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Αύξηση 21%
στην κυκλοφορία νέων
και μεταχειρισμένων ΙΧ
το Δεκέμβριο
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή
ανακοινώνει ότι κατά το μήνα
Δεκέμβριο του 2019 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 11.129
αυτοκίνητα (καινούργια ή
μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 9.195 που
κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους
2018, παρουσιάζοντας αύξηση 21,0%. Αύξηση
4,1% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη
φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Δεκέμβριο του έτους
2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν
τον Δεκέμβριο του 2019 ανέρχονται σε 7.246
έναντι 5.969 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο
μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση
21,4%. Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών
κυβισμού άνω τω ν 50 cc (καινούργιων και
μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα
Δεκέμβριο του 2019, ανήλθε σε 1.423 έναντι
1.287 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2018,
παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Μείωση 49,8%
είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Δεκέμβριο του 2018
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

ΠτΔ: Θέμα... ωρών
η ανακοίνωση του ονόματος
από το Μαξίμου
Πολύ κοντά στην «ώρα»
αποκάλυψης του υποψηφίου για
την Προεδρία της Δημοκρατίας,
ώστε να σβήσει άμεσα η
ονοματολογία γύρω από την
κορυφαία θεσμική διαδικασία, βρίσκεται, όπως
όλα δείχνουν, το Μέγαρο Μαξίμου. Το γεγονός
ότι ο πρωθυπουργός έχει καταλήξει στο όνομα
αλλά και ότι εισήλθε σε ρότα ψήφισης ο νέος
εκλογικός νόμος -πράξη που η κυβέρνηση
επέλεξε να προηγηθεί της προεδρικής
εκλογής- οδηγεί πιθανώς στην επίσπευση της
επίσημης ανακοίνωσης. Το σήμα της εκκίνησης
για τις επίσημες ανακοινώσεις έκανε, άλλωστε,
πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Στέλιος Πέτσας, ο οποίος κατά την ενημέρωση
των πολιτικών συντακτών προσδιόρισε το
χρονοδιάγραμμα. Oπως είπε ο κ. Πέτσας, η
ανακοίνωση του ονόματος από τον πρωθυπουργό μπορεί να γίνει «από τώρα μέχρι τη
συνταγματική προθεσμία», δηλαδή μέχρι τις 13
Φλεβάρη. Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν
ότι το Μέγαρο Μαξίμου, παρότι προσανατολιζόταν στο να γίνουν τα «αποκαλυπτήρια» λίγο
πριν ή μετά την ψήφιση του εκλογικού νόμου,
εξετάζει τώρα όλα τα σενάρια.
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Εισφορά αλληλεγγύης

Την επάνοδο της ελληνικής οικονομίας σε
θετική τροχιά πιστοποίησαν τα οικονομικά
αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων
για το 2018, μια χρονιά κατά την οποία σταθεροποιήθηκε η πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε
να δρομολογείται έναν χρόνο νωρίτερα.
➞ σελ. 2

Ασφαλιστικό

Κομμάτι- κομμάτι συμπληρώνεται το παζλ της
μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία
σύμφωνα με το πλάνο θα ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο. Φυσικά, αναγκαία προϋπόθεση
είναι να πάρει σάρκα και οστά ο σχεδιασμός
επί χάρτου, δηλαδή να «τρέξει» η οικονομία
με τους προσδοκώμενους ρυθμούς.
σελ. 3

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, προβλέπεται
να αυξηθεί κατά 50% ο συντελεστής ανταπόδοσης για το «κομμάτι» της ανταποδοτικής
σύνταξης που θα λαμβάνουν, όσοι αποχώρησαν
ή θα αποχωρήσουν με πλήρη ασφαλιστικό
βίο 40 ετών.
➞ σελ. 8

➞

Τράπεζα της Ελλάδος:

Το 2019 η καλύτερη χρονιά
στον τουρισμό για τα νησιά
του Νότιου Αιγαίου
Τ

ην ικανοποίησή της για το
γεγονός ότι για 4η διαδοχική
χρονιά τα νησιά του Νότιου
Αιγαίου ανεβαίνουν στο βάθρο του
πρωταθλητή του ελληνικού τουρισμού εκφράζει με ανακοίνωση της η
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου.
Το 2019 υπήρξε η καλύτερη χρονιά
στην ιστορία του τουρισμού στο νότιο Αιγαίο ξεπερνώντας σε επιδόσεις
και το 2018, που μέχρι τώρα ήταν η
καλύτερη χρονιά για όλα τα νησιά.
Οπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος,
για το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2019, το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται στην
κορυφή μεταξύ των 13 Περιφερειών
της χώρας, σε όλους τους ανεξαιρέτως
τους δείκτες που αφορούν τις αφίξεις,
τις διανυκτερεύσεις και κυρίως τα
έσοδα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αντίπαλος
του Νοτίου Αιγαίου τα τελευταία
χρόνια -από το 2016 και μετά- είναι
μόνο ο εαυτός του, αφού συνεχίζει
να καταρρίπτει το ένα μετά το άλλο
τα δικά του ετήσια ρεκόρ, αφήνοντας
πίσω Περιφέρειες, που παραδοσιακά
κρατούσαν τα σκήπτρα του ελληνικού
τουρισμού, παγιώνει την θέση του
«πρωταθλητή» και αναγνωρίζεται
πλέον ως ατμομηχανή της ελληνικής
τουριστικής βιομηχανίας, με μερίδιο

40% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας.
Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στην
κορυφή του ελληνικού τουρισμού
Ειδικότερα, τα στοιχεία που ανεβάζουν για μια ακόμη χρονιά το Νότιο
Αιγαίο στο βάθρο του πρωταθλητή του
ελληνικού τουρισμού, είναι τα εξής:
Στο Νότιο Αιγαίο, οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις στο 9μηνο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 4.697,5
εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένες
έναντι του αντίστοιχου 9μηνου του
2018 (3.993,5 εκατ. ευρώ) και του 2017
(3.286,8 εκατ. ευρώ).
Χαρακτηριστικό της δυναμικής ανόδου των εισπράξεων στο Νότιο Αιγαίο
είναι το γεγονός ότι οι εισπράξεις του

9μηνου 2019, είναι αισθητά υψηλότερες και από αυτό ακόμη από το 12μηνο
Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018, όπου
το κλείσιμο της χρονιάς έγινε στα
4.414,1 εκατ. ευρώ.
Αυτό σημαίνει, ότι τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος
για ολόκληρο το 2019 τα οποία αναμένονται, θα φέρουν το Νότιο Αιγαίο
και πάλι στην κορυφή, για τέταρτη
διαδοχική χρονιά, με νέο ιστορικό
ρεκόρ εισπράξεων.
Οσον αφορά τις εισπράξεις του 9μηνου 2019, το Νότιο Αιγαίο ακολουθούν η Κρήτη με 3.194,7 εκατ. ευρώ
, η Κεντρική Μακεδονία, με 2.048,9
εκατ. ευρώ, η Αττική, με 2.039,8 εκατ.

ευρώ, τα Ιόνια Νησιά με 1.839,7 εκατ.
ευρώ και οι υπόλοιπες Περιφέρειες
της χώρας με μικρότερα ποσοστά.
Στο Νότιο Αιγαίο οι αφίξεις επισκεπτών από τις κυριότερες χώρες
προέλευσης που προαναφέρθηκαν,
το 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου
2019, ανήλθαν σε 6,025 εκατ. έναντι
5,816 εκατ. επισκέπτες το αντίστοιχο
διάστημα του 2018 και 5,083 εκατ.
το 2017.
Το Νότιο Αιγαίο ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 5,903 εκατ.
επισκέπτες το 9μηνο, η Αττική με
4,654 εκατ. η Κρήτη με 4,584 εκατ.,
η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη με
3,216 εκατ., τα Ιόνια Νησιά με 2,853
εκατ. και ακολουθούν οι υπόλοιπες
Περιφέρειες με μικρότερο αριθμό
επισκεπτών.
Στο Νότιο Αιγαίο οι διανυκτερεύσεις επισκεπτών από τις κυριότερες
χώρες προέλευσης, το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, ανήλθαν
σε 47,990 εκατ., έναντι 41,214 εκατ.,
το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και
36,102 εκατ. το 2017. Το Νότιο Αιγαίο
ακολουθούν η Κρήτη με 38,273 εκατ.
διανυκτερεύσεις το 9μηνο, η Κεντρική
Μακεδονία με 37,289 εκατ., η Αττική με 26,597 εκατ., τα Ιόνια Νησιά
με 22,568 εκατ. και ακολουθούν οι
υπόλοιπες Περιφέρειες με μικρότερο
αριθμό διανυκτερεύσεων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Φοροδιαφυγή
από 19 επιχειρήσεις
ύψους 23 εκατ. ευρώ!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά για πολλές
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που πιάστηκαν στα δίχτυα της
εφορίας. Αξιοποιώντας στοιχεία από τη
βάση δεδομένων της, η ΑΑΔΕ κατέληξε
σε 19 επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποίησε σαρωτικούς ελέγχους.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και
δείχνουν φοροδιαφυγή ύψους 23 εκατ.
ευρώ. Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες
περιπτώσεις είναι οι εξής:
• Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών
«χονδρικό εμπόριο καπνικών», στην
ευρύτερη περιοχή του Ν. Ευβοίας,
για τις χρήσεις 2016 και 2017 υπέβαλε
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με
μηδενικά ακαθάριστα έσοδα. Από τον
έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για το 2016 τα
ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις ανέρχονταν σε 5.800.000 ευρώ, ενώ για τη
χρήση 2017 σε 5.500.000 ευρώ.
• Επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας «χονδρικό εμπόριο υλικών
καθαρισμού», στην ευρύτερη περιοχή
της Θεσσαλίας, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας
εισοδήματος για τις χρήσεις 2017 και
2018, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη
2.000.000 ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο
εργασιών «λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Αττικής, κατά τη
χρήση 2018 διαπιστώθηκε η μη έκδοση
φορολογικών στοιχείων καθαρής αξίας
282.000 ευρώ.
• Ιατρός δερματολόγος στην ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν εξέδωσε κατά τη χρήση 2018, 2.183 φορολογικά στοιχεία αξίας 80.000 ευρώ, κατόπιν
επεξεργασίας ανεπίσημων στοιχείων.
• Πολιτικός μηχανικός στην ευρύτερη
περιοχή του Ν. Ευβοίας, για τις χρήσεις
2013 έως και 2016 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας 150.000 ευρώ.
• Σε επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του νομού Φθιώτιδας, με αντικείμενα εργασιών το εμπόριο ξηρών καρπών
και αγροτικών προϊόντων, διαπιστώθηκε
κατά τις χρήσεις 2018 και 2019 η κατοχή
53 τόνων ξηρών καρπών και 52 τόνων
ακτινιδίων, χωρίς την ύπαρξη φορολογικών παραστατικών.
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Η δύναμη πυρός
της ελληνικής οικονομίας

Τ

ην επάνοδο της ελληνικής οικονομίας σε θετική τροχιά πιστοποίησαν τα οικονομικά
αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2018, μια χρονιά κατά την οποία
σταθεροποιήθηκε η πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε να δρομολογείται έναν χρόνο
νωρίτερα.
Η σταδιακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος κατά τη
διάρκεια του 2018 και, κυρίως, η προσδοκία μιας θετικής
πολιτικής αλλαγής -κάτι που τελικά πιστοποιήθηκε στις
αρχές του 2019- αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά
της χρονιάς κατά την οποία η πλειονότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων πέτυχε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της,
χωρίς όμως σε ορισμένες περιπτώσεις να αποφευχθεί η
πίεση στην κερδοφορία λόγω έκτακτων γεγονότων.
Η γενική εικόνα που άφησε πίσω του το 2018 ήταν αυτή
της ενίσχυσης των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων στους
περισσότερους επιχειρηµατικούς κλάδους. Χαρακτηριστικό
ήταν ότι αρκετές επιχειρήσεις, πλείστες εκ των οποίων εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας, πέτυχαν ιστορικό
υψηλό κερδοφορίας, ενώ σηµαντικός ήταν και ο αριθµός
των επιχειρήσεων που "γύρισαν" σε κέρδη. Η άνοδος
της κερδοφορίας, µε βάση τα στοιχεία, κατά κύριο λόγο
προήλθε από τους τοµείς του εµπορίου, των υπηρεσιών
και του τουρισµού. Περαιτέρω, όπως δείχνουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Deloitte, το 2018 αυξήθηκε ο
αριθµός των επιχειρήσεων που υπερέβησαν το όριο των
100 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κύκλου εργασιών σε σχέση µε
τις αντίστοιχες του 2017.
Συνολικά το οικονοµικό κλίµα ήταν βελτιωµένο το 2018
σε σχέση µε το 2017, ενώ οι προσδοκίες των νοικοκυριών
εµφανίστηκαν να έχουν βελτιωθεί. Μέσα στη χρονιά άρχισε
να εδραιώνεται η αίσθηση πως οι επιπτώσεις της κρίσης σε
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µεγάλο βαθµό έχουν εξοµαλυνθεί και πως τα πραγµατικά
διαθέσιµα εισοδήµατα θα αυξάνονται στο επόµενο διάστηµα
έστω και σταδιακά, αίσθηση που εδραιώθηκε περαιτέρω
µέσα στο 2019.
Ένας από τους στυλοβάτες, για άλλη µία χρονιά, των θετικών επιδόσεων που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις ήταν
ο κλάδος του τουρισµού. O τουρισµός το 2018 συνέβαλε
άµεσα στη δηµιουργία του 11,7% του ΑΕΠ της χώρας µε
21,6 δισ. ευρώ, ενώ η άµεση συνεισφορά του τουρισµού
στο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 13,3% ή κατά 2,5 δισ. ευρώ σε
σχέση µε το 2017. Το ρεκόρ των αφίξεων –33 εκατοµµύρια– που καταγράφηκε και η ραγδαία αύξηση των εσόδων
αποτυπώθηκαν σε όλα τα επίπεδα, ενώ πολλαπλασιαστικά
ήταν τα οφέλη για την οικονοµία και για τους επιµέρους
κλάδους από τις σηµαντικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στην ανάπτυξη και την ανακαίνιση ξενοδοχείων και
καταλυµάτων ευρύτερα.
Περαιτέρω, το 2018 ο τραπεζικός κλάδος έπειτα από πολλές χρήσεις είχε αυξητική συνεισφορά στα κέρδη µετά
από φόρους, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε στη χρονιά. Η
κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών ξεκίνησε να
ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων ενεργούς διαχείρισης
των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα άρχισε να βελτιώνεται, καθώς το εγχώριο τραπεζικό
σύστηµα ανέκτησε την πρόσβαση στις αγορές, µειώνοντας
τη χρηµατοδότησή του από το Ευρωσύστηµα.

Από ρεκόρ σε ρεκόρ
πωλήσεων η PEUGEOT
στην Ελλάδα

Ακατάπαυστα ανοδική είναι η πορεία της
PEUGEOT στην ελληνική αγορά, με τα
μοντέλα της να κερδίζουν ολοένα και περισσότερους οδηγούς με τον συναισθηματικό
σχεδιασμό τους, την τεχνολογία αιχμής, την
ασφάλεια και την οικονομία τους.
Το 2019 η διάσημη γαλλική φίρμα έκανε
νέο ρεκόρ 10ετίας, κατακτώντας τη δεύτερη
θέση στις πωλήσεις πανελλαδικά με 9.829
ταξινομήσεις, μία εντυπωσιακή αύξηση 17,4%
σε σχέση με το 2018, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία του συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).
Ακόμα σημαντικότερα, η αύξηση των πωλήσεων της PEUGEOT, ήταν σχεδόν διπλάσια
από αυτήν της ελληνικής αγοράς που το 2019
βελτίωσε τη θέση της κατά 10,4%. Για την
PEUGEOT στην Ελλάδα, η περσινή επίδοση
στις πωλήσεις, αποτελεί μεγάλη επιβράβευση
από τους οδηγούς αλλά και ένα ακόμα βήμα
προς την κορυφή.
Με συνεχείς επενδύσεις ακόμα και κατά
την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η
PEUGEOT στην Ελλάδα, κατάφερε να
ανανεώσει πλήρως το δίκτυό της, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, δυναμικό αλλά και
φιλικό περιβάλλον για τους πελάτες της, στο
οποίο απολαμβάνουν εξυπηρέτηση υψηλού
επιπέδου αλλά και πλήρη υποστήριξη πριν
και μετά την αγορά του αυτοκινήτου τους.
Με την ισχύ που προσφέρουν στην
PEUGEOT τα πολυβραβευμένα αυτοκίνητα της και με αιχμή του δόρατος τα ολοκαίνουργια PEUGEOT 208, PEUGEOT 2008
και το εξολοκλήρου ηλεκτρικό PEUGEOT
e-208, η γαλλική μάρκα ξεκινά το 2020 με
τις καλύτερες προϋποθέσεις για να φτάσει
στην κορυφή!

Σε δημοπρασία ένα από τα σπανιότερα βιβλία
του Σαίξπηρ

Τέλος τα Windows 7 – Τι πρέπει να κάνουν
όσοι τα χρησιμοποιούν

Ένα σπάνιο βιβλίο του 1623, η πρώτη συγκεντρωτική έκδοση των έργων του
Ουίλιαμ Σαίξπηρ, για πρώτη φορά θα βγει στο σφυρί τον Απρίλιο, ανακοίνωσε
σήμερα ο οίκος Christie’s.
Το βιβλίο, που ονομάζεται «Κωμωδίες, Ιστορίες και Τραγωδίες», και αναφέρεται
συχνά ως «First Folio» αναμένεται να πουληθεί αντί 4 έως 6 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών. Ευρέως γνωστό ως First Folio, το βιβλίο
είναι ένα από τα μόλις έξι γνωστά πλήρη αντίγραφα σε χέρια ιδιωτών.
Το First Folio περιέχει 36 θεατρικά έργα του Σαίξπηρ, ανάμεσά τους αρκετά (15)
που δεν είχαν εκδοθεί ποτέ πριν χωριστά και ίσως να είχαν χαθεί χωρίς αυτό, όπως
τα έργα «Μάκμπεθ», «Τρικυμία», « Όπως σας αρέσει». Τα έργα συλλέχθηκαν
από φίλους του δραματουργού (1564-1616), μετά τον θάνατό του.
Το αντίγραφο που θα τεθεί σε δημοπρασία, θα εκτεθεί στο κοινό κατά τη διάρκεια
περιοδείας αρχίζοντας από την προσεχή εβδομάδα στο Λονδίνο, προτού ταξιδέψει
στη Νέα Υόρκη, στο Χονγκ Κονγκ και το Πεκίνο. Θα επιστρέψει στη Νέα Υόρκη
για τη δημοπρασία στις 24 Απριλίου.
Το βιβλίο πωλείται από το Mills College, ένα ιδιωτικό κολέγιο θηλέων στο ‘Οκλαντ
της Καλιφόρνιας.

Επίσημο «τέλος» βάζει η Microsoft στο εξαιρετικά δημοφιλές λογισμικό
Windows 7 και οι ουκ ολίγοι φανατικοί θα υποχρεωθούν να αναβαθμίσουν το
λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή τους.
Από σήμερα η Microsoft σταματά την τεχνική υποστήριξη αυτής της παλαιότερης έκδοσης των Windows.
Οι χρήστες των Windows 7 δεν θα έχουν πλέον κρίσιμες αναβαθμίσεις ασφαλείας
και το μηχάνημα τους δεν θα είναι ασφαλές σε κυβερνο-επιθέσεις και άλλες
απειλές. Τα Windows 7 είχαν κυκλοφορήσει το 2009 και σήμερα, παρόλο που
έχουν μεσολαβήσει τα Windows 8 (2012), Windows 8.1 (2013) και Windows
10 (2015), σχεδόν ένας στους τέσσερις χρήστες Windows διεθνώς εξακολουθεί
να έχει την έκδοση 7, σύμφωνα με την εταιρεία StatCounter.
Μετά τη διακοπή της τεχνικής υποστήριξης, αν κάποιος χάκερ βρει ένα νέο κενό
ασφαλείας στα Windows 7, η Microsoft δεν θα σπεύσει να το «κλείσει». Αυτό
σημαίνει ότι οι υπολογιστές με Windows 7 θα συνεχίσουν μεν να λειτουργούν,
αλλά θα είναι πιθανότερο να μολυνθούν με κακόβουλο λογισμικό. Ο κίνδυνος
δεν υπάρχει για όσα μηχανήματα με Windows 7 δεν είναι διασυνδεμένα ποτέ
στο διαδίκτυο (πράγμα σπάνιο).
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Τράπεζες:
Το ράλι στα ακίνητα
«ζεσταίνει»
τους πλειστηριασμούς
Η άνοδος στις τιμές των ακινήτων ευνοεί την
αναθέρμανση των πλειστηριασμών και, σε συνδυασμό με την κατάργηση της προστασίας της
πρώτης κατοικίας από τον Μάιο και μετά, δημιουργείται πρόσφορο περιβάλλον προκειμένου
οι τράπεζες να αυξήσουν αφενός τον όγκο των
πλειστηριασμών, αφετέρου να ξεστοκάρουν τα
ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κατοχή τους.
Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν στο Euro2day.
gr ότι η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων
που θα προκληθεί από τα φορολογικά κίνητρα
τα οποία νομοθέτησε πρόσφατα η κυβέρνηση
στρώνει το έδαφος για περισσότερους επιτυχημένους πλειστηριασμούς (σ.σ. στην παρούσα
συγκυρία πάντως η αγορά ακινήτων έχει παγώσει λόγω της απεργίας των συμβολαιογράφων).
«Μέχρι και το προηγούμενο φθινόπωρο, 8
στα 10 ακίνητα που έβγαζαν οι τράπεζες στον
πλειστηριασμό αγοράζονταν από τις ίδιες,
καθώς δεν υπήρχε αγοραστικό ενδιαφέρον σε
ικανοποιητικές τιμές», αναφέρει στο Euro2day.
gr υψηλόβαθμο στέλεχος και προσθέτει:
«Παρά τη συγκράτηση στην άνοδο των τιμών
που σημειώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2019,
εκτιμούμε ότι το 2020 η αύξηση στις τιμές των
ακινήτων θα είναι εκρηκτική σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη, καθώς θα αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση, γεγονός που θα επιταχύνει τους
πλειστηριασμούς».
Η κατάσταση στο μέτωπο των πλειστηριασμών
αναμένεται να δυσκολέψει έτι περαιτέρω από
τον Μάιο και μετά καθώς στα τέλη Απριλίου θα
καταργηθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. «Από την 1η Μαΐου δεν θα υπάρχει πλαίσιο
προστασίας της πρώτης κατοικίας έτσι όπως
υπάρχει σήμερα. Το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης σχεδιάζει ένα μικρό πλαίσιο μόνο
για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως
οι ΑμεΑ, οι πολύτεκνοι κ.ά.», αναφέρει η ίδια
πηγή και προσθέτει:
«Το νέο πτωχευτικό πλαίσιο που ετοιμάζεται
και αναμένεται να συζητηθεί τις επόμενες
ημέρες με τους δανειστές δεν προβλέπει την
προστασία της πρώτης κατοικίας από τον
πλειστηριασμό. Επομένως, το θεσμικό πλαίσιο
που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και η ισχύς του
λήγει στις 30 Απριλίου αποτελεί πραγματικά
την τελευταία ευκαιρία».
Συνολικά 55.929 μέχρι τον Σεπτέμβριο
Στο μεταξύ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας των πλειστηριασμών έχουν αναρτηθεί
από τράπεζες αλλά και από τις εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων 55.929
πλειστηριασμοί από τώρα μέχρι και τις αρχές
Σεπτεμβρίου.
Ένα καινούργιο ποιοτικό χαρακτηριστικό των
αναρτημένων στην πλατφόρμα πλειστηριασμών
είναι το γεγονός ότι κερδίζουν έδαφος οι εντολές από τις εταιρείες διαχείρισης σε σχέση με
τις τράπεζες. Κι αυτό διότι μεγάλα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων που φέρουν
ακίνητα ως εγγυήσεις έχουν είτε πουληθεί σε
ξένα funds είτε οι τράπεζες έχουν αναθέσει τη
διαχείρισή τους στις εν λόγω εταιρείες.
Ο ρόλος των εταιρειών θα ενισχυθεί και στο
κομμάτι των πλειστηριασμών έτι περαιτέρω
μέσα στο 2020 καθώς θα προχωρήσουν οι
τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων,
ύψους έως 30 δισ. ευρώ.

Μείωση εισφοράς
αλληλεγγύης για όλους
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

7°C - 14°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2°C - 12°C

ΠΑΤΡΑ

6°C - 15°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

11°C - 14°C

ΛΑΡΙΣΑ

-1°C - 11°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η ηλικία
που κορυφώνεται
η κατάθλιψη
της «μέσης ηλικίας»

Κ

ομμάτι- κομμάτι συμπληρώνεται το παζλ της μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία σύμφωνα με το πλάνο θα ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο. Φυσικά,
αναγκαία προϋπόθεση είναι να πάρει σάρκα και οστά ο σχεδιασμός επί χάρτου,
δηλαδή να «τρέξει» η οικονομία με τους προσδοκώμενους ρυθμούς, να αποδώσουν οι
ψηφισμένες φοροελαφρύνσεις στην εισπραξιμότητα των φόρων και να μην έχουμε
κλυδωνισμούς στο εξωτερικό περιβάλλον.
Μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου, ο Κ. Μητσοτάκης έβαλε ένα ακόμα
κομματάκι σε αυτό το παζλ, προαναγγέλλοντας για μια
ακόμα φορά τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης,
αλλά χωρίς «κόφτη».
«Είναι μία πολύ συγκεκριμένη δική μου δέσμευση,
γιατί πρέπει να κάνουμε και τη μισθωτή εργασία πιο
ανταγωνιστική. Πρέπει να ελαφρύνουμε την επιβάρυνση στα μεσαία και στα υψηλά εισοδήματα, διότι αν δεν
το κάνουμε αυτό θα υπονομεύουμε την ίδια την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε
χαρακτηριστικά, βάζοντας επί της ουσίας στο συρτάρι
τα όποια σενάρια για μείωση της έκτακτης εισφοράς
έως ένα ύψος εισοδήματος.
Οι κινήσεις μπορούν να γίνουν πάνω σε δύο άξονες: 1)
αύξηση του αφορολογήτου της εισφοράς, από τις 12.000
ευρώ που είναι σήμερα, στις 20.000 ευρώ ή στις 25.000
ευρώ και μείωση των συντελεστών για τα επόμενα κλιμάκια, η οποία θα «σβήνει» όσο ανεβαίνει το εισόδημα
2) μεγάλη μείωση συντελεστή στη ζώνη 12.000- 20.000
ευρώ και μικρότερη στα επόμενα κλιμάκια.
Όπως σημειώνουν πηγές του οικονομικού επιτελείου,
η συζήτηση είναι ακόμα πρόωρη, καθώς θα πρέπει να
υπάρχουν ασφαλή στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού πριν ληφθεί η όποια απόφαση.
Ακριβώς σε αυτήν τη λογική εντάσσεται η σκέψη ακόμα
και για αναδρομική μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης,
στα εισοδήματα του 2019, τα οποία θα φορολογηθούν
εντός του 2020. Σε αυτήν την περίπτωση, επειδή το βάρος

για τον Προϋπολογισμό θα είναι διπλό- και χαμηλότερος
φόρος εισοδήματος κατά την εκκαθάριση και χαμηλότερα έσοδα από τη μηνιαία παρακράτηση- οι μειώσεις
θα είναι χαμηλότερες. Τα περιθώρια παρεμβάσεων στην
εισφορά αλληλεγγύης δεν είναι, άλλωστε, απεριόριστα,
καθώς έχει προαναγγελθεί και η περαιτέρω μείωση του
ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα να υπολογίζεται ότι σε πρώτη
φάση μπορεί να μπει «ψαλίδι» γύρω στα 250 εκατ. Ευρώ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το σύνολο
φόρων και εισφορών στις αποδοχές ενός φορολογούμενου με μέσο εισόδημα, ανέρχεται στο 40,9%, χωρίς
βέβαια την ανάλογη ανταποδοτικότητα.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ, η Ελλάδα
φορολογεί υψηλά την εργασία και κυρίως πολύ προοδευτικά – για το λόγο αυτό η επιβάρυνση, σε σύγκριση
με τις άλλες χώρες, αυξάνει τόσο γρήγορα όσο αυξάνει
το εισοδηματικό κλιμάκιο. Για παράδειγμα, για καθαρές
ετήσιες αποδοχές 20.000 ευρώ, το Ελληνικό κράτος
«αφαιρεί» από τους μισθωτούς, μέσω φόρων και εισφορών, κατά μέσο όρο το 44% από το ποσό που πληρώνει
ο εργοδότης. Μόνο 6 ευρωπαϊκές χώρες αφαιρούν περισσότερο. Η εξαγγελία μείωσης της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης μετατοπίζει την επιβάρυνση από φόρους
και εισφορές στην περίπτωση αυτή στην 11η υψηλότερη
θέση της ανάμεσα σε 26 κράτη μέλη, πάντα άνω του
μέσου όρου. Για να είναι ανταγωνιστικό το ποσοστό
επιβάρυνσης με φόρους και εισφορές επί του κόστους
του εργοδότη θα έπρεπε να είναι γύρω στο 35%.

Η μέση ηλικία είναι θλιβερή,
σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Dartmouth, η οποία
έδειξε ότι η κατάθλιψη στη μέση
ηλικία κορυφώνεται κατά μέσο
όρο περίπου στα 47,2 έτη του
ανθρώπου στον αναπτυγμένο
κόσμο.
Ο καθηγ ητ ής Dav i d
Blanchflower, πρώην οικονομολόγος στην Τράπεζα της Αγγλίας, μελέτησε δεδομένα σε
132 χώρες για τη μέτρηση της
σχέσης μεταξύ ευημερίας και
ηλικίας.
Από την έρευνα συμπέρανε
ότι κάθε χώρα έχει τη δική της
«καμπύλη ευτυχίας» που είναι
σε σχήμα U και φθάνει το χαμηλότερο στις αναπτυσσόμενες
χώρες, στα 47,2 έτη.
«Η τροχιά της καμπύλης ισχύει σε χώρες όπου ο μέσος μισθός είναι υψηλός και όπου οι
άνθρωποι τείνουν να ζουν περισσότερο, αλλά και εκεί που ο
μέσος μισθός δεν είναι υψηλός
και οι άνθρωποι δεν τείνουν να
ζουν περισσότερο», σημείωσε
ο Blanchflower σε μια μελέτη
που διανεμήθηκε τη Δευτέρα,
όπως αναφέρει το Bloomberg.
Επιπλέον, ο καθηγητής ανέφερε ότι η οικονομική κρίση του
2008 έπαιξε σημαντικό ρόλο
στη μείωση της αντοχής των
ανθρώπων και κατέστησε ιδιαίτερα δύσκολο για τους ευάλωτους να ξεπεράσουν την κρίση
μέσης ηλικίας, ενώ ένας ακόμη
παράγοντας φαίνεται ότι είναι η
άνοδος της παγκοσμιοποίησης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Συλλήψεις στο Ιράν
για τη συντριβή
του ουκρανικού Boeing
Οι ιρανικές αρχές έχουν συλλάβει
κάποια πρόσωπα που φέρονται ότι
εμπλέκονται στο δυστύχημα με το
ουκρανικό αεροσκάφος, το οποίο η
Τεχεράνη ομολόγησε ότι κατέρριψε
με πύραλο "από λάθος", δήλωσε
σήμερα ο εκπρόσωπος του δικαστικού
σώματος Γκολαμχουσέιν Ισμαϊλι χωρίς
να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.
Το Σάββατο, ο ιρανικός στρατός παραδέχτηκε ότι κατέρριψε από λάθος
ένα ουκρανικό αεροσκάφος, σκοτώνοντας τους 176 επιβαίνοντες σε αυτό.
Από το βράδυ της ίδιας ημέρας, όπως
θυμίζει το ΑΠΕ, διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους καταγγέλοντας
τη στάση της κυβέρνησης που αρχικά
είχε αρνηθεί ότι έφερε οποιαδήποτε
ευθύνη για τη συντριβή του Boeing.
Το Ιράν θα τιμωρήσει όλους όσοι
ευθύνονται για την κατάρριψη από
λάθος του ουκρανικού επιβατικού αεροπλάνου, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός
πρόεδρος Χασάν Ροχανί σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, σημειώνοντας ότι
το "τραγικόπεριστατικό" θα ερευνηθεί
σε βάθος.
" Ήταν ένα ασυγχώρητο λάθος (...)
δεν μπορεί να ευθύνεται ένας μόνον
άνθρωπος για την συντριβή του αεροπλάνου", σημείωσε.
"Η παραδοχή από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις του λάθους τους είναι
ένα καλό πρώτο βήμα (...) Θα πρέπει
να διαβεβαιώσουμε τους ανθρώπους
ότι δεν θα συμβεί ξανά", σημείωσε,
προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του
"είναι υπόλογη απέναντι στο ιρανικό
και τα άλλα έθνη που έχασαν ζωές
στη συντριβή του αεροπλάνου".
Η απόφαση του Χαλίφα Χάφταρ να
μην υπογράψει την συμφωνία εκεχειρίας με την κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης δείχνει ποιος θέλει
πόλεμο και ποιος θέλει ειρήνη στην
χώρα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός
Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ
Τσαβούσογλου.
Ο Χαλίφα Χάφταρ, ο διοικητής του
Εθνικού Λιβυκού Στρατού, αναχώρησε
από την Μόσχα χωρίς να υπογράψει την συμφωνία εκεχειρίας που
συντάχθηκε κατά την διάρκεια των
συνομιλιών στην ρωσική πρωτεύουσα,
μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το ρωσικό
υπουργείο Εξωτερικών.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους
στην Αγκυρα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η Τουρκία έκανε ό,τι
μπορούσε για να διασφαλίσει μία
εκεχειρία, προσθέτοντας ότι, εάν ο
Χάφταρ συνεχίσει να ενεργεί με τον
τρόπο αυτόν, η σύνοδος κορυφής για
την Λιβύη που σχεδιάζεται να διεξαχθεί στο Βερολίνο την Κυριακή δεν θα
έχει νόημα.

Πάιατ:

Δεν θέλουμε
ελληνοτουρκική κρίση

Σ

αφές μήνυμα πως η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών πρέπει να επιλυθεί όχι με
μονομερή ενέργεια, αλλά με διάλογο μεταξύ των κρατών που επηρεάζονται, με βάση
το Διεθνές Δίκαιο, έστειλε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Σημείωσε πως
μα των προσπακατά τις επαφές
θειών που έχουν
του στην Ουάσικάνει οι ΗΠΑ
γκτον, ο πρωθυκαι η Ελλάδα να
πουργός Κυριάοι κο δ ο μ ή σο υν
κος Μητσοτάκης
ασφάλεια και αυήταν πολύ αποτετοπεποίθηση στην
λεσματικός στην
ευρύτερη περιοχή.
παρουσίαση των
Ερωτηθείς σχεελληνικών θέσετικά, ο Τζέφρι
ων.
Πάιατ απάντησε
Επανέλαβε πως η
πως «ασφαλώς
νομική ερμηνεία
και θα εμπλακούν
του Στέιτ Ντιπάροι ΗΠΑ, ασφαλώς
τμεντ για το μνηθέλουμε να δούμε
μόνιο Τουρκίας
μια αποκλιμάκωση
των εντάσεων Ελκαι κυβέρνησης
της Τρίπολης είλάδας και Τουρκίναι ότι είναι ασαας» και πρόσθεσε:
φές.
«Η απάντηση αν
Διεμήνυσε πως
υπάρξει διπλωτα νησιά, συμπεματική πρωτοριλαμβανομένων Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.
βουλία, είναι ναι».
των μεγάλων νηΣτην κατεύθυνση
σιών όπως η Κρήτη, έχουν ακριβώς τα ίδια θαλάσσια δι- αυτή, τόνισε πως «οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται
καιώματα με τις ηπειρωτικές περιοχές.Επίσης, κατέστησε γι' αυτά τα ζητήματα και επανέλαβε πως ο πρωθυπουργός
σαφές πως οι ΗΠΑ θέλουν η Ανατολική Μεσόγειος να κατά τις επαφές του στην Ουάσιγκτον έκανε εξαιρετική
είναι μια ζώνη συνεργασίας και σταθερότητας.
δουλειά στην παρουσίαση της ελληνικής θέσης, με έναν
«Οι μονομερείς ενέργειες που έχει προχωρήσει η Τουρκία, ξεκάθαρο τρόπο. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έκανε γνωστό
είτε αποστέλλοντας πλοία γεωτρήσεων στα χωρικά ύδατα με αποτελεσματικό τρόπο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον
της Κύπρου, είτε προβαίνοντας σε μονομερείς διακηρύξεις αντιπρόεδρο, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, στον
με μέρος της λιβυκής κυβέρνησης, δεν βοηθούν και είναι σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας πού είναι οι "κόκκινες"
προκλητικές» τόνισε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα γραμμές για την Ελλάδα και πού η Ελλάδα ζητά την αμεΤζέφρι Πάιατ, προσθέτοντας πως είναι αντίθετες στο πνεύ- ρικανική βοήθεια και εμπλοκή».

ΗΠΑ: Στην τελική ευθεία για την παραπομπή του Τραμπ σε δίκη
Στην τελική ευθεία για την ιστορική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται οι Δημοκρατικοί, καθώς αύριο αναμένεται
να αποφασίσουν πότε ακριβώς θα διαβιβαστούν τα άρθρα παραπομπής του Αμερικανού προέδρου στη Γερουσία.
Καθώς θεωρείται μάλλον απίθανο να καταθέσουν νέοι μάρτυρες στη δίκη παραπομπής του Τραμπ, το οποίο ήταν
και ο λόγος που η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει καθυστερήσει τη διαδικασία, η πρόεδρος του Σώματος Νάνσι
Πελόζι προειδοποίησε χθες μιλώντας στο ABC ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα πληρώσουν γι’ αυτό το πολιτικό κόστος.
Η Νάνσι Πελόζι έχει καθυστερήσει να διαβιβάσει τις κατηγορίες προκειμένου να πείσει τον επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς ΜακΚόνελ να συμφωνήσει να συμπεριλάβει νέες καταθέσεις μαρτύρων και αποδείξεις
για την πίεση που φέρεται να άσκησε ο Τραμπ στον πρόεδρο της Ουκρανίας. Ο ΜακΚόνελ υποστηρίζει ότι έχει τις
απαιτούμενες ψήφους ώστε να αρχίσει τη δίκη χωρίς κάποια δέσμευση για ακρόαση επιπλέον μαρτύρων.
Την περασμένη εβδομάδα, σε μία στροφή 180 μοιρών, ο πρώην σύμβουλος Ασφαλείας Τζον Μπόλτον δήλωσε για
πρώτη φορά πρόθυμος να καταθέσει στη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον του ζητηθεί. Εάν όντως καταθέσει,
ο Μπόλτον θα είναι ο ανώτερος πρώην συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου που θα παραστεί ως μάρτυρας στη
δίκη του.
Η επιτροπή δικαστικών υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων - η οποία ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς
- ψήφισε τον Δεκέμβριο υπέρ της παραπομπής του Τραμπ, με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας, καθώς
εκτιμάται ότι χρησιμοποίησε τη στρατιωτική βοήθεια για να πιέσει την ουκρανική κυβέρνηση να ανοίξει έρευνα εις
βάρος του πολιτικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορείται επίσης ότι παρεμπόδισε
την έρευνα του Κογκρέσου.
Σύμφωνα με την Πελόζι, η καθυστέρηση βοήθησε στο να συνειδητοποιήσουν οι Αμερικανοί την ανάγκη για «δίκαιη
δίκη» με τις καταθέσεις μαρτύρων και την παρουσίαση αποδείξεων.
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Φεύγουν από το παλάτι
ο Χάρι και η ΜέγκανMε την έγκριση
της βασίλισσας Ελισάβετ

Η βασίλισσα Ελισάβετ και άλλα υψηλόβαθμα
μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας είχαν «εποικοδομητικές» συνομιλίες
σήμερα σε μια προσπάθεια να καθορίσουν
τον μελλοντικό ρόλο του πρίγκιπα Χάρι και
της συζύγου του Μέγκαν, ανέφερε η βασίλισσα σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε το
παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου επισημαίνεται,
επίσης, ότι η μονάρχης δίνει τις ευλογίες
της στον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ
προκειμένου να ακολουθήσουν το δικό τους,
πιο ανεξάρτητο μέλλον.
Κατά τη διάρκεια μιας «μεταβατικής» περιόδου, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν «θα
περάσουν χρόνο στον Καναδά και τη Βρετανία», τονίζεται στην ανακοίνωση.
Την περασμένη εβδομάδα ο πρίγκιπας Χάρι
και η Μέγκαν γνωστοποίησαν ότι θέλουν να
«αποσυρθούν» από τα βασιλικά καθήκοντά
τους.
«Η οικογένειά μου και εγώ υποστηρίζουμε
πλήρως την επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν να δημιουργήσουν μια νέα ζωή ως οικογένεια» διαβεβαιώνει η 93χρονη μονάρχης.
Η ανακοίνωση θεωρείται άκρως ασυνήθιστη
τόσο λόγω του ανεπίσημου τόνου της όσο και
της προσωπικής φύσης της, καθώς απευθύνεται στο ζευγάρι με τα ονόματά τους παρά
τους τίτλους τους.
«Αν και θα προτιμούσαμε να παραμείνουν
πλήρους απασχόλησης Μέλη της Βασιλικής
Οικογένειας, σεβόμαστε και κατανοούμε την
επιθυμία τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη
ζωή ως οικογένεια παραμένοντας αξιότιμο
κομμάτι της οικογένειάς μου».
Ο 35χρονος Χάρι και η 38χρονη Μέγκαν είπαν
την περασμένη Τετάρτη ότι θα επιδιώξουν
να υιοθετήσουν ένα χαμηλότερο προφίλ, να
οικοδομήσουν την οικονομική ανεξαρτησία
τους και να μοιράσουν τον χρόνο τους μεταξύ
της Βρετανίας και της Βόρειας Αμερικής,
καθώς «διαμορφώνουν έναν προοδευτικό
νέο ρόλο».
Στην ανακοίνωση του παλατιού σήμερα σημειώνεται ότι ο Χάρι και η Μέγκαν «ξεκαθάρισαν πως δεν θέλουν να εξαρτώνται από την
κρατική χρηματοδότηση στη νέα ζωή τους».
Προς το παρόν, δεν έχει καταστεί σαφές πώς
ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ θα αποσυρθούν εν μέρει από τους βασιλικούς ρόλους
τους ή ποιος θα πληρώνει για το διατλαντικό
lifestyle τους.
Αυτή τη στιγμή, χρηματοδοτούνται κυρίως
από τα χρήματα της περιουσίας του δουκάτου
της Κορνουάλης του πρίγκιπα Καρόλου, καθώς τους απαγορεύεται να έχουν προσωπικά
εισοδήματα.
«Αυτά είναι περίπλοκα ζητήματα προκειμένου να τα επιλύσει η οικογένειά μου και
πρέπει να γίνει κάποια δουλειά για αυτά,
όμως ζήτησα οι τελικές αποφάσεις να ληφθούν τις επόμενες ημέρες» αναφέρει στην
ανακοίνωσή της η βασίλισσα.
Η Μέγκαν, η οποία βρίσκεται στον Καναδά με
τον γιο της Άρτσι, αναμένετο να συμμετάσχει
στη σημερινή σύσκεψη στο Σάντρινγκχαμ,
στην ανατολική Αγγλία, μέσω τηλεφώνου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Όμιλος
Κοπελούζου:
Εξαγόρασε το 10%
της Senfluga
Στο ιδιοκτησιακό σχήμα του
ΔΕΣΦΑ εισέρχεται πλέον ο
όμιλος Κοπελούζου με την
ολοκλήρωση της εξαγοράς
του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Senfluga Energy
Infrastructure Holdings.
Η εξαγορά ολοκληρώθηκε
σήμερα και πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DAMCO
ENERGY S.A. (“DAMCO”) του
Ομίλου Κοπελούζου.
Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο 2018 η SENFLUGA
εξαγόρασε μετά από διεθνή
διαγωνισμό ποσοστό 66%
του μετοχικού κεφαλαίου του
Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της
Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ). Η επένδυση εκ μέρους της DAMCO
είναι το αποτέλεσμα ενός
μακρύ και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των δύο μερών
και έχει δομηθεί σύμφωνα με
τους ίδιους όρους και συνθήκες με την απόκτηση του
ΔΕΣΦΑ από την SENFLUGA
και σε συμμόρφωση με το
ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.
Οι μέτοχοι της SENFLUGA
είναι τρεις πολύ σημαντικοί
Ευρωπαίοι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου και
συγκεκριμένα η ιταλική εταιρεία Snam, η ισπανική Enagas
και η βελγική Fluxys, οι οποίοι
είναι επίσης μέτοχοι της εταιρείας Διαδριατικός Αγωγός
Φυσικού Αερίου (ΤΑP).
Μετά τη σημερινή συναλλαγή, η μετοχική δομή της
SENFLUGA έχει ως εξής:
Snam με ποσοστό 54%, Enagis
και Fluxys με ποσοστό 18%
η καθεμία και DAMCO με
ποσοστό 10%.
Ο Όμιλος Κοπελούζου είναι
ένας από τους μεγαλύτερους
επιχειρηματικούς ομίλους
στην Ελλάδα με ιδιαίτερη
δραστηριότητα στον τομέα
της Ενέργειας, στον οποίο
δραστηριοποιείται από το
1975.
Με την επένδυση αυτή, ο Όμιλος Κοπελούζου αποδεικνύει
έμπρακτα την εμπιστοσύνη
του στην ελληνική οικονομία
και στον αναβαθμισμένο
ενεργειακό ρόλο της χώρας,
δίνοντας ξεκάθαρο μήνυμα
στις αγορές ότι οι Έλληνες
επιχειρηματίες και οι ελληνικοί Όμιλοι επενδύουν στην
Ελλάδα.

Tesla:

« Έσπασε» το φράγμα
των 500 δολαρίων η μετοχή

Η

μετοχή της Tesla «έσπασε» το φράγμα των 500 δολαρίων τη Δευτέρα, ενώ τους τελευταίους
μήνες η μετοχή της εταιρείας φαίνεται ότι σημειώνει σημαντικό ράλι.

Τη Δευτέρα ο αναλυτής της Oppenheimer, Colin Rusch, αύξησε
την τιμή-στόχο της μετοχής της Tesla στα 612 δολάρια από 385
που ήταν μέχρι πρότινος, μια αύξηση περίπου 60%.
Στο άκουσμα της είδησης οι επενδυτές έσπευσαν να στηρίξουν
την μετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Η μετοχή της εταιρείας έχει καταγράψει ράλι 2.815,47% από
τον Ιούνιο του 2010.
Σε επίπεδο δεικτών, ο S&P 500 σημείωσε επίσης ράλι 10% τους
τελευταίους τρεις μήνες, με την μετοχή της εταιρείας να σημειώνει άνοδο 103% το ίδιο διάστημα. Αυτή τη στιγμή (20:24μμ) η
μετοχή της εταιρείας σημειώνει άνοδο 8,24% στα 518 δολάρια

ανά μετοχή, όπως αναφέρει το Marketwatch.com.
«Θεωρούμε ότι η εταιρεία έχει φτάσει την κρίσιμη κλίμακα
που επαρκεί για να στηρίξει διατηρήσιμες θετικές ελεύθερες
ταμειακές ροές», αναφέρει η επενδυτική τράπεζα Oppenheimer
στην ανάλυση της.
Η Oppenheimer πιστεύει ακόμα ότι η Tesla αρχίζει και γίνεται
«υπαρξιακή απειλή» για τις εταιρείες μεταφορών που δεν είναι
ικανές ή πρόθυμες να καινοτομήσουν με ταχύτερο ρυθμό.
Αναφέρει ακόμη ότι η Tesla έχει βασικά πλεονεκτήματα στο
σχεδιασμό συστημάτων κίνησης, τεχνολογιών μπαταριών αλλά
και στον ενθουσιασμό των καταναλωτών.

Folli Follie: Συζητήθηκε η αίτηση πτώχευσης
Συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των ομολογιούχων πιστωτών της Folli Follie οι οποίοι ζητούσαν
την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Folli Follie, αναβλήθηκε η συζήτηση για τη λήψη περιουσιακών μέτρων μέτρων.
Συγκεκριμένα «Η εταιρεία “Folli Follie” ανακοίνωσε ότι η από 03.10.2019 αίτηση των δύο ομολογιούχων πιστωτών με αίτημα
την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, συζητήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2020.
Όταν εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου, η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά.
Παράλληλα, η από 04.10.2019 αίτηση των ανωτέρω ομολογιούχων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη
λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρον 10 του Πτωχευτικού Κώδικα και δη για την απαγόρευση διάθεσης κάθε περιουσιακού
στοιχείου της Εταιρείας, συνοδευόμενη από αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής, η οποία είχε προσδιοριστεί για την 10η
Ιανουαρίου 2020, αναβλήθηκε για την 22η Απριλίου 2020, κατόπιν κοινού αιτήματος».
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ΟΤΕ: Οι αποφάσεις
για τους 6
εργαζόμενους
φύλαξης
Τριμερής συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας, του
ΟΤΕ και της ΟΜΕ ΟΤΕ σχετικά με
την κατάργηση του αντικειμένου της
φυσικής φύλαξης στον ΟΤΕ και τη
λύση των συμβάσεων εργασίας των
6 φυλάκων που δεν αποδέχθηκαν τα
σχετικά κίνητρα αποχώρησης, πραγματοποιήθηκε χθες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
ΟΤΕ, στο πλαίσιο της συμφιλιωτικής
διαδικασίας, από την εκπρόσωπο του
Υπουργείου προτάθηκε «σε περίπτωση
αδυναμίας αξιοποίησης των 6 φυλάκων σε άλλο αντικείμενο, η εταιρεία
να εξετάσει τη δυνατότητα, έστω και
εκπρόθεσμα, να ενταχθούν στα πακέτα
αποχώρησης».
Μάλιστα, «σε συνέχεια της λήξης της
απεργίας της ΟΜΕ-ΟΤΕ χθες 12/1», η
Διοίκηση «απέστειλε στην Ομοσπονδία
πρόσκληση σε συνάντηση για συνέχιση
του διαλόγου με αντικείμενο την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ΟΤΕ».
Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤΕ, τον Μάρτιο
του 2019, προσέφερε στους εργαζομένους στη φύλαξη, το αντικείμενο
των οποίων καταργήθηκε, ιδιαίτερα
γενναιόδωρα πακέτα, ύψους έως και
280.000 ευρώ μικτά, και, επιπλέον, τη
δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται σε ανάλογη θέση και συνθήκες
εργασίας σε προμηθευτή, εγγυημένα
για 3 έτη. Από τους 74 εργαζόμενους
στη φυσική φύλαξη, οι 68 αποδέχτηκαν
τα κίνητρα και αποχώρησαν από την
εταιρεία, ενώ 6 αποφάσισαν να μην
επωφεληθούν του πακέτου κινήτρων
και αποχώρησαν στις 31/12/19 με την
νόμιμη αποζημίωση.
Από την πλευρά της, η ΟΜΕ-ΟΤΕ,
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επεσήμανε ότι οι απολύσεις των
έξι φυλάκων ήταν απολύτως αδικαιολόγητες, εκδικητικές για το γεγονός
ότι δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου της επιχείρησης
και καταχρηστικές στο σύνολό τους.
Σύμφωνα με την ομοσπονδία, ο ΟΤΕ
υποστήριξε «χωρίς να αιτιολογήσει
την άποψή του, ότι δεν θα μπορούσε
να απασχολήσει περαιτέρω τους έξι
συναδέλφους μας, γεγονός ωστόσο
που τελικά εξαναγκάστηκε να πράξει,
λέγοντας ότι ήταν πλεονάζον προσωπικό, μετά από αίτημα του υπουργείου
προς τη διοίκηση του ΟΤΕ». Ο ΟΤΕ
δεσμεύτηκε ότι μέχρι τη Δευτέρα 20
Ιανουαρίου 2020, θα εξετάσει και θα
απαντήσει αν μπορεί να απασχολήσει
τους συναδέλφους σε θέσεις εργασίας.
«Η θέση μας παραμένει αδιαπραγμάτευτη: σε μια υπερκερδοφόρα επιχείρηση είμαστε απολύτως ενάντιοι στις
απολύσεις εργαζομένων. Ο ΟΤΕ οφείλει να επανεξετάσει τη θέση του, όπως
σωστά επισήμανε το υπουργείο Εργασίας. Η σημερινή θέση του υπουργείου
Εργασίας είναι μια πρώτη επιτυχία των
αγώνων μας και της συμμετοχής των
συναδέλφων σ’ αυτούς» καταλήγει η
ανακοίνωση της ΟΜΕ-ΟΤΕ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
10 θέσεις εργασίας
σε παιδικούς σταθμούς
του Δήμου Τρικκαίων
ΑΣΕΠ: Ανακοινωση για την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα
(10) ατόμων για την υλοποίηση της
δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος
2019-2020) στο Δήμο Τρικκαίων που
εδρεύει στα Τρίκαλα.
4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
4 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ,
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός
από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2.
του Παραρτήματος αυτού.

Προσλήψεις χωρίς
πτυχίο με προκήρυξη
του ΑΣΕΠ στο Γενικό
Νοσοκομείο Ηλείας
Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών περιστάσεων για τις
ανάγκες καθαριότητας του Γενικού
Νοσοκομείου Ηλείας - Νοσηλευτική
Μονάδα Αμαλιάδας, που εδρεύει
στην Αμαλιάδα του Νομού Ηλείας.
6 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ,
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«02-12-2019», “για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή
εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης, άρθρα:
21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει,
63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν.
4461/2017” σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.

ΔΕΔΔΗΕ:

Νέες προσλήψεις
μέσω ΑΣΕΠ στην Θήβα

Α

ΣΕΠ - ΔΕΔΔΗΕ: Ανακοινωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας –για την
Περιοχή Θήβας, που εδρεύει στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας.

1 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου
1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
1 ΔΕ Οδηγών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα
από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
με σήμανση έκδοσης «12.02.2019» από την προθεσμία

υποβολής των αιτήσεων δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Ανακοίνωση ΣΟΧ5/2019
Παράρτημα
Παράρτημα Η/Υ
Έντυπο Αίτησης
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από
15/01/2020 έως και 24/01/2020

Προσλήψεις γραμματέων στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης
Προσλήψεις γραμματέων στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού με ΑΣΕΠ.
ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο
(2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού που
εδρεύει στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
2 ΔΕ Γραμματέων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «2-12-2019» δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ»
του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
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Θέσεις εργασίας στον
δήμο Δάφνης - Υμηττού

Προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2)
ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου
“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης - Υμηττού ” της πράξης “Κέντρα Κοινότητας” στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», στον Δήμο
Δάφνης - Υμηττού που εδρεύει στη Δάφνη
Ν. Αττικής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Τ.Κ.
17235 Δάφνη Ν. Αττικής, υπόψη κας Αθηνάς
Χριστάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132037835 ).
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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία
μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Δάφνης-Υμηττού,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα Σελίδα 6 από
7 (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.
gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες,
Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.
kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι, Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες,
Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμό 9908Δ/27-12-2019
έτους έκθεσή μου επίδοσης και με επίσπευση του ενάγοντος Νικολάου Βάγια
του Περικλή, κάτοικου Περάματος οδός
Αγίων Πάντων και Καλύμνου, επιδόθηκε
νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κ. Αικατερίνη Χ. Παππού
(Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών), για την
Βαλεντίνα Λεβσκίβσκα του Ιβάν, πρώην
κάτοικο Περάματος οδός Αγίων Πάντων
και Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ'
αριθμό 217/2014 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία
Γαμικών Διαφορών - αριθμός κατάθεσης 11292/2011), βάσει της οποίας και
σύμφωνα με το διατακτικό της: Δικάζει
ερήμην της εναγομένης. Ορίζει παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για
την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής
ερημοδικίας εκ μέρους της εναγομένης.
Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλλει τη λύση
μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου
που τελέσθηκε την 6η Μαΐου 2000 στο
Αντρουσίβσκι της επαρχίας Ζιτόμιρ της
Ουκρανίας. Καταδικάζει την εναγομένη
στην καταβολή των δικαστικών εξόδων
του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό
των τετρακοσίων (400) ευρώ.
Αθήνα 07-01-2020
Ο Δικ. Επιμελητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΒΕΛΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
Με την υπ’ αριθ. 2249 από 13/12/2019
έκθεση του Εισηγητή της πτώχευσης
της εταιρείας με την επωνυμία «GROUP
GEORGIADIS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (αρ.
Μερίδας στο τμ. Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών: 29364), επετράπη
στον σύνδικο της πτωχεύσεως να εκποιήσει σε τιμή μειωμένη κατά 50% σε
σχέση με την τιμή στην προηγούμενη,
υπ’ αρ. 1447/2018 έκθεση εκποίησης,
ΟΛΑ τα κινητά πράγματα της πτώχευσης που αναφέρονται στη σχετική αίτησή
του και στην σχετική έκθεση απογραφής
(μηχανολογικό εξοπλισμό-έπιπλα-λοιπό
εξοπλισμό γραφείου, και όλα τα εμπορεύματα της εταιρείας), και συγκεκριμένα
στην συνολική τιμή των 6.000 ευρώ και
τιμή α’ προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι
4.000 ευρώ, αφού τηρήσει τους σχετικούς όρους δημοσιότητας.
Αθήνα, 14/1/2020
Ο Σύνδικος της πτώχευσης
Δικηγόρος Αθηνών
Δημήτριος-Kων/νος Λιάτας
Τηλ. επικοινωνίας: 210-3616322
6937743768
e-mail: dimliatas@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος ακριβούς
αντιπεφωνημένου φωτοαντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό
απόγραφο της υπ’ αριθμ. 9646/2017
Απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών
Στην Αθήνα, την 14η-01-2020, ημέρα
Τρίτη, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της
περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, Νικόλαος Δ. Χρόνης (Α.Φ.Μ. 075978113),
με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 21088.17.118, μετά την από 10.01.2020
έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε
από το Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θ.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ πληρεξούσιο της εταιρείας με την επωνυμία "DAIFUKU LOGAN
LTD", που εδρεύει στην Αγγλία, οδός
Sutton Rd, Hull HU7 0DR, με Α.Φ.Μ.
GB 433 533273 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, με την υπ’
αριθμ. 9409Ε΄/14.01.2020 έκθεσή μου
επίδοσης για τον Ιωάννη Μεϊντάνη, πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός

Αθανασίου Διάκου αριθμ.9, με Α.Φ.Μ.
044237283 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές αντιπεφωνημένο φωτοαντίγραφο εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος
δικηγόρου υπ' αριθμ. 09/2020 πρώτου
(Α΄) εκτελεστού απογράφου της προσωρινώς εκτελεστής υπ' αριθμ. 9646/2017
Δικαστικής Απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την
υπόθεση μεταξύ της Ενάγουσας εταιρείας με την επωνυμία "DAIFUKU LOGAN
LTD", που εδρεύει στην Αγγλία, οδός
Sutton Rd, Hull HU7 0DR, με Α.Φ.Μ. GB
433 533273 και εκπροσωπείται νόμιμα
και του Εναγομένου Ιωάννη Μεϊντάνη,
κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός
Αθανασίου Διάκου αριθμ.9, με Α.Φ.Μ.
044237283, το διατακτικό της οποίας
(Απόφασης) έχει ως εξής : "Δικάζει ερήμην του εναγομένου. Ορίζει το παράβολο της ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250€) ευρώ, για την
περίπτωση που ο εναγόμενος ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας. Δέχεται την
αγωγή. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να
καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των
διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (234.592,20€), με το νόμιμο
τόκο από την επομένη της δήλης ημέρας πληρωμής εκάστου των υπ' αριθμ.
PJ935/13.10.2011, PJ1529/10.10.2014
και PJ1552/02.02.2015 τιμολογίων, δηλαδή από την 14.12.2011, την 11.11.2014
και την 03.02.2015 αντίστοιχα. Κηρύσσει
την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για
το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000€)
ευρώ. Καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία
ορίζει στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200€) ευρώ."
Γίνεται μνεία ότι στις 10 Ιανουαρίου 2020
εκδόθηκε το με αριθμό 09/2020 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της ανωτέρω
Απόφασης. Προς γνώση του και για τις
νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος να
συμμορφωθεί προς το διατακτικό της
παρούσης δικαστικής απόφασης, ήτοι
να καταβάλει στην ενάγουσα τα κατωτέρω χρηματικά ποσά: Α) το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα χιλιάδων
(80.000€) ως προσωρινώς εκτελεστό
μέρος της οφειλής που επεδικάσθη, για
τους λόγους που αναφέρονται στην ως
άνω απόφαση, Β) Το ποσό των ΕΥΡΩ
χιλίων εξήντα πέντε (1.065,00€) εντόκως
νομίμως από την επομένη της επιδόσεως της παρούσης μέχρις της πλήρους
εξοφλήσεως για τους κάτωθι λόγους
αναλυτικά ως εξής: 1) Για την έκδοση και
φωτοτύπηση του παρόντος απογράφου
ΕΥΡΩ πέντε (5,00€), 2) Για την επίδοση
του εν λόγω απογράφου ΕΥΡΩ εξήντα
(60,00€) και 3) Για την νομική συμβουλή
και τη σύνταξη της παρούσης επιταγής
προς πληρωμή από τον πληρεξούσιο
δικηγόρο της ΕΥΡΩ χιλίων (1.000,00€).
Δηλαδή ο επιτασσόμενος με την παρούσα καθ’ ου να της καταβάλει συνολικά:
α) το ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα χιλιάδων
(80.000€) ως προσωρινά εκτελεστό μέρος της οφειλής εκ της ως άνω Δικαστικής Απόφασης και β) το ποσό των ΕΥΡΩ
χιλίων εξήντα πέντε (1.065,00€) για τα
υπόλοιπα ως άνω κονδύλια, και τα ποσά αυτά νομιμοτόκως, σύμφωνα με τις
ανωτέρω διακρίσεις, έως της ολοσχερούς
εξοφλήσεως των κονδυλίων τούτων, ήτοι
γενικό σύνολο εντόκως νομίμως ως άνω
ΕΥΡΩ ογδόντα μία χιλιάδων εξήντα πέντε (81.065,00€). Άλλως η παρούσα θα
εκτελεσθεί αναγκαστικώς οπότε ο καθ’ ου
θα επιβαρυνθεί και με το ποσό των ΕΥΡΩ εξήντα (60,00€) για τη νόμιμη προς
εκτέλεση εντολή. Η ενάγουσα διορίζει
πληρεξούσιο της, αντίκλητο και δεκτικό καταβολής : τον Κωνσταντίνο Καραγκούνη, δικηγόρο Aθηνών (Α.Μ.Δ.Σ.Α.:
11613), κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αριθμός 18 (τηλ. 2103390001).
Αθήνα, 14-01-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Με την με αριθμό 2.060Γ/10-1-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης, μετά από έγγραφη
παραγγελία του Δικηγόρου Έδεσσας
Ιορδάνη Χ’Αντωνιάδη, πληρεξουσίου της
Παναγιώτας Καραφύλλη του Ευστρατίου και της Ελένης, συζύγου Σταύρου
Πιερράκη, κατοίκου Γενισέας Βιστωνίδος Αβδήρων του ν. Ξάνθης, με Α.Φ.Μ.
119456789, πήγα και επέδωσα στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης,
ακριβές αντίγραφο της 24-12-2019 Αίτησης πολλαπλής υιοθεσίας [εκούσια
δικαιοδοσία] της πρώτης κοινοποιούμενη
προς αυτόν, που απευθύνεται ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης
και ζητά αυτά που λεπτομερώς αναφέρονται στο αιτητικό της, ήτοι: Να γίνει
δεκτή η παρούσα, Να κηρυχθούν θετά τέκνα της αιτούσας τα φυσικά τέκνα
του συζύγου της Πιεράκκη Σταύρου α]
Ακο [άνευ κοινού ονόματος] Πιερράκη που γεννήθηκε την 19-3-2017 για
την γέννηση του οποίου συντάχθηκε η
με αριθμό 96/5/2017 ληξιαρχική πράξη
γέννησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, θήλεως κατά το φύλο και β] Ακο Πιερράκης που γεννήθηκε την 31-12-2017 για
την γέννηση του οποίου συντάχθηκε η
με αριθμό 54/1/2018 ληξιαρχική πράξη
γέννησης του 4ου διαμερίσματος Δήμου
Θεσσαλονίκης, άρρεν το φύλο, Να της
συναποδοθεί η επιμέλεια και η γονική
μέριμνα αυτών, Να διαταχθούν οι νόμιμες ενέργειες του Ληξιάρχου όπως
ορίζει ο νόμος, με την οποία ορίζεται
δικάσιμος η 8-4-2020, ημέρα Τετάρτη,
ώρα 9.00, με αριθ. πιν. 1 και με κοινοποίηση προ 2 ημερών, καλούμενο να
παραστεί κατά την δικάσιμο την ημέρα
και ώρα που ορίσθηκε αν το κρίνει απαραίτητο παρακαλώντας ταυτόχρονα να
ορίσει εφημερίδες δημοσίευσης καθότι
οι φυσικές μητέρες των υιοθετημένων τέκνων α] Κωστοβα Πετρανα Γκερκγινοβα
και β] Ραϊκα Τοντοροβα Πετροβα είναι
αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την
έννοια των άρθρων 134 και 135 ΚΠολΔ
και παρόλες τις επίμονες προσπάθειες
δεν ανευρέθησαν ούτε εντός Ελλάδος
ούτε στην χώρα τους την Βουλγαρία.
Ξάνθη 10-1-2020
Ο επιδούς Δικαστικός Επιμελητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο λαβών Εισαγγελέας
ΜΗΝΑΣ Ε. ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ
Με την υπ’αρ. 2157/2019 εκθεσης μου
επίδοσης, επιδόθηκε νόμιμα προς την
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, Συμελα Σαπίδου, για την Σταυρούλα Χριστοπούλου του Θεοδώρου, πρώην κάτοικο
Φραντάτου Ικαρίας και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από
11-12-2019 Αγωγής (διαδικασία Μικροδιαφορών), με επίσπευση της εταιρείας
με την επωνυμία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.», ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Σάμου απευθυνόμενης και δικάσιμο στις 6 Μαρτίου 2020,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ στο
ακροατήριο του ως αν δικαστηρίου. Προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Βασιλειος Κλ. Αρσλανίδης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’αριθμ. 8391/10-1-2020 έκθεση επίδοσης ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών
Κωνσταντίνος Ι. - Φ. Σάλεμ , επέδωσε
ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου,
ως πληρεξουσίου του Γεωργίου Τσίπου
του Παναγιώτη και της Αθανασίας, κατοίκου Μετς Αθηνών, οδός Τριβωνιανού
αριθμ. 69, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της
Meseret (Μεσερέτ) Sulemo (Σουλέμο)
του Girma (Γκιρμά) και της Γουόρκνες,
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο
της από 01/11/2019 με ΓΑΚ: 95171/2019
και ΕΑΚ:11990/2019 Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων του πρώτου κατά αυτής,
απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία
Ασφαλιστικών Μέτρων) για την οποία

ορίστηκε δικάσιμος η 19η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00
π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου
Αθηνών, με αριθμό πινακίου 1, το κτίριο
και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως
γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον
1ο όροφο του κτιρίου 5, με αίτημα να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση, να ανατεθεί
αποκλειστικά στον αιτούντα, προσωρινά,
η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου
άρρενος τέκνου του Γιαφέτ-Γεωργίου
Τσίπου, το οποίο γεννήθηκε στην Αντίς
Αμπέμπα της Αιθιοπίας στις 15/03/2017
και να καταδικασθεί η καθής στη δικαστική του δαπάνη. Προς γνώση της και
για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη
συγχρόνως όπως παραστεί κατά την
συζήτηση της αιτήσεως όταν και όπου
ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται.
ΑΘΗΝΑ 14-1-2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Ηλίας. Δ Αλουπογιάννης

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 990
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Διακηρύττει ότι
Διενεργείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ
384/2019 Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής, πλειοδοτική, φανερή και προφορική
δημοπρασία που αφορά τη «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και
μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής
(ΟΤΚΖ)»
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις
24/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
14:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών
για την συμμετοχή στη δημοπρασία,
που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνε-
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δριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
του Δήμου Γλυφάδας.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα
επαναληφθεί οίκοθεν από τον Δήμαρχο.
Ως πρώτη προσφορά ανά τεμάχιο ορίζονται τα 250,00€, για φορτηγά κάθε
είδους και 100,00€ για ΙΧ αυτοκίνητα.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς δηλ. {(100€/όχημα Χ
300 οχήματα) + (250€/όχημα Χ 5 οχήματα (φορτηγά)}=31.250,00€ Χ 10%
= 3.125,00€ , με πρόσφατη εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
αποκλειομένου άλλου τρόπου εγγύησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς
διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του
Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, καθώς και από το site
του Δήμου. www.glyfada.gr (Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις)
Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική
τηλ. 2132025219 – 213 20 25 366
Γλυφάδα, 13/01/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 991
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Διακηρύττει ότι
Διενεργείται, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.
178/2019 και 227/2019 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, επαναληπτική
πλειοδοτική, φανερή και προφορική
δημοπρασία που αφορά την Εκποίηση

κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με την
υπ’αριθμ. 247/2018 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, για τις Ομάδες 2,3,4 και 5.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις
24/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:30 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών
για την συμμετοχή στη δημοπρασία,
που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
του Δήμου Γλυφάδας.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
ορίζεται για κάθε ομάδα ξεχωριστά ως
εξής :
1) Για την ΟΜΑΔΑ 2 ορίζεται το ποσό
των 0,10 λεπτών/1 κιλό
2) Για την ΟΜΑΔΑ 3 ορίζεται το ποσό
των 0,10 λεπτών/1 κιλό
3) Για την ΟΜΑΔΑ 4 ορίζεται το ποσό
των 0,10 λεπτών/1 κιλό
4) Για την ΟΜΑΔΑ 5 ορίζεται το ποσό
των 0,15 λεπτών/1 κιλό
Εγγυητική επιστολή από οποιαδήποτε
αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο
σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για
τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη
δημοπρασία, ποσού ίσου με ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής
εκτιμώμενης αξίας της κάθε ομάδας ξεχωριστά, όπως αναφέρονται αναλυτικά
στο άρθρο 2 της διακήρυξης, δηλαδή :
1) 20,00 € για την ΟΜΑΔΑ 2.
2) 20,00 € για την ΟΜΑΔΑ 3.
3) 0,50 € για την ΟΜΑΔΑ 4.
4) 15,00 € για την ΟΜΑΔΑ 5.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού –
Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, καθώς και από το site
του Δήμου. www.glyfada.gr (Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις)
Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική
τηλ. 2132025219 – 213 20 25 366
Γλυφάδα, 13/01/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8
Ralph Lauren, Puma
και άλλοι κολοσσοί
«φεύγουν»
από την Αρκτική
Η περιβαλλοντική απειλή για την Αρκτική από το λιώσιμο των πάγων και την
αύξηση των πλόων κυρίως εμπορικών
πλοίων από το βόρειο πέρασμα που
συντομεύει το ταξίδι άρα αυξάνονται
τα κέρδη και μειώνονται τα κόστη,
ευαισθητοποίησε μεγάλα brands της
παγκόσμιας οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα κολοσσοί όπως οι
Ralph Lauren και Puma δεσμεύθηκαν να
μην μεταφέρουν προϊόντα τους μέσα
του βόρειου περάσματος σύμφωνα με
την Ocean Conservancy. Οι Allbirds,
Artizia, Bureo, Hudson Shipping Lines,
International Direct Packaging και
Kuehne + Nagel έχουν επίσης υπογράψει τη συμμετοχή τους στη συμφωνία
«Arctic Corporate Shipping Pledge»
που συνέταξαν η Ocean Conservancy
και η Nike τον περασμένο Οκτώβριο.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των επιστημόνων, το ταξίδι μέσω του βόρειου
περάσματος μειώνει μέχρι και 40% τον
χρόνο ταξιδιού από την Ασία στην Ευρώπη και να επιτρέπει στους ναυλωτές
να παρακάμψουν παραδοσιακές διαδρομές, όπως το Σουέζ και ο Παναμάς
και το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.
Επίσης πολλές εταιρείες θαλασσίων
μεταφορών, μεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων των CMA CGM, HapagLloyd και MSC, υποσχέθηκαν να μην
χρησιμοποιήσουν το βόρειο πέρασμα.
«Μελέτη αποκαλύπτει την επιτάχυνση των επιπτώσεων της αλλαγής του
κλίματος στο θαλάσσιο περιβάλλον
της Αρκτικής. Το 2019, ο πάγος της
Αρκτικής της θάλασσας υποχώρησε στο
δεύτερο κατώτατο καλοκαιρινό εύρος,
καταγράφοντας μόλις 4,15 εκατομμύρια
τετραγωνικά χιλιόμετρα », ανέφερε
εκπρόσωπος του Ocean Conservancy:
«Τον περασμένο μήνα, η ετήσια έκθεση
της Αρκτικής- Εθνικής Ωκεανίας και
Ατμοσφαιρικής Διοίκησης διαπίστωσε
επίσης ότι ο εναπομείνας θαλάσσιος
πάγος είναι κατά μέσο όρο λιγότερος
από το ήμισυ του πάχους του θαλάσσιου πάγου πριν από σαράντα χρόνια.
Αυτός ο λεπτότερος, νεότερος πάγος
της θάλασσας είναι ακόμα πιο επιρρεπής στο να λιώσει στο μέλλον».

Οι βασικοί πυλώνες του νέου
ασφαλιστικού νομοσχεδίου

Ε

ντός των επόμενων ημερών, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας,
ένας από τους βασικούς στόχους του σχεδίου νόμου είναι η αύξηση των ποσοστών
αναπλήρωσης. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, προβλέπεται να αυξηθεί
κατά 50% ο συντελεστής ανταπόδοσης για το «κομμάτι» της ανταποδοτικής σύνταξης που
θα λαμβάνουν, όσοι αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν με πλήρη ασφαλιστικό βίο 40 ετών, ενώ
οι οι αυξήσεις στο τελικό ποσό της κύριας σύνταξής τους θα ξεκινούν και θα κλιμακώνονται
από τα 30 έτη και έπειτα.
Επιπλέον, η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα άρει το
πλαφόν κύριας και επικουρικής σύνταξης στα 1.300 ευρώ,
που είχε ως αποτέλεσμα τις περικοπές στις επικουρικές
συντάξεις. Μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης ρύθμισης,
οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις επικουρικές τους
συντάξεις, με μεσοσταθμική αύξηση περίπου στα 99,5 ευρώ.
Αυξήσεις στο εισόδημά τους θα έχουν και οι συνταξιούχοι
οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται, καθώς αναμένεται
να μειωθεί η περικοπή του ποσοστού της σύνταξής τους,
λόγω απασχόλησης, από το 60% στο 30%. Η μεταβολή του
ποσοστού παρακράτησης των συντάξεων θα ισχύσει για το
σύνολο των συνταξιούχων, εκτός από τους αγρότες, τους
κτηνοτρόφους, τους πτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους
και τους αλιείς συνταξιούχους, για τους οποίους δεν θα
εφαρμοστεί κανένα μέτρο περικοπής της σύνταξής τους,
ενόσω παράλληλα εργάζονται.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία ενός μηχανισμού
στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, υπολογίζεται αυξημένη ετήσια χρηματοδότηση του

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

ασφαλιστικού συστήματος κατά 0,5% του ΑΕΠ.
Επίσης, αλλαγές θα γίνουν και στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών, οι οποίες θα αποσυνδεθούν από το
εισόδημα, αλλά και από την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Το νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους θα
περιλαμβάνει κλιμακωτά επίπεδα ασφάλισης ελεύθερης
επιλογής, καθώς και ευνοϊκότερο καθεστώς για όλους τους
επαγγελματίες κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριοποίησής τους, με εισφορά 126 ευρώ. Σύμφωνα με τις
τελευταίες πληροφορίες, τα τελικά ποσά που θα κληθούν
να καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, από τις αρχές του 2020, διαμορφώνονται,
ως εξής: 1ο επίπεδο - 210 ευρώ, 2ο επίπεδο - 252 ευρώ, 3ο
επίπεδο - 302 ευρώ το μήνα, 4ο επίπεδο - 363 ευρώ, 5ο
επίπεδο - 435 ευρώ και 6ο επίπεδο - 566 ευρώ το μήνα.
Ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
ελεύθερα, τον Δεκέμβριο κάθε έτους, το επίπεδο εισφορών
για το επόμενο.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Στο σφυρί 10 μεγάλα
περιφερειακά λιμάνια

Την αλλαγή του τρόπου λιμενικής διακυβέρνησης, με την προκήρυξη διεθνών
διαγωνισμών για την αξιοποίηση των δέκα
μεγάλων περιφερειακών λιμανιών της χώρας μέσα στο 2020, προανήγγειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Γιάννης Πλακιωτάκης, σε ειδική εκδήλωση
της Ένωσης Εφοπλιστών και Κρουαζιεροπλοίων Ναυτιλίας.
«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στη χώρα μας
διαχρονικά υπάρχουν διάφορα επίπεδα
λιμενικής διακυβέρνησης, (οργανισμοί
λιμένος, δημοτικά λιμενικά ταμεία, κρατικά λιμενικά ταμεία) και στο υπουργείο
Ναυτιλίας μελετάμε την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τους διότι έχει αποδειχτεί
διαχρονικά ότι το συγκεκριμένο μοντέλο
δεν είναι αποδεκτό και επίσης δεν έχουμε
αξιοποιήσει τις δυνατότητες του κάθε λιμανιού ξεχωριστά», ανέφερε ο υπουργός.
Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι πέρα από τα
μεγάλα λιμάνια υπάρχουν πολλά δημοτικά
η κρατικά λιμενικά ταμεία που δεν έχουν
αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών και του
τομέα της κρουαζιέρας.
Επίσης, είπε ότι μέσα στο 2020 θα ξεκινήσουν οι διεθνείς διαγωνισμοί για την
αξιοποίηση των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών της χώρας που σαφώς
περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες
της κρουαζιέρας.
«Υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον
και για τα δέκα μεγάλα λιμάνια και έχει γίνει
ήδη μία πρώτη παρουσίαση από το ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με τους όρους βιωσιμότητας και αξιοποίησης τους και ανάλογα με το
επενδυτικό ενδιαφέρον που θα υπάρξει θα
προχωρήσουμε σε διεθνείς διαγωνισμούς
μέσα στο 2020», δήλωσε.
Ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι μέσα
στους πρώτους μήνες διακυβέρνησης της
χώρας από τη ΝΔ εγκρίθηκε το νέο αναθεωρημένο master plan για το λιμάνι του
Πειραιά που περιλαμβάνει σημαντικές
επενδύσεις στο συγκεκριμένο κλάδο.
«Συνολικά 620 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται
στις επενδύσεις στο πρώτο λιμάνι της χώρας
κάτι που σαφώς θα αναβαθμίσει σημαντικά
τον τομέα της κρουζιέρας», είπε ο υπουργός
και πρόσθεσε ότι στόχος του υπουργείου
Ναυτιλίας είναι ανάπτυξη του home porting
για τα περισσότερα λιμάνια.

