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Λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ:
Το φετινό εμβόλιο της γρίπης
δεν είναι αποτελεσματικό
Την ώρα που οι θάνατοι από
τον ιό της γρίπης αυξάνονται
στην Ελλάδα, έρχεται η
λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ,
Ελενα Μαλτέζου να ενσπείρει
ανησυχία, τονίζοντας ότι «φέτος το εμβόλιο
της γρίπης δεν ήταν και πολύ καλό, καθώς
δεν έχει πιάσει τα στελέχη που κυκλοφορούν». Ωστόσο, έσπευσε να σημειώσει στη
συνέχεια, ότι αυτό «μπορεί να συμβεί σε
κάποιες περιόδους γρίπης γιατί δεν είναι ένα
σταθερό νόσημα, δεν ξέρεις ποιος ιός θα
κυκλοφορήσει».
Η γιατρός επεσήμανε πως «προφανώς έγινε
κάποια μικρή αλλαγή στους ιούς που μπορεί
να δώσει αυτό το αποτέλεσμα. Μετά το...
κρύο λουτρό έσπευσε να καθησυχάσει λέγοντας ότι «το αντιγριπικό εμβόλιο παρόλο που
είμαστε στην κορύφωση της γρίπης ακόμα
και τώρα όσοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού
κινδύνου αξίζει να το κάνουν γιατί προφυλάσσει από τους μισούς θανάτους».
Σύμφωνα με τη λοιμωξιολόγο του ΕΟΔΥ
«θα έχουμε άλλον 1,5 μήνα με τη γρίπη ίσως
και παραπάνω μέχρι τέλη Μαρτίου», ενώ
πρόσθεσε πως τα παιδιά είναι αυτά που
συνήθως φέρνουν την γρίπη και μετά κολλάει
η υπόλοιπη οικογένεια.
Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) μέχρι τις 02 Φεβρουαρίου
2020 καταγράφηκαν 151 σοβαρά κρούσματα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης. Από
αυτά, τα 136 νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ.

Ίδρυμα Στ. Νιάρχος:
Νέα δωρεά 3,5 εκατ. ευρώ
για την αναμόρφωση ΜΕΘ
και ΤΕΠ σε νοσοκομεία
Σε ένα κατάμεστο ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος παρουσιάσθηκαν τα επόμενα σχέδια του
Ιδρύματος παρουσία μάλιστα
του διάσημου αρχιτέκτονα
Renzo Piano. Πρόκειται για το πρόγραμμα
«Πρωτοβουλία για την Υγεία» του Ιδρύματος
όπου σε ειδική εκδήλωση παρουσία του
πρωθυπουργού παρουσιάστηκαν τα σχέδια
τριών νέων νοσοκομείων σε Σπάρτη,
Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα ανακοινώθηκε η νέα δωρεά
ύψους 3,5 εκ. ευρώ για την αναμόρφωση
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αλλά
και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (
ΤΕΠ) του νοσοκομείου Ευαγγελισμού.
Η σχετική δωρεά έχει κυρωθεί ήδη με ειδική
τροπολογία σε πρόσφατο νομοσχέδιο του
υπουργείου Υγείας στη Βουλή.

Συνταξιούχοι

Airbnb

Αντιμέτωποιμε«βαριά»ποινήθαβρεθούνόσοισυνταξιούχοιεργάζονταικαιδεντοέχουνδηλώσειστονΕΦΚΑ.
Η ποινή για τη μαύρη εργασία των συνταξιούχων θα
ανέλθει σε δέσμευση ποσού που ισοδυναμεί σε 12 συντάξειςαπό10σήμεραμεδιόρθωσηστησχετικήδιάταξη
τουασφαλιστικούνομοσχεδίουτοοποίοαναμένεταινα
ψηφιστεί έως το τέλος Φεβρουαρίου.
σελ. 2

ΥΠΟΙΚ

Μια μεγάλη ανατροπή φαίνεται ότι συντελείται γύρω από το "μέτωπο" της ενοικίασης
ακινήτων, καθώς η φούσκα του Airbnb... ξεφουσκώνει στην Αττική και σε άλλες περιοχές.

➞ σελ. 3

➞

Παρότι φαινομενικά δεν υπάρχει η παραμικρή
συσχέτιση, ο κοινοτικός επίτροπος Πάολο
Τζεντιλόνι αρκετές φορές, στο πλαίσιο των
κοινών δηλώσεών του με τον Έλληνα υπουργό
Οικονομικών, τόνισε την προϋπόθεση τήρησης
των δεσμεύσεων και επιτυχούς ολοκλήρωσης
της πέμπτης αξιολόγησης.
σελ. 8
➞

Αποκαλυπτική έρευνα:

Το 10% κατέχει το 42%
του καθαρού πλούτου στην Ελλάδα

Τ

ο πλουσιότερο 10% του πληθυσμού στην Ελλάδα κατέχει
το 42% του καθαρού πλούτου,
αναφέρει ο ΣΕΒ σε έρευνα σχετικά
με τις ανισότητες και την παροχή
ευκαιριών.
Στην έρευνα επισημαίνεται ακόμη
το φαινόμενο του «επιλεκτικού ζευγαρώματος», που συνίσταται στο ότι
ένα μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων
ζευγαριών αποτελείται από συντρόφους του ίδιου περίπου εισοδηματικού επιπέδου, το οποίο στην Ελλάδα
είναι εντονότερο από άλλες χώρες και
έχει ενταθεί κατακόρυφα στη διάρκεια της κρίσης.
«Το ένστικτο της επιβίωσης σε μια
εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά
περίοδο φαίνεται, ενδεχομένως, να
αποθάρρυνε την προσέγγιση συντρόφων χαμηλότερων εισοδηματικών
κλιμακίων. Όλες αυτές οι πρακτικές,
όμως, διαιωνίζουν τις ανισότητες, και,
συνεπώς είναι σημαντικό η πολιτεία
να προσφέρει αντισταθμιστικές πολιτικές που δημιουργούν ίσες ευκαιρίες για όλους, και, κυρίως, ευκαιρίες
μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση, την
υγεία, και επαγγελματική κατάρτιση,
αλλά και την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, για να μπορέσουν και
άνθρωποι που δεν διαθέτουν αρχική
πριμοδότηση, να βελτιώσουν τις προοπτικές της ζωής τους στη διάρκεια
του εργασιακού βίου», υπογραμμίζει ο
Σύνδεσμος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων.
-Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν την
υψηλότερη σχετικά ποιότητα ζωής,
ενώ οι ΗΠΑ εμφανίζουν υψηλά επί-

πεδα ανισοτήτων, και ιδίως ανισοτήτων στο εισόδημα και τον πλούτο,
αλλά και στέρησης.
-Στην Ελλάδα, αν και η ανισότητα
εισοδήματος και πλούτου βρίσκεται
στο ίδιο ή χαμηλότερο επίπεδο με
τον ΟΟΣΑ, η χώρα μας κατατάσσεται
σε υψηλότερα επίπεδα συνολικής
ανισότητας και στέρησης σε σχέση με
τις περισσότερες ευρωπαϊκές κυρίως
χώρες. Συγκεκριμένα, το μέσο διαθέσιμο εισόδημα του υψηλότερου 20%
είναι 5,5 φορές μεγαλύτερο από του
χαμηλότερου 20% (ενώ στον ΟΟΣΑ
5,4 φορές, στις ΗΠΑ 8,5 φορές και
τη Σουηδία 4,1 φορές), και, το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κατέχει
το 42% του καθαρού πλούτου (έναντι
52% στον ΟΟΣΑ και 78% στις ΗΠΑ),

με το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης
στην Ελλάδα να συμβάλει ενδεχομένως στην άμβλυνση των ανισοτήτων
πλούτου.
-Στο θέμα των στερήσεων, η Ελλάδα
καταγράφει σημαντικά υψηλότερες
στερήσεις από τον υπόλοιπο κόσμο,
που ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει
και την επίπτωση της μεγάλης κρίσης
και ύφεσης στην ποιότητα ζωής του
πληθυσμού στην Ελλάδα.
Μεταξύ των σημαντικότερων στοιχείων στέρησης είναι ότι το 12,9% του
πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το
εισοδηματικό όριο φτώχειας (έναντι 11,5% στον ΟΟΣΑ). Επίσης, το
67% του πληθυσμού έχει ρευστότητα
χαμηλότερη από το 1⁄4 του εισοδηματικού ορίου φτώχειας, που θεω-

ρείται μαξιλάρι ικανό να συντηρήσει
κάποιον που υφίσταται μια απώλεια
εισοδήματος 3 μηνών (έναντι 49,3%
στον ΟΟΣΑ).
-Όσον αφορά στη σύγκριση με βάση
το φύλο, η Ελλάδα εμφανίζει σχετικά
χαμηλές ανισότητες μεταξύ ανδρών
και γυναικών ενώ το ίδιο συμβαίνει
με γνώμονα την ηλικία των ατόμων
στο εργατικό δυναμικό.
-Τέλος, το 55,4% του πληθυσμού θεωρείται «οικονομικά ευάλωτο» (έναντι
38,9% στον ΟΟΣΑ) που, αν και δεν
έχει εισόδημα κάτω από το όριο της
φτώχειας, δεν διαθέτει σε ρευστότητα
το μαξιλάρι συντήρησης των 3 μηνών,
και, συνεπώς, είναι εύκολο να πέσει
κάτω από το όριο φτώχειας σε περίπτωση απώλειας της εργασίας του.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Βιώσιμο σχέδιο
για τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας και Σύρου

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Εφαρμογή του επιτυχημένου μοντέλου που ακολουθήθηκε για το Νεώριο
Σύρου, εκκαθάριση εν λειτουργία της
εταιρείας, παράδοση χωρίς άλλες καθυστερήσεις των δύο πυραυλακάτων στο
Πολεμικό Ναυτικό, διατήρηση αλλά και
αύξηση των 600 θέσεων εργασίας και
η καταβολή των δεδουλευμένων τους
ύψους 18 εκατ. ευρώ, είναι η λύση που
προωθεί η κυβέρνηση για τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά.
Τις διαβεβαιώσεις αυτές έδωσαν
διαδοχικά από το βήμα της Βουλής, οι
τρεις αρμόδιοι υπουργοί, Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης, Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης και Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε σχετικές
επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του
ΚΙΝΑΛ, Βασίλη Κεγκέρογλου, Γιώργου
Μουλκιώτη και Δημήτρη Μπιάγκη.
«Μπορεί να ανακάμψει η ναυπηγική
βιομηχανία της χώρας που είχε πέσει
σε τεράστια παρακμή. Δεν θέλουμε
να κλείσουν τα ναυπηγεία Ελευσίνας,
αλλά να γίνει εν λειτουργία η εκκαθάριση τους. Εργαζόμαστε να βρούμε
λύση πάνω στο επιτυχημένο μοντέλο
που χρησιμοποίησε και η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε η εξυγίανση των
Ναυπηγείων της Σύρο», τόνισε ο κ.
Γεωργιάδης, απαντώντας στην ερώτηση
του Δημήτρη Μπιάγκη.
Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για συνολικές
υποχρεώσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας ύψους 261 εκατ. ευρώ, και σε αυτά
όπως είπε, δεν συμπεριλαμβάνονται οι
απαιτήσεις του Πολεμικού Ναυτικού
που φθάνουν στα 100 εκατ. ευρώ.
«Το χρέος της εταιρείας που έχει τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας, η οποία δεν είναι
δημόσια αλλά ιδιωτική, ενδεχομένως να
ξεπερνά τα 350 εκατ. ευρώ γι αυτό και ο
προηγούμενος διαγωνισμός κηρύχτηκε
άγονος» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και
έδωσε έμφαση στο «ζωηρό ενδιαφέρον
που έχει δείξει η αμερικάνικη εταιρία
ΟΝΕΞ για την εξαγορά τους», η οποία
έχει και τα Ναυπηγεία Σύρου.
«Έχουμε σκοπό να αξιοποιήσουμε την
εμπειρία των ναυπηγείων Σύρου και
το ζωηρό ενδιαφέρον της αμερικάνικης εταιρίας ΟΝΕΞ, η οποία έχει να
παρουσιάσει εκπληκτικά αποτελέσματα
από τη λειτουργία τους. Ο τζίρος της
τον Νοέμβριο ήταν 22 εκατ. ευρώ και το
δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 εκατ. ευρώ, ενώ αυξήθηκαν
οι θέσεις εργασίας και οι παραγγελίες
είναι συνεχείς. Ο ίδιος ο επενδυτής εξέφρασε ενδιαφέρον να του μεταβιβαστεί
με την ίδια διαδικασία και το Ναυπηγείο
Ελευσίνας.
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Βαριά «καμπάνα» για
συνταξιούχους που εργάζονται

Α

ντιμέτωποι με «βαριά» ποινή θα βρεθούν όσοι συνταξιούχοι εργάζονται και δεν
το έχουν δηλώσει στον ΕΦΚΑ. Η ποινή για τη μαύρη εργασία των συνταξιούχων
θα ανέλθει σε δέσμευση ποσού που ισοδυναμεί σε 12 συντάξεις από 10 σήμερα
με διόρθωση στη σχετική διάταξη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου το οποίο αναμένεται να
ψηφιστεί έως το τέλος Φεβρουαρίου.
Ειδικότερα, με την
προωθούμενη διάταξη προβλέπεται
ότι στους εξ ιδίου
δικαιώματος συνταξιούχους του ΕΦΚΑ,
οι οποίοι έχουν ήδη
αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της
δημοσιεύσεως του
νόμου εργασία ή
αποκτούν ιδιότητα
ή δραστηριότητα
υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση
του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις,
κύριες, επικουρικές
και προσυνταξιοδοτικές παροχές, καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρονικό
διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη
δραστηριότητα.
Σημειώνεται ότι το ισχύον καθεστώς που αλλάζει προβλέπει
την παρακράτηση του 70% της σύνταξης για όσους εργάζονται. Επίσης στο νέο νομοσχέδιο ορίζεται ότι για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από
της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα
ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπο-

E-mail: iho@otenet.gr

χρεωτικώς υπακτέα
στην ασφάλιση του
ΕΦΚΑ ,αναστέλλεται
πλήρως η καταβολή
των κύριων, επικουρικών συντάξεων
και των προσυνταξιοδοτικών παροχών,
εφόσον δεν έχουν
συμπληρώσει το 62
έτος της ηλικίας.
Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή
αυτοαπασχοληθούν,
να το δηλώσουν στον
φορέα κύριας ασφάλισης του ΕΦΚΑ, καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ. Παράλειψη της
δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος 12 μηνιαίων συντάξεων.
Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του ¼ από την κύρια σύνταξη και
την επικουρική. Διαφορετικά εισπράττεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
Μεταξύ άλλων εξαιρούνται των ανωτέρω ρυθμίσεων οι
συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι θα λαμβάνουν όλο το
ποσό της σύνταξης τους, ενώ συνεχίζουν την απασχόληση.

Κεντρικές Τράπεζες:
Πρώτο σημαντικό βήμα
για τη «γέννηση»
ψηφιακού νομίσματος

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία του πρώτου ψηφιακού νομίσματος
από τις κεντρικές τράπεζες που επιχειρούν
να καλύψουν το προβάδισμα της Κίνας και να
εισέλθουν στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών
Βρετανίας, Ευρωζώνης, Ιαπωνίας, Καναδά,
Σουηδίας και Ελβετίας προγραμματίζουν
την πρώτη τους συνάντηση στα μέσα Απριλίου στην Ουάσιγκτον, ώστε να συζητήσουν
ζητήματα ασφαλείας και εναρμόνισης των
διασυνοριακών διαδικασιών εκκαθάρισης
και διακανονισμού συναλλαγών, τα οποία
χρειάζεται να διευθετηθούν ώστε να λάβει
«σάρκα και οστά» το εγχείρημα του ψηφιακού νομίσματος, αναφέρει δημοσίευμα της
ιαπωνικής εφημερίδας «Nikkei».
Οι έξι κεντρικές τράπεζες σχεδιάζουν τη
δημοσιοποίηση προκαταρκτικής έκθεσης
τον Ιούνιο και την τελική έκθεση το φθινόπωρο, αναφέρει η εφημερίδα. Οι κεντρικές
τράπεζες ανά τον κόσμο επισπεύδουν τις
προσπάθειες για τη δημιουργία των δικών
τους ψηφιακών νομισμάτων, καθώς η πρωτοβουλία του Facebook με το Libra εγείρει
ερωτήματα μήπως ο έλεγχος του χρήματος
πάψει να αποτελεί προνόμιο των εθνικών
αρχών και κεντρικών τραπεζών τις επόμενες
δεκαετίες.
Εκ των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, η Κίνα
έχει πρωτοπορήσει στη δημιουργία του δικού
της κρυπτονομίσματος. Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας έχει αναλάβει μαζί με
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κοινό
ερευνητικό πρόγραμμα, βραχυπρόθεσμα
όμως δεν σχεδιάζει την έκδοση ψηφιακού
νομίσματος.

Εντός του 2020 η παραχώρηση των λιμανιών
Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου

Μέχρι το 2021 θα υπάρχουν 2,1 δισ.
ψηφιακοί καταναλωτές παγκοσμίως

Το χρονοδιάγραμμα για την παραχώρηση και αξιοποίηση των 10 περιφερειακών
λιμανιών ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μιλώντας
σε εκδήλωση της ειδικής Κομματικής Οργάνωσης της ΝΔ, που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου.
«Μέσα στο 2020 θα αρχίσουμε τους διεθνείς διαγωνισμούς για τα 10 μεγάλα περιφερειακά λιμάνια της χώρας. Έχουμε δώσει πολιτική κατεύθυνση στο ΤΑΙΠΕΔ
να προχωρήσει στην πρόσληψη συμβούλων ώστε να είμαστε ώριμοι μέσα στο α’
εξάμηνο του 2020 να προχωρήσουμε σε διεθνείς διαγωνισμούς. Η διαφορά μας
σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνηση είναι ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί
σε οποιοδήποτε οικονομικό μοντέλο παραχώρησης ολικής, μερικής, πώληση
πλειοψηφικού ή μειοψηφικού πακέτου μετοχών» τόνισε ο ΥΝΑ και συνέχισε:
«Μέσα στο 2020 θα προχωρήσουμε με Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα και Ηράκλειο. Τον Βόλο θα τον βάλουμε αν προλάβουμε μέσα στο 2020. Για όλα τα λιμάνια
μας υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, γιατί βρίσκονται στο σταυροδρόμι
τριών ηπείρων. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο,
γεωστρατηγικό, εμπορικό και ενεργειακό πεδίο. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις
δυνατότητες του κάθε λιμανιού ξεχωριστά».

Την εκτίμηση ότι η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν με την χρήση tokens μέσω της υπηρεσίας Visa Token Service (VTS),
θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ανακοίνωσε η Visa, ενδεικτική της
σημαντικής προόδου της εταιρίας στην προσπάθεια της για ασφαλείς ψηφιακές πληρωμές.
Το Tokenization είναι μια τεχνολογία αντικατάστασης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που παρέχουν οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια των
ηλεκτρονικών πληρωμών, με ένα μοναδικό ανώνυμο αναγνωριστικό στοιχείο
ανά συναλλαγή ή όπως ονομάζεται «token».
Το 2019, στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Cyber Monday οι αγορές μέσω διαδικτύου έφτασαν το ποσό ρεκόρ των 9,4 δισ. δολαρίων. Από την 1 Νοεμβρίου
έως τις 19 Δεκεμβρίου, οι καταναλωτές δαπάνησαν 125,6 δισ. δολάρια σε
online αγορές, με πάνω από το ένα τρίτο των δαπανών να πραγματοποιούνται
μέσω έξυπνων κινητών. Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνολογία που στηρίζεται στο
tokenization υιοθετείται με ταχείς ρυθμούς από τους εμπόρους, καθιστώντας
σαφές ότι η τεχνολογία αλλάζει δραστικά το λιανικό εμπόριο και τη συμπεριφορά των καταναλωτών.
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Εφορία: Στο μικροσκόπιο
οι δαπάνες των νοικοκυριών
Στο "δίχτυ" τις εφορίας θα βρεθούν φέτος οι
δαπάνες των νοικοκυριών. Σύμφωνα με την εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" η ΑΑΔΕ σχεδιάζει
φέτος αυτόματους ηλεκτρονικούς ελέγχους στο
επίπεδο διαβίωσης χιλιάδων φορολογουμένων
με στόχο τον προσδιορισμό των φορολογητέων
εισοδημάτων τους με έμμεσο τρόπο και τον
εντοπισμό περιπτώσεων απόκρυψης εσόδων
ή απόκτησης εισοδημάτων από παράνομες
δραστηριότητες.
Οι αδήλωτες διαφορές εισοδημάτων που θα
εντοπίζονται, εφόσον δεν θα μπορούν να δικαιολογηθούν, θα φορολογούνται με συντελεστές
φόρου 22%-45%.
Ταυτόχρονα η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί τις διατάξεις
του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών για τον
έμμεσο προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και των φορολογητέων καθαρών κερδών
χιλιάδων επιχειρήσεων που εντοπίζονται να μην
εκπληρώνουν ορθά ή με συνέπεια τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Οι διατάξεις που θα εφαρμοστούν τόσο για τον
έλεγχο των φυσικών προσώπων γενικά όσο και
για τον έλεγχο των επιχειρήσεων που διαπράττουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας
προβλέπουν τον προσδιορισμό των εισοδημάτων με βάση διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους και με την
εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου.
Στο ηλεκτρονικό έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, το
οποίο θα υποβάλουν φέτος την άνοιξη 9 εκατ.
φορολογούμενοι μέσω Taxisnet, θα εμφανίζονται για πρώτη φορά σε προσυμπληρωμένα νέα
πεδία τα ποσά των δαπανών που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2019 προκειμένου
να εξοφλήσουν λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος, ύδρευσης, κινητής και σταθερής
τηλεφωνίας, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, νοσήλια, δάνεια και πιστωτικές κάρτες καθώς και τα
ποσά των εισοδημάτων που αποκόμισαν πέρυσι
από επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα και άλλα
χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Όλα αυτά τα στοιχεία θα έχουν αποσταλεί
ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων από τους τρίτους που τα έχουν στη
διάθεσή τους (ΔΕΚΟ, τράπεζες, ασφαλιστικές
εταιρίες, ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κ.λπ.), θα έχουν διασταυρωθεί πλήρως
και θα έχουν επαρκώς ταυτοποιηθεί από τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές.
Στόχος της προσυμπλήρωσης των συγκεκριμένων στοιχείων στις φετινές φορολογικές
δηλώσεις είναι να διευκολυνθούν οι φορολογικές αρχές στον έμμεσο προσδιορισμό των
πραγματικών φορολογητέων εισοδημάτων
χιλιάδων φορολογουμένων και να επιβάλουν
τους φόρους που αναλογούν σ’ αυτά.
Συγκεκριμένα, τα ποσά των παραπάνω δαπανών
των φορολογουμένων όπως θα αποτυπώνονται
αναλυτικά σε προσυμπληρωμένα πεδία του
νέου e-E1 θα αθροίζονται αυτόματα με τα
επίσης προσυμπληρωμένα ποσά των καταναλωτικών δαπανών τους, τις οποίες εξόφλησαν
με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Τα αθροίσματα που θα προκύπτουν θα συγκρίνονται, στη συνέχεια, με τα ποσά των πάσης
φύσεως εισοδημάτων και εσόδων των φορολογουμένων (μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, τόκους,
υπεραξίες κ.λπ.), όπως αυτά θα αποτυπώνονται
επίσης στο Ε1. Εφόσον το άθροισμα των δηλωθέντων εισοδημάτων και εσόδων δεν καλύπτει
το άθροισμα των συνολικών δαπανών, οι δηλώσεις θα παραπέμπονται για έλεγχο.

Η φούσκα του Airbnb...
ξεφουσκώνει στην Αττική
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Λιγότερο στρες για
τους τελειομανείς

Μ

ια μεγάλη ανατροπή φαίνεται ότι συντελείται γύρω από το "μέτωπο" της ενοικίασης ακινήτων, καθώς η φούσκα του Airbnb... ξεφουσκώνει στην Αττική και
σε άλλες περιοχές.

Ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων εγκαταλείπουν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας
μίσθωσης (AirBnb, HomeAway κ.ά.), όπως συνέβη στο
παρελθόν με τη φούσκα του Χρηματιστηρίου.
Τα έσοδα των ιδιοκτητών κατοικιών ήδη δέχονται πιέσεις.
Τόσο οι πληρότητες όσο και οι τιμές ανά διανυκτέρευση
βρίσκονται σε πτωτική τροχιά, όταν την ίδια στιγμή ο
αριθμός των καταχωρίσεων ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις στη χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο.
Ο μεγάλος ανταγωνισμός και η αυξημένη προσφορά ακινήτων στις πλατφόρμες Airbnb, Booking και HomeAway
πιέζουν τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες που βλέπουν μέρα με τη
μέρα τα εισοδήματά τους να μειώνονται, όταν την ίδια
ώρα σημειώνεται έκρηξη στις τιμές των ενοικίων, ειδικά
στο κέντρο της Αθήνας.
Τον Μάιο του 2019 τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες
μισθώσεις ήταν μειωμένα ακόμα και κατά 25% σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, ενώ το τρίμηνο Μαΐου
- Ιουλίου η μείωση των εσόδων άγγιξε το 10%, με τους
διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να εκτιμούν ότι η μείωση των εισοδημάτων συνολικά το 2019
φθάνει το 25%.
Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν πως πολύ σύντομα
ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων που είναι εγγεγραμμένα
σε πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων θα βρεθούν
διαθέσιμα για μακροχρόνιες μισθώσεις.
Και αυτό γιατί οι ιδιοκτήτες βλέπουν τα εισοδήματά τους
να μειώνονται σε σύγκριση με τις εισπράξεις που είχαν
πριν από ένα ή δύο χρόνια, όταν η μόδα της Airbnb είχε
εξελιχθεί σε φρενίτιδα ανατρέποντας τον χάρτη της κτηματαγοράς.
Σήμερα πολλοί ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε περιοχές όπως οι Αμπελόκηποι, πλησίον της Αμερικανικής

Πρεσβείας και στον Νέο Κόσμο αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις πλατφόρμες της βραχυχρόνιας μίσθωσης και
να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση.
Το ράλι που σημειώνουν τους τελευταίους μήνες οι τιμές
των ενοικίων έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στις επιλογές
των ιδιοκτητών ακινήτων και όπως λένε οι άνθρωποι της
αγοράς τα περισσότερα μισθωτήρια συμβόλαια μακροχρόνιας μίσθωσης που έχουν υπογραφεί το τελευταίο
διάστημα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα το οποίο είναι αυξημένο πάνω από 15% σε σχέση με το 2016.
Στην περιοχή της Αττικής η αγορά των ενοικίων «έτρεξε» με ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 10%, με
τη μεγαλύτερη αύξηση να εντοπίζεται στο κέντρο της
Αθήνας, όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 20% κατά
μέσο όρο την τελευταία διετία, ενώ στις περιοχές εκτός
του κέντρου η αντίστοιχη άνοδος εκτιμάται ότι κινείται
στα επίπεδα του 10%-15%.
Σύμφωνα με τον Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), αργά ή γρήγορα
χιλιάδες κατοικίες θα αποσυρθούν από τις διαδικτυακές
πλατφόρμες και στόχος της κυβέρνησης θα πρέπει να
είναι η άμεση επιστροφή τους στην αγορά των μισθώσεων
κύριας κατοικίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς τον
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα προτείνει τη
μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες των συντελεστών
φορολόγησης αποκλειστικά και μόνο για τα εισοδήματα
από ενοίκια κύριας κατοικίας. Δηλαδή οι συντελεστές
από 15% έως 45% που ισχύουν σήμερα να μειωθούν σε
5% έως 35% στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες αποκτούν
εισοδήματα από την εκμίσθωση κυρίας κατοικίας και όχι
για τις επαγγελματικές και τις βραχυχρόνιες και κάθε
άλλου είδους μισθώσεις.

Ο διαλογισμός με έμφαση στην
απουσία επικριτικής διάθεσης
και κριτικής των συναισθημάτων
μπορεί να βοηθήσει τους τελειομανείς να απαλλαγούν από το στρες,
σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Psychophysiology.
Είναι γνωστό ότι ο διαλογσμός
έχει επιδράσεις στον έλεγχο των
συναισθημάτων, ωστόσο αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την
τεχνική διαλογισμού. Προηγούμενες μελέτες συνηγορούν στην
υπόθεση ότι ο διαλογισμός βοηθά
τον έλεγχο των συναισθημάτων
επειδή καταστέλλει τη λειτουργία
της αμυγδαλής. Πρόκειται για την
περιοχή του εγκεφάλου ο ρόλος
της οποίας είναι η επεξεργασία αρνητικών συναισθημάτων (φόβος,
θυμός).
Οι ερευνητές, με τη μέθοδο της μέτρησης της διακύμανσης της καρδιακής συχνότητας, υπολόγισαν
την αποβολή του άγχους κατά τη
διάρκεια συνεδριών με διαλογισμό
σε 120 πανεπιστημιακούς φοιτητές,
οι οποίοι είχαν προηγουμένως σημειώσει υψηλή βαθμολογία σε μια
κλίμακα υπολογισμού του βαθμού
τελειομανίας – την ανάγκη να είναι
κανείς ή να φαίνεται τέλειος.
Οι συνεδρίες διαλογισμού που εστίαζαν στην αποβολή του στοιχείου
της κριτικής στάσης απέναντι στα
συναισθήματά – ή αλλιώς εστίαζαν στην ευαισθητοποίηση και την
αποδοχή – οδήγησαν σε ταχύτερη
αποβολή του άγχους σε σχέση με
τις συνεδρίες απλού διαλογισμού.
Σύμφωνα με την συγγραφέα της
έρευνας, Hannah Koerten, MA,
του Πανεπιστημίου Bowling Green
State, τα ευρήματα αναδεικνύουν
τη σημασία της εμπειρίας των
τελειομανών όταν διαλογίζονται
έχοντας αποβάλει κάθε διάθεση
κριτικής απέναντι σε όλα όσα αισθάνονται.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Burberry:
Το ξέσπασμα
του κοροναϊού
πλήττει τη ζήτηση

Η Burberry ανακοίνωσε ότι το ξέσπασμα του κοροναϊού στην Κίνα
πλήττει την ζήτηση για πολυτελή
είδη στην ενδοχώρα της Κίνας
και στο Χονγκ Κονγκ, δύο από τις
πιο σημαντικές αγορές για την
βρετανική εταιρεία.
Η Burberry δήλωσε πως 24 από τα
64 καταστήματα στην ηπειρωτική
Κίνα ήταν κλειστά, ενώ τα υπόλοιπα που ήταν ανοιχτά λειτουργούσαν με μειωμένο ωράριο και
έβλεπαν σημαντική μείωση των
δραστηριοτήτων τους.
"Το ξέσπασμα του κοροναϊού στην
ηπειρωτική Κίνα έχει σημαντικές
αρνητικές συνέπειες στη ζήτηση
για πολυτελή είδη", ανέφερε ο
διευθύνων σύμβουλος Marco
Gobbetti.
"Ενώ δεν μπορούμε αυτή τη
στιγμή να προβλέψουμε πόσο
θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση,
παραμένουμε σίγουροι για την
στρατηγική μας".
Η εταιρεία πρόσθεσε πως οι
δαπάνες από Κινέζους τουρίστες
στην Ευρώπη και σε άλλους
προορισμούς είχαν επηρεαστεί
λιγότερο, αλλά δεδομένων των
διευρυμένων ταξιδιωτικών περιορισμών, εκτιμά ότι θα επιδεινωθεί
στις επόμενες εβδομάδες.

Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση
της μαρίνας Χίου

Ο

λοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη αξιοποίηση μαρίνας από το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία θα
αναβαθμίσει την τουριστική υποδομή της Χίου, προς όφελος της οικονομίας και
των κατοίκων της.

Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ παραχώρησε το δικαίωμα
χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Χίου για
40 χρόνια στην εταιρεία ειδικού σκοπού "Μαρίνα
Χίου ΑΕ" του επενδυτικού σχήματος "AVLUM
ENTERPRISES COMPANY LIMITED - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε - ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ
ΣΚΟΠΟΥ".
Είχε προηγηθεί η υπογραφή από το υπουργείο Τουρισμού και την παραχωρησιούχο εταιρεία του Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής, με το οποίο παραδίδεται
η χρήση της μαρίνας στον επενδυτή, που είναι ο νέος
φορέας διαχείρισής της.
Κατόπιν πλήρωσης αυτής
της αναβλητικής αίρεσης,
έγ ινε και η
καταβολή του
εφάπαξ τιμήματος, ύψους
600.000 ευρώ
στο ΤΑΙΠΕΔ.
Το τίμημα της
παραχώρησης
διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 6.213.615
ευρώ, αποτελούμενο από
το πρ ο αναφερθέν εξάπαξ

ποσό και ετήσια αμοιβή παραχώρησης πλέον ποσοστού
επί των ετήσιων εσόδων της μαρίνας.
Η εταιρεία "Μαρίνα Χίου ΑΕ" προβλέπεται να υλοποιήσει εντός της επόμενης 4ετίας ένα ευρύ επενδυτικό πλάνο με στόχο τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας,
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη συνολική εικόνα της
περιοχής. Στην πλήρη ανάπτυξή της η μαρίνα Χίου
θα προσφέρει 180 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη
αναψυχής μήκους μέχρι 25 μέτρα και έως 6.900 τ.μ.
στεγασμένων εγκαταστάσεων για χρήσεις τουρισμούαναψυχής. Στο πλαίσιο των επενδύσεων προβλέπεται
η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, η καθαίρεση
του υφάλου στην είσοδο της μαρίνας, η τοποθέτηση μόνιμων
αγκυροβολίων, δεστρών
και πυργίσκων
παροχών στα
σκάφη, καθώς και η κατασκευή όλων
των αναγκαίων
υποδομών στη
χερσαία ζώνη
με κυριότερη
τη διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού
δι κτύου και
της εισόδου,
καθώς και των
θέσεων στάθμευσης.

Υδατοδρόμια: Ανάπτυξη σε λιμάνια, μαρίνες,
σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Παραγγελίες για 274
αεροσκάφη δέχτηκε
τον Ιανουάριο
η Airbus
Παραγγελίες για 274 εμπορικά
αεροσκάφη δέχτηκε τον Ιανουάριο η Airbus, για τα αεροσκάφη
της τύπου Α220, Α320, και A350
XWB.
Η ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής
αεροσκαφών ανακοίνωσε επίσης
ότι προχώρησε σε 31 παραδόσεις
αεροσκαφών τύπου Α220, Α320,
Α330 και Α350 XWB.
Στις 32 Ιανουαρίου το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών
της για το 2020 διαμορφωνόταν
στα 296 αεροσκάφη.

Με στόχο την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου υδατοδρομίων που θα κινητοποιήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον
ιδιωτών και θα κάνει αισθητή την παρουσία του τους επόμενους μήνες στην ελληνική επικράτεια, ψηφίστηκε χθες
στη Bουλή το νομοσχέδιο για την ρύθμιση της νέας αγοράς που πέρασε από σαράντα κύματα τα προηγούμενα χρόνια.
«Κάνουμε έτσι μια νέα αρχή σε έναν χώρο που πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της
χώρας μας» δήλωσε χθες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, σε ένα τομέα που όπως
επισήμανε «θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας, θα εξυπηρετήσει την καλύτερη διασύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με προορισμούς απομακρυσμένους -και όχι μόνο και θα αναζωπυρώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον».
Η νέα ρύθμιση προβλέπει:
– Πρώτον, αλλαγές στις διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των υδατοδρομίων, ώστε να θεσπιστεί
ένα ασφαλές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, που να ευνοεί την ανάπτυξή τους.
-Δεύτερον, παρέχει τη δυνατότητα αδειοδότησης σε δύο στάδια δηλαδή τη χορήγηση «αδείας ίδρυσης» και «αδείας
λειτουργίας», είτε από κοινού είτε διακριτά.
-Τρίτον, δίνει τη δυνατότητα χορήγησης «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου όχι μόνο σε δημόσιο φορέα, αλλά και σε
ιδιωτικό φορέα.
-Τέταρτον, επιτρέπει τη χορήγηση «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου χωρίς την απαίτηση επιθεώρησης, ώστε οι
ενδιαφερόμενοι επενδυτές να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, που όταν τις ολοκληρώσουν θα τους
χορηγηθεί «άδεια λειτουργίας».
-Πέμπτον, διευρύνεται το πλαίσιο χορήγησης άδειας υδατοδρομίου, τόσο σε τουριστικούς λιμένες, δηλαδή μαρίνες,
αγκυροβόλια κ.λπ., όσο και σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και σε σύνθετα τουριστικά
καταλύματα.
-Έκτον, δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου, όχι μόνο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά κι από άλλους πιστοποιημένους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού.
-Έβδομον, συγκροτείται ολιγομελής Επιτροπή Υδατοδρομίων, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τις επιθεωρήσεις τους.
Την στρεβλή μέχρι σήμερα εικόνα του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου παρουσίασε και ο υφυπουργός Υποδομών
και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.
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Creta Farms:
Στις 27 Φεβρουαρίου
η γενική συνέλευση

Για τις 27 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη,
ορίστηκε η αναμενόμενη Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Creta Farms η
οποία θα εγκρίνει την συμφωνία εξυγίανσης.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη:
«Tο Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους
Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας την 27η Φεβρουαρίου
2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή στο οίκημα των γραφείων της έδρας
της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής
Οδού Ρεθύμνου –Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου
(θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.»
Ως θέματα της γενικής συνέλευση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων έχουν οριστεί:
- Έγκριση συμφωνίας εξυγίανσης βάσει του
άρθρου 99 επ. ΠτΚ. Έγκριση των ειδικότερων όρων και συμφωνιών της Συμφωνίας
Εξυγίανσης.
- Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα γενικού
ενδιαφέροντος

Lamda:
Δεν έχουν ληφθεί
οριστικές αποφάσεις
για Lamda Malls
Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα των τελευταίων ημέρων σχετικά με τις αποφάσεις
για Lamda Malls, η LAMDA Development
S.A. απαντά πως δεν έχουν ληφθεί οριστικές
αποφάσεις.
Η ανακοίνωση της εταιρείας:
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες
και αναφορικά με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο
που αφορά στην ευρύτερη περιοχή του The
Mall Athens, το Συμβούλιο της Επικρατείας
ολοκλήρωσε τη νομοτεχνική επεξεργασία του
σχεδίου προεδρικού διατάγματος, το οποίο
είχε αποσταλεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα « Έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή
του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου του
Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών
δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του ΕΧΣ,
έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής
(ΡΣΕ) αυτού και επικύρωση καθορισμού
οριογραμμών ρέματος». Η σχετική γνωμοδότηση, με την οποία το Ε' Τμήμα του
Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε νόμιμο
το συγκεκριμένο σχέδιο προεδρικού διατάγματος έχει ήδη διαβιβαστεί στο αρμόδιο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
τις περαιτέρω ενέργειες.
Η ενδεχόμενη εισαγωγή στο ΧΑ της θυγατρικής εταιρείας Lamda Malls Α.Ε. αποτελεί
μία από τις πολλές και πιθανές επιλογές, που
η Εταιρεία εξετάζει στα πλαίσια του στρατηγικού της σχεδιασμού, χωρίς ακόμα να έχει
αποφασισθεί.
Η Εταιρεία για οποιαδήποτε εξέλιξη στα ως
άνω θέματα θα ενημερώσει αμελλητί το επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές κατά
τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

ΗΧΩ & ΤΕΧΝΗ
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Γιώργος Γύζης
Ατομική έκθεση
«Αποκόμματα
1929-1933»
Η ΕΝΙΑ Gallery παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 την
ατομική έκθεση του Γιώργου Γύζη με
τίτλο «Αποκόμματα 1929-1933».
Στην θεματική έρευνα «Αποκόμματα
1929-1933» ο Γιώργος Γύζης σχολιάζει
την επικαιρότητα μέσα από άρθρα και
φωτογραφίες που έχουν αντληθεί από
εφημερίδες της περιόδου 1929-1933.
Η θεματική αυτή έρευνα επικεντρώνεται στην οικονομική κρίση του 1929,
συνεπώς σε μία περίοδο κοινωνικής
αναταραχής και πολιτισμικού αποπροσανατολισμού όπου η έντυπη ενημέρωση του μεσοπολέμου διαπραγματευόταν ζητήματα άλλοτε ακραία και
άλλοτε ελπιδοφόρα. Αποφεύγοντας
να επαναδιαπραγματευθεί ιστορικά
γεγονότα και άμεσες αναφορές
σχετικά με την διεθνή κρίση εστιάζει
σε θέματα της καθημερινότητας, εκεί
όπου κείτονται ζητήματα και προβληματισμοί που θεωρεί επίκαιρα.
Χρησιμοποιεί τις λύσεις της ζωγραφικής και όχι κάποιο τεχνολογικό μέσο
για να παλαιώσει και να αποτυπώσει
το «απόκομμα». Η πινελιά που τείνει
να μιμηθεί την λογική του ράστερ
δεν είναι απόλυτη, ξεκάθαρη και
γεωμετρική αλλά «ελαττωματική»
και φθαρμένη, κάτι που ορίζει το
συνολικό απόσπασμα ως κάτι το μοναδικό. Αναιρώντας τους κανόνες του
τυπογραφείου ορίζει το κάθε σημείο
σε αυτοτελείς μονάδες , ανόμοιες
μεταξύ τους ,κατασκευάζοντας κατά
αυτόν τον τρόπο μονάδες και ομάδες
σημείων που συντελούν μία εικόνα
όπως ακριβώς και οι άνθρωποι ως
μονάδες ή σε ομάδες συντελούν το
κομμάτι μιας κοινωνίας.
Κατά την μεγέθυνση τους, τα θέματα συνεχίζουν να διατηρούν την
αναλλοίωτη όψη τους και αποκτούν
ένα μνημειώδη χαρακτήρα καθώς
έρχονται πάλι στην επιφάνεια μέσα
από μία άβυσσο πληροφοριών για
να επαληθεύσουν την επανάληψη
συγγενικών καταστάσεων. Το παλαιωμένο χαρτί , αυτό το εύθραυστο από
τον χρόνο θεμέλιο της πληροφορίας
που τείνει να διαλυθεί, μικροσκοπικά
κομμάτια από μελάνι που έχουν σπάσει ή έχουν κολλήσει στην απέναντι
σελίδα της εφημερίδας είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που δίνει στα
αποκόμματα του κατά την εκτέλεση
της ζωγραφικής διαδικασίας που το
πλαισιώνει.
Εγκαίνια Έκθεσης: Παρασκευή 21
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:00
Διάρκεια Έκθεσης: 21 Φεβρουαρίου
έως 16 Μαΐου 2020
Ώρες Λειτουργίας: Σάββατο 12:0016:00
Πέμπτη – Παρασκευή 11:30-19:30

ομαδική έκθεση στΟν ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ SIANTI GALLERY

Ισορροπώντας
σε δυο διαστάσεις

Ο

Εικαστικός Κύκλος Sianti Gallery στην έναρξη της δεκαετίας με γνώμονα την
αρμονία ισορροπεί σε δύο διαστάσεις παρουσιάζοντας την έκθεση «Ισορροπώντας σε δύο διαστάσεις». Η έκθεση διαρκεί από τις 15 ως τις 29 Φεβρουαρίου. Τη
στιγμή που οργανωνόταν η έκθεση «έφυγε» από τη ζωή ο μεγάλος δάσκαλος Δημοσθένης
Κοκκινίδης. Η γκαλερί Sianti του την αφιερώνει ως ένα ευχαριστώ για το μεγάλο έργο που
άφησε σε όλους.
Στην έκθεση αυτή με τη ζωγραφική να απευΗ θεματολογία κάθε έργου, η χρωματική
θύνεται πρωτίστως στην όραση, ο θεατής
παλέτα και η τεχνοτροπία είναι άραγε κοινή
καλείται να παρατηρήσει τη συνομιλία μεταξύ
όταν το μέγεθος αλλάζει; Συμπυκνώνεται η
ενός μεγάλου και ενός μικρού σε διαστάσεις
ταυτότητα ή διατηρείται σε κάθε εφαρμογή;
έργου του ίδιου καλλιτέχνη.
Όλα αυτά μπορούν να απαντηθούν με μια
Η αλλαγή κλίμακας επηρεάζει τα δομικά
επίσκεψη στην έκθεση της Sianti Gallery.
στοιχεία του έργου εξασφαλίζοντας, όμως,
Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, διατίθεμεγάλη εκφραστική ελευθερία στους συμνται λαχνοί των 10 ευρώ για την κλήρωση
μετέχοντες καλλιτέχνες: Αγγελίδη Πασχάλη,
του κοινού ζωγραφικού έργου του Χρήστου
Αντωναρόπουλο Χρήστο, Βαλυράκη Γιάννη,
Αντωναρόπουλου και του Παναγιώτη ΣιάΚαζάζη Γιώργο, Καραβούζη Σαράντη, Κοκγκρη, που θα κληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου
κινίδη Δημοσθένη, Κούκο Δημήτρη, Λάλα
2020 μαζί με την Κοπή της Πίτας. Όλα τα
Θανάση, Μπελιβανάκη Λίλα, Παπαηλιάκη
έσοδα των λαχνών θα δοθούν στα Παιδικά
Ηλία, Παπαϊωάννου Χριστίνα, Σάμιο ΠαύΧωριά SOS και ένας τυχερός θα κερδίσει
λο, Σιάγκρη Παναγιώτη, Σόρογκα Σωτήρη,
το έργο των καλλιτεχνών στην κλήρωση
Τόλη Κωνσταντίνο, Τσόκλη Κώστα, Χανιώτη Κωνσταντίνος Τόλης
που θα γίνει παρουσία της Άννης Κατσούλη
Δήμητρα και Χάρο Μανώλη.
εκπροσώπου των Παιδικών Χωριών SOS.
Από την άλλη, η γλυπτική συνδυάζοντας οπτικά και απτικά Event Information
στοιχεία εντυπωσιάζει με την υλική της παρουσία, την Εικαστικός Κύκλος Sianti, Βασ. Αλεξάνδρου 2 και
πλαστική υπεροχή και τον εμπλουτισμό του χώρου. Οι Μιχαλακοπούλου, Αθήνα 11634, Πίσω από την Εθνική
συμμετέχοντες γλύπτες, Βαρώτσος Κώστας, Γαβαλάς Πινακοθήκη – Μετρό Ευαγγελισμός
Στέλιος, Ρόκος Κυριάκος, Σαραντοπούλου Χριστίνα αν Εγκαίνια: Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου, 12.00
και δεσμεύονται από το υλικό τυγχάνουν εξίσου ευρείας Διάρκεια έκθεσης: 15 – 29 Φεβρουαρίου 2020
αποδοχής, όπως και τα ζωγραφικά έργα. Επιμέλεια έκθεσης Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη- Παρασκευή
Βασιλική Σιάντη.
10.00-20.00 Τετάρτη 10.00-15.00 Σάββατο 10.00Τελικά, ο θεατής έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει και να 16.00 Κυριακή και Δευτέρα κλειστά
διακρίνει μικρές ή και μεγαλύτερες λεπτομέρειες που συν- Πληροφορίες: Τηλ. 210 7245432, 210 3648335 info@
θέτουν την καλλιτεχνική ταυτότητα του κάθε δημιουργού. ikastikos-kiklos.com www.ikastikos-kiklos.com

Βιργινία Φιλιππούση «Το πράσινο δωμάτιο» – για όσους πορεύονται με ελπίδα
Η ατομική έκθεση της Βιργινίας Φιλιππούση «Το Πράσινο δωμάτιο», σχεδιάστηκε ειδικά για την Οικία Άγγελου
και Λητώς Κατακουζηνού και αποτελεί ένα γοητευτικό εικαστικό αφήγημα περιήγησης ανάμεσα στους λαμπερούς
οικοδεσπότες, τους στενούς φίλους και τους οικείους τους, ανάμεσα στα πνευματικά και τα υλικά κειμήλια, τις
μνήμες και τις ιστορίες της οικίας. Που είναι ταυτοχρόνως οι άνθρωποι, οι μνήμες και τα κειμήλια της αξέχαστης
γενιάς του ’30 που κατοίκησε και λάμπρυνε με την παρουσία της τα γαλάζια σαλόνια και τις ιδιωτικές πράσινες
κάμαρες του μοναδικού αυτού αθηναϊκού αστικού διαμερίσματος της λεωφόρου Αμαλίας.
«Πριν από οκτώ, περίπου, χρόνια όταν επισκέφτηκα για πρώτη φορά την Οικία Κατακουζηνού έμεινα έκπληκτη
από την μαγική θέα και το λαμπρό φως που γέμιζε το σαλόνι. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι αυτό που είναι μαγικό,
είναι το φως που πηγάζει από όσα βρίσκονται μέσα στο σπίτι, τα έργα τέχνης και τις ιστορίες των ανθρώπων που
το επισκέφτηκαν, αντάλλαξαν σκέψεις και ιδέες και άφησαν πολύτιμη κληρονομιά στις επόμενες γενεές. Όταν
ξεκίνησα να ζωγραφίζω θέματα που αφορούσαν στο σπίτι, χρησιμοποίησα απλά αναπαράσταση των χώρων, σιγά
σιγά όμως με συνεπήρε η σκέψη ότι τα όμορφα σπίτια τα δημιουργούν οι όμορφοι άνθρωποι, εννοώντας φυσικά
την εσωτερική ομορφιά τους», γράφει στον κατάλογο της έκθεσης η ζωγράφος.
«Είχα την τύχη να γνωρίσω τον τρόπο που δημιουργεί η Βιργινία Φιλιππούση όταν ακόμα πειραματιζόταν με τη
φωτογραφία, σαν μια καταγραφή ονείρων και στιγμών που θα ταίριαζαν σε ένα ποίημα. Πέρασαν χρόνια και η
ευαισθησία που πάντα χαρακτήριζε τη δουλειά της, αποτυπωνόταν με το χρώμα και τις μικρές λεπτομέρειες που
φώτιζε, σε κάθε έργο της. Όταν πρωτάκουσα τη σκέψη της να ζωντανέψει ξανά τις ιστορίες της οικίας Κατακουζηνού συμφώνησα με ενθουσιασμό, αλλά δεν περίμενα πόσο δικές της θα γίνονταν οι ζωές των ανθρώπων που
σύχναζαν και ζούσαν εκεί.
Event Information
ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 4, Σύνταγμα
Εγκαίνια: Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, 12.00-15.00
Επισκέψιμες ημέρες και ώρες: Δευτέρα 17, 24 Φεβρουαρίου / Δευτέρα 9, 16, 23, 30 Μαρτίου / Δευτέρα
6, 27 Απριλίου, 16.30-18.30 Είσοδος ελεύθερη
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Τίμος Μπατινάκης:
Η απεικόνιση
της αλήθειας
στον καμβά

Το «εικαστικό ταξίδι» των τελευταίων ετών,
μια από τις πιo δημιουργικές περιόδους στην
ζωγραφική του πορεία του Τίμου Μπατινάκη,
παρουσιάζεται στην έκθεση «Δεκαπέντε
χρόνια ζωγραφικής» που φιλοξενείται στην
Evripides Art Gallery. Η έκθεση διαρκεί
από τις 13 Φεβρουαρίου ως τις 14 Μαρτίου.
Ο μαθητής του σπουδαίου «μάστορα των
χρωμάτων» Παναγιώτη Τέτση, συνδέθηκε
μαζί του με μια ανεκτίμητη φιλία και ζωγράφισε πολλά από τα έργα του στο φυσικό φως
του εργαστηρίου του όπως και ο δάσκαλος
του. Σχέδια και ελαιογραφίες, έργα μικρά
ή μεγάλα, γυμνά, πορτραίτα, δημιουργίες
αυτή της περιόδου με εξαίρεση το «σφαχτό
1» και τη «νεκρή φύση», παρουσιάζονται
μέσα από έναν γόνιμο εικαστικό διάλογο
και προσκαλούν το θεατή να ανακαλύψει τον
πυρήνα της δουλειάς του δημιουργού: την
πιστή απεικόνιση της αλήθειας στον καμβά.
Ένα από τα έργα που φέρει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον καλλιτέχνη το
«σφαχτό 1», είναι το μόνο που σώθηκε από μία
ανεξήγητη κλοπή μεγάλου αριθμού σχεδίων
και ελαιογραφιών από αυτήν την ενότητα.
Ο Τίμος Μπατινάκης ξεχωρίζει για την αγάπη του στο σχέδιο από τα πρώτα χρόνια της
ζωγραφικής του πορείας στο εργαστήριο του
Νίκου Στέφου, ενώ χαρακτηριστική είναι η
επιμονή του στη σύνθεση και τη διεξοδική
έρευνα στην ανθρώπινη μορφή.
Ο ακαδημαϊκός Νικόλαος Ματσανιώτης
κατά τη διάρκεια της βράβευσης του Τίμου
Μπατινάκη από την Ακαδημία Αθηνών είπε
για το έργο του: «Τα έργα του διαπερνά αύρα
ποιήσεως. Εξαιρετικός σχεδιαστής και κάτοχος των εκφραστικών δυνατοτήτων του
χρώματος, ενδιαφέρεται στη θεματογραφία
του για την ανθρώπινη μορφή, τα εσωτερικά
και τη νεκρή φύση. Στα σχέδιά του διακρίνεται για την ποιότητα και την εξαιρετική
εκφραστική αλήθεια των διατυπώσεών του.
Η ιδιαίτερη προτίμησή του στα σκούρα και
μαύρα χρώματα συχνά δίνει έναν απαισιόδοξο τόνο στα εσωτερικά και στις νεκρές
φύσεις του».
Event Information
Γκαλερί Ευριπίδη, Ηρακλείτου 10 και
Σκουφά, Κολωνάκι, 10673 Αθήνα
Εγκαίνια: Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου,
20.00
Διάρκεια έκθεσης: 13 Φεβρουαρίου – 14
Μαρτίου 2020
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 11.00 – 20.30, Τετάρτη: 11.00
-17.00 Σάββατο: 11.00 -16.30 Κυριακή
και Δευτέρα: Κλειστά
Πληροφορίες: Tηλ. 210 3615909, fax 210
3600620 info@evripides-art.gr , www.
evripides-art.gr Ο χώρος πληροί τις
προϋποθέσεις για την πρόσβαση ΑμεΑ.

ΗΧΩ & ΤΕΧΝΗ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Θανάσης Μακρής:

Η Γκαλερί
Χρυσόθεμις
παρουσιάζει
την ατομική έκθεση
Ζωγραφικής
του Μίλτου Κοτσώνη
Ο καλλιτέχνης γράφει σχετικά με την
δουλειά του:
«Αναζητώντας την ποίηση στο οικείο,
σε σκηνές βιωματικές από ανθρώπους και πράγματα πολύ κοντινά μου,
καθημερινά μου αποκαλύπτονται τα
ζωγραφικά μυστικά.
Οι γοητευτικές σκηνές αγνώστων
που με προκαλούν να τις ζωγραφίσω
μετά από ένα ζωγραφικό αδιέξοδο,
οριακό ίσως, χωρίς προαποφασισμένα
θέματα, τα θέματά μου φανερώνονται
αβίαστα.
Ένας όμορφος ουρανός στο καθημερινό τοπίο, στην παραλία που
κολυμπάω ,ένα πορτοκάλι που μιλάει
και γίνεται πρωταγωνιστής κλέφτης
του ενδιαφέροντός μου, σε μία λαϊκή
με χίλια δυο γενόμενα και με ένα
μυστικό, δύο κοριτσάκια αγγελάκια
στο κέντρο του έργου.
Οι εκφράσεις γνωστών και αγνώστων
νεαρών γυναικών που μου μεταδίδουν
αθωότητα, ευγένεια, καθαρότητα.
Ζητούμενό μου ο κόσμος σε έναν
πολυσύχναστο δρόμο αόρατα σκηνογραφημένο. Αγγελούδια που μου
σπάνε την μελαγχολία ντυμένα σαν
μπαλαρινάκια σε καρναβάλι.
Όλα αυτά είναι ο κόσμος μου και
έτσι ξεφεύγω από την πεζότητα, την
κάθε μέρα. Για εμένα ήταν μαγικές
ώρες όταν τα έκανα, ώρες που δεν
μπορούν να μοιραστούν. Μόνο να
υποψιάζεστε, μπορείτε, όταν βλέπετε
το αποτέλεσμα.»
Διάρκεια από 7 Φεβρουαρίου έως
Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020
Tel.2106811418 / www.chryssothemis.
com / f.gallery chryssothemis

Αναμέτρηση
με την λάμψη του ήλιου

Κ

αι καθώς η άνοιξη πλησιάζει ο Θανάσης Μακρής μας καλεί να ανακαλύψουμε μαζί του
το φως σε μια περιήγηση στα υπέροχα τοπία του. Με τίτλο «αναζητώντας ένα άλλο φως»
παρουσιάζει τη νέα ατομική του έκθεση με τριάντα ελαιογραφίες σε ξύλο φιλοτεχνημένες
την τελευταία τετραετία, που συμπυκνώνουν το στίγμα των προσωπικών του κατακτήσεων. Η
έκθεση φιλοξενείται στη γκαλερί Σκουφά από τις 13 Φεβρουαρίου ως τις 7 Μαρτίου.

Για τη νέα έκθεση του Θανάση Μακρή
απόρριψη του ελληνικού φωτός, αφού η
γράφει ο Τάκης Μαυρωτάς στο σημείφόρμα δεν αλλάζει, αλλά μόνο το περιεχόωμα που συνοδεύει την έκθεση:
μενό της». Έτσι, συνεχίζει καθημερινά τη
«Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι»
δική του πειθαρχημένη άσκηση, την πάλη
Κ.Π. Καβάφης
του με τα πάθη της ύλης του χρώματος, με
Η δουλειά του Θανάση Μακρή ανατις τόσο έντονες σε πάχος και υφή πινελιές
πτύσσεται σε τρία επίπεδα, που τη συκαι το οξύ σχέδιο. Δουλεύει παθιασμένα,
γκροτούν, της αισθητικής, του ύφους
άλλοτε από φωτογραφίες και άλλοτε εκ του
και του νοήματος. Εκείνο που βασικά
φυσικού, για την απόδοση της δικής του
τον απασχολεί επίμονα είναι η βιωμένη
Ελλάδας, από την Καλαμάτα και τη Νάξο
αίσθηση, η βαθιά σχέση με τη φύση
έως εκείνες τις βάρκες, που συνεχίζουν
με μια ηδονοβλεπτική συνεύρεση με
να ταξιδεύουν στις απέραντες θάλασσες.
το φως και τα παιχνιδίσματα του, στο
Το βαθύ ξάνοιγμα του Μακρή, με την καχώρο και το χρόνο. Ο ζωγράφος ζει με
θαρότητα και την ακρίβεια της πνοής της
τον δικό του τρόπο τη ροϊκή του σχέση Άγιος Ιωάννης- Ποταμια Ναξος 100 x 70
φύσης, ορίζει την πρόταση ενός ζωγράφου,
με τη φύση, σαν να επιθυμεί να ταυτίσει
που στερεώνει, με το δικό του ιδίωμα, μια
την ηρακλείτεια με την παρμενίδεια κοσμοθεώρηση.
έκφραση που βαθαίνει στις ελληνικές αισθήσεις, όχι με την έννοια
«Ο ζωγράφος γεννιέται με τη δική του πινελιά», δηλώνει ο Μακρής.
της φυσιολατρίας, αλλά με την αναμέτρηση με την λάμψη του ήλιου.
Τριάντα πίνακες μικρών και μεσαίων διαστάσεων, ελαιογραφίες σε
Η ευαισθησία και η άδηλη ευγένεια του μας οδηγούν, με τον πιο
ξύλο, της χρονικής περιόδου 2017-2020, ολοκληρώνουν το στίγμα
δηλωτικό τρόπο, στην ομορφιά των τοπίων του, στο θαύμα της ζωής,
των προσωπικών του κατακτήσεων. Στην τωρινή του έκθεση στην
Γκαλερί Σκουφά, οι τοπιογραφικές του κατακτήσεις, με τη λανθά- θαρρείς σαν να ενστερνίζεται το στοχασμό του Σπύρου Παπαλουκά:
νουσα προοπτική και τις αφαιρετικές διατυπώσεις αποκαλύπτουν «Η φύση είναι το θαύμα του θεού, η τέχνη το θαύμα του ανθρώπου». Ο
μοναδικές εικόνες της ελληνικής υπαίθρου. Ο Μακρής, με γρήγορες Μακρής, με τα τοπία του και τη μεσογειακή τους αίσθηση, ζει τη δική
ελεγχόμενες χειρονομίες, αφού, εν δυνάμει, το σχέδιο ενυπάρχει του ελευθερία απέναντι στο φως και το ατέρμονο αστραφτοβόλημα,
στη ζωγραφική του και την υιοθέτηση ζεστών κυρίως χρωμάτων, θαρρείς σαν να επιθυμεί να μας οδηγήσει στην πολυπόθητη ευφροσύνη
όπως εκείνα της ώχρας, με τις απίθανες χρωματικές και τονικές της φύσης, πέρα από την αντάρα της θάλασσας και τους θυελλώδεις
διαβαθμίσεις, προσεγγίζει το στιγμιαίο με το εξαϋλωμένο ελληνικό ανέμους. Όλα τα πρόσφατα έργα του μας φέρνουν πλησιέστερα
φως, αποφεύγοντας πολλές φορές την απόδοση της αντίθεσης της στη μαγεία και τα μυστικά μηνύματα, με το νόημα και το βάρος της
ελληνικής φύσης αποπνέοντας δέος και σεβασμό.
στέρεας γης με την καθαρότητα του ουρανού.
Δημιουργεί ενιαίες χρωματικές ατμόσφαιρες, που ενδυναμώνουν Τάκης Μαυρωτάς,
την αίσθηση της περισυλλογής και της εγρήγορσης της σκέψης. Οι Διευθυντής Εικαστικού Προγράμματος Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη
περιγραφικές διατυπώσεις τον αφήνουν αδιάφορο, αφού αναζητά να Event Information
αγγίξει προτάσεις μιας άλλης τοπιογραφίας με προσωπικό ύφος, όπως Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι
έκαναν οι Νικόλαος Λύτρας, Κωνσταντίνος Μαλέας, Σπύρος Παπαλου- Εγκαίνια: Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, 19.30
κάς και Μιχαήλ Οικονόμου. Και όπως ο ίδιος δηλώνει: «Πιστεύω ότι η Διάρκεια έκθεσης: 13 Φεβρουαρίου – 7 Μαρτίου 2020
πρωτοτυπία για τον Ελλαδικό χώρο έχει σχέση με την αποδοχή ή την Πληροφορίες: Τηλ.: 210-3643025, 210-3603541

«Βενετσιάνικες μάσκες»
Εικαστικό εργαστήρι για ενήλικες στη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ
Η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας, διοργανώνει την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου (ώρες 10:0012:30), εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης για ενήλικες, με την εικαστικό Δέσποινα
Ανδρέου, στη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ.
Με αφορμή τις Απόκριες που πλησιάζουν, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους βενετσιάνικες μάσκες χρησιμοποιώντας βελούδινα υφάσματα,
φτερά και άλλα πολύχρωμα υλικά.
Η συμμετοχή στο εργαστήρι και τα υλικά είναι δωρεάν.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τη Βιβλιοθήκη στα τηλέφωνα 210 3739651-2 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00).
Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ
Σαλαμίνος 72-74, Καλλιθέα
Τ: 210 3739651-2 | www.piop.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 3979Ζ'/07-02-2020
έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές
αντίγραφο της υπ' αριθμ. 136/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ροδόπης (Ειδική Διαδικασία Διαφορών
από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) δια τον εναγόμενο Μουσταφά ΡΟΥΣΤΕΜΟΓΛΟΥ του Μουμίν και
της Ναφιέ, κάτοικο Μαυροματίου Δήμου
Κομοτηνής και ήδη αγνώστου διαμονής
και της ενάγουσας Βιρσέλ Οσμάν του
Οσμάν και της Ναϊδέ ενεργούσας ατομικά
και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων
της, Οκάν Ρουστέμογλου του Μουμίν
και της Βιρσέλ και Μερτ Ρουστέμογλου
του Μουμίν και της Βιρσέλ, των οποίων ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια,
απάντων κατοίκων Ισάλου του Δήμου
Μαρώνειας Σαπών της Π .Ε. Ροδόπης
και με την οποία: Δικάζει ερήμην του
εναγομένου. Ορίζει το παράβολο για
την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους του στο ποσό των
εκατό (100,00) ευρώ. Δέχεται εν μέρει
την αγωγή. Απαγγέλλει τη λύση του γάμου που τέλεσαν οι διάδικοι κατά τους
Ιερούς Μουσουλμανικούς Κανόνες στη
Μουφτεία Κομοτηνής στις 27. 08.2000,
κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθ. 218/1606-2000 ιερονομικής άδειας γάμου της
Μουφτείας Κομοτηνής, συνταχθείσας της
υπ'αριθ. 311-Β-2000 ληξιαρχικής πράξης
γάμου της Ληξιάρχου Κομοτηνής. Αναθέτει την άσκηση της διοίκησης της περιουσίας των τέκνων των διαδίκων, Οκάν
Ρουστέμογλου και Μερτ Ρουστέμογλου,
καθώς και την άσκηση της εκπροσώπησής τους σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο
ή την περιουσία τους στην ενάγουσα
μητέρα τους. Κρίθηκε, αποφασίστηκε
και δημοσιεύθηκε στην Κομοτηνή, σε
έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, την 23η Οκτωβρίου 2019.
Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες. Καλείται δια της παρούσης
μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τον εναγόμενο, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει
σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσης
δημοσιεύσεώς μου.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ
(ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ:2531021610,
e-mail kokidist@gma il .com )
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ 732/31-01-2020 έκθεσή
μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας
του δικηγόρου Λουκά Ωραιόπουλου ως
πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που
εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τσόχα αρ.
5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για την Ευγενία Αντωνιδάκη
του Μιχαήλ, κάτοικο Αθηνών, οδός Καλύμνου αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ αριθμόν
3009/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Στην οποία ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των
καθών η αίτηση τη με αριθμό κατάθεσης
93196/4034/2019 αίτηση και την πρόσθετη παρέμβαση, η οποία ασκήθηκε
με προφορική δήλωση στο ακοατήριο
του δικαστηρίου. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση,
ΔΕΧΕΤΑΙ την πρόσθετη παρέμβαση,
ΑΦΑΙΡΕΙ από τους καθ’ ων η αίτηση την
άσκηση της γονικής μέριμνας του γεννημένου απο την πρώτη καθής η αίτηση
στις 11.09.2012 στην Αθήνα αγοριού με
το επώνυμο “Αντωνιδάκης” , χωρίς κύριο όνομα. ΑΝΑΘΕΤΕΙ την άσκηση της
γονκής μέριμνας του προαναφερθέντος
αγοριού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ – Παράρτημα Αποκάστασης
και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπη-

διάΚηρύξεις
ειδηςεις
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ρία Βούλας”. ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε
και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακοατήριο
στις 23.12.9.
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ 730/31-01-2020 έκθεσή
μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας
του δικηγόρου Λουκά Ωραιόπουλου ως
πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που
εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τσόχα αρ.
5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για την Νίκη Σωτηροπούλου,
κάτοικο Γλατσίου Αττικής, οδός Δροσοπούλου αρ. 244 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ'
αριθμόν 169/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Στην οποία ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμη της
καθ' ης ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση, ΑΦΑΙΡΕΙ
την άσκηση του συνόλου της γονικής
μέριμνας του θυλέος ανηλίκου τέκνου
Χριστίνας Σωτηροπούλου, που γεννήθηκε εκτός γάμου η καθ' ης την 11/7/2006
στην Αθήνα, απο την καθ' ης μητέρα του
ΑΝΑΘΕΤΕΙ την άσκηση του συνόλου της
γονκής μέριμνας του αμέσως ως άνω
θήλεος ανηλίκου τέκνου στο προσθέτως
παρεμβαίνον νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ – Παράρτημα Αποκάστασης
και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία
Βούλας”. ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και
δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη
δημόσια συνεδρίαση στο ακοατήριο την
14η Ιανουαρίου 2020 χωρις να παρευρίσκονται οι διάδικοι, νόμιμοι εκπροσωποί
τους ή πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ
Περίληψη
της υπ’ αριθ. 31/2020 Απόφασης
του Ειρηνοδικείου Αθηνών
Με την υπ’ αριθμόν 31/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η από 20/3/2018 (ΓΑΚ 24681/2018,
ΕΑΚ 764/2018) αίτηση της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΡΤΕΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το δ.τ. «ΜΥΡΤΕΑ
Α.Ε.», εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 12Α,
με ΑΦΜ 094475066/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»,
εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Αμερικής
αριθ. 4, με ΑΦΜ 094014298 και κηρύχθηκε ανίσχυρη η τραπεζική επιταγή ποσού
πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (50.000,00€)
με αριθμό 03969286-8, εκδόσεως της
καθ’ ης η ανωτέρω αίτηση, στο Μαρούσι, με ημερομηνία 13/01/2015 και εις
διαταγήν της αιτούσας «ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ»
(ΕΤΕ πιστ. λογ. 61447069271) πληρωτέα στην Τράπεζα Πειραιώς. Επιπλέον
διετάχθη η δημοσίευση περίληψης της
ως άνω Απόφασης μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα «ΗΧΩ», που εκδίδεται
στην Αθήνα, καθώς και η τοιχοκόλληση
της αυτής περίληψης στην αίθουσα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Αθήνα, 13/01/2020
Η πληρεξούσια δικηγόρος
της «ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ»
Ελισάβετ Γιαννούλη του Ιωάννη
ΑΜΔΣΑ 35778
Περίληψη της με αριθμό 2029Γ/5.2.2020
έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου, της Αστικής
Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με
την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ
996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως
εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου

Αθηνών κ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη, για
την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό
τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, νομίμως
εκπροσωπούμενη, η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του
κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχώνευσης με
απορρόφηση, με καθολική διάδοχος της
«ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», επιδόθηκε προς τον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
λογαριασμό της ΦΩΤΕΙΝΗΣ συζ. Μιχαήλ ΣΟΥΡΙΛΑ, το γένος Χρήστου και της
Μαρίας Κασιάρα, πρώην κατοίκου Αγίου
Αθανασίου Θεσσαλονίκης, οδός Τυρολόης αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’
αριθ. 3768/04-10-2016 Απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από
αυτήν και από 31/01/2020 παραγγελία
προς επίδοση, για να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Ο ΛΟΓΟΣ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Β. Μόσχος
Περίληψη της με αριθμό 2030Γ/5.2.2020
έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου, της Αστικής
Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με
την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ
996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως
εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου
Αθηνών κ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη, για
την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό
τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, νομίμως
εκπροσωπούμενη, η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του
κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχώνευσης με
απορρόφηση, με καθολική διάδοχος της
«ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», επιδόθηκε προς τον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
λογαριασμό της ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΣΙΑΡΑ του
Χρήστου, πρώην κατοίκου Ευόσμου
Θεσσαλονίκης, οδός Αργυροκάστρου αρ.
28 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθ.
3768/04-10-2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική
Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτήν
και από 31/01/2020 παραγγελία προς
επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Ο ΛΟΓΟΣ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Β. Μόσχος
Περίληψη της με αριθμό 2031Γ/5.2.2020
έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου, της Αστικής
Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με
την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ
996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του
Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη, για την δικηγορική εταιρεία με
την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ.
40, νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία
εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου
75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, με καθολική
διάδοχος της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», επιδόθηκε
προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών για λογαριασμό του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΟΥΡΙΛΑ του Δημητρίου και της Σταυρούλας, πρώην κατοίκου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, οδός Τυρολόης αρ.
1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθ.
3768/04-10-2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική
Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτήν
και από 31/01/2020 παραγγελία προς
επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Ο ΛΟΓΟΣ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Β. Μόσχος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο
Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 04/02/2020 έγγραφη
εντολή του Δικηγόρου κ. Ανδρέα Τζίμα
ως πληρεξούσιος του Άγγελου Θεοδωρόπουλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου
Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 173, με
ΑΦΜ 073577070, Δ.Ο.Υ. Νέου Ψυχικού,
επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο
(Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών), σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 10025Γ/05-02-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο
της από 01/11/2019 ΑΓΩΓΗΣ του προαναφερόμενου Άγγελου Θεοδωρόπουλου,
για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση
της Ελένης Καραγιαννίδου του Θεοδώρου, πρώην κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 24 και
ήδη αγνώστου διαμονής και διεύθυνσης,
με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ, με ΓΑΚ: 5631/2020 και ΕΑΚ:
658/2020, με την οποία ζητείται η εναγόμενη Ελένη Καραγιαννίδου του Θεόδωρου να καταβάλλει ως αποζημίωση
προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης
λόγω προσβολής προσωπικότητάς του
στον ενάγοντα Άγγελο Θεοδωρόπουλο
του Κωνσταντίνου το συνολικό ποσό των
21.000,00€, νομιμότοκα από την επίδοση
μέχρι την εξόφληση προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 07.02.2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Νικόλαος Χ. Ντόγκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει επαναληπτικό
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την
μίσθωση κτιρίου στο Ρέθυμνο, για τη
στέγαση των Υπηρεσιών της Τοπικής
Διεύθυνσης Ρεθύμνης συνολικής επιφάνειας χώρων 1.100 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα 800 τ.μ.
πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται
για χώρους κύριας χρήσης ενώ τα 300
τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) για χρήση
αρχείων (μπορούν να βρίσκονται και
σε υπόγειο).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13-022020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ,
στα γραφεία του Τοπικού Υποκαταστήματος μισθωτών Ρεθύμνης του ΕΦΚΑ στην
οδό Κονδυλάκη 89, Ρέθυμνο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του
Τοπικού Υποκαταστήματος μισθωτών
Ρεθύμνης του ΕΦΚΑ, οδός Κονδυλάκη
89, Ρέθυμνο, και στο τηλέφωνο 2831021131 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης
στο link: http://www.efka.gov.gr/ banner
διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης
προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών

προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ.
Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ
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Θεσσαλονίκη, 07/02/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών α.α.
(υπογραφή)*
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 17897
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της
εξής θέσης ΔΕΠ:
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995244, e-mail: maligou@
lit.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:
ΑΡΡ14525)
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
98/03-02-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 04-022020) και η προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών λήγει στις 7 Απριλίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
(όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://
apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται
και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του
παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα
αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη, 07/02/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών α.α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΤΑΚΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. : 17896
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη
των εξής θέσεων ΔΕΠ:
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193, e-mail: info@agro.
auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αυτοματισμοί στη
Γεωργία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:
ΑΡΡ14486)
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας
2310998250-60-70-80, e-mail: info@
bio.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα
του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Οικολογία της χέρσου και
κλιματική αλλαγή».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:
ΑΡP14487)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο
ΦΕΚ 74/30-01-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ.
31-01-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7
Απριλίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
(όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://
apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται
και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των
παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες
στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.

Αναρτητέα ΑΔΑ: ΩΘ9Ε7ΛΗ-ΟΗΟ
Λαμία, 28101/12020
Αριθμ. Πρωτ.: 20413/881
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΔΑΜ: 20PR0C006219105 2020-01-30
κωδικός CPV: 45246400·7
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού
ποταμού ανάντη Μεριστή» με προϋπολογισμό 900.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το
έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (100%) με προϋπολογισμό 725.806,45€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ
και ΟΕ, απρόβλεπτα, και αναθεώρηση),
χωρίς ΦΠΑ.
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων.
Ταχυδρομική Δ/νση: Υψηλάντη 4 ·Λαμία
ΤΚ 35131 -τηλ.22313-54200, fax:2231354222, email: dte-qram@pste.qoν.gr.
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Παπασταμάτης Ζήσης τηλ. 22313 54216, fax:
22313-54222, e-mail: z.papastamatis@
fthiotida.pste.goν.gr,
Συλεούνης Λάμπρος τηλ.22313-52674,
fax 22313-52685, e-mail: l.sileounis@
pste.goν.gr
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.
promitheus.goν.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ:
87528 καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.goν.gr στην
επιλογή «Θέλω να δω προκήρυξη» &
www.diafaniasterea.gr.
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικείμενο
της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της κοίτης του Σπερχειού
ποταμού και αποκατάστασης βλαβών,
από την γέφυρα ΠΕΟ Λαμίας- Αθηνών
έως την γέφυρα Επαρχ. Οδό Σταθμός
ΟΣΕ Λιανοκλαδίου- Κομποτάδες.
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αξία
χωρίς ΦΠΑ 725.806,45 ΕΥΡΩ - Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
4. ΚΩΔΙΚΟΙ: Κωδικός CPV: [45246400·7]
- (Αντιπλημμυρικά Έργα) και Κωδικός
NUTS: (EL644 Στερεά Ελλάδα-Φθιώτιδα).
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι δέκα οχτώ
(18) μήνες.
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Για
την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες υποβάλλουν

βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην
1η ΤΑΞΗ και ΑΝΩ. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ καθώς και ....... τάξης
σε κοινοπραξία για κατηγορίες έργων
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 441212016.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο
παράτημα ΧΙ του Παρατήματος Α του
Ν. 441212016
7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.516,13 ΕΥΡΩ και ισχύ
τουλάχιστον εννέα μήνες (9) και τριάντα
(30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
8. KPITHPIO ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95
παραγ 2.α του Ν4412/2016.
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/02/2020 ημέρα Δευτέρα
και ώρα λήξης υποβολής προσφορών
ορίζεται η 15.00 μ.μ.
10. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.
gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ η 20/02/2020 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
12. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 066
13. -Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 4.3.της Διακήρυξης.
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η έγκριση κατασκευής
του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την αριθμ. 1903/19 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (πρακτικό 35/05-112019, θέμα 9 και ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ)
Λαμία ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Dissolution Notice of the Company under the trade name LINEAR INVESTMENTS
INC with registration number C-89919
• The Corporation has been dissolved on 30-1-2020;
• That the notice is addressed to all creditors and those alleging that they have
any claim against the Corporation (including any claimant alleging that he has
unliquidated or contingent claims and any person alleging that he has a contractual
arrangement with the Corporation which remains unsatisﬁed);
• Claimants must present their claims in writing and in detail at Lambadarios Law
Firm 3 Stadiou Street – Athens 10562 by Monday 9th of March 2020.
Disclaimer: The giving of this notice shall not constitute a recognition that any person
is a proper creditor or claimant, and shall not revive or make valid or operate as a
recognition of the validity of, or a waiver of any defense or counter claim in respect
of any claim against the corporation, its assets, directors, ofﬁcers or shareholders,
which has been barred by any statute of limitations or become invalid by any cause,
or in respect of which the corporation, its directors, ofﬁcers or shareholders, have
any defense or counterclaim.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΔΙΠΤ
Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της
5ης Φεβρουαρίου 2020, στην Ένωση
Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού
Τύπου εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Μιχαήλ Σαββάκης,
Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Παπαλιός,
Γενική Γραμματέας Πετρούλα (Πέννυ)
Καλύβα, Ειδική Γραμματέας Ελένη Γκογκώνη, Ταμίας Κωνσταντίνος Σελλούντος, Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων Γεώργιος-Κωνσταντίνος
Σπύρου, Έφορος Ελένη Παπαδημητρίου, Μέλη Αμαλία Ρουχωτά και Ελένη
Χριστοδούλου.
Εξελεγκτική Επιτροπή Κωνσταντίνα
Ραυτοπούλου, Χρυσόστομος Πατούλας και Αντωνία Σέργη.

Συγκρατημένη
αισιοδοξία
για το ελληνικό εμπόριο
το 2020
Τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για
την πορεία των ελληνικών εμπορικών
επιχειρήσεων κατά το 2020 εξέφρασε
σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου
(ΕΣΕΕ) Γιώργος Καρανίκας στη διάρκεια
παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης της
Συνομοσπονδίας που έγινε στο πλαίσιο
του συνεδρίου «Future of Retail».
Την αισιοδοξία του, τη στήριξε στα
ευρήματα της έκθεσης, σύμφωνα με
την οποία τα δεδομένα για το ελληνικό
εμπόριο το οποίο άντεξε στα χρόνια της
κρίσης, είναι βελτιωμένα. Ωστόσο όπως
σημείωσε, οι προκλήσεις είναι ακόμη
πολλές εστιάζοντας στον εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος και
τη μείωση των φόρων, καθώς και στη
βελτίωση πρόσβασης των εμπορικών
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρών
στον τραπεζικό δανεισμό.
‘Όπως προκύπτει, από την έρευνα, ο μέσος τζίρος για τις εμπορικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στις
155.000 ευρώ, έναντι 149.000 το 2019.

Το ΥΠΟΙΚ αναζητά θερινή
«ένεση» 650 εκατ. ευρώ

Α

πό την κατάργηση του σημερινού πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας φαίνεται
να περνά η αλλαγή της χρήσης κερδών από ANFAs και SMPs. Παρότι φαινομενικά
δεν υπάρχει η παραμικρή συσχέτιση, ο κοινοτικός επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι
αρκετές φορές χθες, στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών του με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, τόνισε την προϋπόθεση τήρησης των δεσμεύσεων (σημειώνοντας ότι ο Χρήστος
Σταϊκούρας τηρεί τις δεσμεύσεις του) και επιτυχούς ολοκλήρωσης της πέμπτης αξιολόγησης.
Η κυβέρνηση έχει
διαμηνύσει ότι δεν
θα υπάρξει παράταση του ισχύοντος
πλαισίου, ο υπουργός Οικονομικών
έχει προαναγγείλει
ειδική μέριμνα για
τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά και
όλα τα συναρμόδια
υπουργεία έχουν πάρει «φωτιά», ώστε
στο τέλος Φεβρουαρίου να υπάρχει
ένα πρώτο draft
των επικείμενων
αλλαγών υπό μορφή νομοσχεδίου.
Μια διάταξη είναι
ήδη «κ λειδωμένη». Δέκα χρόνια
μετά την ενεργοποίηση του νόμου Κατσέλη, θα περάσει
οριστικά, στο σύνολο των διατάξεών του, στην ιστορία…
Εφόσον το καλό κλίμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους
θεσμούς συνεχίζει να τροφοδοτείται από υλοποίηση των
δεσμεύσεων, τον Ιούνιο, αρμόδιες πηγές προδιαγράφουν
αυξημένες πιθανότητες οριστικών αποφάσεων για την
αλλαγή χρήσης των κερδών από ANFAs και SMPs και
εκταμίευση εντός Ιουλίου των πρώτων 650 εκατ. ευρώ που
θα πέσουν στην οικονομία, αντί να πηγαίνουν -όπως μέχρι
τώρα- στον «κουβά» της εξυπηρέτησης του χρέους.
Μέχρι να φτάσουμε εκεί, υπάρχουν αρκετοί ενδιάμεσοι
σταθμοί.
Έως τις 20 Φεβρουαρίου, οι θεσμοί αναμένεται να απαντήσουν σε τεχνοκρατικό επίπεδο στην πρόταση του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την αλλαγή χρήσης των
κερδών από ελληνικά ομόλογα. Όπως προκύπτει και από
τις χθεσινές δηλώσεις Τζεντιλόνι, η ελληνική κυβέρνηση
είναι αυτή η οποία έχει ζητήσει η αξιοποίηση των κερδών

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

να γίνει με δημοσιονομικά ουδέτερο
τρόπο. Δεν είναι
καθόλου βέβαιο ότι
αυτό θα προτείνουν
οι θεσμοί.
Ήδη πληροφορίες
αναφέρουν πως
υπάρχουν προχωρημένες σκέψεις
ώστε τα κέρδη από
ελληνικά ομόλογα
να διευρύνουν εμμέσως τον δημοσιονομικό χώρο. Με
τον τρόπο αυτό,
πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν
πως το Eurogroup
θα μπορούσε και
να δώσει τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο στην Ελλάδα, ώστε να εφαρμοστούν πολιτικές
μείωσης των φόρων με αναπτυξιακό πρόσημο και να μην
αναγκαστούν ορισμένα κράτη να προσφύγουν στα κοινοβούλιά τους (υπάρχει απροθυμία). Ο στόχος των πρωτογενών
πλεονασμάτων θα παράμενε στο ύψος του, στο 3,5% του
ΑΕΠ, και για το 2021 και για το 2022, αλλά από φέτος ο
δημοσιονομικός χώρος θα ήταν αυξημένος.
Το γεγονός ότι ο Χρήστος Σταϊκούρας έχει σπάσει σε δύο
δόσεις τις διεκδικήσεις, μπορεί να αποδειχθεί άκρως διευκολυντικό για τη διαχείριση του timing λήψης αποφάσεων. Σε
πρώτη φάση, στο τραπέζι έχουν μπει: η αλλαγή χρήσης των
κερδών από ANFAs-SMPs, η «γέφυρα» πλεονασμάτων και
η εξαίρεση δαπανών διαχείρισης του προσφυγικού, ύψους
200 εκατ. ευρώ, από τη μέτρηση του -κατά πρόγραμμαπρωτογενούς αποτελέσματος.
Η «καθαρή» μείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα, με τα σημερινά δεδομένα, δεν φαίνεται να προχωρά
ουσιαστικά εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους…

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Συνδέονται τον Ιούνιο
οι ταμειακές μηχανές
με το Taxis

Σε συχνότητα ακόμη και ανά λεπτό της
ώρας θα συνδέονται οι ταμειακές μηχανές
με το taxis προκειμένου να αποστέλλουν
κεντρικά τα στοιχεία για τις αποδείξεις που
έχουν εκδοθεί. Αυτό προβλέπει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων που ρυθμίζει κρίσιμες
λεπτομέρειες για το πολύ σημαντικό μέτρο
της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών
με το taxis. Σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην απόφαση, όλες οι ταμειακές μηχανές
και φορολογικού μηχανισμοί (ΦΗΜ) θα
πρέπει να έχουν αναβαθμιστεί προκειμένου
να συνδέονται με το taxis το αργότερο έως
τις 6 Ιουνίου 2020.
Στην απόφαση καθορίζονται παράλληλα οι προδιαγραφές προκειμένου κάθε
εκδιδόμενη απόδειξη να φέρει μοναδικό
κωδικό απεικόνισης τύπου QR, ο οποίος
θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα, τη μοναδικότητα αλλά και την προέλευση έκδοσης
κάθε απόδειξης. Στην απόφαση ορίζονται
παράλληλα και τα χρονικά διαστήματα
που θα γίνεται αυτόματη διασύνδεση των
ταμειακών με το taxis για την αποστολή των
δεδομένων των αποδείξεων που εκδίδονται.
Τα χρονικά διαστήματα θα μπορούν να
είναι:
- κάθε 1 λεπτό. Η συχνότητα σε αυτήν την
περίπτωση είναι 1.440 αποστολές το 24ωρο.
- κάθε 15 λεπτά. Η συχνότητα σε αυτήν την
περίπτωση είναι 96 αποστολές το 24ωρο.
- κάθε 1.440 λεπτά (δηλαδή κάθε 24 ώρες).
Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι
1 αποστολή το 24ωρο.
- όταν εκδίδεται Ζ
Η περίοδος επικοινωνίας (και ως εκ τούτου
και η συχνότητα επικοινωνίας) μπορεί να
αλλάζει κεντρικά ώστε να είναι διαφορετική
για κάθε ταμειακή μηχανή
H διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με
το taxis θα προσφέρει πλήρη παρακολούθηση και καταχώρηση των εκδιδόμενων
αποδείξεων κεντρικά. Με την παρακολούθηση και καταχώρηση των εκδιδόμενων
αποδείξεων θα εντοπίζεται «συμπεριφορά»
που παραπέμπει σε φοροδιαφυγή, όπως η
«σίγαση» της ταμειακής μηχανής σε ώρες
και ημέρες αιχμής (π.χ. Σαββατόβραδα
και καλοκαίρια σε τουριστικές περιοχές).
Από την επεξεργασία των στοιχείων της
διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών θα
προκύπτουν ελεγκτικοί στόχοι.

