019
έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ιφ.
Γκούλιου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό
του Δημητρίου Αράζου του Ευθυμίου
(εναγόμενος) πρώην κάτοικο Ραφήνας
Αττικής, οδός Καρβουνίδου αρ. 93 και
ήδη αγνώστου διαμονής, η υπ' αριθμ.
15543/2019 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Οικογενειακό), η οποία: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου, ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ανακοπής
ερημοδικίας ποσού 250 €, ΔΕΧΕΤΑΙ την
αγωγή, ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ την λύση του θρησκευτικού γάμου των διαδίκων, δηλ. του
ως άνω εναγομένου μετά της ενάγουσας
Πολυτίμης Κυριλάκη του Βασιλείου, που
τελέστηκε σύμφωνα με τους κανόνες της
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις
21-04-1990, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Περιστέρι Αττικής και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην δικαστική
δαπάνη ποσού 450 €.
Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38-ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10680
Α.Μ. ΔΣΑ 22282-ΚΙΝ. 6944726204
ΤΗΛ. 210-3619521-FAX: 210-3618855

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4/2020
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Με τη με αριθμό 4/2020 έκθεση της κας
Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας
με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με μειωμένη
τιμή απογραφής κατά ποσοστό 30%,
τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως
και συγκεκριμένα ο εναπομένων μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός εργοστασίου –- κλωστηρίου ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ
στην Αλεξανδρούπολη και ήτοι διάφορα μηχανήματα, ήτοι μετασχηματιστές
μέσης τάσης 1000 KVA,, κλιματιστικές
μονάδες, αεροσυμπιεστές, δεξαμενές,
βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες, δοχεία
φυτιλιού βάμβακος, φιάλες οξυγόνου,
λεβητοστάσια μπόιλερ, αυτόματο μεταγωγέα γεννήτριας ψυκτική εγκατάσταση,
και εξωτερικός πύργος ψύξης δεξαμενές
αέρα, ξηραντές αέρα βάμβακος, μηχανή ξετυλίγματος καρουλιού σύρματος,
διάφορες εργαλειοθήκες 969 ρότορες
για μηχανές AUTOCORO, χαρτοκιβώτιο
με καινούρια ανταλ/κά για διαχωριστή
ινών, 1 χαρτοκιβώτιο με κεραμικές ντίζες, όργανο μέτρησης τάνυσης νήματος
ανταλλακτικά, εξοπλισμός γραφείων κλπ
με συνολική μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς 107.349,09 ευρώ.
Aθήνα 08-01-2020
Η σύνδικος πτώχευσης
Ελένη Χρονοπούλου
Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα
Τηλ. 210 6433068 - 6944689900

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3/2020
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Με τη με αριθμό 3/2020 έκθεση της κας
Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας
με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με μειωμένη τιμή απογραφής (Β΄ ΜΕΙΩΣΗ) κατά ποσοστό 30%, τα κινητά πράγματα
της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα ο
εναπομένων μηχανολογικός και λοιπός
εξοπλισμός εργοστασίου –κλωστηρίου
ΠΡΩΗΝ ΔΟΥΔΟΣ στη Νέα Ραιδεστό
Θεσσαλονίκης και ήτοι διάφορα ανοικτικά μηχανήματα βάμβακος, λανάρια,
σύρτες, κλώστριες, προγνέστριες, κωνοποιητικές μηχανές, πλεκτομηχανές,
κινητοί πνευματικοί καθαριστές, πρέσες,
γραμμές συσκευασίας, ζυγοί, καρότσια,
δοχεία φυτιλιού, ξηραντές και μεταλλικές
δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα, αεροσυμπιεστές, υποσταθμοί μέσης τάσης, λεβητοστάσια, βιομηχ/κές κλιματιστικές
μονάδες, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας,
όργανα συνεργείου συντήρησης, εξοπλισμός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου,
ανταλλακτικά, εξοπλισμός γραφείων κλπ
με συνολική μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς 245.129,38 ευρώ.
Aθήνα 08-01-2020
Η σύνδικος πτώχευσης
Ελένη Χρονοπούλου
Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα
Τηλ. 210 6433068 - 6944689900

Προς Δημάρχους
Οταν θέλετε η διακήρυξή σας να καταχωρηθεί εκτός από τις στήλες
της εφημερίδας μας και σε άλλη ημερήσια πολιτική ή οικονομική
εφημερίδα της Αθήνας, μη διστάσετε να μας ενημερώσετε γι’ αυτό αμέσως.
Η «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
θα φέρει σε πέρας την επιθυμία σας χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση.
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Τριάντα οκτώ χρόνια
από την καθιέρωση
του μονοτονικού
Στις 11 Ιανουαρίου του 1982 η Βουλή
συνεδριάζει με αντικείμενο τη συζήτηση
του νομοσχεδίου για την κατάργηση
των εισαγωγικών εξετάσεων από τα
Γυμνάσια στα Λύκεια. Με την έναρξη
της συζήτησης, ο υπουργός Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων Λευτέρης
Βερυβάκης ζητάει το λόγο και ανακοινώνει ότι η κυβέρνηση εισάγει στο
νομοσχέδιο τροπολογία για την καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος.
«Κύριε πρόεδρε, ήθελα με την έναρξη
της συζητήσεως να θέσω μια τροπολογία την οποία η κυβέρνηση εισηγείται
προς τη Βουλή, την επιψήφιση του
μονοτονικού και να ζητήσω από τη
Βουλή να την ενσωματώσει ως άρθρο
2 στο συζητούμενο νομοσχέδιο για να
μπορέσει αμέσως με την επιψήφιση του
άρθρου να τεθεί σε εφαρμογή και να
παρθούν εκείνα τα προπαρασκευαστικά
μέτρα που θα επιτρέψουν την εισαγωγή
του μονοτονικού στην Εκπαίδευση και
στη Διοίκηση», δηλώνει ο υπουργός
Παιδείας Λευτέρης Βερυβάκης.
Η ανακοίνωση προκαλεί την άμεση
αντίδραση του προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας Ευάγγελου Αβέρωφ που
παίρνει το λόγο και αναφέρει: «Δεν
αντιτιθέμεθα κατ΄αρχήν, αλλά δεν
νομίζουμε ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις
μπορούν να γίνουν χωρίς μια ειδική μελέτη. Ότι χρειάζεται μια ειδική μελέτη
για το μονοτονικό είναι προφανές, διότι
ναι μεν είναι μια απλούστευση η οποία
θα είναι χρήσιμη στις νέες γενεές αλλά
δεν μπορούμε να πάμε σε απόλυτα
σχήματα. Φέρνω αμέσως ένα παράδειγμα: το "που", το οποίο είναι καθιερωμένο
έχει πολλές έννοιες. Υποθέτω, ότι κατόπιν μιας μελέτης θα ευρεθεί ο τρόπος
να απλουστευθεί μεν το σύστημα, αλλά
να είναι δηλωτικό το "που" τι θέλει να
πει. Το "που" σήμερα στη δημοτική είναι
ή ερωτηματικό ή δηλωτικό τόπου. Το
"που" αντικαθιστά το οποίον. Δεν είναι
δυνατόν, λοιπόν, να πούμε χωρίς κάποια
μελέτη, ότι καθιερώνουμε το μονοτονικό χωρίς να κάνουμε κάποιες μικρές
διακρίσεις. Οι απλουστεύσεις είναι χρήσιμες, αλλά πολλές φορές καταλήγουν
σε αλλοίωση της γλώσσας κατά τρόπο
επικίνδυνο.

Νέα ρύθμιση οφειλών:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις

Σ

τις 24 δόσεις της Εφορίας θα μπορούν να υπαχθούν οι οφειλέτες, οι οποίοι το επόμενο
διάστημα και μέχρι να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση, εντάξουν τις οφειλές τους στις 12
δόσεις. Τη δυνατότητα αυτή θα δίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργική απόφαση
με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προυποθέσεις υπαγωγής στη νέα ρύθμιση οφειλών.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στις 24 δόσεις αναμένεται
να τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, αλλά
οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εντάξουν τις οφειλές τους στην
ισχύουσα ρύθμιση των 12 δόσεων για να αποφύγουν τα αναγκαστικά
μέτρα είσπραξης της Εφορίας και να μεταταγούν στο νέο καθεστώς
των 24 δόσεων αμέσως μετά την ενεργοποίησή του.
Παράλληλα στο υπουργείο Οικονομικών και στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξετάζονται εισηγήσεις σχετικά με τη
μετάταξη στο νέο καθεστώς των 24 δόσεων και των οφειλών που
είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων στο παρελθόν, πριν την
ψήφιση του νέου νόμου. Δηλαδή να μπορούν να υπαχθούν στις 24
δόσεις τα υπόλοιπα οφειλών που είχαν τακτοποιηθει στο παρελθόν με
τις 12 δόσεις. Ολα αυτά θα διευκρινίζονται στη υπουργική απόφαση
που βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται να εκδοθεί
πριν την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ένταξης οφειλών στη ρύθμιση των 24 δόσεων.
Αναλυτικότερα, στην νέα πάγια ρύθμιση με βάση το νόμο που
ψηφίστηκε στη Βουλή μπορούν να υπαχθούν:
- Οι φορολογούμενοι που χρωστούν φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ,
ΦΠΑ και άλλους φόρους και τέλη στην Εφορία ή στα τελωνεία
που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 αλλά έως την 1η Νοεμβρίου 2019
δεν είχαν εντάξει τις οφειλές τους αυτές στην πάγια ρύθμιση των
12 δόσεων. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να ρυθμίσουν
τις συγκεκριμένες οφειλές έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς
εισοδηματικά κριτήρια.
- Οι φορολογούμενοι που έχουν παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς
την Εφορία και τα έχουν αφήσει αρρύθμιστα. Οι φορολογούμενοι
αυτοί θα μπορούν να καταβάλουν τα χρέη τους έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν αυτά προέρχονται από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ,
ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους ή μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις αν τα εν
λόγω χρέη προέρχονται από φόρους κληρονομιάς ή από φορολογικά
ή τελωνειακά πρόστιμα ή από πρόστιμα της Τροχαίας, του δήμου
ή της Πολεοδομίας τα οποία μεταφέρθηκαν και βεβαιώθηκαν στις
ΔΟΥ ή από άλλες έκτακτες αιτίες.
- Ολα τα χρέη προς την Εφορία που θα βεβαιώνονται μετά την
ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις για τη
νέα πάγια ρύθμιση, είτε γίνουν ληξιπρόθεσμα είτε όχι.
Ακόμη προβλέπονται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:
- Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 30 ευρώ.
- Ο αριθμός των δόσεων για τις έκτακτες οφειλές που ρυθμίζονται
σε έως και 48 δόσεις καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
Συγκεκριμένα, θα λαμβάνεται υπόψη:
1.Ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματός τους (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής
στη ρύθμιση.
2. Το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού
έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον
αυτό είναι μεγαλύτερο. Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται
τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή ως εξής. Για
εισόδημα:
Από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%.
Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%.
Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%.
Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%.
Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%.
Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%.
Πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.
- Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέσα σε 3 εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ενώ οι επόμενες δόσεις
την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
- Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συνέπεια την
επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
- Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 12 δόσεις, ο τόκος θα
υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων
λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα
στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό
δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+0,27% πλέον
0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο.
- Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες
δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.
- Η ρύθμιση θα χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής εάν ο οφειλέτης:
α. δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της
μίας φοράς
β.καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός
γ.δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του
φόρου προστιθέμενης αξίας καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης
καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους
γ. δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής
στη ρύθμιση και μετά
δ. έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του
χορηγηθεί η ρύθμιση.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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«Τίτλοι τέλους»
για την κατασκευαστική
«Τοξότης»
«Τίτλοι τέλους» για την εταιρείας «Τοξότης» του Χρήστου Καλογρίτσα καθώς το
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε
δεκτή την αίτηση πτώχευσης που είχε
υποβάλλει η τεχνική εταιρία Ιντερμπετόν
(ομιλος ΤΙΤΑΝ) εναντίον της στις 18 Νοεμβρίου. Η Ιντερμπετον ζητούσε να οριστεί
μέρα παύσης πληρωμών η Παρασκευή 5
Ιουλίου 2019, δυο μέρες πριν τις Εθνικές
εκλογές, να διοριστεί εισηγητής δικαστής
της πτώχευσης, να διαταχθεί η σφράγιση
της περιουσίας της και όλες οι ενέργειες
που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
H κατάρρευση της «Τοξότης» είχε διαφανεί
από την αδυναμία του επιχειρηματία να
εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγγυητικές
και να διατηρήσει τις συμβάσεις που είχε
αναλάβει.
Συγκεκριμένα η αίτηση της Ιντερμπετον
αναφέρει:
«Την 23/12/2019 καταχωρίστηκε στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό
Αριθμό Καταχώρισης 2033949, και στη
μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο
«ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
121913801000, η από 18/11/2019 Αίτηση
της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, που κατατέθηκε στο
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης 103333/2019 & Ειδικό
Αριθμό Κατάθεσης 866/2019, σύμφωνα με
την οποία ζητείται:
Να γίνει δεκτή η αίτηση και να κηρυχθεί
η καθ’ ης ανώνυμη εταιρεία σε κατάσταση
πτώχευσης.
Να ορισθεί ημέρα παύσης των πληρωμών
η 5η Ιουλίου 2019.
Να διορισθεί Εισηγητής Δικαστής της
πτώχευσης και προσωρινός σύνδικος της
πτώχευσης.
Να ορισθεί χρόνος συνέλευσης των πιστωτών για την εκλογή οριστικού συνδίκου
και τη σύνταξη του πίνακα των πιστωτών.
Να διαταχθεί η σφράγιση της περιουσίας
της καθής και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

