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Χάθηκαν 17.318 θέσεις
εργασίας τον Ιανουάριο
Τη μείωση της μισθωτής
απασχόλησης στον ιδιωτικό
τομέα κατά 17.318 θέσεις
εργασίας τον Ιανουάριο
καταγράφει το πληροφοριακό
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχό‑
λησης του Ιανουαρίου 2020, οι αναγγελίες
πρόσληψης ανήλθαν σε 177.632 (από 157.141
τον Ιανουάριο του 2019), ενώ οι αποχωρήσεις
σε 194.950 (από 177.632 πέρυσι τον Ιανουά‑
ριο). Από τις 194.950 συνολικά αποχωρήσεις,
οι 79.496 προήλθαν από οικειοθελείς
αποχωρήσεις και οι 115.454 από καταγγελίες
συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις
συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη
σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών,
Ιανουάριος 2020 και Ιανουάριος 2019,
προκύπτει θετική επίδοση κατά 5.015 θέσεις
εργασίας, για τον Ιανουάριο 2020 (αρνητικό
ισοζύγιο 17.318 θέσεων εργασίας) έναντι
αρνητικού ισοζυγίου (22.333) τον Ιανουάριο
του 2019. Θα πρέπει επιπλέον να επισημανθεί
ότι ο μήνας Ιανουάριος παρουσίαζε πάντοτε
αρνητικό ισοζύγιο από το 2001 μέχρι σήμερα,
με μοναδική εξαίρεση παρουσίασης θετικού
ισοζυγίου, τον Ιανουάριο του έτους 2014.

Εποχικούς εργαζόμενους
σε 22 περιοχές της Ελλάδας
αναζητά η Coca Cola 3Ε
Η Coca‑Cola Τρία Έψιλον,
κορυφαίος εργοδότης για το
2020, ενισχύει το δυναμικό της
με 100 νέες θέσεις εποχικής
απασχόλησης σε 22 περιοχές
της Ελλάδας. Για ακόμη μια χρονιά, η
εταιρεία δημιουργεί ευκαιρίες καριέρας
αναζητώντας ταλαντούχους ανθρώπους για
να ενταχθούν στη μεγαλύτερη ομάδα
πωλήσεων της χώρας ως Μarket Developers.
Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, οι
υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να
αποκτήσουν μοναδική επαγγελματική
εμπειρία στις πωλήσεις και να εμπνευστούν
από αγαπημένα brands και κορυφαία
προϊόντα σε κατηγορίες όπως αναψυκτικά,
χυμοί, αλκοολούχα ποτά, καφές και snacks.
O επαγγελματισμός, η αφοσίωση, η πελατο‑
κεντρικότητα και η ομαδικότητα, είναι μερικά
από τα κύρια χαρακτηριστικά που θα χρεια‑
στεί να έχουν οι ενδιαφερόμενοι. Ως Μarket
Developers της εταιρείας θα εκπαιδευτούν
πάνω σε σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων από
καταξιωμένα στελέχη, θα αποκτήσουν πολύ‑
τιμες γνώσεις για την αγορά και θα αναπτύ‑
ξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να
χτίσουν την μετέπειτα καριέρα τους.

Aegean

Φαρμακεία

Να στηρίξει εμπράκτως τις αερομεταφορές
στην Ελλάδα ζήτησε από το κυβερνητικό επιτελείο ο πρόεδρος της Aegean, στο πλαίσιο της
εκδήλωσης για τη νέα εποχή της Aegean με
την παραλαβή των πρώτων αεροσκαφών από
την παραγγελία- μαμούθ των 6,6 δισ. δολαρίων
για τα 46 + 12 νέα Αirbus.
σελ. 2
➞

Δανειολήπτες

Συνταγματική κρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία
φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς, με μία
σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προϋπόθεση, ότι θα
λειτουργούν υπό την μορφή της ΕΠΕ και ότι
ο επιστημονικός υπεύθυνος του φαρμακείου
είναι φαρμακοποιός.
σελ. 3

«Μήπως ξεχάσατε κάτι; Μήπως χρειάζεστε
κάποια βοήθεια;». Αυτό είναι λίγο ως πολύ
το νόημα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που
έχουν αρχίσει να αποστέλλονται σε όσους ξεκίνησαν τη διαδικασία προστασίας της πρώτης
κατοικίας, αλλά κάπου… χάθηκαν.
➞ σελ. 8

➞

Κομισιόν: Συνεχίστε τις μεταρρυθμίσεις

Στο 2,4% η ανάπτυξη φέτος
Α

νοδική αναθεώρηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα στο 2,2%
για το 2019 στις Χειμερινές
Προβλέψεις της Κομισιόν
Σε δραστική επί τα βελτίω αναθεώρηση της εκτίμησής της για την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
το 2019 και σε μικρή ανοδική αναθεώρηση της πρόβλεψης για το τρέχον
έτος προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Χειμερινές Προβλέψεις
που ανακοίνωσε χθες. Η Κομισιόν
ευθυγραμμίζεται με την εκτίμηση της
Τράπεζας της Ελλάδος ότι η περυσινή χρονιά έκλεισε με αύξηση του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(ΑΕΠ) κατά 2,2%, έναντι εκτίμησης
για 1,8% στις Φθινοπωρινές Προβλέψεις τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ για
το 2020 προβλέπει ανάπτυξη 2,4%,
έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για
2,3% τον Νοέμβριο και πρόβλεψης για
2,5% από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Αμετάβλητη στο 2% διατήρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόβλεψη για
την ανάπτυξη το 2021.
Η Κομισιόν ζητεί συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι «η ελληνική οικονομία
προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό
2% ή μεγαλύτερο κατά την περίοδο
που αφορούν οι προβλέψεις, υπό την
προϋπόθεση ότι οι μεταρρυθμιστικές
προσπάθειες θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται».
Σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι βασικοί
μοχλοί ανάπτυξης φέτος και το 2021
αναμένεται να είναι οι επενδύσεις και η
κατανάλωση, «με την επιχειρηματική
και την καταναλωτική εμπιστοσύνη
να έχουν επιστρέψει σε προ κρίσης

επίπεδα στα τέλη του 2019 και το διαθέσιμο εισόδημα να αυξάνεται». Επιπλέον, η Κομισιόν εκτιμά ότι η αύξηση
των εξαγωγών θα συνεχιστεί, έστω και
σε μικρότερο βαθμό λόγω της μέτριας
ανάπτυξης στις εξαγωγικές αγορές
και της χαμηλότερης αύξησης των
μεριδίων στην εξαγωγική αγορά.
Σημειώνει επίσης ότι η ανάπτυξη στο
9μηνο του 2019 διαμορφώθηκε στο
2,2% με βάση τα τελευταία στοιχεία
και «οι καθαρές εξαγωγές ήταν και
πάλι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης τα
τρία πρώτα τρίμηνα του 2019. Παρά τη
μικρότερη ανάπτυξη σε κάποιες από
τις βασικές εξαγωγικές αγορές για την
Ελλάδα, η ανάπτυξη των εξαγωγών
παρέμεινε στέρεη, υποδηλώνοντας
περαιτέρω κέρδη στα μερίδια αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του του-

ριστικού τομέα. Η ανάπτυξη το 2019
επηρεάστηκε επίσης θετικά από την
ισχυρή αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης πριν από τον εθνικές εκλογές
του Ιουλίου, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση και η αύξηση των επενδύσεων
παρέμειναν χαμηλά. Ο τομέας των
υπηρεσιών συνέχισαν να αποτελεί
την κύρια πηγή ανάπτυξης τα πρώτα
τρία τρίμηνα του 2019. Η ανάκαμψη
στον κατασκευαστικό τομέα συνέβαλε επίσης θετικά στην ανάπτυξη το
πρώτο μισό του 2019». Όσον αφορά
στην αγορά εργασίας, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αναμένει ότι η απασχόληση
θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία
τα επόμενα χρόνια και επισημαίνει
ότι «η ανεργία έπεσε στο 16,6% τον
Οκτώβριο του 2019, έναντι 18,5% έναν
χρόνο νωρίτερα, αλλά παραμένει η

υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Σχετικά με τον πληθωρισμό, η
Κομισιόν προβλέπει οριακή αύξηση
το 2020 στο 0,7% από 0,5% πέρυσι και
μικρή περαιτέρω αύξηση στο 0,9% το
2021. Σε επίπεδο ευρωζώνης η ανάπτυξη υπολογίζεται στο 1,2% φέτος
και το 2021 (χωρίς μεταβολή σε σχέση
με τις Φθινοπωρινές Προβλέψεις),
ενώ οριακή ανοδική αναθεώρηση έχει
γίνει για το 2019, που εκτιμάται ότι
έκλεισε επίσης με ανάπτυξη 1,2%,
έναντι εκτίμησης για 1,1% τον Νοέμβριο. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναμένεται ετήσια ανάπτυξη
1,4% τη διετία 2020-2021 (όπως και
τον Νοέμβριο) και εκτιμάται ότι την
περυσινή χρονιά η ανάπτυξη έφθασε
το 1,5% (έναντι εκτίμησης για 1,4% στις
Φθινοπωρινές Προβλέψεις).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Κοντά στο 1 εκατ.
οι Ισραηλινοί
τουρίστες
στην Ελλάδα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

«Ο αριθμός των Ισραηλιτών
τουριστών αυξάνεται κάθε
χρόνο με εντυπωσιακό τρόπο.
Υπάρχει η δυνατότητα περαι‑
τέρω αύξησης του αριθμού
αυτού μέσω της ανάδειξης νέων
προορισμών, του τουρισμού
εμπειριών και υψηλών εισοδη‑
μάτων».
Με αυτά τα λόγια -μιλώντας
στο i24news, ένα από τα
μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα
του Ισραήλ- ολοκλήρωσε την
παρουσία του στην 26η Διεθνή
Έκθεση Τουρισμού IMTM 2020,
που πραγματοποιήθηκε στο Τελ
Αβίβ, ο Υπουργός Τουρισμού, κ.
Χάρης Θεοχάρης. Σχεδόν ένα
εκατομμύριο Ισραηλινοί έκαναν
διακοπές φέτος στη χώρα μας,
και στόχος της Ελλάδας είναι
η προσέλκυση ακόμα περισσό‑
τερων τουριστών. «Το Ισραήλ
είναι ανερχόμενη δύναμη στις
τουριστικές εισροές στη χώρα
μας και οι Ισραηλινοί αγαπούν
την Ελλάδα και θέλουν να
επενδύσουν σε αυτήν», δήλωσε
ο κ. Θεοχάρης.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινί‑
ων της Έκθεσης, ο υπουργός
Τουρισμού συναντήθηκε με
τον Υπουργό Τουρισμού του
Ισραήλ, κ. Yariv Levin, ενώ στην
Ιερουσαλήμ είχε συνάντηση με
τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.
Θεόφιλο Γ’. Στη διάρκεια της
συνάντησης συζήτησαν για το
ενδιαφέρον των Ισραηλιτών
για στενότερη συνεργασία
στα θέματα τουρισμού, για το
ζήτημα του προσκυνηματικού
τουρισμού, για το έργο του
Πατριαρχείου κ.τ.λ..
Στη συνέχεια ο κ. Θεοχάρης κα‑
τέθεσε στεφάνι στο μνημειακό
χώρο του Ολοκαυτώματος, Yad
Vasem, ενώ επισκέφτηκε και το
Πάρκο Καινοτομίας «High-Tech
Park Bayside Negev», ένα πάρ‑
κο-ορόσημο για την καινοτομία
και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, βρέθηκε στο
Κέντρο Άμεσης Απόκρισης
Συμβάντων Κυβερνοασφάλειας,
όπου ξεναγήθηκε στους χώρους
του και ενημερώθηκε για θέ‑
ματα ηλεκτρονικής ασφάλειας
πολιτών και επιχειρήσεων.
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Βασιλάκης προς κυβέρνηση:

«Στηρίξτε τις αερομεταφορές»

Ν

α στηρίξει εμπράκτως τις αερομεταφορές στην Ελλάδα ζήτησε από το κυβερνητικό επιτελείο ο
πρόεδρος της Aegean, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη νέα εποχή της Aegean με την παραλαβή
των πρώτων αεροσκαφών από την παραγγελία- μαμούθ των 6,6 δισ. δολαρίων (αξίας καταλόγου)
για τα 46 + 12 νέα Αirbus, όπου το «παρών» έδωσε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η αερομεταφορά συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του
τουρισμού και στην εσωτερική μετακίνηση, ωστόσο συμβάλλει
επιπλέον και στην ελληνική οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά
ο Ευτύχης Βασιλάκης. «Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η σταδιακή
παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων δημιούργησε
το πλαίσιο για να βελτιωθεί η βάση των υποδομών. Ωστόσο οι
λοιπές δραστηριότητες σε σχέση με τις ρυθμίσεις στη λειτουργία,
την αεροναυτιλία κ.τ.λ. έμειναν πίσω. Η παράκλησή μας είναι κ.
Πρωθυπουργέ η τάση αυτή της στήριξης της αερομεταφοράς να
υποστηριχθεί και αυτό δεν είναι θέμα εξεύρεσης κονδυλίων γιατί
ουσιαστικά η χρηματοδότηση γίνεται από τον ίδιο τον κλάδο και
τους επιβάτες».
Ενδεικτικά μάλιστα είναι και τα νούμερα που παρέθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean κ. Δημήτρης Γερογιάννης: Μέσα
στα χρόνια της κρίσης, μόνο ο όμιλος της Aegean συνέβαλε στην
ελληνική οικονομία με 2,7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2010- 2019 σε
τέλη, φόρους και εισφορές. Η νέα επένδυση ύψους έως 6- 6,5 δισ.
δολαρίων σε τιμές καταλόγου (2,5- 3 δις. δολάρια σε τιμές αγοράς)
περιλαμβάνει 46 νέα αεροσκάφη Airbus A320- 321neo (+12 option).
Επιπλέον, το αποτύπωμα στην οικονομία, την απασχόληση και το
περιβάλλον από κάθε ένα επιπλέον αεροσκάφος είναι:
+100.000 νέοι εισερχόμενοι τουρίστες από το εξωτερικό,
+80 εκατ. ευρώ άμεσα τουριστικά έσοδα, χωρίς πολλαπλασιαστές
για το ελληνικό κράτος,
+70 νέες επιπλέον θέσεις εργασίας στην Aegean και την επίγεια
εξυπηρέτηση,
19%- 23% χαμηλότερο αποτύπωμα CO2 ανά θέση σε σχέση με τα
προηγούμενης γενιάς Airbus,
50% CO2 χαμηλότερο αποτύπωμα ανά θέση από τα πρώτα και τότε
νέα αεροσκάφη της εταιρείας το 1999
+2 επιπλέον ώρες πτήσης που αντιστοιχούν σε 600 έως και 1.500
χλμ ανά τύπο αεροσκάφους
Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει γνώση των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος:

«Η παρουσία μου είναι και πολιτική και συνδέεται με τη σημασία
που δίνει η κυβέρνηση στις επενδύσεις, για νέες καλύτερες και πιο
καλοπληρωμένες δουλειές και περισσότερα οφέλη για την ελληνική
οικονομία και στον ελληνικό τουρισμό. Γνωρίζω ότι πρέπει να γίνουν
βήματα στην εξυπηρέτηση των αεροδρομίων. Η νέα διοίκηση της
Πολιτικής Αεροπορίας πρέπει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα
των καθυστερήσεων στον εθνικό εναέριο χώρο. Και γνωρίζω καλά
ότι ο υψηλός ΦΠΑ στις μεταφορές επιβαρύνει και το κόστος του
τουριστικού προϊόντος μας. Μόλις βρεθεί δημοσιονομικός χώρος,
να είστε σίγουροι ότι θα μειωθεί, ώστε το τουριστικό μας προϊόν να
γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό».
Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες εξελίξεις στον τομέα των
αερομεταφορών στη χώρα μας με το βλέμμα και στην ενίσχυση του
τουρισμού: «Πριν από τρεις ημέρες είχα τη χαρά να θεμελιώσω στο
Καστέλι της Κρήτης τον νέο αερολιμένα του Ηρακλείου. Ένα έργο
που ενώνει αρμονικά τις δυνάμεις του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα και το οποίο υλοποιείται, επιτέλους, ύστερα από παλινωδίες
πολλών ετών. Ταυτόχρονα, μέσα στους επόμενους 18 μήνες, η
Fraport θα ολοκληρώσει την αναβάθμιση των 14 περιφερειακών
αεροδρομίων, με έμφαση κυρίως στα νησιά μας. Μία παράλληλη
επένδυση σχεδόν 400 εκατομμυρίων ευρώ. Στο ίδιο διάστημα, βέβαια, συνεχίζεται και η ιδιωτικοποίηση του «Ελευθέριος Βενιζέλος»
για το οποίο υπάρχουν ήδη 9 ενδιαφερόμενοι.
Η Ελλάδα, λοιπόν, προχωρεί όλο και πιο δυναμικά στον τομέα
των αερομεταφορών, ενισχύοντας τη θέση της και στον χάρτη
του παγκόσμιου τουρισμού. Η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση
μεταξύ των ανταγωνιστών στο γενικό δείκτη ικανοποίησης των
ξενοδοχείων. Πάνω από την Ισπανία, πάνω και από την Ιταλία. Οι
δυνατότητές μας, συνεπώς, είναι μεγάλες όταν η άψογη φιλοξενία
συνδυάζεται με καλές αεροπορικές συνδέσεις». Από πλευράς πάντως
της Aegean, το 2020 σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο στην αρχή της
τρίτης δεκαετίας της παρουσίας της εταιρείας. Με αφετηρία το 2020
ο όμιλος θα επενδύει πάνω από 500 εκατ. δολάρια το χρόνο για την
επόμενη εξαετία για τον εκσυγχρονισμό του στόλου.

Στους 1.310
οι νεκροί
από τον νέο
κοροναϊό
στην Χουμπέι
Στους 1.310 ανήλθε ο αριθμός των
νεκρών εξαιτίας της επιδημίας
πνευμονίας που προκαλεί ο κοροναϊός COVID-19 στην επαρχία
Χουμπέι της κεντρικής Κίνας,
όπως ανακοίνωσε η επαρχιακή
επιτροπή υγείας.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλα
14.849 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας εντοπίστηκαν στην επαρχία - επίκεντρο της
επιδημίας, αυξάνοντας το σύνολο
των κρουσμάτων στην επαρχία
σε 48.206.
Η επιτροπή διευκρίνισε ότι άρχισε να συμπεριλαμβάνει στην
καταμέτρησή της κρούσματα τα
οποία διαγιγνώσκονται με νέες
κλινικές μεθόδους από σήμερα
Πέμπτη.
Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της
Κίνας αναμένεται να δημοσιοποιήσει τον δικό της νέο, εθνικό
απολογισμό αργότερα σήμερα.
Στο μεταξύ το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε
ότι ο επικεφαλής της τοπικής
οργάνωσης του Κομμουνιστικού
Κόμματος της Κίνας στην κεντρική επαρχία Χουμπέι της Κίνας
απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά
του. Σύμφωνα με το πρακτορείο,
το οποίο επικαλείται ανακοίνωση
της Κεντρικής Επιτροπής του
κόμματος, ο δήμαρχος της Σαγκάης, Γινγκ Γιονγκ, ορίστηκε
νέος γραμματέας της επαρχιακής επιτροπής του ΚΚ Κίνας στη
Χουμπέι, αντικαθιστώντας τον
Τζιανγκ Τσαολιάνγκ.

Διακόπτει τις απευθείας πτήσεις με Ελλάδα
η Air China - Μέχρι τις 25 Μαρτίου

Τροπολογία:
Απαλλαγή των δωρεών από τον ΦΠΑ

Χωρίς απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Κίνα μένει η Ελλάδα, τουλάχιστον
μέχρι τις 25 Μαρτίου, μετά την διακοπή των δρομολογίων της για το συγκεκριμένο
διάστημα, που ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία Air China. Η κινεζική εταιρεία
ενημέρωσε σχετικά με διαδοχικά emails τα ταξιδιωτικά γραφεία που εκδίδουν αεροπορικά εισιτήρια, καλώντας τους να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για
την αναχρηματοδότηση των κρατήσεων που είχαν γίνει μέχρι τώρα. Πρακτικά, αυτό
σημαίνει πως η Air China καλύπτει πλήρως τους επιβάτες που είχαν κάνει κράτηση
για πτήσεις από/προς Κίνα στο συγκεκριμένο διάστημα, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν σε άλλες ημερομηνίες τις κρατήσεις τους όταν ξαναρχίσουν τα
δρομολόγια είτε να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Η εξέλιξη αφήνει στον «αέρα» την
απευθείας αεροπορική σύνδεση της Ελλάδας με την Κίνα, καθώς παραμένει αβέβαιο
αν θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της Air China για τέταρτο εβδομαδιαίο δρομολόγιο
από το καλοκαίρι του 2020, όπως και η έναρξη δρομολογίων της εταιρείας Juneyao
Airlines, από Σανγκάη, τα οποία επρόκειτο να ξεκινήσουν στις 23 Ιουνίου.

Με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται πως
δεν θα υφίσταται πλέον η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες
που αφορούν δωρεές.
Η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση της από
24.12.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης
υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων" (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις».
Συγκεκριμένα, με την τροπολογία διευρύνονται οι περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών
από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας με την προσθήκη νέας που θα αφορά στην
παράδοση αγαθών και παροχών υπηρεσιών που αφορούν δωρεές, στο πλαίσιο
σύμβασης δωρεάς που συνάπτονται με φορέα του δημόσιο τομέα ή με ΝΠΙΔ που
έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες
που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς.

E-mail: iho@otenet.gr
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Το ηφαίστειο Σαντορίνης
«βρυχάται» ξανά και θέτει
σε συναγερμό τον κρατικό
μηχανισμό
«Βρυχάται» ξανά το ηφαίστειο της Σαντορίνης
και θέτει σε κίτρινο συναγερμό τον κρατικό
μηχανισμό καθώς, βάσει των επιστημονικών
μελετών, ο κίνδυνος ενεργοποίησης του είναι
υπαρκτός. Για το λόγο αυτό η Γενική Γραμμα‑
τεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην
εκπόνηση του σχεδίου, «Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης
των Συνεπειών από την Εκδήλωση Ηφαι‑
στειακής Δραστηριότητας στο Ηφαιστειακό
Σύμπλεγμα Σαντορίνης με την κωδική ονομασί‑
α'ΤΑΛΩΣ'».
Στο 184σελιδο σχέδιο επισημαίνεται η αυξημένη
ετοιμότητα «εν όψει επαπειλούμενου κινδύ‑
νου για την εκδήλωση ηφαιστειακής δράσης
στο ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης
λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτηρισμό της
κατάστασης επιφυλακής (alert level), που καθο‑
ρίζεται από την Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή
Παρακολούθησης Ελληνικού Ηφαιστειακού
Τόξου(ΜΕΕΠΕΗΤ)». Στην έκθεση της επιτροπής
αυτής, στην οποία περιγράφονται τα σενάρια
επαναδραστηριοποίησης και η αναλυτική
περιγραφή των κινδύνων και της χωρικής τους
κατανομής, βασίζεται η σύνταξη του πλαισίου
δράσεων όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών
σε περίπτωση ηφαιστειακής δραστηριότητας
στην περιοχή.
Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο, «ΤΑΛΩΣ»,
ξεκινά με τις εξής παραδοχές: «Η εκδήλω‑
ση ηφαιστειακής δράσης στο ηφαιστειακό
σύμπλεγμα Σαντορίνης δύναται να προκαλέ‑
σει:•Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων
ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολί‑
τη.•Καταστροφές στις υποδομές της χώρας•Ά‑
μεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από
καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών,στον
πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία),
σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα
ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και
συνέπειες στον τουρισμό εν γένει».
Το ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης
περιλαμβάνει δύο ενεργούς ηφαιστειακούς πό‑
ρους, τον ηφαιστειακό πόρο της «Καμένης», που
βρίσκεται στον χερσαίο χώρο της ομώνυμης νη‑
σίδας μεταξύ Θήρας και Θηρασιάς και τον υπο‑
θαλάσσιο ηφαιστειακό πόρο του «Κολούμπο»,
ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 8,5 περίπου
χιλιομέτρων ΒΑ του ομώνυμου ακρωτηρίου στο
βορειανατολικό άκρο του νησιού της Θήρας.
Η τελευταία έκρηξη στον ηφαιστειακό πόρο
της Καμένης συνέβη το 1939 μ.Χ. Στην έκρηξη
αυτή περιλαμβάνεται και η μικρή υπολειμματική
έκρηξη που συνέβη το 1950 μ.Χ. Αντίστοιχα
η τελευταία έκρηξη στον ηφαιστειακό πόρο
του Κολούμπο συνέβη το 1650 μ.Χ. Ομως, από
τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι περίπου και τον
Μάρτιο του 2013 στη Σαντορίνη παρατηρήθηκε
μια σεισμική έξαρση η οποία συνοδεύτηκε από
παραμορφώσεις στον φλοιό της γης.
Δύο είναι τα βασικά σενάρια επαναδραστηρι‑
οποίησης του ηφαιστείου δεδομένου ότι από
το 2011 καταγράφηκαν μερικές σημαντικές
μεταβολές στα υπό παρακολούθηση μεγέθη
(σεισμικότητα, παραμόρφωση τοπογραφικού
ανάγλυφου, θερμική κατάσταση και χημισμός
θερμών ρευστών και εδαφικών αερίων). Οι
μεταβολές των καταγραφών των εγκατεστημέ‑
νων δικτύων παρακολούθησης ήταν εκτός των
ορίων, που έχουν οριστεί ως'φυσιολογική κατά‑
σταση' του ηφαιστειακού κέντρου των Καμένων
και της ευρύτερης περιοχής της καλδέρας.

«Ναι» από το ΣτΕ
στη λειτουργία φαρμακείων
από μη φαρμακοποιούς
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καταπραΰνει
κρυολόγημα
και πόνους
στις αρθρώσεις

Σ

υνταγματική κρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς, με μία σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Προϋπόθεση, ότι θα λειτουργούν υπό την μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης (ΕΠΕ) και ότι ο επιστημονικός υπεύθυνος του φαρμακείου είναι φαρμακοποιός
και παράλληλα συμμετέχει στην ΕΠΕ με ποσοστό τουλάχιστον 33%.
Παράλληλα, η Ολομέλεια ΣτΕ, με πρόεδρο την Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου (πριν εκλεγεί στο αξίωμα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας) και εισηγήτριες τις συμβούλους
Επικρατείας, Μαρίνα Παπαδοπούλου και Όλγα Παπαδοπούλου, με τις υπ΄ αριθμ. 201-208/2020 αποφάσεις
της απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Αττικής, κλπ, με τις οποίες αμφισβητήθηκε η νομιμότητα
των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 64/2018, που
ρυθμίζει τα δεδομένα ίδρυσης και λειτουργίας των φαρμακείων. Ειδικότερα, με το Προεδρικό Διάταγμα 64/2018
επετράπη η ίδρυση φαρμακείων και από φυσικά πρόσωπα
μη φαρμακοποιούς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνεται και το ασυμβίβαστο της ιδιότητας εταίρου εταιρείας φαρμακείου, με την ιδιότητα του
εταίρου επιχείρησης δραστηριοποιούμενης στο χονδρικό
εμπόριο φαρμάκων, του ιατρού κλπ.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή
της, έκρινε ότι:
α) η δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείου από μη φαρμακοποιό, ο οποίος υποχρεούται σε σύσταση ΕΠΕ για τον σκοπό
αυτό, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, εφόσον επιστημονικός
υπεύθυνος του φαρμακείου παραμένει φαρμακοποιός,
που συμμετέχει υποχρεωτικά, με ποσοστό τουλάχιστον
33%, στην ΕΠΕ,
β) τα θεσπιζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 5 περίπτωση γ΄ του
εν λόγω διατάγματος ασυμβίβαστα δεν καταλαμβάνουν
πρόσωπα, τα οποία εκμεταλλεύονταν φαρμακεία υπό την
ιδιότητα του εταίρου προσωπικής εταιρείας πριν από την
έναρξη ισχύος του ΠΔ 64/2018 και
γ) ότι οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στη διάταξη
αυτή δεν αφορούν φαρμακοποιούς οι οποίοι ήδη έχουν
ή λαμβάνουν, κατ' εφαρμογή του νέου κανονιστικού
πλαισίου, άδεια ίδρυσης φαρμακείου και λειτουργούν το

φαρμακείο με τη μορφή ατομικής επιχείρησης.
Οι φαρμακοποιοί υποστήριζαν ότι το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς για τα φαρμακεία, κατά το οποίο η άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας τους εκδιδόταν αποκλειστικά
στο όνομα φαρμακοποιού ή προσωπικής εταιρείας με
εταίρους φαρμακοποιούς, αποτελεί εξειδίκευση των
επιταγών που απορρέουν από τα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις αρχές της πρόληψης και της
προφύλαξης, όπως επίσης υποστήριζαν ότι η κατάργηση
του καθεστώτος αυτού δεν επιτρέπεται να συνεπάγεται
διακινδύνευση της προστασίας της δημόσιας υγείας.
Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας, μεταξύ των άλλων, έκριναν ότι:
α) Η ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες με αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών υγείας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η
ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων, δικαιολογείται από
επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, που συνίσταται,
προεχόντως, στην ανάγκη προστασίας της υγείας των
πολιτών, και είναι επιτρεπτή, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας,
β) Τα φαρμακεία τα οποία διαθέτουν στο κοινό αγαθά ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη και την αποκατάσταση
της υγείας, δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις,
υποκείμενες στους όρους του ελεύθερου ανταγωνισμού, η
ρύθμιση δε του καθεστώτος πρόσβασης στο επάγγελμα του
φαρμακοποιού, καθώς και του καθεστώτος άσκησης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας της λιανικής πώλησης
φαρμάκων, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιομορφία
των φαρμακείων, στα οποία η εμπορική δραστηριότητα
συνδυάζεται με την υπεύθυνη επιστημονική παροχή
υπηρεσιών, που εγγυάται την ελεγχόμενη και ορθολογική
διακίνηση των φαρμάκων, και με την κοινωνική αποστολή
του φαρμακοποιού.

Άλλοι το ξέρουν, ως αγριοτριανταφυλλιά, άλλοι το έχουν
ακουστά ως αγριόροδο ή ροδή
και κάποιοι άλλοι ως κυνόροδο.
Το φυτό αυτό είναι αυτόχθον
(ιθαγενές ή γηγενές) των χωρών
της Ευρώπης και της Μεσογείου, ανθίζει από τον Ιούνιο έως
τον Αύγουστο (ανάλογα με την
περιοχή, το υψόμετρο και την
έκθεση) και οι καρποί του ωριμάζουν το φθινόπωρο.
Τα κυνόροδα συνήθως χρησιμοποιούνται ως αφέψημα ή για
την παραγωγή σιροπιού, αλλά
χρησιμοποιούνται επίσης στην
αρτοποιία και στη ζαχαροπλαστική (τάρτες, μαρμελάδες).
Σε μορφή ροφήματος, τα κυνόροδα παρουσιάζουν αντιβακτηριακές, αντιμυκητιακές και
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
Χρησιμοποιούνται ως στυπτικό,
αντιδιαρροϊκό, για αναπνευστικές οδούς σε βρογχίτιδα, για την
πρόληψη και τη θεραπεία του
κρυολογήματος, σε αιμόπτυση,
ως πηγή βιταμίνης C και εξωτερικώς σε πλύσεις οφθαλμών.
Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν στην οστεοαρθρίτιδα
καθώς μειώνουν τους πόνους
και τη δυσκαμψία των αρθρώσεων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση
της εκτέλεσης των καθημερινών
δραστηριοτήτων -όπως το περπάτημα, η είσοδος και η έξοδος
από το αυτοκίνητο-, χωρίς εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.
Το κυνόροδο θα πρέπει να βραστεί ώστε να αποδώσει τη βιταμίνη C (αφέψημα), αλλιώς θα
πρέπει να παραταθεί ο χρόνος
παρασκευής του εγχύματος (έως
30 λεπτά).
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Ο πρίγκιπας Χάρι
ετοιμάζεται να γίνει
τραπεζίτης στη...
Goldman Sachs;
Τον τρόπο να κερδίζει το ψωμί του με
την «εργασία» του και όχι με τα χρή‑
ματα των Βρετανών φορολογούμενων,
φαίνεται πως βρήκε ο πρίγκιπας Χάρι
μετά το Megxit. Ο ίδιος και η Μέγκαν
Μαρκλ τον περασμένο μήνα ανακοί‑
νωσαν την απόφασή τους να παραιτη‑
θούν από τα βασιλικά καθήκοντα και
να μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ
Ηνωμένου Βασιλείου και Βόρειας
Αμερικής.
Αν και το ζευγάρι μαζί με τον 9 μηνών
γιο του Άρτσι έχει βρει «καταφύ‑
γιο» σε πολυτελή έπαυλη στη νήσο
Βανκούβερ, στον Καναδά, όπως όλα
δείχνουν, επαγγελματικά θα δραστη‑
ριοποιηθεί στις ΗΠΑ, κάνοντας πάντα
χρήση του brand «Royal Sussex», το
οποίο λειτουργεί σαν μαγνήτης και
αναμένεται να φέρει αρκετά εκατομ‑
μύρια δολάρια στο λαμπερό ζευγάρι.
Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύ‑
ματα στον βρετανικό Τύπο, αυτή την
περίοδο ο έκτος στην διαδοχή του
θρόνου της Γηραιάς Αλβιόνας βρίσκε‑
ται σε συζητήσεις με τον «γίγαντα»
των αμερικανικών τραπεζών, την
Goldman Sachs, η οποία έγινε γνωστή
παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα,
όταν το 2008 αποκαλύφθηκε πως
φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης
για την οικονομική κρίση. Η τράπεζα
έχει παραδεχθεί πως παραπλάνησε
χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας
επενδυτές από το 2005 μέχρι το 2007
και εξέδωσε στεγαστικά δάνεια ή
έγινε ανάδοχος τέτοιων δανείων, με
αποτέλεσμα η οικονομία να οδηγηθεί
σε ύφεση, όταν έσπασε η φούσκα της
αγοράς ακινήτων το 2007.
Ανώνυμη πηγή από το παλάτι αποκά‑
λυψε στον βρετανικό Τύπο πως ο γιος
της αξέχαστης πριγκίπισσας Νταϊάνα
είχε αρχίσει να διαπραγματεύεται την
συνεργασία του με την αμερικανική
τράπεζα από τον Νοέμβριο, όταν ο
πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ
πέρασαν έξι εβδομάδες στον Καναδά,
αφού είχαν ζητήσει άδεια από τα
επίσημα καθήκοντά τους. Ο Βρετα‑
νός γαλαζοαίματος θα μπορούσε να
κερδίσει μερικά δισεκατομμύρια δο‑
λάρια, αν εργαστεί για την Goldman
Sachs, σε ρόλο πρέσβη, δίνοντας
ομιλίες και βοηθώντας στην προσέλ‑
κυση celebrity πελατών, σύμφωνα με
όσα ισχυρίζεται ο Βρετανός, ειδήμων
των δημοσίων σχέσεων, Μαρκ Μπορ‑
κόφσκι.
Πάντως, πηγή από το παλάτι, επιβε‑
βαίωσε πως ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκε‑
ται σε συζητήσεις με την Goldman
Sachs, αλλά επέμεινε πως αυτές οι
συζητήσεις αφορούν το φιλανθρωπικό
έργο του εγγονού της βασίλισσας
Ελισάβετ.
Όμως, η δήλωση του παλατιού δεν
καθησυχάζει τον βρετανικό Τύπο, που
υπενθυμίζει πως την περασμένη εβδο‑
μάδα ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός
του παραβρέθηκαν σε εκδήλωση της
JP Morgan, μιας από τις μεγαλύτερες
τράπεζες στον κόσμο.

Μαύρα σύννεφα για τον Μακρόν:

14 βουλευτές έφυγαν
από το κόμμα του, κατρακυλάει
σε δημοτικότητα

Α

ντιμέτωπος με μια από τις σοβαρότερες κρίσεις αφότου ανέλαβε τα ηνία της Γαλλίας
βρίσκεται ο Εμανουέλ Μακρόν με τις συνεχιζόμενες αποχωρήσεις βουλευτών να
προκαλούν ρήγμα στο κόμμα του και την δημοτικότητά του να συνεχίζει να πέφτει.

Και μπορεί το CNN να εκτιμά ότι οι Δημοκρατικοί στις
ΗΠΑ θα χρειάζονταν έναν ηγέτη σαν τον Μακρόν, τον
Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον πρωθυπουργό του Καναδά
Τζάστιν Τριντό για να κοντράρουν με επιτυχία τον Ντόναλντ
Τραμπ, αλλά αρκετοί στο κόμμα του Γάλλου προέδρου
δεν έχουν την ίδια θετική γνώμη. Λίγες εβδομάδες πριν
από τις κρίσιμες τοπικές εκλογές η πίεση εντείνεται στον
Μακρόν με τις τρεις αποχωρήσεις την περασμένη εβδομάδα
βουλευτών από το κυβερνών La Republique en Marche
(LREM), που διαθέτει πλέον 300 βουλευτές (από 314 στην
αρχή της θητείας του), μόλις 11 περισσότερους από το όριο
της αυτοδυναμίας (289) στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.
Την ίδια ώρα τα ποσοστά αποδοχής του Γάλλου προέδρου
κατρακυλούν με τελευταίες δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι
μόλις ένας στους τρεις Γάλλους έχει θετική γνώμη για το
έργο του και αναλυτές να προβλέπουν σημαντική ενίσχυση
του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (Rassemblement
National) της Μαρίν Λεπέν και εκλογικά κέρδη για τους
Πράσινους. Μια ανησυχητική εξέλιξη για τον Μακρόν
καθώς πολλοί απ’ αυτούς που αγκάλιασαν την πολιτική
του επανάσταση και το όραμά του μέσα στο LREM φαίνεται τώρα ότι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο
πρόσωπό του.
Η Φρεντερίκ Τυφνέλ, που είχε εκλεγεί προ τριετίας με το
κυβερνών κόμμα, το εγκατέλειψε την περασμένη εβδομάδα
δηλώνοντας απηυδισμένη. Ήταν η τελευταία μιας σειράς
πολιτικών του LREM που εξέφρασαν την απογοήτευσή
τους για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Μακρόν
προσπαθεί να περάσει την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, που πυροδότησε κύμα απεργιών και βίας στους
δρόμους γαλλικών πόλεων το τελευταίο διάστημα. Ένας
από τους πρώτους αποχωρήσαντες ήταν ο Ματιέ Ορφελέν,

που είχε «φύγει από το μαντρί» πριν από έναν χρόνο επικαλούμενος ανησυχίες για την περιβαλλοντική πολιτική της
κυβέρνησης μετά την παραίτηση του αρμόδιου υπουργού
Νικολά Ουλό. «Είναι πολλές οι αποχωρήσεις. Στην αρχή
διακατεχόμασταν από ένα σύνδρομο καλής συμπεριφοράς,
αφού δεν θέλαμε να προκαλέσουμε προβλήματα στην
κυθβέρνηση, αλλά σήμερα υπάρχουν πολλοί βουλευτές
που δεν θέλουν πλέον να παίζουν αυτόν τον ρόλο», δήλωσε.
Προς το παρόν πάντως δεν απειλείται το νομοθετικό έργο
της κυβέρνησης Μακρόν, εκτιμούν πολιτικοί αναλυτές, καθώς το LREM μπορεί να ποντάρει στη στήριξη του Modem
του Φρανσουά Μπαϊρού. Αλλά τα σύννεφα πυκνώνουν
πάνω από τον Γάλλο πρόεδρο καθώς οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές αρχίζουν να τριβελίζουν
τα μυαλά ηγετικών στελεχών του κόμματος.
Ο Μακρόν βρίσκεται υπό πίεση επί αρκετό διάστημα μετά
τις εν πολλοίς βίαιες κινητοποιήσεις επί 15 μήνες των Κίτρινων Γιλέκων, που εξοργίστηκαν αρχικά με τα σχέδιά του
να επιβάλλει πράσινο φόρο στα καύσιμα και στη συνέχεια
κατήγγειλαν την κυβερνητική πολιτική σε πολλά μέτωπα.
Τις διαδηλώσεις αυτές ακολούθησαν μεγάλες απεργίες
στο δημόσιο από τα τέλη του περασμένου χρόνου για την
προτεινόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού με τα
συνδικάτα να ετοιμάζουν άλλη μια απεργία τη Δευτέρα
στο Παρίσι. Αναλυτές εκτιμούν ότι το πρόβλημα για τον
Μακρόν πηγάζει από το γεγονός ότι το κόμμα του είναι
προσωποπαγές, χωρίς ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις, πέραν
του ότι είναι φιλελεύθερο. «Υπάρχει ένα ρεύμα στο κόμμα
που θεωρεί ότι το παρατραβάει. Νόμιζαν ότι ο Μακρόν
συνιστά μια συνέχεια της σοσιαλδημοκρατίας του Ολάντ,
πράγμα, όμως, που ουδόλως ισχύει», σημειώνει ο πολιτικός
επιστήμονας Βενσάν Μαρτινί.

Μενέντεζ: «Εξωφρενικό» το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης
Στην παραδοχή ότι η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι τα μέρη που δημιουργούν τα προβλήματα στη
περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, προχώρησε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κατά τη διάρκεια
ακρόασης για τη Λιβύη στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.
Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΜΠΕ, ο Κρίστοφερ Ρόμπινσον, αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών
για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις, απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ θα επιμείνουν στο ότι
οποιαδήποτε ενδεχόμενη κυβέρνηση στη Λιβύη θα πρέπει να απορρίψει το μνημόνιο κατανόησης με την Τουρκία
για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών, διατύπωσε τη πάγια αμερικανική θέση που καλεί όλα τα μέρη να
απέχουν από ενέργειες που αυξάνουν την ένταση στη περιοχή.
Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος μέσω πιεστικών ερωτήσεων, τον κάλεσε να διευκρινίσει ποια είναι τα μέρη που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Στο σημείο
αυτό, ο γερουσιαστής Μενέντεζ παρουσίασε την Τουρκία ως το μοναδικό μέρος που δημιουργεί τα προβλήματα,
φέρνοντας ως παράδειγμα το μνημόνιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών, μια συμφωνία την οποία
χαρακτήρισε «εξωφρενική».
«Αυτό είναι πολύ ωραίο, (καλούμε) όλα τα μέρη. Αλλά υπάρχει μόνο ένα μέρος που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα.
Η Τουρκία έχει αυτή την εξωφρενική αξίωση, διεκδικώντας μια λωρίδα που διέρχεται από διεθνή ύδατα και στην
πραγματικότητα εδάφη της Ελλάδας, για παράδειγμα, καθώς και της Κύπρου… Γιατί λέμε'όλα τα μέρη', όταν στην
πραγματικότητα γνωρίζουμε ότι υπάρχει μόνο ένα μέρος που δημιουργεί ένα πραγματικό πρόβλημα και αυτό είναι
η Τουρκία;», αναρωτήθηκε ο Αμερικανός γερουσιαστής.
Στη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Κρίστοφερ Ρόμπινσον απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δουν μια ανάφλεξη
των εντάσεων και ότι έχουν εμπλακεί διπλωματικά με όλα τα μέρη για να πετύχουν τον στόχο της αποκλιμάκωσης.
Ο γερουσιαστής Μενέντεζ, όμως, επέμεινε και τον κάλεσε να απαντήσει εάν η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν προκαλέσει προβλήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση, με τον αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αναγκάζεται να
παραδεχθεί ότι οι δύο χώρες δεν έχουν προβεί σε καμία προκλητική ενέργεια.
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Ο Τραμπ ετοιμάζεται
για νέους δασμούς
κατά της Ευρώπης
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
δεν αναμένεται να χαλαρώσει τις επιθέσεις
του προς την ΕΕ αναφορικά με το εμπόριο.
Οι γερμανικές εξαγωγές αγαθών προς τις
ΗΠΑ το 2019 ανήλθαν σε ιστορικά υψηλό
επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας, αν και
η Γερμανία αγόρασε επίσης περισσότερα
αμερικανικά οχήματα, ζωοτροφές και φάρμακα με αποτέλεσμα να υπάρξει μια ήπια
εξισορρόπηση του εμπορίου.
Ο Τραμπ, ανέκαθεν επικριτής των μεγάλων
πλεονασμάτων της Γερμανίας, άφησε να εννοηθεί ότι θέλει να αναδιαρθρώσει την εμπορική σχέση των ΗΠΑ με την ΕΕ ύψους άνω
του 1 τρισεκ. δολαρίων, αυξάνοντας την πιθανότητα ενός ακόμα δασμολογικού πολέμου,
καθώς η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνεται
και ο ίδιος επιδιώκει την επανεκλογή του.
«Η Γερμανία δεν είναι ασφαλής», δήλωσε
στο Reuters ο Γκάμπριελ Φελμπερμάιερ,
πρόεδρος του Ινστιτούτου του Κιέλου για
την Παγκόσμια Οικονομία. Αφού ο Τραμπ
κήρυξε νίκη της εμπορικής πολιτικής του
σε βάρος της Κίνας, της Κορέας, της Ιαπωνίας, του Μεξικού και του Καναδά, είναι τώρα
πιθανόν να στρέψει τον θυμό του προς την
ευρωζώνη, δήλωσε ο Φελμπερμάιερ. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ
και μακράν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της.
«Παρόλο που το έλλειμμα των ΗΠΑ με τη
Γερμανία έχει μειωθεί λίγο, τα αμερικανικά
στοιχεία υποδηλώνουν ότι το έλλειμμα με την
ευρωζώνη έχει αυξηθεί μάλλον σημαντικά»,
δήλωσε ο Φελμπερμάιερ.
Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με τη Γερμανία μειώθηκε κατά 1,5 δισεκ. ευρώ περίπου
στα 47 δισεκ. ευρώ πέρυσι, χάρη και στην
αύξηση των γερμανικών εισαγωγών, σύμφωνα με νέα στοιχεία. Εξαιρουμένων των
υπηρεσιών, οι εξαγωγές γερμανικών αγαθών
προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,7% στο 2019
στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των σχεδόν 119
δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία.
Συνολικά, η αύξηση των γερμανικών εξαγωγών επιβραδύνθηκε στο 0,8% πέρυσι ύστερα
από αύξηση κατά 3,0% το 2018 και 6,2% το
2017, σύμφωνα με τα στοιχεία, καθώς οι μεταποιητικές εταιρίες βρίσκονται αντιμέτωπες
με ασθενέστερη παγκόσμια ζήτηση και αυξημένη επιχειρηματική αβεβαιότητα λόγω
των εμπορικών διαφωνιών και του Brexit.
Ο Τραμπ έχει πει ότι η ΕΕ είναι «χειρότερη
από την Κίνα» στο θέμα του εμπορίου και
έχει κατ’ επανάληψη απειλήσει να επιβάλει
υψηλότερους δασμούς εισαγωγής στα ευρωπαϊκά οχήματα, το οποίο θα πλήξει ιδιαίτερα
τη Γερμανία.
Ο Γιενς Ζουντέκουμ, ειδικός σε θέματα εμπορίου στο Πανεπιστήμιο Heinrich-Heine στο
Ντίσελντορφ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο κορυφαίος προορισμός για τις γερμανικές εξαγωγές εν μέρει διότι οι μεγάλες
εμπορικές διαμάχες της Ουάσινγκτον αφορούσαν έως τώρα κυρίως την Κίνα.
«Αυτό από μόνο του τονώνει τις γερμανικές
εξαγωγές, που γίνονται πιο φθηνές για τους
Αμερικανούς καταναλωτές όταν συγκριθούν
με τα κινεζικά προϊόντα για τα οποία πρέπει
να πληρώσουν δασμούς», δήλωσε ο Ζουντέκουμ. Η ζήτηση για γερμανικά προϊόντα στις
ΗΠΑ επωφελείται επίσης από την εύρωστη
κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας,
πρόσθεσε.
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Σβήνει το όνειρο
του Ερντογάν:
«Λουκέτο»
στην τουρκική
«Ντίσνεϊλαντ»
των $750 εκατ.

Κόστισε 750 εκατ. δολάρια για να
κατασκευαστεί και τώρα σφραγί‑
ζει τις πύλες του. Ο λόγος για το
θεματικό πάρκο της Ντίσνεϊ στην
τουρκική πρωτεύουσα Αγκυρα, ένα
project που αποτελούσε διακαή πόθο
για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν.
Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Sözcü,
πάνω από 100 εργαζόμενοι έμειναν
χωρίς δουλειά και μπήκαν συρματο‑
πλέγματα στις εισόδους του πάρκου.
Οι εγκαταστάσεις που άνοιξαν τον
περασμένο Μάρτιο σταμάτησαν τη
λειτουργία τους, παρά τις εκπτώσεις
που έγιναν στα εισιτήρια, σύμφωνα
πάντα με την εφημερίδα.
Ο Ερντογάν άνοιξε το λεγόμενο
«Ankapark», που περιλαμβάνει κι
ένα μεγάλο rollercoaster καθώς και
μια επίδειξη γιγάντιων δεινοσαύρων,
ακριβώς πριν τις τοπικές εκλογές της
31ης Μαρτίου 2019.
Το πάρκο, χτισμένο σε μια έκταση
1,3 εκατ. τετραγωνικών μέτρων, «έχει
στόχο να προσελκύσει 5 εκατ. εγχώ‑
ριους και ξένους επισκέπτες κατά τον
πρώτο χρόνο λειτουργίας του», είχε
πει στα εγκαίνια ο Ερντογάν.
Το Ankapark ήταν μια έμπνευση του
πρώην δημάρχου της Αγκυρας Melih
Gökçek, που απομακρύνθηκε από
τη θέση του με εντολή Ερντογάν
τον Οκτώβριο του 2017. Ο Gökçek,
ο οποίος είχε πει ότι το πάρκο θα
σπάσει τα ρεκόρ των βραβείων Γκίνες
και θα προσελκύσει περισσότερους
επισκέπτες από την Disneyland,
ήταν δίπλα στον Ερντογάν κατά τα
εγκαίνια.
Στο πάρκο είχε τοποθετηθεί κι
ένας τυραννόσαυρος Ρεξ που είχε
τοποθετήσει ο Gökçek σε μια νησίδα
κοντά στην προεδρική κατοικία αξίας
πολλών δισ. δολ. του Ερντογάν.
Το κεντρικό rollercoaster του πάρκου
χάλασε όταν άνοιξε το πάρκο και οι
επιβάτες του είχαν αναγκαστεί να
κατέβουν από ύψος αρκετών μέτρων.
Επίσης, η εταιρεία που λειτουργούσε
το πάρκο με ένα κόστος 26,4 εκατ.
λιρών τον χρόνο βρισκόταν, σύμφωνα
με την εφημερίδα, σε οικονομικές
δυσκολίες.

Στο στρατόπεδο «Πλέσσα»
μετακομίζει η ΔΕΗ

Β

ρήκε «ενοικιαστή» το πρώην στρατόπεδο «ΑΝΧΗ (ΠΖ) ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ» που
βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 211, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, που όπως έγραψε το ΝΜ τέθηκε προς εκμίσθωση μέσω δημόσιου διαγωνισμού.
Η ΔΕΗ πλειοδότησε στο σχετικό διαγωνισμό και απέκτησε για 50 χρόνια (με δικαίωμα παράτασης για μια δεκαετία), τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου επί της Λεωφόρου
Μεσογείων, φεύγοντας μετά από 61 χρόνια από την Χαλκοκονδύλη.
Το συνολικό εμβαδό του οικοπέδου είναι 18.643 τ.μ. και
εντός αυτού βρίσκονται 22 κτίρια τα οποία έχουν συνολικό
εμβαδό 7.582 τ.μ., ενώ παρέχεται στο μισθωτή η δυνατότητα
κατεδάφισης των υπαρχόντων κτηρίων και ανέγερσης νέου
συγκροτήματος.
Ο χώρος θα αξιοποιηθεί για την ανέγερση υπερσύγχρονου
βιοκλιματικού κτηρίου γραφείων που θα στεγάσουν τις κεντρικές και τις περισσότερες από τις εν Αθήναις υπηρεσίες
της ΔΕΗ. Στο ισόγειο του κτηρίου θα λειτουργήσει πρότυπο
κατάστημα εξυπηρέτησης της επιχείρησης.
Η μεταφορά των υλικών του Στρατού και η κατεδάφιση
των υπαρχόντων κτισμάτων εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι το
τέλος του 2020 και στη συνέχεια για την ανέγερση των νέων
εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 2-3 χρόνια.
Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και η Υπηρεσία Αξιοποίησης

Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησαν
στην εκμίσθωση του πρώην στρατοπέδου μέσω ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, που διεξήχθη χθες.
Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού,
ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα ακόμα και να κατεδαφίσει τα
κτήρια που βρίσκονται στους χώρους του πρώην στρατοπέδου και στη θέση τους να κατασκευάσει νέο συγκρότημα.
Παράλληλα, όμως, ο τελικός πλειοδότης θα αναλάβει εξ
ολοκλήρου το κόστος της μετεγκατάστασης και λειτουργίας
των Στρατιωτικών Μονάδων και λοιπών Υπηρεσιών που
εδρεύουν σήμερα στο στρατόπεδο.
Η τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού είχε οριστεί στα 1,6 εκατ. ευρώ ως ετήσιο συνολικό
μίσθωμα.

Η Intracom Telecom Αποσύρει τη Συμμετοχή της
στην έκθεση MWC Barcelona 2020
H Intracom Telecom, παρακολουθώντας στενά, τις τελευταίες εβδομάδες, τις εξελίξεις και την κατάσταση που
διαμορφώνεται σχετικά με την έξαρση της επιδημίας του νέου κοροναϊού, έλαβε την απόφαση να αποσύρει τη συμμετοχή της στην έκθεση MWC Barcelona 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24-27 Φεβρουαρίου στην Ισπανία.
Ο απώτερος στόχος αυτής της κίνησης είναι να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων της, του μεγαλύτερου και πολυτιμότερου κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και των συνεργατών της σε ένα επισφαλές και επιδεινούμενο περιβάλλον, μιας και στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τον κοροναϊό ως
παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία.
Ο κ. Mohamed Ahmed, Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Telecom, υπογραμμίζει: “Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και οι πελάτες της Intracom Telecom έχουν πρωταρχική σημασία για την εταιρεία και αποτελούν κύρια
προτεραιότητά μας. Σας διαβεβαιώνω ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, καθώς το MWC Barcelona είναι μία από
τις μεγαλύτερες εκθέσεις στον κλάδο που δραστηριοποιούμαστε. Παρ' όλα αυτά, είμαστε βέβαιοι ότι ακολουθούμε
την πλέον ορθή και υπεύθυνη οδό για όλους.”
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ΕΛΤΑ: Αντάρτικο
εργαζομένων
για σχέδιο διάσωσης και
εργολαβικές συμβάσεις

Εμπόδια και αντιδράσεις συναντά το σχέδιο
διάσωσης και εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, το οποίο
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση
1.500 «δανεικών» εργαζομένων δηλαδή υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί στον Οργανισμό
μέσω παρένθετων εταιρειών.
Μικρή ομάδα 10-15 ατόμων προχώρησε σε αποκλεισμό του κέντρου διανομής των Ελληνικών
Ταχυδρομείων που βρίσκεται στον κεντρικό
τομέα της Αθήνας, στην οδό Λένορμαν και αποτελεί ένα νευραλγικό σημείο της λειτουργίας
των ΕΛΤΑ. Στο κέντρο, το οποίο εξυπηρετεί
τις ανάγκες των ΕΛΤΑ αλλά και της ΕΛΤΑ
Courier, διακόπηκε η είσοδος και η έξοδος
των φορτηγών με αποτέλεσμα να επηρεαστούν
διανομές σε νησιά και στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Υπολογίζεται ότι περίπου 150.000 δέματα και
επιστολές στην Αττική, θα καθυστερήσουν να
παραδοθούν κατά μια ημέρα. Οι εργαζόμενοι
κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με απεργία
λόγω της μη ανανέωσης συμβάσεων των εργολαβικών υπαλλήλων. Κύκλοι των ΕΛΤΑ,
υποστηρίζουν ότι η καθυστέρηση της δέσμευσης των ΕΛΤΑ για την έγκαιρη παράδοση των
αποστολών, θα έχει επίπτωση στην εμπιστοσύνη
των πελατών προς τα ΕΛΤΑ καθώς και στη θυγατρική ΕΛΤΑ Courier, η οποία σήμερα αποτελεί
το πιο υγιές κομμάτι του ομίλου. Κατ΄επέκταση
αυτό θα προκαλέσει και απώλειες εσόδων καθώς
ορισμένοι πελάτες είναι πιθανόν να στραφούν σε
άλλους παρόχους ειδικά στις ταχυμεταφορές.
Ιδιαίτερη επίπτωση θα υπάρχει για την ΕΛΤΑ
Courier, η οποία δραστηριοποιείται σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά και η οποία παρά
τα προβλήματα διαθέτει μεγάλης προοπτικές
ανάπτυξης. Σήμερα, η εταιρεία κατέχει μερίδιο
17% και την 3η θέση στην αγορά και βρίσκεται
σε ανοδική τροχιά. Όπως αναφέρεται από τις
ίδιες πηγές, μια πιθανή απώλεια 1% της ΕΛΤΑ
Courier θα σήμαινε απώλεια εσόδων 3 εκατ.
ευρώ και ζημιογόνο χρήση για την εταιρία και
θα έθετε σε κίνδυνο την προσπάθεια εξυγίανσης
του Ομίλου ΕΛΤΑ. Να σημειωθεί ότι το κόστος
διάσωσης των ΕΛΤΑ έχει εκτιμηθεί στο ύψος
των 400 εκ. ευρώ, μέρος των οποίων θα κληθούν
να καλύψουν οι οφειλές από την καθολική υπηρεσία που για την περίοδο 2013-2017 εκτιμώνται
σε άνω από 150 εκ. ευρώ. Οι συμβάσεις εργασίας
ορισμένου χρόνου «δανεικών εργαζόμενων»,
έχουν καταγγελθεί στο παρελθόν από κόμματα,
συνδικαλιστές καθώς υπάρχουν σοβαροί λόγοι
νομιμότητας που απαγορεύουν τη συνέχιση
αυτής της πρακτικής και για αυτό το λόγο έχει
προκριθεί η λύση του ΑΣΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό
τα ΕΛΤΑ προχωρούν σε προσλήψεις 520 εποχικών εργαζομένων (με 2μηνη σύμβαση), κάτι
που αναμένεται να περιορίσει το μισθολογικό
κόστος της εταιρείας κατά 1 εκ. το μήνα καθώς
ο απόλυτος αριθμός εργαζομένων μειώνεται από
την μη ανανέωση των συμβάσεων των «δανεικών» εργαζομένων. Αρκεί να επισημανθεί ότι η
δυσχερής οικονομική κατάσταση της εταιρίας,
προκαλεί μηνιαίο έλλειμμα ύψους 6 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, η λειτουργία των ΕΛΤΑ δεν απαιτεί
πλέον τόσους εργαζόμενους από την στιγμή που
παρατηρούνται μειωμένες ανάγκες στη διανομή
λόγω της επικείμενης αλλαγής των όρων στην
Καθολική Υπηρεσία (από Χ+1 σε Χ+3 όπως ισχύει
στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης), πτώσης του τζίρου και της επισκεψιμότητας λόγω
μείωσης εργασιών και τις μειωμένες ανάγκες
απασχόλησης συμβασιούχων στα καταστήματα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την υπ΄αριθ. 2525 Δ /13-02-2020
έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Μαρίας
Ιωάννας Χρυσάφη πληρεξούσιας της
Ειρήνης θυγ. Ιωάννη και Μαρίας Μαμάκου χας Δημητρίου Καραμπέτσου ΑΦΜ
067520337, επέδωσα στην Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για τον Ιωάννη Οικονομάκου του Αριστοτέλους πρώην κατοίκου
Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ήβης αριθ.3
και ήδη αγνώστου διαμονής την από
28-01-2020 ΑΓΩΓΗ της πάνω πρώτης
ΚΑΤΑ αυτού που απευθύνεται ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου. Στο τέλος
αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) με
ΓΑΚ 562/29-01-2020 και ΕΑΚ 20/29-012020 πράξη κατάθεσης β) πράξη της
γραμματέως με την οποία αναφέρει ότι
η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων
για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες
για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου
διαμονής Επίσης ο πάνω προς ον η επίδοση καλείται κατά την ένορκη εξέταση
μαρτύρων στις 12/03/2020 και ώρα 11:00
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου
γ) η από 10-2-2020 παραγγελία της πάνω δικηγόρου. Με την πάνω αγωγή η
ενάγουσα ζητάει: να αναγνωρισθεί κύρια, νομέας και κάτοχος της αποθήκης
(2) του υπογείου ορόφου μιας πολυκατοικίας κειμένης στα Βριλήσσια Αττικής,
στη διασταύρωση των οδών αναλήψεως αριθ.34 και Θερμοπυλών, εμβαδού
(4,90) τ.μ για την οποία έχει συσταθεί
η υπ΄αριθ.6356/1993 πράξη σύστασης
οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβ/φου
Αθηνών Μαρίας Μπρε-Σάκκου που έχει
μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου στον τόμο 264 με αυξ. Αριθ.387 και έχει ΚΑΕΚ
050350128001/0/2 και να καταδικασθεί
στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή
της πληρεξούσιας δικηγόρου.
Αθήνα 13-02-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Εμμανουήλ Τζίτζικας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου
Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο
Πρωτοδικείο Καστοριάς κ Γρηγόριος
π. Πανταζής,κάτοικος Καστοριάς οδός
Μητροπόλεως αρ.4 τηλ.2467022670
κατόπιν της από 12-02-2020 έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου και
κατοίκου Καστοριάς κ. Κικής Σέκιου,
πληρεξούσια των 1. Ιωάννη Γραμμένου και 2. της Βασιλικής Γραμμένου,
κατοίκων απάντων Καστοριάς, οδός
Γ. Παλαιολόγου αρ.5 επέδωσα με την
υπ'αριθ. 7357 B/13-02-2020 έκθεση
επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Καστοριάς για τον Χρυσόστομο Τσιόλα του Γεωργίου, κατοίκου
πρώην Δισπηλιού Καστοριάς και νυν
αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ αριθ. πρωτ.486/18-06-2019
αίτησης διόρθωσης σφαλμάτων που
αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών του κτηματολογικού γραφείου Καστοριάς στα ακίνητα
με αριθμούς ΚΑΕΚ 230190702059/0/0
ΚΑΕΚ 230190702063/0/0 και ΚΑΕΚ
230190702062/0/0
Καστοριά 13-02-2020
Ο δικαστικός επιμελητής
ΓΡΗΓΟΡΙΟ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης
Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου
της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του
Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα
Φυσικά Πρόσωπα.
Δυνάμει της απόφασης 597/28-09-2018
της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρη-

νοδικείου Νίκαιας υπό την ιδιότητα του
εκκαθαριστή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Νίκαιας
ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με τον πλέον πρόσφορο τρόπο την
ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100% επί
ενός οικοπέδου συνολικής επιφανείας
542,00 τμ με μία ισόγεια οικία επιφανείας
κύριων χώρων 106 τμ και βοηθητικών
χώρων 61,00 τμ που βρίσκεται επί της
οδού Αθανασίου Διάκου στην τοπική
κοινότητα Λοκρίδος της Δημοτικής ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου
Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου στην περιφερειακή κοινότητα Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με ελάχιστο
τίμημα το ποσό της αντικειμενικής αξίας
του ως άνω ακινήτου ήτοι το ποσό των
157.285,64 (όπως αυτή προσδιορίζεται
στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα
του ΕΝΦΙΑ) με τιμή πρώτης προσφοράς
ίση με το αντίστοιχο ποσό κατά εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή
των άρθρων 975,976,1007 Κ. Πολ. Δ.
Πειραιάς 20 Δεκεμβρίου 2019
Ο εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ
ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (1846 ΔΣΠ)
Ακτή Μιαούλη 35-39
210 4292259, 6944628380
Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης
Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου
της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του
Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα
Φυσικά Πρόσωπα.
Δυνάμει της απόφασης 224/23-1-2019
της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά ΜΟΥ
ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με
ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (με αγγελία στο διαδίκτυο,
προσφορά σε συγγενικά πρόσωπα η σε
ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων, η σε
κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του εκκαθαριστή)
του ανήκοντος - στον Βασίλειο Λούγαρη
του Νικολάου δυνάμει του με αριθμό
31.677/2-7-1998 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιά Παναγιώτη Γκέγκιου - δικαιώματος ψιλής κυριότητας με
ποσοστό 100% επί του υπό τον αριθμό
2 διαμερίσματος του ισογείου αποτελούμενο εκ τριών δωματίων, χώλλ, κουζίνας,
οφφίς και λουτρού επιφανείας 64 τμ με
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου
επί του οικοπέδου 71/οοο ευρισκομένου
σε πολυκατοικία κείμενη στον Κορυδαλλό και επί της διασταύρωσης των οδών
Αγίας Βαρβάρας στην οποία φέρει τον
αριθμό 14 και Σερρών 5Α με ελάχιστο
τίμημα το ποσό των τριάντα χιλιάδων
ευρώ (30.000 €) κατά εφαρμογή του
άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου
3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή των
άρθρων 975,976,1007 Κ. Πολ. Δ.
Πειραιάς 20-12-2019
Ο Εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΜ 1846 ΔΣΠ)
ΤΗΛ 4292259,6944628380
Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης
Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου
της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του
Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα
Φυσικά Πρόσωπα.
Δυνάμει της απόφασης 18/16-1-2018
της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Πειραιά ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ
όπως εκποιήσω με ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (με
αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορά σε
συγγενικά πρόσωπα η σε ιδιοκτήτες των
ομόρων ακινήτων, η σε κάθε περίπτωση
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά την
κρίση του εκκαθαριστή) του ανήκοντος
- στην Βικτωρία συζύγου Αθανασίου
Ρέππα δυνάμει του με αριθμό 10.823/298-1990 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Αλεξάνδρας Αποστολάτου
– δικαιώματος ψιλής κυριότητας με ποσοστό 100% επί της υπό στοιχεία Α-2
οριζοντίου ιδιοκτησίας (διαμερίσματος)

του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου
αποτελούμενης ακ δύο δωματίων,τραπεζαρίας, χώλλ, λουτρού και κουζίνας
επιφανείας 60,48 τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 85% και
ΚΑΕΚ 050450210001/0/6 του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά ευρισκομένης
σε οικοδομή έτους κατασκευής 1981
κείμενη επί οικοπέδου στην Δραπετσώνα στη θέση Καλοκαιρινού και επί της
διασταύρωσης των οδών Αναπαύσεως
55 και Καλοκαιρινού 68 (πρώην 112)
τίμημα όχι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) κατά εφαρμογή
του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή
των άρθρων 975,976,1007 Κ. Πολ. Δ.
Πειραιάς 30-1-2020
Ο Εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΜ 1846 ΔΣΠ)
ΤΗΛ 4292259,6944628380
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις (12) του μήνα
Φεβρουαρίου του έτους (2020), ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:40 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του
Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός
Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947),
μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την
επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία
της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως
πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα
(Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ.
1514Γ / 12-02-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
κ. Έλλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για
λογαριασμό του κ. ΑLAM JAFAR του
ANZU MIA, πρώην κατοίκου Αθηνών,
οδός Ιθάκης αρ.15 και νυν αγνώστου
διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αντιπεφωνημένο εξ απογράφου
πρώτου (Α΄) εκτελεστού της υπ’ αριθμ.
3456 / 2013 Διαταγής Πληρωμής της κ.
Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (αριθμός απογράφου 3426/13)
δια της οποίας διατάσσεται ο δεύτερος
και προς ον η επίδοση να καταβάλλει
στην πρώτη το ποσό των (40.093,62)
ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως από την
02-12-2011 με το εκάστοτε ισχύον στην
αιτούσα Τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό την 0212-2011 ανέρχεται σε 7,320% ετησίως
και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων
υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται
από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, ακόμη δε
και ευρώ (550) για τη δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής.
Κάτω από το άνω έγγραφο υπάρχει η
από 04-02-2020 επιταγή, δια της οποίας επιτάσσεται ο δεύτερος να καταβάλλει στην πρώτη το συνολικό ποσό των
(40.740,62) ευρώ, για κεφάλαιο, δικαστική δαπάνη, δικαστικά έξοδα και έξοδα
επιταγών, νομιμοτόκως κατά τα εν τη
επιταγή αυτή διαλαμβανόμενα. Άλλως
θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα
προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή
προς εκτέλεση. Για να λάβει γνώση και
για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 12-2-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Ευγενία Τζαννίνη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις (12) του μήνα
Φεβρουαρίου του έτους (2020), ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:41 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του
Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός

Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947),
μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την
επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία
της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως
πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα
(Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ.
1515Γ / 12-02-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
κ. Έλλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για
λογαριασμό του κ. ΑLAM JAFAR του
ANZU MIA, πρώην κατοίκου Αθηνών,
οδός Ιθάκης αρ.15 και νυν αγνώστου
διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αντιπεφωνημένο εξ απογράφου
πρώτου (Α΄) εκτελεστού της υπ’ αριθμ.
3458 / 2013 Διαταγής Πληρωμής της κ.
Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (αριθμός απογράφου 3428/13)
δια της οποίας διατάσσεται ο δεύτερος
και προς ον η επίδοση να καταβάλλει
στην πρώτη το ποσό των (31.637,90)
ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως από την
02-12-2011 με το εκάστοτε ισχύον στην
αιτούσα Τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό την 0212-2011 ανέρχεται σε 7,320% ετησίως
και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων
υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται
από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, ακόμη δε
και ευρώ (550) για τη δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής.
Κάτω από το άνω έγγραφο υπάρχει η
από 04-02-2020 επιταγή, δια της οποίας επιτάσσεται ο δεύτερος να καταβάλλει στην πρώτη το συνολικό ποσό των
(32.284,90) ευρώ, για κεφάλαιο, δικαστική δαπάνη, δικαστικά έξοδα και έξοδα
επιταγών, νομιμοτόκως κατά τα εν τη
επιταγή αυτή διαλαμβανόμενα. Άλλως
θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα
προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή
προς εκτέλεση. Για να λάβει γνώση και
για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 12-2-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Ευγενία Τζαννίνη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 2499Β/12-02-2020 έκθεση επιδόσεως μου, εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής του Εφετείου Θεσσαλονίκης
με έδρα στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Κυριάκος Χ. Σαββόπουλος κάτοικος Γιαννιτσών επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Γιαννιτσών για λογαριασμό
του Ντένη Μιχαηλίδη του Μιχαήλ πρώην
κάτοικο Γιαννιτσών και ήδη αγνώστου
διαμονής την από 12-01-2020 Εφέσεως
του εν Αθήναις εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. υπό
την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (Ε.Φ.Κ.Α.), νομίμως εκπροσωπουμένου, ως καθολικού
διαδόχου του άλλοτε Ν.Π.Δ.Δ. «Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)»,
Α.Φ.Μ. 997072577, Δ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
και η οποία απευθύνεται ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών
με Αριθμό Κατάθεσης 38/2020 της 21-012020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου,
με την οποία: ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να γίνει δεκτή. Να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση. Να συζητηθεί η υπόθεση στην ουσία της, να γίνει δεκτή καθ’
ολοκληρίαν η αγωγή και να επιδικασθεί
υπέρ μας ολόκληρο το αξιούμενο ποσό
των 16.566,56 ευρώ που αφορούσε η
αγωγή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Να καταδικασθούν οι εφεσίβλητοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη αμφοτέρων των
βαθμών δικαιοδοσίας.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κυριάκος Χ. Σαββόπουλος
Π. Μελά αρ. 5 Γιαννιτσά
Τηλ. 23820-28366
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την έκθεση επίδοσης αρ. 4793Δ’/1202-2020 του δικαστικού επιμελητή στο
Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Δουρδουνά,
επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ρόδου, για τον άγνωστης
διαμονής εναγόμενο Ιωάννη Μάκρα του
Παναγιώτη, επικυρωμένο αντίγραφο της
με αρ. κατ. 754/20-12-2019 αγωγής των:
1) Stella Connolly (Στυλιανής Κιαουρτζή
του Ιωάννη) και 2) Μαρίας Κιαουρτζή
του Ιωάννη, προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, (το οποίο ορίζει ότι οι
διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και
διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται
μέσα σε εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής, η προθεσμία δε
παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους
αν οι εναγόμενοι διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) που
αφορά σε χρησικτησία ακινήτου που
βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Ισιδώρου
Ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος
2, φύλλο 81, μερίδα 48 οικοδομών Αγ.
Ισιδώρου, φάκελος 189, νομικής φύσης
«μουλκ», ανά ½ εξ αδιαιρέτου στην κάθε
ενάγουσα, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα
στον εναγόμενο ότι προς απόδειξη των
θεμάτων της κοινοποιούμενης αγωγής
θα καταθέσει ενόρκως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας
1, Δικαστικό Μέγαρο, τηλ. 22410-28885)
στις 27 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00 μ.μ., η Τσαμπίκα συζ.
Παναγιώτη Κιαουρτζή το γένος Κυριάκου Τριανταφύλλου, κάτοικος Παστίδας
Ρόδου, συνταξιούχος, καλούμενο να παραστεί στον παραπάνω τόπο και χρόνο
κατά τη διαδικασία λήψης της πιο πάνω
ένορκης βεβαίωσης.
Ρόδος, 11 Φεβρουαρίου 2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του
Δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Θεοδ.
Καρφάκη, πληρεξουσίου του Ιωάννου
Γυπαράκη του Γεωργίου, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Βασ. Μήτρου 5, επέδωσα με την με αριθμό
5657Ε'/26.7.2019 έκθεση επίδοσης στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
λογαριασμό της Λιουντμίλας Ντανίλισιν
του Μιχαήλ, υπηκόου Ουκρανίας, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Βασ.
Μήτρου 5 και ήδη άγνωστης διαμονής,
ακριβές αντίγραφο της από 20.6.2019
αγωγής που απευθύνεται στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό / ειδικό
αριθμό κατάθεσης 56064/4874/2019, με
την οποία ζητεί να απαγγελθεί η λύση
του μεταξύ τους γάμου, που τελέστηκε
στις 26.9.2000 στο Δημαρχείο Μεταμόρφωσης Αττικής, θα συζητηθεί δε στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά
την ειδική διαδικασία των οικογενειακών
διαφορών, στις 4.5.2020 με αριθμό πινακίου Α1-34, για να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να
παραστεί κατά την συζήτηση της αγωγής αυτής, στον τόπο και χρόνο που
προαναφέρονται.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Ιφιγένεια Γκούλιου

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
& ΕΦΚ
Δ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ Κ ΙΩΝΙΑΣ
Ταχ. Κωδικ.: 187 55 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Πληροφόρ.: ΧΑΡΑΛ. ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ
Τηλεφ.: 2132111509-1510
FAX: 2104006075
E-MAIL: d.tes.peiraia@1982.syzefxis.
gov.gr
Αριθ. Πρωτ.: 3115
ΘΕΜΑ: «Περίληψη της 3002 / 10-022020 Διακήρυξης μας περί εκποίησης πετρελαιοειδών εμπορευμάτων»
Ο Διευθυντής του Δ Τελωνείου Ε.Τ.Σ.
Πειραιά διακηρύσσει ότι την Πέμπτη 27
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 έως
13.00 δημοπρατούνται στο Τελωνείο
μας τα πιο κάτω ενεργειακά προϊόντα
(πετρελαιοειδή), κυριότητας Δημοσίου.
Α): DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ Δ.Κ.:
2710201130
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΤΡΑ ΣΤΟΥΣ 15° C:
729.114
Β): ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON ΒΙΟ
Δ.Κ.: 2710124500
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΤΡΑ ΣΤΟΥΣ 15° C: 17.518
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία
έχουν οι κάτοχοι Αδειας Διύλισης και οι
κάτοχοι Αδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Α' κατηγορίας (ΝΟΜΟΣ 3054/2002).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται
στο Γραφείο Αζητήτων του Τελωνείου μας
(Τηλ. 2132111509 και 510).
Κερατσίνι: 11-2-2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΖΑΚΗΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ
Με τις κάτωθι εκθέσεις του Εισηγητού
Πτωχεύσεων Πρωτοδικείου Αθηνών της
«ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.»
εκποιούνται ενώπιόν του πτωχευτικά
ακίνητα και κινητά, ήτοι: α) 1469/2019
έκθεση: ακίνητο εντός σχεδίου στο Δήμο
Κυπαρισσίας στη θέση "Λεμονιά", μετά
των επ' αυτού κτισμάτων: αποθήκη υπογείου 264,50 m2, 4 θέσεις στάθμευσης
αυτοκινήτων υπογείου 24 m2 εκάστη,
κατάστημα ισογείου 371,50 m 2, κατάστημα Α' ορόφου 64,50 m, κτισμένα
επί οικοπέδου 933.47 m2 • με ελάχιστο
τίμημα, κατόπιν Α' μείωσης, 345.000,00
€, β) 1468/ 2019 έκθεση: αγρός (γήπεδο), εκτάσεως 40.000 m2 (περισσότερη
ή λιγότερη), στη θέση "Δένδρα" Δουρσανάδες περιφέρειας Δένδρων Τυρνάβου
μετά των επ' αυτού κτισμάτων ενιαίο
συγκρότημα εργοστασίου, δηλαδή:
1) κύρια αίθουσα 1.496 m2. 2) κτήριο
1.468 m2 • 3) πτέρυγα γραφείων 734m
2, 4) υπόστεγο 212 m2, 5) κτίριο ψυγείων 595 m2, 6) λεβητοστάσιο 320 m, 7)
ζυγιστήριο 20 m2, 8) αντλιοστάσιο 11 m2
• με ελάχιστο τίμημα, κατόπιν Α' μείωσης.
1.134.000,00 €, γ) 1470/2019 έκθεση:
αγροτεμάχιο άρτο και οικοδομήσιμο στην
περιοχή Αγροκτήματος Αγχιάλου δήμου
Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, εκτός
σχεδίου και ζώνης, επιφανείας 22.273,50
τ.μ. μετά κτισμάτων: 1) ισόγειο αποθηκευτικό χώρο 5.000 τ.μ. (πατάρι 635.75
τ.μ.. κτίριο γραφείων 600 τ.μ. ήτοι 300
τ.μ. ανά όροφο). 2) ισόγειο βιομηχανική βοηθητική αποθήκη 1.490 τ.μ., 3)
υποσταθμό ΔΕΗ (κτίσμα) 57,50 τ.μ.. 4)
μηχανοστάσιο - αντλιοστάσιο 132 τ.μ.
με ελάχιστο τίμημα, κατόπιν Α' μείωσης,
1.969.668,75 €, δ) 1465/ 2019 έκθεση: αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση εμβαδού 8.158.60
τ.μ. εκτός οικισμού και σχεδίου πόλης
στη θέση''ΜΠΟΤΑ'' (ΒΙΠΕ) Κορωπίου
(Ηφαίστου 61), με ελάχιστο τίμημα, κατόπιν Α' μείωσης, 1.125.000,00 €. ε)
1673/2019 έκθεση: αγροτεμάχιο στην
περιφέρεια του χωριού Πηνειάς, της Κοινότητας Φαρκαδόνος Νομού Τρικάλων,
θέση "Καλαμάκι", επιφανείας 13.550 τ.μ.
κατά τους τίτλους κτήσης και 13.195
τ.μ. με νεώτερη καταμέτρηση, με ελάχιστο τίμημα κατόπιν Α' μείωσης το ποσό
των 22.200,00 €, στ) 1778/2019 έκθεση:
αγροτεμάχιο με δώδεκα (12) ελαιόδενδρα και τα κτίσματα που υπάρχουν σ'
αυτό στη θέση "Προφήτης Ηλίας" του
Δήμου Στυλίδας έκταση2 2.51 7 τ.μ. με
κτίσμα το οποίο λειτουργούσε ως εργοστάσιο εμφιαλώσεως νερού επιφανείας
418.00 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα κατόπιν
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Α' μείωσης 126.000,00 €, ζ) 1780/2019
έκθεση: αγροτική έκταση 21.386,85 τ.μ.
σύμφωνα με τους τίτλους κτήσης και με
νεότερη καταμέτρηση 21.390,76 τ.μ., το
οποίο προήλθε από τη φυσική συνένωση επτά επιμέρους αγροτεμαχίων, στη
θέση «ΑΙΜΑΤΟΡΙΖΑ» της Κοινότητας
Καλυβίων Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως
και ζώνης, με ελάχιστο τίμημα κατόπιν
Α' μείωσης 315.000,00 €, η) 1779/2019
έκθεση: γήπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά ισογείου οικοδομής, κείμενο
στη θέση "Τεμάχι" ή "Καμάρες" ή "Τσούλου" ή "Σταθοπούλου" του Δήμου Πύλου
Μεσσηνίας, στο 1° χιλιόμετρο της Ε.Ο.
Πύλου - Μεθώνης, συνολικής επιφάνειας
6.271,30 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης. Επί
του γηπέδου αυτού, εκτός σχεδίου πόλης, άρτιου και οικοδομήσιμου, υφίσταται
ισόγεια οικοδομή (αποθήκη) επιφανείας
1.257,40 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα κατόπιν
Α' μείωσης 522.847,00 €. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση των τιμών που
αναφέρονται στις εκθέσεις, θ) 1668/ 2019
έκθεση: συγκρότημα πλυστικό, εμφιάλωσης νερού, πάγια, κινητά από το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στη Στυλίδα
Φθιώτιδας, θέση "Προφήτης Ηλίας", με
μειωμένη τιμή εκποίησης κατά 30% (Β'
Μείωση), ήτοι με ποσό 24.775,87 € και
τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι:
16.517,24 €. ι) 1667/2019 έκθεση κινη-

τά πράγματα (ράφια, δοκίδες, θάλαμοι,
καταψήξεις κ.λ.π.) στις αποθήκες στη
θέση "ΤΣΑΪΡΙΑ" στην Κομοτηνή, με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά 30% (Α'
μείωση) από την τιμή απογραφής τους,
ήτοι 13.664,00 € και τιμή α' προσφοράς
τα 2/3 αυτής, ήτοι 9.109,33 ευρώ. ια)
2939/2019 έκθεση δύο (2) φορτηγά που
βρέθηκαν στο 6° χιλ. Ε.Ο. Χαλκίδας - Ν.
Αρτάκη, ήτοι: α) το υπ' αριθμ. πλαισίου
JT 121 LHA20042794, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, με τιμή εκποίησης 450,00 € και τιμή
α' προσφοράς τα 2/3 αυτής ήτοι 300,00
ευρώ και β) το υπ' αριθμ. πλαισίου CH
3850281 4823134, μάρκας MERCEDES
ΤΥΡΕ 1619, με τιμή εκποίησης 3.600,00
€ και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής
ήτοι 2.400,00 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα
11.00' στο κατάστημα του Πρωτοδικείου
Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε
επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι
να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβιβάσεως, Φ.Π.Α. και τα έξοδα γενικά
βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020
Ο Σύνδικος της πτωχεύσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42- ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 38.26.367 ΚΙΝ.: 6944775755

ΓΑΜΟΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΕΡΜΕΣΟΝΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ.

ΕΔΡΑ:
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, & ΦΛΕΣΣΑ 2
185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Ν. ΣΕΜΠΟ - Ν. ΙΚΟΝΟΜΙΟ - Τ.Θ. 92522

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.

Τηλ.: +30 210 4099 100
Fax: +30 210 4099 101
E-mail: info@pct.com.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 45/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 44/2020
Η ΣΕΠ Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 44/2020, η οποία θα διεξαχθεί στις 18/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Α.Ε. στην
διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.
Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων γίνεται από τις 14/02/2020 έως 17/02/2020
και ώρες 10:00 ως 12:00.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 18/02/2020 από ώρα 09:00 έως
12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:00.
Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα
βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΠ Α.Ε www.pct.com.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 210 40 99 100, στο τμήμα Αζητήτων της Ελεύθερης Ζώνης.
Πειραιάς, 12/02/2020
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.)

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών
Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση: Κομπότι Άρτας
Ταχ. Κώδικας: 47040
Πληροφορίες: Ελένη Κωστή
Τηλέφωνο: 2681360325
Fax: 2681360320
Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 2
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την
281/2019 απόφασή του προτείνει την
τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Νικολάου Σκουφά
(Τομέας Γ) στα Ο.Τ. 105 και Ο.Τ. 118.
Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην
Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας,
Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών
Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να
υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από
την τελευταία δημοσίευση της παρούσης.
Κομπότι, 07 - 01 - 2020
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ροζίνα Βαβέτση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών
Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση: Κομπότι Άρτας
Ταχ. Κώδικας: 47040
Πληροφορίες: Ελένη Κωστή
Τηλέφωνο: 2681360325
Fax: 2681360320
Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 5
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την
280/2019 απόφασή του προτείνει την
τροποποίηση του Σχεδίου Διανομής
Σελλάδων έτους 1975 Δήμου Νικολάου
στο Ο.Τ. 32.
Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην
Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας,
Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών
Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να
υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από
την τελευταία δημοσίευση της παρούσης.
Κομπότι, 07 - 01 - 2020
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ροζίνα Βαβέτση

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΕΔΡΑ:
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, & ΦΛΕΣΣΑ 2
185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Ν. ΣΕΜΠΟ - Ν. ΙΚΟΝΟΜΙΟ - Τ.Θ. 92522

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.

Τηλ.: +30 210 4099 100
Fax: +30 210 4099 101
E-mail: info@pct.com.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 43/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 42/2020
Η ΣΕΠ Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 42/2020, η οποία θα διεξαχθεί στις 18/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Α.Ε. στην
διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.
Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων γίνεται από τις 14/02/2020 έως 17/02/2020
και ώρες 10:00 ως 12:00.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 18/02/2020 από ώρα 09:00 έως
12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:00.
Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα
βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΠ Α.Ε www.pct.com.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 210 40 99 100, στο τμήμα Αζητήτων της Ελεύθερης Ζώνης.
Πειραιάς, 11/02/2020
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.120
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής
του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η
παραχώρηση καταστήματος για χρήση αποκλειστικά ως ιχθυοπωλείο για
χρονικό διάστημα (6) έξι ετών από την
υπογραφή της έγκρισης της απόφασης
παραχώρησης.
Το υπό παραχώρηση κατάστημα βρίσκεται εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας
εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα
Παραλίας και είναι εμβαδού 55,58 m2.
Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 10
Μαρτίου 2020 και ώρα 09.00- 10:00
π.μ. στα γραφεία της έδρας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας που βρίσκεται στην
Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3°ς
όροφος ενώπιον τριμελούς Επιτροπής

Δημοπρασίας.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
του μισθώματος ορίζεται το ποσό των
οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) ετησίως.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το
1/10 της πρώτης προσφοράς δηλαδή
800,00 Ευρώ, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στους όρους του διαγωνισμού.
Οι οφειλέτες προς το Λιμενικό Ταμείο
δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες,
ούτε σαν εγγυητές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
πληροφορίες καθώς και τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού από τον
υπεύθυνο Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Πιερίας
κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40 , 3ος όροφος, στην Κατερίνη.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
2351078537.
Κατερίνη 13.02.2020
Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής
του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.119
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής
του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η
παραχώρηση καταστήματος για χρήση
αποκλειστικά ως Ψαροταβέρνα για χρονικό διάστημα (10) Δέκα ετών από την
υπογραφή της έγκρισης της απόφασης
παραχώρησης.
Το υπό παραχώρηση κατάστημα βρίσκεται εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας
εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα
Παραλίας και είναι α) κτίσμα εμβαδού
381,46 τμ. β) ξύλινο κιόσκι- στέγαστρο
248,50τμ.
Η δημοπρασία θα γίνει την Δευτέρα 09
Μαρτίου 2020 και ώρα 09.00 -10:00 π.μ.
στα γραφεία της έδρας του Λιμενικού
Ταμείου Πιερίας που βρίσκεται στην Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος
όροφος ενώπιον τριμελούς Επιτροπής
Δημοπρασίας.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
του μισθώματος ορίζεται το ποσό των
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) ετησίως.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το 1
/10 της πρώτης προσφοράς δηλαδή
2.000,00 Ευρώ, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στους όρους του διαγωνισμού.
Οι οφειλέτες προς το Λιμενικό Ταμείο
δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες
,ούτε σαν εγγυητές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
πληροφορίες καθώς και τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού από τον
υπεύθυνο Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Πιερίας
κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, στην Κατερίνη.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
2351078537.
Κατερίνη 13.02.2020
Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής
του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Συνεχίζει
τις επαναπροωθήσεις
στο Αφγανιστάν
η Γερμανία
Μια ομάδα 31 αιτούντων άσυλο που οι
αρχές της Γερμανίας έκριναν ότι δεν
δικαιούνταν προστασία και απέλασαν
έφθασε στην Καμπούλ αεροπορικώς το
πρωί της Πέμπτης, δήλωσε αξιωματούχος
του αφγανικού υπουργείου Προσφύγων
και Επαναπατρισμών. Το αεροσκάφος
που τους μετέφερε προσγειώθηκε στις
07:00 [τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας],
πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος. Αυτή
ήταν η 32η πτήση με απελαθέντες από
τη Γερμανία στο Αφγανιστάν από τον
Δεκέμβριο του 2016. Έκτοτε, συνολικά 868
πρόσφυγες οι αιτήσεις των οποίων να τους
χορηγηθεί άσυλο απορρίφθηκαν έχουν
επαναπατριστεί. Οι απελάσεις αυτές είναι
εξαιρετικά αμφιλεγόμενες στη Γερμανία.
Οι επικριτές της πολιτικής που εφαρμό‑
ζεται τονίζουν ότι η κατάσταση στην εμπό‑
λεμη χώρα είναι πολύ επικίνδυνη για να
επαναπροωθούνται εκεί αιτούντες άσυλο.
Οι Ταλιμπάν και άλλες οργανώσεις
τζιχαντιστών εξαπολύουν σχεδόν καθη‑
μερινά επιθέσεις οι οποίες πολύ συχνά
προκαλούν θύματα μεταξύ των αμάχων.
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και
άλλοι 13 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους
και άμαχοι, σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι
στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν προ‑
χθές Τρίτη. Σύμφωνα με στοιχεία που είχε
δώσει στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο
ο επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ
στο Αφγανιστάν Τανταμίτσι Γιαμαμότο, ο
αριθμός των αμάχων που έχουν σκοτωθεί
από το 2009 στη χώρα έχει ξεπεράσει
τους 100.000. Την Τετάρτη η εφημερίδα
The New York Times έγραψε ότι ο πρόε‑
δρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ενέκρινε
καταρχήν υπό όρους» την ειρηνευτική
συμφωνία της κυβέρνησής του με τους
Ταλιμπάν. Ωστόσο το τηλεοπτικό δίκτυο
Fox News, που μετέδωσε την ίδια πληρο‑
φορία, ανακάλεσε αργότερα. Μία ημέρα
νωρίτερα, ο πρόεδρος του Αφγανιστάν
Ασράφ Γάνι χαιρέτιζε την «αξιοσημείωτη
πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις της Ου‑
άσινγκτον με τους Ταλιμπάν, εξηγώντας
ότι ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο τον
ενημέρωσε ότι το κίνημα των ισλαμιστών
ανταρτών δέχθηκε να υπάρξει «σημαντι‑
κή» και «διαρκής» μείωση του επιπέδου
της βίας.

Προστασία α' κατοικίας:

«Εξαφανίστηκαν»
41.000 δανειολήπτες

«Μ

ήπως ξεχάσατε κάτι; Μήπως χρειάζεστε κάποια βοήθεια;». Αυτό είναι λίγο ως
πολύ το νόημα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν αρχίσει να αποστέλλονται σε όσους ξεκίνησαν τη διαδικασία προστασίας της πρώτης κατοικίας,
αλλά κάπου… χάθηκαν.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, περίπου 43.000
δανειολήπτες με κόκκινο
δάνειο, που συνδέεται με
την κύρια κατοικία τους,
έκαναν το πρώτο και καθοριστικό βήμα: μπήκαν
στην ειδική πλατφόρμα
και συμφώνησαν να
αρθεί το τραπεζικό και
φορολογικό τους απόρρητο. Και μετά; Σαν να
τους κατάπιε η γη, αφού
μόλις 2.073 υπέβαλαν αίτηση ρύθμισης προς τις
τράπεζες.
Ενώ απομένουν περίπου
δυόμισι μήνες για να πέσει η αυλαία του πλαισίου προστασίας της κύριας κατοικίας
και ενώ η έως τώρα προσέλευση απέχει έτη φωτός από την
εκτίμηση ότι θα καλύπτονταν περίπου 150.000 νοικοκυριά,
τα συναρμόδια υπουργεία και η ΕΓΔΙΧ κάνουν μια τελευταία
προσπάθεια να πείσουν τους αναποφάσιστους. Σε αυτήν τη
λογική, έχουν αρχίσει να αποστέλλονται e-mail σε αυτούς
τους 41.000 που ενώ έκαναν το πρώτο βήμα, τα ίχνη τους
έκτοτε χάθηκαν. Στόχος είναι να παρακινηθούν να προχωρήσουν τη διαδικασία, ενώ, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές,
«θα πρέπει να γίνει σαφές ότι μετά τις 30 Απριλίου δεν θα
υπάρχει η παραμικρή "ομπρέλα", τουλάχιστον όπως την
εννοούσαμε ως τώρα».
Αυτή τη στιγμή υπάρχει οργασμός προετοιμασίας στα συναρμόδια υπουργεία και στην ΕΓΔΙΧ, με στόχο την Πρωταπριλιά
να έχει κατατεθεί στη Βουλή ο νέος Πτωχευτικός, που θα
ρυθμίζει όλες τις περιπτώσεις ιδιωτικού χρέους από την
Πρωτομαγιά και μετά. Το χρονοδιάγραμμα μοιάζει φιλόδοξο
κι αυτό το γνωρίζουν και οι Θεσμοί, που είναι αποφασι-

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

σμένοι να πιέσουν όσο
δεν πάει τις Ελληνικές
Αρχές, προκειμένου να
είναι όλα έτοιμα εγκαίρως. «Στις 30 Απριλίου
τελειώνουν όλα», λένε
χαρακτηριστικά πηγές
από το ευρωπαϊκό στρατόπεδο, αποκλείοντας το
ενδεχόμενο παράτασης
του ισχύοντος πλαισίου.
Στουπουργείο Δικαιο σ ύν η ς « τρ έ χουν »
τις διατάξεις του νέου
Πτωχευτικού, όπου θα
ενσωματωθεί η σχετική
Κοινοτική Οδηγία, στο
υπουργείο Εργασίας
έχουν αναλάβει το νέο
στεγαστικό επίδομα που
θα καλύπτει όσα νοικοκυριά θα πτωχεύουν και θα ρευστοποιείται η περιουσία
τους, ενώ στην ΕΓΔΙΧ «χτίζουν» την πλατφόρμα όπου
θα γίνεται η τελευταία προσπάθεια ρύθμισης οφειλν πριν
σκάει το «κανόνι».
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η εξωδικαστική διαδικασία θα διαρκεί το πολύ ένα μήνα κι αν αποβαίνει άκαρπη
τότε θα κινείται η πτωχευτική διαδικασία.
Η κατάληξη της πτώχευσης είναι σαφής. Θα ρευστοποιείται
η περιουσία του οφειλέτη, θα εξοφλούνται τα χρέη του
κι εφόσον υπολείπονται οφειλές, αυτές θα διαγράφονται
οριστικά μετά από 1 έτος, δίνοντας έτσι- θεωρητικά- τη
δυνατότητα της 2ης ευκαιρίας. Και τι θα γίνεται με τα νοικοκυριά που θα χάνουν το ακίνητο τους; Το Κράτος θα καλύπτει- θεωρητικά- τις βασικές στεγαστικές τους ανάγκες,
προβλέποντας ειδικό στεγαστικό επίδομα. Είναι, πάντως,
προφανές ότι αυτό το επίδομα δεν μπορεί να περιορίζεται
στα επίπεδα του σημερινού αντίστοιχου επιδόματος, το
οποίο «πλαφονάρει» στα 210 ευρώ.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Ηλεκτρικά αυτοκίνητα:
Ποιο είναι
το οικονομικό όφελος
Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα μεγάλο
στοίχημα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες και
τις κυβερνήσεις που θέλουν να μειώσουν
το ενεργειακό τους αποτύπωμα.
Ο σημερινός χρήστης ενός ηλεκτρικού
αυτοκινήτου εξ ορισμού προβάλλεται ως
άτομο ευαισθητοποιημένο που πρωτοπορεί
στις εξελίξεις. Η οικονομία της ενέργειας,
η καθαρή ατμόσφαιρα στα αστικά κέντρα
και η μείωση των θορύβων που βελτιώνουν
την ποιότητα της ζωής, όχι μόνο αποτελούν
εθνικούς στόχους, δίνονται κίνητρα, αλλά
και θεμελιώδη υποχρέωση όλων μας στην
παγκόσμια προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα,
όμως το ερώτημα που τίθεται κάθε φορά
είναι πόσο κοστίζει σήμερα στην Ελλάδα η
φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου; Θα
πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα φορτίζονται το βράδυ
στο σπίτι ή στο χώρο στάθμευσης της επιχείρησης αν αναφερόμαστε για εταιρικούς
στόλους. Σε αυτή την περίπτωση η εγκατάσταση συστημάτων φόρτισης Επιπέδου 2,
που φορτίζουν λίγο πιο γρήγορα από την
απλή παροχή του σπιτιού μας στοιχίζουν
από 600 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την
μάρκα, ενώ σε αυτή την τιμή θα πρέπει να
βάλουμε και το κόστος εγκατάστασης που
γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό και
στοιχίζει περίπου 300 ευρώ.
Σημαντική επισήμανση αποτελεί ότι η απλή
ολονύκτια φόρτιση στο σπίτι δεν χρειάζεται
κανένα είδους φορτιστή και η κατανάλωση
της ενέργειας είναι αυτή ακριβώς που θα
«γράψει» ο μετρητής του ηλεκτρικού παρόχου. Με τις ισχύουσες τιμές να αναφέρουμε
ότι σ' ένα οικιακό τιμολόγιο χρεώνεται 0,11
ευρώ κάθε kWh, ενώ παράλληλα υπάρχουν
και άλλες επιβαρύνσεις που σχετίζονται
με την κατανάλωση και αυξάνουν την τιμή
περίπου κατά 50%, ανεβάζοντας την τιμή
κάθε kWh στα 0,165 ευρώ.
Με αυτά τα δεδομένα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που καταναλώνει 20 kWh για κάθε
100 χιλιόμετρα διαδρομής θα απαιτήσει για
τη διαδρομή αυτή ενέργεια αξίας 3,30 ευρώ.
Δηλαδή την τιμή δύο λίτρων βενζίνης.
Όμως σε περίπτωση που μιλάμε για ένα
ενεργειακά μικρότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που χρειάζεται από 13 kWh έως και
16 kWh για κάθε 100 χιλιόμετρα, το λειτουργικό κόστος μειώνεται σημαντικά και
είναι μειωμένο περίπου κατά 30% περίπου.

