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Ξηλώνουν το ΔΣ της ΟΣΥ
Σε ριζικές αλλαγές στη σύνθεση
της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες
Α.Ε., η οποία έχει την ευθύνη για
τη λειτουργία του στόλου των
λεωφορείων και των τρόλεϊ στην
Αττική, προχωρά η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). Το διοικητικό συμβούλιο
της ΟΣΥ αποτελείται από πέντε μέλη, ωστόσο με
τις αλλαγές ο αριθμός των μελών θα αυξηθεί σε
επτά. Όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές, τα
καθήκοντα του εκτελεστικού διευθύνοντος
συμβούλου της εταιρείας θα αναλάβει ο Στέφανος
Αγιάσογλου. Ο κ. Αγιάσογλου έχει διατελέσει την
περίοδο 2013 – 2016 διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας διαχείρισης τροχαίου υλικού, ενώ το
Μάρτιο του 2009, επί κυβέρνησης Κώστα
Καραμανλή, είχε τοποθετηθεί στη θέση του
διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού
Σχολικών Κτηρίων. Οι αλλαγές στη σύνθεση του
διοικητικού συμβουλίου της ΟΣΥ πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά την αντικατάσταση του
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(ΟΑΣΑ).

Πότε αλλάζει η ώρα;
Φέτος, αυτή η Κυριακή είναι στις
29 Μαρτίου 2020 όταν και οι
δείκτες των ρολογιών θα πάνε μία
ώρα μπροστά. Η επόμενη αλλαγή
ώρας, θα πραγματοποιηθεί τον
Οκτώβριο (του 2020) και ενδεχομένως και το
Μάρτιο του 2021. Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου έχει αποφασίσει την κατάργηση της
αλλαγής ώρας το 2021. Στην Ελλάδα η θερινή ώρα
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το
1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την
1η Σεπτεμβρίου όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία
ώρα μπροστά. Η αλλαγή της ώρας, που είχε
υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης
ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι
Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976),
προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια. Οι
επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες
που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες
του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, και
να υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον
οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας. Το μέτρο
της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά
τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε
210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι
τον Ήλιο. Τη δεκαετία του '70, υπό την επήρεια της
πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως
της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από
το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση,
κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια
μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως
της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το
Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Κύπρος

Αισχροκέρδεια

Φυσικό αέριο

Δύναμη αποτελούμενη από Σώματα Ασφαλείας της Κύπρου θα μεταβεί άμεσα στην Ελλάδα,
προκειμένου να συνδράμει στην προάσπιση
και φύλαξη των συνόρων της Ελλάδας και της
Ευρώπης, μετά από πρόταση του Προέδρου
της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Ανατιμήσεις, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες
έφθασαν σε συγκεκριμένο προϊόν το +7.900%,
καταγράφονται στην αγορά σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων όπως τα ιατρικά
αναλώσιμα (περιλαμβάνονται και οι μάσκες
προστασίας προσώπου), τα αντισηπτικά κ.ά.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι δημόσιες υποδομές και εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε εξέλιξης του κορωνοϊού και την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας στα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις της χώρας.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

Κοροναϊός:

Oικονομικά μέτρα ενίσχυσης
Α

νακοινώθηκε η πρώτη δέσμη
μέτρων οικονομικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κοροναϊού δια
στόματος του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα. Οπως
σημείωσε ο υπουργός οι πρωτοβουλίες εδράζονται σε τέσσερις πυλώνες
ενώ υπογράμμισε πως απαιτείται από
όλους μας, ψυχραιμία, εγρήγορση και
προνοητικότητα. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε απόλυτο κυβερνητικό
συντονισμό, αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που εδράζονται
πάνω σε τέσσερις πυλώνες.
1ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών
Έχει τεθεί στη διάθεση της Κυβέρνησης ο μηχανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων για άμεση
επικοινωνία συγκεκριμένων μηνυμάτων προς τους πολίτες, αναφορικά
με θέματα υγειονομικού και οικονομικού περιεχομένου, που αφορούν
τον κορονοϊό.
Έχει ήδη αποσταλεί, μέσω της ΑΑΔΕ,
εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας,
προς όλους τους φορολογούμενους,
ενημερωτικό υλικό για τον ιό.
Και έχουν δρομολογηθεί πρόσθετες
δράσεις προς την κατεύθυνση ενημέρωσης των πολιτών για τη δυνατότητα
μείωσης της απευθείας και άμεσης
επαφής τους με τις δημόσιες αρχές,
μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών
συναλλαγών.
2ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες ενίσχυσης του συστήματος δημόσιας υγείας
Υπάρχει πλήρης υποστήριξη του συστήματος υγείας σε έκτακτες δαπάνες
που απαιτούνται, όπως προβλέπεται
και στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αναφορικά με έξοδα

μισθοδοσίας, εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, δαπάνες για
καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά
και ανάλυση δειγμάτων, και οτιδήποτε
άλλο απαιτηθεί.
Ήδη ενισχύθηκε ο Προϋπολογισμός
του Υπουργείου Υγείας με 15 εκατ.
ευρώ, για την προμήθεια αναγκαίου
υγειονομικού υλικού.
3ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες, σε εθνικό επίπεδο, από κοινού με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών της εξάπλωσης του ιού
στη μεγέθυνση των οικονομιών, στα
δημόσια οικονομικά και στην πραγματική οικονομία
Βασικές κατευθύνσεις αυτών των
πρωτοβουλιών θα είναι η τόνωση
της ρευστότητας και η διαφύλαξη
της απασχόλησης.
Σήμερα, από κοινού με τα συναρμόδια

Υπουργεία, παρουσιάζουμε την πρώτη
δέσμη τέτοιων μέτρων.
Μέτρα όπως είναι:
Η αναστολή πληρωμής ΦΠΑ, πληρωτέου τέλος Μαρτίου, για 4 μήνες, σε
κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της
επιχείρησης, με κρατική εντολή, για
περισσότερες από 10 ημέρες.
Η αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΥ, καθώς
επίσης και των δόσεων ρυθμίσεων
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών, πληρωτέων τέλος Μαρτίου,
για 4 μήνες, αντίστοιχα σε κλάδους και
περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης,
με κρατική εντολή, για περισσότερες
από 10 ημέρες.
Αντίστοιχα μέτρα για τις ασφαλιστικές
εισφορές και τις ρυθμίσεις αυτών, για
τα οποία θα σας μιλήσει ο συνάδελφος
Υπουργός κ. Βρούτσης, προσθέτοντας

πρώτες, ουσιαστικές παρεμβάσεις στο
πεδίο της εργασίας.
Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, των τραπεζών αναφορικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές και
του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά
με τον αριθμό εργαζομένων και των
ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, στοχευμένα
και αποτελεσματικά στους κλάδους
της οικονομίας και τις περιοχές που
παρατηρείται σημαντική πτώση της
οικονομικής δραστηριότητας.
4ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αναληφθούν, έγκαιρα, συντονισμένες
ευρωπαϊκές δράσεις
Αφού επαναξιολογηθεί η κατάσταση
στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας, θα πρέπει να αναληφθούν,
άμεσα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εξάπλωσης του ιού
στη μεγέθυνση των οικονομιών και
στα δημόσια οικονομικά.
Πρωτοβουλίες τόσο στην κατεύθυνση
πρόληψης της εξάπλωσης του ιού και
ενίσχυσης των συστημάτων υγείας,
όσο και τόνωσης της ρευστότητας και
διαφύλαξης της απασχόλησης.
Πρωτοβουλίες που πρέπει να εξαιρεθούν – ως προς τις σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις – από το υφιστάμενο πλαίσιο, με την ευελιξία που
προβλέπεται σε έκτακτες περιστάσεις
από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
Τέτοιες πρωτοβουλίες, που θα συνιστούν την δεύτερη δέσμη παρεμβάσεων των τριών συναρμόδιων Υπουργείων, θα κατατεθούν, προς συζήτηση
στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, τις
επόμενες ημέρες.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Δημοσκόπηση
για μεταναστευτικό

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Στη δημοσκόπηση για το μεταναστευτικό του Πρώτου Θέματος προκύπτει
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετατρέπει σε πολιτικό πλεονέκτημα για την
κυβέρνηση -από το μεγαλύτερο αγκάθι
που ήταν μόλις μέχρι και πριν από δέκα
ημέρες- το μεταναστευτικό-προσφυγικό
πρόβλημα, τόσο με την αποφασιστική
αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης
στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εβρο
όσο και με τη γενικότερη διαχείριση της
κατάστασης.
Η δε σκλήρυνση της στάσης στο όλο
θέμα, με την ενίσχυση της αποτρεπτικής
πολιτικής, όπως αυτή εκφράστηκε με
το σφράγισμα των χερσαίων συνόρων
με την Τουρκία, το οποίο οδήγησε στην
αποτυχία του εγχειρήματος Ερντογάν
να πλημμυρίσει τη χώρα με χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες, συγκεντρώνει
τη μεγάλη επιδοκιμασία της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινής γνώμης.
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε
η Opinion Poll για λογαριασμό του
«Πρώτου Θέματος», η κυβέρνηση και
ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται να εκφράζουν με τους χειρισμούς τους το κοινό
αίσθημα και να συμπιέζουν σχεδόν όλες
τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, με
εξαίρεση ίσως την Ελληνική Λύση του κ.
Κυριάκου Βελόπουλου, που «τσιμπάει»
ελαφρώς δυνάμεις.
Αυτό δεν σημαίνει, πάντως, ότι οι πολίτες είναι ξαφνικά ιδιαίτερα αισιόδοξοι
για την πορεία του Μεταναστευτικού,
αντιλαμβανόμενοι προφανώς ότι
πρόκειται για πρόκληση διαρκείας, με
δεδομένη την τουρκική προσπάθεια
πίεσης προς την Ευρώπη και την Ελλάδα
μέσω των χιλιάδων ανθρώπων που είναι
εγκλωβισμένοι στη γειτονική χώρα και
αποζητούν διαφυγή προς τη Δύση.
Στο ερώτημα αν ο κ. Μητσοτάκης και η
κυβέρνηση ορθώς έκλεισαν τα σύνορα
απέναντι στην πίεση του Ταγίπ Ερντογάν, το 78% συμφωνεί και επιπλέον 12%
απαντά «μάλλον ναι». Διαφωνεί μόλις το
9% των ερωτηθέντων. Αυτή η κίνηση της
κυβέρνησης το περασμένο Σαββατοκύριακο έχει φυσικά τη σχεδόν απόλυτη
έγκριση των ψηφοφόρων της Ν.Δ., οι
οποίοι λένε «ναι» και «μάλλον ναι» σε
ποσοστό 98,5%. Η άποψη αυτή όμως
διαπερνά συντριπτικά την εκλογική
βάση όλων των κομμάτων: με το κλείσιμο των συνόρων συμφωνεί το 77,3%
των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 96,5%
εκείνων του ΚΙΝ.ΑΛ., το 88,9% του ΚΚΕ,
το 68% του ΜέΡΑ25 και το… 100% της
Ελληνικής Λύσης!
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Δυνάμεις στα σύνορα
της Ελλάδας στέλνει η Κύπρος

Δ

ύναμη αποτελούμενη από Σώματα Ασφαλείας της Κύπρου θα μεταβεί άμεσα στην
Ελλάδα, προκειμένου να συνδράμει στην προάσπιση και φύλαξη των συνόρων της
Ελλάδας και της Ευρώπης, μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου
Αναστασιάδη, η οποία έγινε αποδεκτή με ικανοποίηση από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
είχε σήμερα στις 11.30πμ, μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, οι
δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το μεταναστευτικό και την πολιτική της Τουρκίας
στο θέμα, καθώς και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα
στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, αλλά και τις
αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κύπρο.
Υπήρξε απόλυτη συναντίληψη μεταξύ των δύο ηγετών,
οι οποίοι συμφώνησαν και για τη στάση την οποία θα
τηρήσουν στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουν
σήμερα το απόγευμα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού

E-mail: iho@otenet.gr

Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισιέλ, ενόψει των συνομιλιών του
Τούρκου Προέδρου κ. Ταγίπ Ερντογάν με τον κ. Μισιέλ
καθώς και με τη Γερμανίδα Καγκελάριο κα Άγκελα Μέρκελ. Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πληροφόρησε
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας ότι η Κύπρος είναι έτοιμη
να αποστείλει στην Ελλάδα δύναμη αποτελούμενη από
μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας, για την προστασία των
συνόρων της Ελλάδας που ταυτόχρονα είναι και σύνορα
της Ευρώπης. Η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας
έγινε αποδεκτή με ικανοποίηση από τον Πρωθυπουργό
της Ελλάδας και ως εκ τούτου, άμεσα, δύναμη των Σωμάτων Ασφαλείας της Κύπρου θα μεταβεί στην Ελλάδα
για την προάσπιση και φύλαξη των συνόρων της Ελλάδας
και της Ευρώπης.

Τσάκος: Η ΤΕΝ πούλησε
πέντε δεξαμενόπλοια
έναντι $104 εκατ.
και ενίσχυσε
τη ρευστότητα

Τα έσοδα θα ενισχύσουν σε ρευστότητα την
εταιρεία με $47 εκατ. και τη μείωση συνδεδεμένων χρεών κατά $58 εκατ.
Σε φάση ανανέωσης του στόλου της βρίσκεται
η εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά
Tsakos Energy Navigation Limited-TENNYSE:TNP.
Πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την πώληση τριών δεξαμενόπλοιων suezmax και την
συμφωνία για πώληση άλλων δύο product
carriers, έναντι συνολικού τιμήματος 104
εκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα θα ενισχύσουν σε ρευστότητα την εταιρεία με 47
εκατομμύρια δολάρια και τη μείωση συνδεδεμένων χρεών κατά 58 εκατομμύρια δολάρια.
«Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
αγορά λόγω του κορωνοϊού, οι προοπτικές
για τις μακριοχρόνιες ναυλώσεις παραμένουν
θετικές» επεσήμανε ο Γιώργος Σαρόγλου
ο COO της ΤΕΝ: «Οι πωλήσεις των πέντε
πλοίων που είναι πρώτης γενιάς, είναι στο
πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για
ανανέωση του στόλου και διατήρηση ενός
σύγχρονου στόλου. Με ισχυρό ισολογισμό
και συνεχή ενίσχυση της ρευστότητας, έναν
σύγχρονο στόλο που ικανοποιεί τις υψηλές
απαιτήσεις των ναυλωτών, η ΤΕΝ παραμένει
συγκεντρωμένη στην απόδοση μερίσματος
στους μετόχους και στην υπεύθυνη ανάπτυξη
της εταιρείας».
Τα τελευταία 10 χρόνια η ΤΕΝ έχει μεταφέρει
με ασφάλεια πέντε δισεκατομμύρια βαρέλια
πετρελαίου που αντιστοιχούν σε 50 ημέρες
παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας.
Το ίδιο διάστημα τα κέρδη της έφθασαν το
1,25 δισεκατομμύριο δολάρια ενώ τα μερίσματα που έδωσε άγγιξαν τα 710 εκατομμύρια
δολάρια.
Η εταιρεία ξεκίνησε πριν από 26 χρόνια με
έναν στόλο από τέσσερα πλοία 200.000 τόνων
και σήμερα έχει 70 συνολικής χωρητικότητας
οκτώ εκατομμυρίων τόνων dw.

Τιμητική διάκριση για τον Κώστα Γαβρά
στο Φεστιβάλ Βελιγραδίου

Κοροναϊός - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας:
Αποφεύγετε τα χαρτονομίσματα

Με τον «Χρυσό Νικητή» τιμήθηκε ο Κώστας Γαβράς στο 48ο διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου (FEST) που διεξάγεται στο Βελιγράδι.
Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στον Έλληνα σκηνοθέτη για την προσφορά του
στην κινηματογραφική τέχνη.
Στην συνέντευξη Τύπου ο Κώστας Γαβράς ανέφερε ότι η ενωμένη Ευρώπη
όπως την οραματίστηκαν οι ιδρυτές της δεν υπάρχει. «Σήμερα στην Ευρώπη δεν
υπάρχουν δικτατορικά καθεστώτα, αλλά επικράτησε η δικτατορία του χρήματος.
Οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήθελαν να είναι η Ευρώπη ένας τόπος όπου
θα κυριαρχούσε η κουλτούρα, η εκπαίδευση, τα κοινωνικά ζητήματα, αλλά
Ο Έλληνας δημιουργός υπογράμμισε τις θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός και
εξέφρασε την άποψη ότι η κρίση στην Ελλάδα αποτέλεσε αφορμή για να γίνουν
διαρθρωτικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να βρει τρόπους για να «θωρακίσει» τον πλανήτη κόντρα στον φονικό κοροναϊό που εξαπλώνεται ραγδαία και
πλήττει την υφήλιο. Ο ΠΟΥ προειδοποιεί να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τραπεζογραμμάτια προκειμένου να καθυστερήσουμε την εξάπλωση του
κοροναϊού, την ώρα που ο Covid-19 θερίζει Ιταλία και Ιράν με δεκάδες νεκρούς
ανά ημέρα. Οι οδηγίες του ΠΟΥ είναι σαφείς. Οσοι έρχονται καθημερινά σε
επαφή με χαρτονομίσματα να πλένουν συχνά τα χέρια τους, καθώς ο Covid-19
παραμένει στην επιφάνειά τους για αρκετές μέρες. Μάλιστα ο ΠΟΥ προτρέπει
τους καταναλωτές να επιλέγουν τις ψηφιακές συναλλαγές προκειμένου να
αποφεύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις δοσοληψίες με χρήματα. Την ίδια
ώρα εντύπωση προκαλούν τα μέτρα που ελήφθησαν σε Κίνα και Νότια Κορέα
σχετικά με τον καθαρισμό των τραπεζογραμματίων.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής
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Νέο καθεστώς:
Προς κατάργηση
οι ενδιάμεσες εκπτώσεις
Όπως σημείωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του
υπουργείου, αυτό το διάστημα βρίσκεται σε
εξέλιξη διάλογος με τους εμπόρους και δεν
αποκλείεται, εντός στου Μαρτίου, οπότε και
σχεδιάζεται να πάει στις αρμόδιες επιτροπές
της Βουλής το σχέδιο νόμου που θα αφορά στο
παρεμπόριο, να περιλαμβάνονται σε αυτό και
σχετικές ρυθμίσεις για τις προσφορές και τις
εκπτώσεις.
Υπενθυμίζεται σχετικά με το νομοσχέδιο που
ετοιμάζεται ότι αφενός θα δώσει στο συντονιστικό όργανο για τον έλεγχο του παρεμπορίου,
μεγαλύτερη αυτονομία και επαρκή επιχειρησιακή ικανότητα, ενώ θα προβλέπει και αυστηροποίηση των ποινών.
Οι έμποροι δηλώνουν δυσαρεστημένοι από
τα αποτελέσματα του θεσμού των ενδιάμεσων
εκπτώσεων και με δεδομένους τους υψηλούς
ρυθμούς μετασχηματισμού του λιανικού εμπορίου προσπαθούν να βρουν λύσεις.
Το υπουργείο παρακολουθεί το γενικό προβληματισμό που εκφράζεται έκ μέρους των
εμπόρων. Δηλαδή, πόσο έτοιμο είναι το
ελληνικό λιανικό εμπόριο να δεχτεί τους
μετασχηματισμούς της Τέταρτης Βιομηχανικής
Επανάστασης; Ποιοι είναι οι κλάδοι που μπορούν ευκολότερα να ανταποκριθούν σε αυτήν;
Υπάρχουν κλάδοι που μπορούν να συνεχίσουν
επενδύοντας «ελάχιστα» στις νέες τεχνολογίες;
Είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ιστορικά το
λιανικό εμπόριο; Επαρκούν οι υποδομές στις
εμπορικές επιχειρήσεις για τις προκλήσεις των
τεχνολογιών αιχμής; Ποια είναι η σχέση μεταξύ
του ψηφιακού μετασχηματισμού και του μέλλοντος του λιανικού εμπορίου;
Χωρίς αμφιβολία, όπως σημειώνεται και στην
ετήσια έκθεση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η δομή
και η διάρθρωση του λιανικού εμπορίου στην
Ελλάδα έχουν ως κρίσιμο και διαφοροποιό
χαρακτηριστικό το πολύ μικρό μέγεθος, αλλά
συγχρόνως τον πολύ μεγάλο αριθμό των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει και ένα
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της απασχόλησης,
είτε πρόκειται για μισθωτή απασχόληση είτε για
αυταπασχόληση είτε για οικογενειακή βοήθεια
και συμβοηθούντα μέλη. Η υψηλή ροπή για
κατανάλωση, το ισχυρό αίσθημα ανεξαρτησίας
σε συνδυασμό με το εμπορικό δαιμόνιο των Ελλήνων εμπόρων συνέβαλαν ώστε, παρά τις πολύ
μεγάλες δυσκολίες, να έχει επιβιώσει ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων. Η κρίση
έθεσε σε δοκιμασία αυτό το ιδιαίτερο γνώρισμα
του λιανικού εμπορίου, αλλά ο κλάδος συνεχίζει
να εμφανίζει μια ιδιότυπη ανθεκτικότητα.
Στην Ελλάδα μέχρι και το τέλος της πρώτης
δεκαετίας της νέας χιλιετίας (2000-2010), όσοι
κι αν ήταν οι μετασχηματισμοί στον κλάδο του
λιανικού εμπορίου, ο πυρήνας του συνέχιζε
να βρίσκεται στο φυσικό κατάστημα. Αυτό
σήμερα βλέπουμε να αλλάζει κυρίως λόγω της
επίδρασης της τεχνολογίας. Μέχρι πριν από
λίγα χρόνια, όπως σημειώνεται στην έκθεση της
ΕΣΕΕ, η ύπαρξη του φυσικού καταστήματος
νοηματοδοτούσε τη φράση «πάω για ψώνια».
Σήμερα, φαίνεται να διαμορφώνεται μια τάση
κατά την οποία το προϊόν επιλέγεται στο φυσικό
κατάστημα και αγοράζεται ηλεκτρονικά ή και το
αντίστροφο. Επίσης, αναδύεται μια τάση άτομα
που δεν είναι έμποροι να μπορούν να πωλούν
καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως
γίνεται, για παράδειγμα, στο ebay, το etsy ή το
marketplace του Facebook.

Φαινόμενα αισχροκέρδειας
στην αγορά λόγω κοροναϊού

Α

νατιμήσεις, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες έφθασαν σε συγκεκριμένο προϊόν το
+7.900%, καταγράφονται στην αγορά σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων
όπως τα ιατρικά αναλώσιμα (περιλαμβάνονται και οι μάσκες προστασίας προσώπου), τα αντισηπτικά κ.ά. Αν και πρόκειται για μεμονωμένα, μέχρι στιγμής, περιστατικά,
όπως αναφέρουν πηγές από την πλευρά του λιανεμπορίου και των προμηθευτών, και όπως
μπορεί να διαπιστώσει κανείς από μια διαδικτυακή βόλτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
skroutz.gr, χρωματίζουν αρνητικά την αγορά και προκαλούν ανησυχία στους καταναλωτές.
Mε την ελληνική πολιτεία να παραδέχεται
διά μέσου της Επιτροπής Ανταγωνισμού
ότι υπάρχει ζήτημα,
και την τελευταία να
αναφέρει πως "η παρούσα συγκυρία λόγω
της ύπαρξης κρουσμάτων του ιού COVID-19
(γνωστός και ως "κοροναϊός") δεν θα αποτελέσει λόγο στρέβλωσης των συνθηκών του
υγιούς ανταγωνισμού
και εκμετάλλευσης
των καταναλωτών”. Σε
ανακοίνωσή της, σήμερα Σάββατο, η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει πως: "Ενδεχόμενη επιδίωξη
αύξησης ή διατήρησης των κερδών των επιχειρήσεων ή
μετακύλισης οικονομικών βαρών στον καταναλωτή μέσα
από παράνομες συμπράξεις θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο
συμφέρον και βλάπτει τον καταναλωτή, χωρίς κανένα
αντισταθμιστικό όφελος για το κοινωνικό σύνολο”.
Τι συμβαίνει όμως στην αγορά τις τελευταίες εβδομάδες;
Κάποιοι προμηθευτές εκμεταλλευόμενοι την αύξηση της
ζήτησης για ιατρικές μάσκες, αντισηπτικά ακόμη και για
παιδικές τροφές, προχώρησαν σε ανατιμήσεις. Φαινόμενο
στο οποίο είχε αναφερθεί το Capital.gr σε προγενέστερο
δημοσίευμά του, λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση ότι
υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα από τον κοροναϊό
και στην Ελλάδα. Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα
κατηγορίας προϊόντων που οι τιμές έχουν εκτοξευθεί τις
τελευταίες ημέρες είναι οι μάσκες προστασίας αναπνοής
από σωματίδια-σταγονίδια, με βαλβίδα εκπνοής. Στις 19
Φεβρουαρίου, πριν εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα κοροναϊού στην Ελλάδα, συγκεκριμένος κωδικός προϊόντος
πωλούνταν προς 3 ευρώ (η συσκευασία των 12 τεμαχίων),
άγγιξε τα 70 ευρώ την επόμενη ημέρα γνωστοποίησης της
ύπαρξης κρούσματος και στην Ελλάδα, την 1η Μαρτίου,
η τιμή εκτοξεύθηκε στα 240 ευρώ (+7.900%) και σήμερα
πωλείται από 120-132 ευρώ. Δηλαδή ποσοστιαία αύξηση
της τάξεως 3.900-4.300%.
Άλλη μάσκα προστασίας με βαλβίδα εκπνοής πωλείται
από 10-47 ευρώ από 3 ευρώ που ήταν η τιμή της πριν από
λίγες ημέρες, ενώ στα 145 ευρώ από 12 ευρώ που ήταν
τον Ιανουάριο πωλείται άλλη μάρκα μάσκας προστασίας
(συσκευασία των 3 τεμαχίων).
Φαινόμενα αισχροκέρδειας, αν και μεμονωμένα μέχρι
στιγμής, δεν εντοπίζονται μόνο στις μάσκες προστασίας.
Αντισηπτικό διάλυμα 236 ml πωλείται πλέον προς 25
ευρώ από 19 ευρώ που πωλείτο στις 28 Φεβρουαρίου και
14 ευρώ πριν γίνει γνωστό ότι υπάρχει επιβεβαιωμένο
κρούσμα κοροναϊού στην Ελλάδα. Δηλαδή αύξηση
75,78%. Αύξηση 80% καταγράφεται σε αντισηπτικό
χεριών 500 ml, και 42,85% σε αλκοολούχο υγρό για
ταχεία απολύμανση επιφανειών 5.000 ml.
Τα φαινόμενα αισχροκέρδειας δεν είναι μόνο ελληνικό
φαινόμενο. Η Amazon έκανε πριν από λίγες ώρες γνω-

στό ότι έχει αφαιρέσει
από την πλατφόρμα
της 530.000 προϊόντα
των οποίων η τιμή έχει
αυξηθεί σημαντικά
και ανέστειλε περισσότερους από 2.500
λογαριασμούς προμηθευτών. Μια εβδομάδα πριν, η Amazon
προχώρησε στην απαγόρευση της πώλησης
περισσότερων από 1
εκατ. προϊόντων που
υποστήριζαν πως προστατεύουν από τον νέο
κοροναϊό ή ακόμη και
ότι τον θεραπεύουν.
Στ ην Ε λ λάδ α η
Skroutz.gr, η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης προϊόντων και τιμών στη χώρα, "σε ανοικτή επικοινωνία με
τους αρμόδιους φορείς ώστε να μας κατευθύνουν ως
προς τη βέλτιστη διαχείριση του θέματος". Οι ίδιες πηγές
τονίζουν πως θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να αποτρέψουν
οποιαδήποτε αθέμιτη πρακτική εντοπίζουν. Σύμφωνα
με άλλες πηγές, η Skroutz έχει "κατεβάσει" προϊόν και
προμηθευτή ο οποίος εκμεταλλευόμενος την αύξηση
της ζήτησης πολλαπλασίασε την τιμή σε συγκεκριμένο
προϊόν που πωλούσε.
Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση και κατ’ επέκταση την κατανάλωση αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά με βάση τα στοιχεία
και την ανάλυση από το Skroutz.gr (βλπ. σχετικά γραφήματα). Χαρακτηριστικά στις 24 Φεβρουαρίου, οπότε
και έχουν γίνει γνωστά τα πρώτα κρούσματα στην Ιταλία,
τα clicks στην Skroutz.gr για τέσσερις κατηγορίες προϊόντων και συγκεκριμένα για τα αντισηπτικά, τα ιατρικά
αναλώσιμα, τις μάσκες εργασίας και τις παιδικές τροφές
αυξήθηκαν 109,9%. Τα έσοδα σε αυτές τις κατηγορίες
κινήθηκαν ανοδικά από τις 26 έως τις 29 Φεβρουαρίου
με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται στις 27 Φεβρουαρίου. Αναφορικά με τα έσοδα στις 26 Φεβρουαρίου,
αυξήθηκαν κατά 169% ενώ η μέση τιμή πώλησης για τις
συγκεκριμένες κατηγορίες εμφανίζει ισχυρές αυξητικές
τάσεις, αγγίζοντας το +355,9% στις 3 Μαρτίου.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο εξωτερικό. Σύμφωνα
με τη Nielsen, στη Μαλαισία οι πωλήσεις απολυμαντικών
χειρός άγγιξαν τα 237.176 δολάρια την εβδομάδα που
έληξε στις 26 Ιανουαρίου του 2020, δηλαδή 800% πάνω
από τον εβδομαδιαίο μέσο όρο. Στην Ιταλία, οι πωλήσεις
σαπουνιού χεριών αυξήθηκαν κατά 29% και θερμομέτρων
κατά 24%, ενώ στις ΗΠΑ οι πωλήσεις κατεψυγμένων
φρούτων αυξήθηκαν κατά 7%, απολυμαντικών κατά 19%,
και καθαριστικών 3% την εβδομάδα που έληξε στις 22
Φεβρουαρίου. Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις ιατρικών
μασκών μέσω των φαρμακείων του Σαν Φρανσίσκο την
εβδομάδα που έληξε στις 22 Φεβρουαρίου ξεπέρασαν τις
πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2019. Βέβαια η υψηλή ζήτηση για σειρά προϊόντων σε
όλο τον κόσμο έχει θέσει σε επιφυλακή τις βιομηχανίες,
τους προμηθευτές και το λιανεμπόριο.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης:
Η καθημερινή
συνήθεια
που μειώνει κατά
14% τον κίνδυνο
Οι άνθρωποι που βουρτσίζουν τα
δόντια τους τουλάχιστον τρεις
φορές τη μέρα, έχουν κατά 8%
μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης
διαβήτη, ενώ αντίθετα η ύπαρξη
περιοδοντίτιδας λόγω χρόνιας
αμέλειας της στοματικής υγιεινής σχετίζεται με κατά 9% αυξημένο κίνδυνο διαβήτη, σύμφωνα
με μια νέα νοτιοκορεατική επιστημονική έρευνα. Το όφελος
από τη στοματική υγιεινή είναι
μεγαλύτερο για τις γυναίκες από
ό,τι για τους άνδρες. Οι γυναίκες που βουρτσίζουν τα δόντια
τους τουλάχιστον τρεις φορές
τη μέρα, έχουν 15% μικρότερο
κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, ενώ
οι άνδρες 5%. Από την άλλη, η
απώλεια πολλών δοντιών (άνω
των 15) συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κατά 21% κίνδυνο
διαβήτη. Η φλεγμονή παίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη διαβήτη, ο οποίος αποτελεί
παγκόσμιο πρόβλημα υγείας,
όπως συμβαίνει επίσης με την
περιοδοντίτιδα. Η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη και συστημική
φλεγμονή, η οποία με τη σειρά
της συμβάλλει στην εμφάνιση
διαβήτη, τόσο τύπου 1 όσο και 2.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου Ιατρικής και του
Νοσοκομείου της Σεούλ, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο Diabetologia της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη
του Διαβήτη (EASD), ανέλυσαν στοιχεία για 188.000 άτομα,
από τους οποίους περίπου ένας
στους έξι (17,5%) είχαν περιοδοντική νόσο, ενώ ένα σχεδόν
ανάλογο ποσοστό (16%) εμφάνισαν διαβήτη σε βάθος δεκαετίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Σε καραντίνα
ο ελβετικός στρατός
μετά από κρούσμα
κορωνοϊου
Ο ελβετικός στρατός ανακοίνωσε την
απόφασή του να μην επιτρέπει την
έξοδο των στρατιωτών του από την
περίμετρο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων μετά την καταγραφή του
πρώτου κρούσματος κοροναϊού στους
κόλπους του.
Στην Ελβετία, όπου το πρώτο κρούσμα
του νέου κοροναϊού εντοπίστηκε στα
τέλη του Φεβρουαρίου, ο στρατός
είναι οργανωμένος κατά των πρότυπο
των πολιτοφυλακών και, πέραν της
υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας,
οι άνδρες οφείλουν να μετέχουν ετησίως σε "επαναληπτική εκπαίδευση"
αρκετών ημερών.
Ένας στρατιωτικός εξετάστηκε και
βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό, ενώ
ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την "επαναληπτική εκπαίδευση" χθες Δευτέρα,
ανακοίνωσε ο ελβετικός στρατός.
Κατά τον υγειονομικό έλεγχο στην είσοδο του στρατοπέδου, αυτός δήλωσε ότι είχε μεταβεί στο Μιλάνο στην
Ιταλία και υποβλήθηκε σε εξετάσεις.
"Η κατάστασή του είναι σταθερή",
υπογράμμισε ο ελβετικός στρατός σε
σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.
Οι τρεις άνθρωποι που διέμεναν στον
κοιτώνα του τέθηκαν σε καραντίνα.
Οι άλλοι στρατιωτικοί που ήρθαν σε
επαφή μαζί του τέθηκαν προσωρινά
σε καραντίνα κατά τη διάρκεια της
νύχτας.
Λόγω του κοροναϊού, ο στρατός
περιόρισε επίσης την ακτίνα των
μετακινήσεων των στρατιωτικών που
υπηρετούν στη χώρα, προκειμένου
να μπορούν ανά πάσα στιγμή να
επέμβουν σε περίπτωση ανάγκης,
σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι
στρατιώτες μπορούν ακόμη να βγουν
από τα στρατιωτικά κτίρια, αλλά δεν
μπορούν, εκτός κι αν υπάρχει ανάγκη,
να βγουν από την περίμετρο του
συνόλου των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, διευκρίνισε στο AFP ο
εκπρόσωπος του ελβετικού στρατού
Ντάνιελ Ρέιστ.
Οι ελβετικές αρχές, οι οποίες φοβούνται μια εξάπλωση της επιδημίας στην
Ιταλία και στην Γερμανία στη χώρα
τους, απαγόρευσαν όλες τις μεγάλες
δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις
στις οποίες οι μετέχοντες ξεπερνούν
τους 1.000.
Το πρώτο κρούσμα στην Ελβετία
εντοπίστηκε στις 25 Φεβρουαρίου
στο καντόνι του Τιτσίνο, στη νότια
Ελβετία, στα σύνορα με την Ιταλία.
Ο νέος κοροναϊός έχει επεκταθεί σε
πολλές περιοχές της χώρας, όπου
μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί
τουλάχιστον 30 κρούσματα.

Αυστρία:

Απορρίπτει ξανά την υποδοχή
νέων προσφύγων ο Κουρτς

Τ

ην πάγια θέση του, ενάντια στην υποδοχή επιπλέον, νέων προσφύγων στην χώρα,
ακόμη και παιδιών ή γυναικών, επανέλαβε σε σημερινή συνέντευξή του στη δημόσια
Αυστριακή Τηλεόραση ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν
Κουρτς, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «όποιος υποδέχεται γυναίκες και παιδιά, υποδέχεται το ίδιο καλά τους πατέρες και τους άνδρες».

Ο ίδιος, όπως είπε, υποστησμένη να τα προστατεύσει.
ρίζει ότι «η πλέον εύστοχη
Για τον ίδιο, η απαίτηση που
βοήθεια είναι εκείνη επί τόπροέβαλε το κόμμα ΝΕΟΣ
που και όχι το πείραμα της
(Νέα Αυστρία) της αντιπολίτευσης για την υποδοχή 500
απεριόριστης υποδοχής στην
Ευρώπη», και ως εκ τούτου
γυναικών και παιδιών από
η κυβέρνηση πρόκειται να
τα ελληνικά νησιά, είναι «εν
διπλασιάσει το ποσό που θα
μέρει κάπως ανέντιμη», γιατί,
συγκεντρωθεί από τις δωρεές
όπως σημείωσε, η Αυστρία
των πολιτών μέχρι το Πάσχα
έχει δεχθεί μόνον τον Ιανουάστο πλαίσιο της πρωτοβουλίριο και τον Φεβρουάριο 2.500
ας της δημόσιας Αυστριακής
αιτήσεις ασύλου.
Ραδιοτηλεόρασης για τους
Ο καγκελάριος είχε απορπρόσφυγες στο Ιντλίμπ της
ρίψει ήδη την Τετάρτη την
Συρίας.
έκκληση, που είχε απευθύνει
Νωρίτερα σήμερα, σε ανακοί- Ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς. νωρίτερα ο ομοσπονδιακός
νωσή του, ο καγκελάριος, ο οποίος μεθαύριο, Τρίτη, θα πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν, για
υποδεχθεί στη Βιέννη σε επίσημη επίσκεψη τον Έλληνα την υποδοχή προσφύγων στην Αυστρία, με προτεραιότητα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε τονίσει πως «σε στις γυναίκες και στα παιδιά «εφόσον προκύπτει λόγος
αυτή την δύσκολη κατάσταση, που συνειδητά προκάλεσε παροχής ασύλου».
και επέφερε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, η Ελλάδα «Η γραμμή μας, ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση, είναι σαφής,
χρειάζεται την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξη της ότι δηλαδή προαιρετικά δεν πρόκειται να υπάρξει επιπλέον
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
υποδοχή στην Αυστρία», είχε τονίσει ο Σεμπάστιαν Κουρτς.
«Η ΕΕ πρέπει να έχει ενότητα και να μην δείξει αδυναμία Σύμφωνα με τον ίδιο «η Αυστρία είναι μεταξύ των ισχυαπέναντι στην Τουρκία», είχε επισημάνει ανακοινώνοντας ρότερα επιβαρυμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ταυτόχρονα συνδρομή προς την Ελλάδα σε διμερές επίπε- δεν υπάρχει άλλη χώρα παγκοσμίως και πολύ περισσότερο
δο, πέραν εκείνης στο πλαίσιο της ΕΕ, και σημειώνοντας στην Ευρώπη, η οποία να έχει δεχθεί περισσότερους κατά
ότι έχει δώσει εντολή στον υπουργό Εσωτερικών Καρλ κεφαλή πρόσφυγες, όπως η Αυστρία».
Νέχαμερ να δρομολογήσει τις αυστριακές υποστηρικτικές Ως εκ τούτου, ο ίδιος υποστηρίζει, όπως διευκρίνισε ότι
παροχές, σε συνεννόηση με τους Έλληνες συναδέλφους. κατ΄αρχήν θα πρέπει να υπάρξει μία καλή ένταξη αυτών
Στη συνέντευξή του στη δημόσια Αυστριακή Ραδιοτηλεόρα- που ήδη βρίσκονται στην Αυστρία, όπου, όπως σημείωσε,
ση, ο καγκελάριος Κουρτς προειδοποίησε πως εκατομμύρια υπάρχουν, για παράδειγμα, 30.000 που δικαιούνται άσυλο,
ανθρώπων θα μπορούσαν να ξεκινήσουν για την Ευρώπη οι οποίοι είναι άνεργοι και θα ήταν καλό να βρεθούν στην
«εάν πέσουν τα τουρκο-ελληνικά σύνορα», καθώς, κατά την αγορά εργασίας.
άποψή του, «έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους που θέλουν Ο Αυστριακός καγκελάριος παραπέμποντας σε μία σειρά
να ξεκινήσουν για την Ευρώπη, εάν έχουν την εντύπωση αριθμών σε σχέση με το προσφυγικό επισήμανε ότι μόνον
ότι θα περάσουν».
τον περασμένο χρόνο έγιναν δεκτοί στην Αυστρία 10.000
Όπως παρατήρησε, σε όλο τον κόσμο 100 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων αρκετές χιλιάδες γυναίκες
άνθρωποι βρίσκονται σε φυγή «και αυτό δεν είναι υπερβολή, και παιδιά, ενώ, όπως παρατήρησε, μέσα στα προηγούμενα
αλλά η πραγματικότητα», και σε περίπτωση που υπάρξει πέντε χρόνια υποβλήθηκαν συνολικά 200.000 αιτήσεις για
μία επέλαση στα σύνορά της, η Αυστρία είναι προετοιμα- χορήγηση ασύλου.

Η Alitalia αναστέλλει όλες τις πτήσεις από και προς το Μιλάνο
Η Alitalia αναστέλλει όλες τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από και προς το αεροδρόμιο Μαλπένσα του
Μιλάνο από τις 9 Μαρτίου λόγω του νέου κορωνοϊού.
Την ίδια ώρα, μετά την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να επιβάλει καραντίνα στην Λομβαρδία και σε άλλες
δώδεκα μεγάλες πόλεις της χώρας, πολλοί Ιταλοί οι οποίοι ζουν στο Μιλάνο αλλά κατάγονται από άλλες περιοχές,
προσπάθησαν να επιβιβαστούν σε τρένα με προορισμό τον ιταλικό Νότο.
Στους δυο κύριους σταθμούς του Μιλάνου (Τσεντράλε και Πόρτα Γκαριμπάλντι) την περασμένη νύχτα, καταγράφηκαν στιγμές έντασης, διότι δεν μπόρεσαν να ανέβουν στα βαγόνια όλοι οι πολίτες οι οποίοι το επιθυμούσαν.
«Αισθανόμαστε σαν πρόσφυγες, προτιμούμε να γυρίσουμε σπίτι μας», δήλωσαν ορισμένοι επιβάτες στους ιταλούς
δημοσιογράφους.
Ο Τύπος σχολιάζει ότι ο συνωστισμός που προκλήθηκε παραβίασε τους κανόνες που έχει θέσει η κυβέρνηση για
τήρηση απόστασης ασφαλείας τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ των πολιτών.
Παράλληλα, κάποιοι κάτοικοι του Μιλάνου αποφάσισαν να φύγουν από την πόλη οδικώς, τόσο για να βοηθήσουν
να επιστρέψουν συγγενείς τους που είχαν μεταβεί στην εξοχή λόγω σαββατοκύριακου, όσο και επειδή προτιμούν
προς το παρόν να μετακινηθούν εκτός «κόκκινης ζώνης».
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Πόσοι πρόσφυγες
λαμβάνουν οικονομικό
βοήθημα από Κομισιόν
και ΟΗΕ
Σε περίπου 14.900 ανέρχονται οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που λαμβάνουν οικονομικό βοήθημα μέσω του προγράμματος
προπληρωμένων καρτών που χρηματοδοτεί
η Κομισιόν και διαχειρίζεται η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η
παροχή σε χρήμα, είδος και στέγη διακόπτεται για τους κατόχους διεθνούς προστασίας,
σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, που ψηφίστηκε
στις 5 Μαρτίου.
Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου επισημαίνουν ότι σύμφωνα με τη
ρύθμιση, οι παροχές διακόπτονται 30 ημέρες
μετά τη λήψη θετικής απόφασης ασύλου, με
εξαίρεση περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων. Επίσης, η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα με υπουργική απόφαση να καθοριστούν
ειδικές διατάξεις για ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να παραταθεί η κάλυψή τους.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 14.900
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες λάμβαναν οικονομικό βοήθημα μέσω προπληρωμένων
καρτών τον Ιανουάριο 2020, μέσω του προγράμματος «ESTIA», που διαχειρίζεται ο
διεθνής οργανισμός. Συνολικά τον ίδιο μήνα
την οικονομική βοήθεια έλαβαν 93.976 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες σε 119 περιοχές της
Ελλάδας. Το ύψος του επιδόματος ποικίλει
από 90 ευρώ για ένα άτομο που διαμένει σε
χώρο, όπου παρέχεται φαγητό, έως 550 ευρώ
για μια οικογένεια των επτά ή περισσότερων
ατόμων στους οποίους δεν παρέχεται φαγητό.
Βάσει των στοιχείων του προγράμματος στέγασης «ΕSΤΙΑ», που παραθέτουν πηγές του
υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
φιλοξενούνται, αυτή τη στιγμή, σε διαμερισματικά καταλύματα 6.537 αναγνωρισμένοι
πρόσφυγες, το 58% των οποίων βρίσκονται
εντός Αττικής. Το 94% αυτών έχουν ήδη
ΑΜΚΑ, το 76% ΑΦΜ, το 36% έχει ήδη εγγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ και το 82%
των παιδιών έχει εγγραφεί σε κάποιο σχολικό
ίδρυμα. Σημειώνεται ότι η τροπολογία του
υπουργείου ζητά από τους αναγνωρισμένους
πρόσφυγες να αποχωρήσουν από όλες τις
δομές φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων
των διαμερισμάτων και των ξενοδοχείων.
Οι πόροι για το πρόγραμμα «ESTIA» προκύπτουν από χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως επισημαίνουν
οι ίδιοι κύκλοι του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι χρήματα αφαιρούμενα
από το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί στη
χώρα μας για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης.
Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι οι κάτοχοι
διεθνούς προστασίας έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς έχουν
λάβει αριθμό ΑΜΚΑ, έχουν πρόσβαση στο
πρόγραμμα « Ήλιος» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για την στήριξη της
στέγασης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων, που
χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
και τέλος δικαιούνται πρόσβαση στις γενικές διατάξεις κοινωνικής αλληλεγγύης, τις
οποίες διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Πρωτοπόροι
οι οινοποιοί
της βόρειας Ελλάδας
Οι «πειραματικοί οίνοι» ανοίγουν νέες
προοπτικές στην ποιότητα και την
βελτίωση του ελληνικού κρασιού, λένε
τρεις από τους παραγωγούς που δεν
φοβούνται τα πειράματα...
Είναι γύρω στις 8 το πρωί και ο ήλιος
έχει για τα καλά ανατείλει, τονίζοντας τις φιγούρες των δύο ανδρών,
που συνομιλούν απορροφημένοι στη
συζήτηση, ανάμεσα στις αμφιθεατρικά απλωμένες σειρές ενός ορεινού
αμπελώνα στη Μακεδονία. Ο ένας, ο
γηραιότερος, κρατάει στα χέρια του
δύο κληματόβεργες κι αυτές ακριβώς
είναι το αντικείμενο της συζήτησης.
Μιας συζήτησης που άρχισε λίγους
μήνες νωρίτερα, όταν ο νεότερος
από τους δύο, γεωπόνος- οινολόγος,
επισκέφτηκε για πρώτη φορά το αμπέλι του γηραιότερου. Ίσως, συμπέραναν οι δυο τους -ο ένας με τη μακρά
εμπειρία του καλλιεργητή και ο άλλος
με τη γνώση της επιστήμης του- πρόκειται για μια ξεχασμένη ελληνική
ποικιλία αμπελιού, από τις δεκάδες
που έχουν περάσει στη λήθη επί
αιώνες, όταν επί τουρκοκρατίας στην
Ελλάδα η συστηματική καλλιέργεια
της αμπέλου σχεδόν εγκαταλείφθηκε.
Κι ίσως από αυτή την ποικιλία να προκύψει ένα ωραίο πειραματικό κρασί,
που σε μια δεκαετία θα μπορούσε να
φτάσει μέχρι τα premium εστιατόρια
της Νέας Υόρκης και να επιτρέψει σε
έναν Αμερικανό sommelier (οινοχόο)
να διηγηθεί στους επισκέπτες του μια
ωραία ιστορία για τη φιάλη του οίνου
που τους προτείνει. Κρασί από ένα
αμπέλι «αναστημένο» μετά από δεκαετίες, στις πλαγιές ενός μεσογειακού
βουνού και εμφιαλωμένο σε λίγες
αριθμημένες φιάλες, που ελάχιστοι τυχεροί έχουν την ευκαιρία να
γευτούν. Και σε ποιον δεν αρέσει μια
καλή ιστορία, ειπωμένη στο τραπέζι…
Τα πειραματικά κρασιά είναι ένας συναρπαστικός «κόσμος» προς εξερεύνηση για πολλούς οινοποιούς. Αφενός
επειδή ικανοποιούν το πάθος τους για
το διαφορετικό και τη δημιουργία, και
αφετέρου διότι μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός οινοποιείου,
μέσω της αύξησης των πωλήσεων
εντός και εκτός των συνόρων.
Μπορεί να δημιουργηθούν από μια
ξεχασμένη ελληνική ποικιλία, όπως η
Μαλαγουζιά, που ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου πρωτοοινοποίησε στο Κτήμα
Porto Carras. ‘Η από μια γνωστή και
ήδη δημοφιλή, που ο οινοποιός δοκιμάζει τις «ανοχές» της σε ανοίκειο για
αυτή περιβάλλον, όπως για παράδειγμα το ασύρτικο, όταν το «πείραμα»
έχει ως στόχο να φανεί, αν εκτός από
τα ηφαιστειακά εδάφη της Σαντορίνης, η «μαθημένη» σε παραθαλάσσιο
κλίμα ποικιλία μπορεί να ευδοκιμήσει
και να αποδώσει κρασιά με υψηλά
ποιοτικά χαρακτηριστικά στα 800
μέτρα υψόμετρο στη δυτική Μακεδονία, σε πλαγιές συχνά χιονοσκεπείς.
Μπορεί να είναι ιδιαίτερα «χαρμάνια».

H Lufthansa εκπέμπει SOS

Η

Lufthansa αναζητά κρατική στήριξη εν μέσω των «τεράστιων» συνεπειών από την
επιδημία του κοροναϊού, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση για ταξίδια για
μήνες. Για να αποφυχθούν οι απολύσεις μετά από μείωση της κίνησης κατά 50%,
η αεροπορική εταιρεία εξετάζει την εφαρμογή της αποκαλούμενης εργασίας μειωμένου
ωραρίου, ανέφερε η εταιρεία σε μια ηλεκτρονική δήλωση στο Bloomberg την Κυριακή.
Το πρόγραμμα, γνωστό ως Kurzarbeit στα γερμανικά,
προβλέπει η κυβέρνηση να καλύπτει τους μισθούς που
χάνονται όταν οι εταιρείες αναγκάζονται να σταματήσουν
προσωρινά την εργασία.
Με αρκετές χώρες να έχουν περιορίσει ήδη τις πτήσεις από
τη Γερμανία, η οποία έχει περισσότερα από 800 κρούσματα,
«ο αντίκτυπος στις κρατήσεις είναι τεράστιος», ανέφερε
ο Διευθύνων Σύμβουλος Κάρστεν Σπόαρ σε εσωτερικό
σημείωμα για τους υπαλλήλους που είδε το Bloomberg.
«Πρέπει να υποθέσουμε ότι μπορεί να πάρει και μήνες
πριν να δούμε τα πρώτα σημεία σταθερότητας», ανέφερε
στο μήνυμα που καταγράφηκε την Παρασκευή.
Η απόφαση της Ιταλίας να περιορίσει την κυκλοφορία
για το ένα τέταρτο του πληθυσμού της, έρχεται λίγο μετά
την ακύρωση μεγάλων εκδηλώσεων όπως το Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης ή η έκθεση τουρισμού ITB στο
Βερολίνο. Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών
(ΙΑΤΑ) εκτιμά ότι οι αερομεταφορείς ενδέχεται να χάσουν
φέτος έως και 113 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις
εισιτηρίων.
Ο κυβερνών συνασπισμός της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ συναντιέται το βράδυ της Κυριακής στο Βερολίνο για
να χαράξει μια στρατηγική για την άμβλυνση των ζημιών
από την επιδημία στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.
Οι πιο χαλαροί κανόνες για το Kurzarbeit, που θα διευκόλυναν τις εταιρείες να υποβάλουν αίτηση και να αυξήσουν
τις πληρωμές, είναι στην ημερήσια διάταξη.
Ο υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάϊρ πρότεινε επίσης
την επέκταση των κυβερνητικών δανείων και εγγυήσεων και
την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων εάν ενταθούν οι πιέσεις
στη ζήτηση και την προσφορά εξαιτίας της παγκόσμιας
επιδημίας. Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης την επιτάχυνση
της προγραμματισμένης μείωσης φόρου.
Η επιπτώσεις από τον ιό κινδυνεύουν να καταστρέψει την
οικονομία της Γερμανίας, που έχει εξαγωγικό προσανατολισμό και απέφυγε να αποφύγει παραλίγο την ύφεση
πέρσι. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της
Γερμανίας και οι γερμανοί κατασκευαστές, ιδιαίτερα στον
κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχουν ιδιαίτερα στενές
εμπορικές σχέσεις με προμηθευτές από τη Βόρεια Ιταλία,

που είναι το επίκεντρο της επιδημίας στην Ευρώπη.
Την Παρασκευή, η Lufthansa ανέφερε τις «δραστικές
μειώσεις στις κρατήσεις και τις πολυάριθμες ακυρώσεις
πτήσεων» τις τελευταίες ημέρες, λέγοντας ότι το σύνολο
της επιβατικής κίνησης πλέον, επηρεάζεται.
Σε κλοιό αμφισβήτισης, άλμα στα CDS
Η εταιρεία αναγκάστηκε να αναζητήσει λύσεις αφού οι
επενδυτές άρχισαν να αμφισβητούν την ικανότητά της
να αντέξει την ύφεση. Τα πενταετή ασφάλιστρα κινδύνου για τα ομόλογα της εταιρίας, που αποτελούν ένδειξη
ανασφάλειας όταν αυξάνονται, υπρτριπλασιάστηκαν τις
τελευταίες 10 ημέρες διαπραγμάτευσης στο πιο ακριβό
επίπεδο σε επτά χρόνια.
Στο μήνυμά του προς τους εργαζομένους, ο Σπόαρ δήλωσε
ότι η Lufthansa έχει λάβει μέτρα τις τελευταίες ημέρες για
να αυξήσει τη ρευστότητα με τις τράπεζες.
Η αεροπορική εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με κυβερνήσεις στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αυστρία και την
Ελβετία, καθώς και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να «μειώσει τις επιβαρύνσεις για τη βιομηχανία
μας», ανέφερε χωρίς να επεξεργαστεί.
Κακή βαθμολογία
Η Lufthansa έχει πιστοληπτική αξιολόγηση της BBB στην
Standard & Poor’s, της δεύτερης χαμηλότερης βαθμολογίας
επενδύσεων και του Baa3 στο Moody’s, ένα επίπεδο πάνω
από την κατηγορία «σκουπίδια».
Η εταιρεία δήλωσε την Κυριακή ότι αναζητά τρόπους να
κρατήσει όλους τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της
κρίσης και βρίσκεται σε συνομιλίες με τα συνδικάτα και
τους εταίρους της για να αποφύγουν τις απολύσεις.
Οι προτάσεις περιλαμβάνουν ενδεχόμενες βραχυπρόθεσμες
εργασίες και μοντέλα μερικής απασχόλησης. Η Lufthansa
έχει ήδη προσφέρει στους υπαλλήλους της εθελοντικά
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αδείας άνευ αποδοχών
και της αύξησης του χρόνου διακοπών.
«Ο πρωταρχικός στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε
τις απώλειες και να εξασφαλίσουμε τη ρευστότητα της
εταιρείας», είπε ο Σπόαρ, προσθέτοντας ότι ο ιός μπορεί
να προκαλέσει «πολλές χρεοκοπίες» στον κλάδο των
αεροπορικών εταιρειών.

Κρήτη και Ιόνιο πρωταθλητές επενδύσεων
σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων
Η Κρήτη και το Ιόνιο οδηγούν τις επενδύσεις στις δύο ανώτερες κατηγορίες ξενοδοχείων ανά την Ελλάδα, έχοντας
παρουσιάσει τις μεγαλύτερες αυξήσεις πανελλαδικά σε μονάδες 4 και 5 αστέρων κατά τη διάρκεια του 2019, με
παράλληλη μείωση των μονάδων στις δύο χαμηλότερες κατηγορίες. Τα νούμερα που κινούνται στα πέριξ του 10%,
σε ό,τι αφορά την αύξηση σε πολυτελή καταλύματα την περασμένη χρονιά στις δύο πρωταθλήτριες περιφέρειες της
χώρας, έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που τονίζουν σε κάθε ευκαιρία οι τουριστικοί φορείς για την προσπάθεια
αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, ώστε να έρθουν στην Ελλάδα περισσότεροι τουρίστες με μεγαλύτερα
πορτοφόλια. Επιπλέον, επιβεβαιώνουν και το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον από εγχώριους αλλά και ξένους επενδυτές
και funds σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό στην Ελλάδα και δη τον ξενοδοχειακό κλάδο.
Μετά την Κρήτη και το Ιόνιο περισσότερες επενδύσεις σε 4άστερα και 5άστερα πραγματοποιήθηκαν επίσης από
τους ξενοδόχους της Αττικής αλλά και των νησιών του νοτίου Αιγαίου, όπου όμως αυξήθηκαν κατά τι και οι μονάδες
των χαμηλότερων κατηγοριών, γεγονός που αποτυπώνει συνολικά τη δυναμική του τουρισμού στις δύο περιφέρειες
οι οποίες συνεχίζουν σταθερά να προσελκύουν επενδυτές όλων των βαθμίδων.
Επιπλέον, τα ξενοδοχεία στο Ιόνιο, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη είναι τα πιο ανταγωνιστικά πανελλαδικά, με
βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η γνωστή εταιρεία συμβούλων PricewaterhouseCoopers (PwC) για τον
ελληνικό τουρισμό, καταγράφοντας και τις εταιρείες-αστέρια για την ελληνική αγορά. «Τα ξενοδοχεία σε κύριους
προορισμούς υπεραποδίδουν, σε νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια νησιά και Αττική, ενώ ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία».
Σημειωτέον ότι με βάση τα στοιχεία από την τελευταία έρευνα της PwC για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην
Ελλάδα το 2019, τα ξενοδοχεία βρέθηκαν με ποσοστό 9,7% επί του συνόλου των 4,3 δισ. ευρώ των εξαγορών που
πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας, ή αλλιώς στα πέριξ των 400 εκατ. ευρώ, χωρίς σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνονται τυχόν μικρότερα, μεμονωμένα ξενοδοχεία που άλλαξαν χέρια σε όλη τη χώρα.

5
JYSK: Ανοίγει
νέο κατάστημα
στο Κιλκίς
Το Κιλκίς αποτελεί τον επόμενο σταθμό του
πλάνου ανάπτυξης της JYSK καθώς με τα
εγκαίνια του νέου της καταστήματος εκεί, η
Δανέζικη αλυσίδα που πρεσβεύει το σκανδιναβικό design στα είδη σπιτιού και ύπνου
(Scandinavian Sleeping & Living) φτάνει
πλέον τα 33 καταστήματα στην Ελλάδα.
Η JYSK άνοιξε το πρώτο της κατάστημα
στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2015 και
ακολούθησαν πολλά ακόμα καταστήματα σε
όλη τη χώρα. Η είσοδος της JYSK στην ελληνική αγορά αλλά και η επέκτασή της είναι
το αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης που έδειξε
ο ιδρυτής της, Lars Larsen, στην Ελλάδα και
στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας. Η
διοίκηση της εταιρείας υλοποιεί με σταθερότητα τη δέσμευση του κυρίου Larsen για 40
καταστήματα JYSK στην Ελλάδα στα πέντε
πρώτα χρόνια λειτουργίας της, όπως ο ίδιος
είχε ανακοινώσει στον τύπο με την ευκαιρία
των εγκαινίων του πρώτου καταστήματος
στην Αθήνα.
Ο κος Sandor Szimeiszter, Country Manager
JYSK Ελλάδας και Ουγγαρίας αναφέρει:«Το
άνοιγμα δέκα νέων καταστημάτων στη διάρκεια του οικονομικού έτους που τελείωσε
στις 31 Αυγούστου 2019 αποδεικνύει ότι το
πενταετές πλάνο επέκτασης της JYSK Ελλάδας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τα τέσσερα πρώτα
χρόνια λειτουργίας της JYSK στην Ελλάδα οι
πωλήσεις μας αναπτύσσονται σταθερά ανοδικά, κάτι που δείχνει ότι το επιχειρηματικό
μας μοντέλο και οι εξαιρετικές προσφορές
μας έχουν απήχηση στους πελάτες μας. Το
δίκτυό μας αριθμεί ήδη 32 καταστήματα στην
Ελλάδα και εκτός του καταστήματος του
Κιλκίς πολλά νέα καταστήματα θα ανοίξουν
τους επόμενους μήνες. Η συνεχής επέκταση
του δικτύου μας είναι σε απόλυτη συμφωνία
με τη στρατηγική μας που είναι να έρθουμε πιο κοντά στους πελάτες μας έτσι ώστε
όσο το δυνατόν περισσότεροι από αυτούς να
έχουν εύκολη και γρήγορή πρόσβαση σε ένα
κατάστημα JYSK».
Με βάση τα παραπάνω η εταιρεία βρίσκεται
διαρκώς σε αναζήτηση των κατάλληλων σημείων για να φιλοξενήσουν ένα κατάστημα
JYSK. Στο Κιλκίς, αυτό το σημείο έχει βρεθεί,
στη συμβολή Δημοκρατίας και Νέας Δυτικής
Περιφερειακής Οδού.
Ο κος Τσιρώνης, Retail Manager JYSK Ελλάδας λέει αναφορικά με το νέο κατάστημα:
«Οι πελάτες στο κατάστημα του Κιλκίς θα
μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα
ειδών ύπνου που εξειδικεύεται η JYSK όπως
παπλώματα, στρώματα, μαξιλάρια και λευκά
είδη, αλλά και σε μια ευρεία γκάμα επίπλων
σπιτιού και κήπου, ειδών διακόσμησης και
άλλων προϊόντων έξυπνα και προσεκτικά
διαλεγμένων για να καλύπτουν τις ανάγκες
του σύγχρονου σπιτιού. Στόχος μας είναι να
απολαμβάνουν κάθε εβδομάδα εξαιρετικές
προσφορές, αξιόπιστη ποιότητα, ευκολία
στις αγορές και ανταγωνιστική εξυπηρέτηση
μέσα από το κατάστημα, το e-shop JYSK.gr
αλλά και την υπηρεσία μας Click & Collect».
Σχετικά με το κατάστημα JYSK στο Κιλκίς
Το κατάστημα έχει 7 υπαλλήλους. Ο χώρος πωλήσεων του καταστήματος είναι 800
τετραγωνικά μέτρα. Τα εγκαίνια του καταστήματος είναι την Πέμπτη, 12 Μαρτίου,
στις 9 το πρωί. Το κατάστημα βρίσκεται στη
συμβολή Δημοκρατίας και Νέας Δυτικής
Περιφερειακής Οδού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμόν 4951 Β/09.03.2020
έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, που έχω
την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία της
δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη πληρεξούσια της Yolanda Tiangson του
Rafael και της Divina, κατοίκου Αθηνβών, οδός Γ Σεπτεμβρίου αρ. 135,
(α.φ.μ. 153967059, δ.ο.υ. Καλλιθέας)
ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια
των ανήλικων τέκνων της: α) ΝΑΝΤΑ
(Nada) Γκεράμπα (Geraba) γεννηθείς
την 27.03.2010 στην Ελλάδα και β) ΑΙΣΑ (Aisa) Γκεράμπα (Geraba) γεννηθείς
την 15.01.2012 στην Ελλάδα, κοινοποίησα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Samah (Σαμάχ) Geraba (Γκεράμπα) του Ibrahim
(Ιμπραχίμ) και της Aisha (Αίσα) (με α.φ.μ.
153328723, δ.ο.υ. ΚΓ' Αθηνών) πρώην
κατοίκου Αθηνών, οδός Ολύμπου αρ.
23 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 12 Ιουνίου 2019
ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου,
η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με
την οποία ζητά να γίνει δεκτή η ως άνω
αγωγή της και να της ανατεθεί οριστικά
η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της
ΝΑΝΤΑ (Nada) Γκεράμπα (Geraba) και
β) ΑΙΣΑ (Aisa) Γεράμπα. Στο τέλος του
εγγράφου υπάρχει ο από 19-06-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με
γενικό αριθμό κατάθεσης 51516/2019 και
ειδικό αριθμό κατάθεσης 950/2019, που
αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν
καθώς και ταυτόχρονη πράξη ορισμού
συζήτησης της ιδίας με αριθμό πινακίου 33, πινάκιο Α4 (ΜΟΝ) που ορίζει ως
χρόνο συζήτησης την 27.04.2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09.00, στο ακροατήριο
του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο: 6,
αίθουσα 9. Προς γνώση του και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμόν 4952 Β /09.03.2020
έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ που έχω
την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
οδός Φειδίου αρ. 11, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας
Κουνιάκη, πληρεξούσια της Maqbula
(Μακμπούλα) Mulla (Μούλα) του Fawzi
(Φαουζί) και της Rabia (Ραμπιά) κατοίκου
Καλλιθέας Αττικής, επί της Λ. Συγγρού
αρ. 352, ατομικά και ως ασκούσας την
επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της: 1)
της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Αχμεντ)
του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την
26.11.2014 στη Συρία και 2) της Nesrin
(Νισρίν), Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed
(Αχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη
Συρία, κοινοποίησα στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό
του Ahmed (Αχμεντ) Ahmed (Αχμεντ)
του Ahmed (Αχμεντ) και της Khayrieh
(Χαϊρίε), αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 11-11-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (ασφαλιστικά μέτρα) της πρώτης
κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η
αίτησή της, να ληφθούν τα κατάλληλα
ασφαλιστικά μέτρα και να της ανατεθεί
προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων
τέκνων της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την
26.11.2014 στη Συρία και της Nesrin
(Νισρίν), Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed
(Αχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη
Συρία. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει
η από 11-11-2019 έκθεση κατάθεσης
δικογράφου, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 98022/2019 και ειδικό αριθμό

κατάθεσης 12393/2019, που αποδεικνύει την κατάθεσή της σε αυτήν. Στην
πρώτη σελίδα της αίτησης, υπάρχει η
από 19.02.2020 πράξη του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία αναβάλει την εκδίκασή της, για την 26η.05.2020. Η αρχική
ημερομηνία συζήτησης της αίτησης είχε
οριστεί, την 19.02.2020, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 8
και τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο
δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της
αιτήσεως θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που
αναρτάται στον (Α' όροφο), του κτιρίου
5. Προς γνώση του και για τις νόμιμες
συνέπειες.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3/2020 διάταξη του κ.
Ειρηνοδίκη Ιλίου Νεκτάριου Παπακοσμόπουλου: α) αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του
σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑμεΑ ΙΛΙΟΥ», το οποίο εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Αττικής, β) εγκρίθηκε το από
10.02.2020 καταστατικό του άνω σωματείου, το οποίο αποτελείται από είκοσι
δύο (22) άρθρα, εγκρίθηκε και υπεγράφη
νόμιμα από τα είκοσι δύο (22) ιδρυτικά
του μέλη, και έχει σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού, και γ)
διατάχθηκαν οι σχετικές νόμιμες δημοσιεύσεις και η εγγραφή του άνω σωματείου στο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήνα, 09.03.2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ΄ αριθμ 3584Δ/17.2.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή
στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα
αρ 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευθύμιο
Ευθυμίου του Χρήστου, πρώην κάτοικο
Αθήνας, Χάρητος αρ 11 και πρώην κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου
Αθηνών Βασιλικής Αναγνωστοπούλου
(ΑΜΔΣΑ 16761) ακριβές αντίγραφο της
από 14-2-2020 και με αριθμό κατάθεσης
ΓΑΚ 11076/2020 και ΕΑΚ 197/14-2-2020
αίτησης αντικατάστασης μεσεγγυούχου
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθήνας με
την ταυτόχρονη πράξη του Ειρηνοδίκη
Αθηνών που ορίζει χρόνο συζήτησης
της αίτησης του Κληροδοτήματος Π.Λ.
Μουστάκα που εδρεύει στο Κόρθιο Ανδρου και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του
ως άνω καθ ού και με την οποία ζητά
να αντικατασταθεί o μεσεγγυούχος που
ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ 1842/2015
(Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) απόφαση του άνω Δικαστηρίου για να λάβει
γνώση, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών,
την 3η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 9:00 π.μ.
Αθήνα, 3/3/2020
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου
vasoanagnos@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ΄ αριθμ 3585Δ/17.2.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή
στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα
αρ 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευθύμιο
Ευθυμίου του Χρήστου, πρώην κάτοικο
Αθήνας, Χάρητος αρ 11 και πρώην κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου και ήδη αγνώ-

στου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου
Αθηνών Βασιλικής Αναγνωστοπούλου,
(ΑΜΔΣΑ 16761) ακριβές αντίγραφο της
από 14-2-2020 και με αριθμό κατάθεσης
ΓΑΚ 11692/2020 και ΕΑΚ 196/14-2-2020
αίτησης αντικατάστασης μεσεγγυούχου
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθήνας με
την ταυτόχρονη πράξη του Ειρηνοδίκη
Αθηνών που ορίζει χρόνο συζήτησης
της αίτησης του Κληροδοτήματος Π.Λ.
Μουστάκα που εδρεύει στο Κόρθιο Ανδρου και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του
ως άνω καθ ού και με την οποία ζητά
να αντικατασταθεί o μεσεγγυούχος που
ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 1841/2015
απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) για να λάβει
γνώση, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών,
την 3η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 9:00 π.μ.
Αθήνα, 3/3/2020
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου
vasoanagnos@yahoo.gr
Δυνάμει της με αριθμό 27/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το από 05.12.2019 Καταστατικό
του Σωματείου «Κοινότητα Wikimedia
Ελλάδας», με έδρα την Αθήνα Αττικής
και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο
άρθρο του αποτελούμενου από 30 άρθρα Καταστατικού του.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος,
Δημήτριος Λιούρδης
(ΑΜ/ΔΣΑ 36951)
"Με τη με αριθμό 3869/24-2-2020 έκθεση
επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας
του Εφετείου Πειραιά επιδόθηκε στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
τον Ευάγγελο Παναγόπουλο του Παναγιώτη και της Γεωργίας, πρώην κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Κλεισθένους,
αριθμ. 219 και ήδη αγνώστου διαμονής,
η από 19/11/2019 εξώδικη δήλωση της
Σοφίας συζ. Εμμανουήλ Ραλλιά το γένος
Χαραλάμπους και Φωτεινής Σταματάκη δια της οποίας η εξωδίκως δηλούσα
λόγω παράβασης των όρων και των
συμφωνιών που περιλαμβάνονται στο
με αριθμό 2958/2005 Εργολαβικό συμβόλαιο-προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο της
συμβολαιογράφου Κρωπίας Σωτηρίας
Κατσούδα, καταγγέλλει τη μεταξύ τους
σύμβαση και κηρύσσει τον Ευάγγελο
Παναγόπουλο (εργολάβο) έκπτωτο του
έργου, απαλλασσόμενη τοιουτοτρόπως
των λοιπών υποχρεώσεων της σύμφωνα
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
10 του άνω εργολαβικού και προκειμένου να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες
σύμφωνα με τα άρθρα 700 επ. ΑΚ ώστε
στη συνέχεια να προβεί σε μεταβίβαση
των ποσοστών κυριότητας της με σκοπό
την ικανοποίηση των απαιτήσεων της
σύμφωνα με την ανωτέρω υπ' αριθμ.
3841/2013 ήδη αμετάκλητη απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών".
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αρ. 7592Δ/03-03-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του
Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ρόδου για την Σερημά Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, κατοίκου Ρόδου
(περιοχή Κάναματ) και ήδη αγνώστου
διαμονής, η από 04-01-2019 έφεση του
Ναμίκ-Κεμάλ Μπογιατζή του ΜεχμέτΚεμάλ, κατοίκου Ρόδου, που στρέφεται
κατά της ανωτέρω και των:1.Χιοντά Βεντικιάρ, χήρας Φερήτ Τσιακήρ-Ογλού,
2.Τζεϊχούλ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ,
3.Αττιλάϊ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ,
4.Ντουλουφέρ ή Νουλουφέρ ΤσιακήρΟγλού του Φερή, 5.Ζεινέπ ΤσιακήρΟγλού του Φερήτ, 6.Ευαγγελίας, συζ.
Γεωργίου Τρίππη, 7.Σεβαστής Τρίππη του Γεωργίου, 8.Νικολάου Τρίππη
του Γεωργίου και 9.Ιωάννη Χάλαρη του
Αντωνίου, κατοίκων Ρόδου καθώς και

κατά της 412/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία),
με αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Ρόδου, στο οποίο απευθύνεται, 224/19-04-19, με την οποία ζητά
να εξαφανιστεί η παραπάνω απόφαση
και να γίνει δεκτή η υπ’ αρ.494/18-07-14
αγωγή του που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για την παροχή διόδου
σε βάρος των κτηματολογικών μερίδων
176, 176Β και 180 γαιών Ρόδου και υπέρ
των 176Α και 176Γ γαιών Ρόδου, προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες,
καλούμενης ταυτόχρονα να παρασταθεί κατά την συζήτηση αυτής στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ρόδου, την 14η-05-2020, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 9π.μ.
Ρόδος, 04-03-2020
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Ευαγγελία-Στέλλα Μιχαήλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αρ.7591Δ/03-03-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του
Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ρόδου για την Σερημά Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, κατοίκου Ρόδου
(περιοχή Κάναματ) και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 04-01-2019 έφεση των:1.
Εσρέφ ή Εστρέφ Τσιακήρ - Ογλού του
Χιαμπάν, 2.Σερίφ χ. Ρετζέπ ΤσακήρΟγλού, 3.Λουτφή Τσακήρ-Ογλού του
Ρετζέπ, 4.Μεχμέτ Τσακήρ-Ογλού του
Ρετζέπ, 5. Χαβά Τσακήρ-Ογλού του Ρετζέπ και 6. Σιαμπάν Τσιακήρ-Ογλού του
Εσρέφ, κατοίκων Ρόδου, που στρέφεται
κατά της ανωτέρω και των:1.Χιοντά-Βεντικιάρ χ. Φερήτ Τσιακήρ-Ογλού, 2.Τζεϊχούλ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 3.Αττιλάϊ
Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 4.Ντουλουφέρ ή Νουλουφέρ Τσιακήρ-Ογλού του
Φερή, 5.Ζεινέπ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 6.Ευαγγελίας, συζ. Γεωργίου Τρίππη, 7.Σεβαστής Τρίππη του Γεωργίου,
8.Νικολάου Τρίππη του Γεωργίου και
9.Ιωάννη Χάλαρη του Αντωνίου, κατοίκων Ρόδου καθώς και κατά της 412/2018
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία), με αριθμό κατάθεσης
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, στο
οποίο απευθύνεται, 223/19-04-19, με
την οποία ζητούν να εξαφανιστεί η παραπάνω απόφαση και να γίνει δεκτή η
υπ’ αρ.493/18-07-14 αγωγή τους που
απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου
για την παροχή διόδου σε βάρος των
κτηματολογικών μερίδων 180, 176Β,
176 και 175Α2 γαιών Ρόδου και υπέρ της
175Α3 γαιών Ρόδου, προς γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης ταυτόχρονα να παρασταθεί κατά την συζήτηση
αυτής στο ακροατήριο του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ρόδου, την 14η-05-2020,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 9π.μ.
Ρόδος, 04-03-2020
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Ευαγγελία-Στέλλα Μιχαήλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αρ.7593Δ/03-03-2020 έκθεση
επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη,
επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον Σπυρίδωνα Μαχαίρα
του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ρόδου και
ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18/11/19
και με αρ. κατάθεσης 286/2019 αίτηση
της Αναστασίας Γιωργαρά του Γεωργίου,
κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου, που στρέφεται
κατά του ως άνω και απευθύνεται στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (διαδικασία εκουσίας), συγκοινοποιούμενου επικυρωμένου αντιγράφου εκ του πινακίου
της 23ης/01/20 (αρχική δικάσιμος), με
την οποία αιτείται τη λύση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΧΑΙΡΑΣ- ΓΙΩΡΓΑΡΑ Ο.Ε.» και έδρα τη Ρόδο,
να ορισθεί εκκαθαρίστρια και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στα δικαστικά έξοδα,
παραιτούμενη παράλληλα από την από
29/9/15 και με αρ. κατ.157/2015 αίτησης
της κατά του ανωτέρω που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου (διαδικασία
εκουσίας), προς γνώση του και για τις
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νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παρασταθεί κατά την συζήτηση
αυτής, στο ακροατήριο του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ρόδου στην μετ’ αναβολή
δικάσιμο της 14ης-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.
Ρόδος,04/03/2020
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Ευαγγελία-Στέλλα Μιχαήλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την με αριθ. 9003Β/9-3-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή
του Εφετείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδήμα του Φωτείου, κάτοικο
Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 τηλ.
210-3235800 και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αννας - Μαρίας
Αντωνάτου, πληρεξούσια της Γλυκερίας Πολατίδου του Γεωργίου, συζύγου
Κωνσταντίνου Κάππα, κατοίκου Κερατσινίου, οδός Ανθιμου Γαζή αρ. 44-46 και
με ΑΦΜ 067979841, επέδωσα προς τον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
λογαριασμό των: 1) Βασιλικής Κριτσίκη
του Αντωνίου και της Χριστίνας, πρώην
κάτοικο Αφιδνών, 2) Ευαγγελίας Κριτσίκη το γένος Ευαγγέλου και Δήμητρας
Σοφρά, πρώην κάτοικο Αλίμου, οδός
Κονδύλη αρ. 45, 3) Λουκίας - Λουκρητίας
Κριτσίκη, το γένος Λεωνίδα και Μαρίας
Ραντουλέσκου, πρώην κάτοικο Αιαντείου
Σαλαμίνας, οδός Δεληγιάννη αρ. 2, 4)
Αριστείδη Κριτσίκη του Ευαγγέλου και
της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Αλίμου,
οδός Κονδύλη αρ. 45, 5) Σπυρίδωνα
Κριτσίκη του Αντωνίου και της Χριστίνας,
πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ηροδότου
αρ. 3, 6) Ανδρομάχης Μαχμουρίδη το
γένος Δημητρίου Χρονόπουλου, πρώην
κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ.
54, 7) Μιχαήλ Μαχμουρίδη του Σπυρίδωνος και της Ελένης, πρώην κατοίκου
Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 54, 8)
Παναγιώτας Μαχμουρίδη του Σπυρίδωνος και της Ελένης, πρώην κάτοικο
Εκάλης, οδός Θησέως αρ. 32 και 9) Ελένης Πάλλα το γένος Αντωνίου Κριτσίκη,
πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φιλοτίου
αρ. 11-15, ήδη όλων κατοίκων αγνώστου
διαμονής, την από 3-3-2020 αίτηση της
πρώτης, η οποία απευθύνεται ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.
Στο τέλος του άνω δικογράφου περιλαμβάνονται: 1) η με ΓΑΚ 2039/5-3-2020, με
ΕΑΚ 1032/5-3-2020 και με αριθμό αίτησης εξαίρεσης 0 της κ. Γραμματέως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, 2)
η από 5-3-2020 πράξη της κ. Διακαστή
Προσδιορισμού η οποία όρισε ημερομηνία συζήτησης της άνω αίτησης την 11η
Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09.30,
Ακροατήριο Πρωτοδικείου Πειραιά, όροφο Γ, αίθουσα 302 και αριθμό εκθέματος
5 στο άνω δικαστήριο.
Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή της, να καθορισθεί προσωρινά η τιμή μονάδος αποζημίωσης της
εδαφικής έκτασης, επιφάνειας μέτρων
δύο και 39/100 (2,39 τ.μ.), η οποία προσκυρώνεται από το υπό στοιχεία ΚΑΕΚ
0512944600001/0/0 και ιστορικό ΚΑΕΚ
051294219006/0/0 ακίνητο ιδιοκτησίας της, δυνάμει της με αριθμό 19/2007
Πράξης Εφαρμογής, η οποία κυρώθηκε
με την υπ' αριθ. 107826/1-3-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, στο
χρηματικό ποσό των εκατόν ογδόντα
ευρώ (180 ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο
και συνολικά στο χρηματικό ποσό των
(2,39x180) τετρακοσίων τριάντα ευρώ και
είκοσι λεπτών (430,20) ή σε όποιο άλλο
χρηματικό ορίσει το Δικαστήριο, καθώς
επίσης ζητά να καταδικασθούν οι καθ'
ων στην δικαστική της δαπάνη και την
αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της.
Αθήνα, 9-3-2020
Ο Δικ. Επιμελητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου
Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης &
Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ.
5390/29-1-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου,
η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του
Ρήνα Εμμανουήλ και κοινοποιήθηκε για
τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα
Μαραθόκαμπου, της δημοτικής ενότητας Μαραθόκαμπου, του δήμου Σάμου,
χαρακτηρίστηκε ως εξής:
Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Δ1,..
Ω1,Α2,..Ι2,Α,Β,..Σ,Σ',Σ",Δ1) εμβαδού
7.175,36 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της
περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του
άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4
του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας.
Η ως άνω έκταση κείται στη θέση «Πέρρου», της τοπική κοινότητας Μαραθόκαμπου, της δημοτικής ενότητας Μαραθόκαμπου, του δήμου Σάμου, της
περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Φεβρουάριο 2018
τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού
Κονδύλη Λουκίας, το οποίο θεωρήθηκε
και είναι αναπόσπαστο μέρος της.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14
του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014
(ΦΕΚ Α'159/8-8-2014).
Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου
Ζωή Α. Κινιαζοπούλου
Δασολόγος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου
Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης &
Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ.
2549/21-01-2020 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου,
η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του
Μιλτιάδη Καρατζήμα και κοινοποιήθηκε
για τοιχοκόλληση στην δημοτική κοινότητα Βαθέος της δημοτικής ενότητας
Βαθέος του δήμου Ανατολικής Σάμου,
χαρακτηρίστηκε ως εξής:
Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α, Β,
Γ,..., Ψ, Ω, Α', Β', Γ',..., Υ', Φ', Α) εμβαδού
5.147,18 τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα
κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του
Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε
με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του
Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α'), μη υπαγόμενες
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση κείται
στη θέση «Στήνια», δημοτικής κοινότητας Βαθέος, της δημοτικής ενότητας
Βαθέος, του δήμου Ανατολικής Σάμου,
της περιφερειακής ενότητας Σάμου και
απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο 2014
τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού
Ανθούλας Βούρου, το οποίο θεωρήθηκε
και είναι αναπόσπαστο μέρος της.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14
του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014
(ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014).
Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου
ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Αθήνα, 6/3/2020
Αριθμ. πρωτ.: 2100.00.002.5 / 9757

	
  

Ταχ. Δ/νση: Αμβρ. Φραντζή 9
Ταχ.Κώδικας: 11743
Πληροφορίες: Α. Μακρυγιάννη
Τηλέφωνο: 210 9249510-2
E-mail:aemakrigian@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020
Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
για το Έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5034569]
• ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας
Διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 9249515 -210 9249510
E-mail: aemakrigian@gmail.com
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 175.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%.
• ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ Ε3341. Η δαπάνη για
την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1010900 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ33410000).
• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Δεκαοκτώ(18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV:79400000-8.
• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης της
ΟΚΕ για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστημικού μηχανισμού παρακολούθησης (ΟΣΥΜΗΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των τρεχουσών εξελίξεων στον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη στην Ελλάδα και τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες στη βάση των προτεραιοτήτων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, τον
προσδιορισμό του πλαισίου λειτουργίας και την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του
Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
Επίσης, θα περιλαμβάνει την διερεύνηση καλών πρακτικών στον ευρωπαϊκό χώρο και την
ανταλλαγή εμπειριών. Η ΟΚΕ θα αντλήσει τεχνογνωσία και γνώση από τις καλές
πρακτικές που άπτονται των κοινωνικών δικαιωμάτων και έχουν αναπτυχθεί σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και θα αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με τις αντίστοιχες ΟΚΕ, ή με
τους εκεί αντίστοιχους θεσμούς κοινωνικού διαλόγου.
Η λειτουργία του Μηχανισμού θα βασίζεται στα δεδομένα και στις αναλύσεις αξιόπιστων
πηγών πληροφόρησης όπως του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς
Εργασίας (ΕΙΕΑΔ), της Eurostat, των Ινστιτούτων των Κοινωνικών Εταίρων, κ.α τις
οποίες και θα επεξεργάζεται με βάση τις προτεραιότητες και τις θέσεις των κοινωνικών
εταίρων όπως εκφράζονται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συμμετοχής τους στην
Ο.Κ.Ε. Η αξιοποίηση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης οδηγεί στην προσέγγιση
εναλλακτικών πλευρών των υπό παρακολούθηση θεμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική διαβούλευση και τη ζητούμενη σύνθεση θέσεων και απόψεων.
Σημαντική εισροή θα αποτελέσουν και οι σχετικές εξελίξεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (i) χώρες που έχουν περάσει από Μνημόνιο και ii) λοιπές ευρωπαϊκές χώρες).
Μεθοδολογία υλοποίησης
Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις, στις οποίες θα περιλαμβάνονται, ανά φάση
υλοποίησης, τουλάχιστον, τα παρακάτω:
ΦΑΣΗ Α’: Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστημικού μηχανισμού παρακολούθησης του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΟΣΥΜΗΠ)
Φάση Β’: Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
Παραδοτέα του Έργου
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι, ανά Φάση υλοποίησης του Έργου, τα εξής:
ΦΑΣΗ Α’
• Π1: Τεύχος Μελέτης Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Ευρώπη και Ελλάδα
• Π2: Τεύχος Μελέτης Ανάπτυξης και Εφαρμογής του Συστήματος δεικτών στη βάση
των πεδίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των νέων ευρωπαϊκών στόχων
προς έναν Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
ΦΑΣΗ Β’
• Π3: Μηχανισμός Παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη και καταγραφής των αποκλίσεων από τις λοιπές χώρες
• Π4: Οδηγός Εφαρμογής
• Π5: Διμηνιαίες Εκθέσεις Αποτύπωσης των εξελίξεων
• Π6: Διμηνιαίες Εκθέσεις Αποτύπωσης των θέσεων/ προτάσεων των κοινωνικών εταίρων/
γνωμοδοτήσεις ΟΚΕ
• Π7: Διοργάνωση δύο (2) εργαστηρίων ανταλλαγής εμπειριών με άλλες ευρωπαϊ-

κές χώρες
• Π8: Τεύχος αποτύπωσης των συμπερασμάτων και παρουσίασης/ αξιολόγησης των
καλών πρακτικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
• Π9: Διοργάνωση τριών (3) δράσεων κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης
• ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (http://www.eprocurement.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (www.oke.gr).
• ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
• Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
• Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι μέχρι 31/03/2020 και ώρα 17:00.
• Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.
4250/2014. Τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή
και κατατίθενται στην ΟΚΕ, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43,
ΑΘΗΝΑ, έως τις 15:00.
• Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Δε θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.
• ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρμόδιο συλλογικό
όργανο, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 2/4/2020 και ώρα 11:00
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
• ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
• ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι το ποσό δύο χιλιάδων οχτακοσίων
είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.825,80€). Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
• ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στην επίσημη
ιστοσελίδα της ΟΚΕ: www.oke.gr
Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί:
• στο Πρόγραμμα Διαύγεια,
• στον Ελληνικό τύπο
• στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΚΕ
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Site: http://www.elpa.gr/..............................................10400,
.........................................................................210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
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........................................................................210 6460814,
........................................................................210 6460612,
........................................................................210 6460734,
.........................................................................210 6460458
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη....................................1502
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό ως εξής:

ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5034569

Σελίδα 1

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

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1/2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
09.04.2020
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ώρα 12:00
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΔΑΤ
ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.
bankofgreece.gr → Η Τράπεζα → Κέντρο Ενημέρωσης → Διακηρύξεις).
Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών Παγίων και
Αναλωσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο
102, τηλ. 210 3202282, 210 3203475).
Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Προμηθειών Παγίων και Αναλωσίμων
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Έρχεται μόνιμο
«Εξοικονομώ»
με επιδότηση για σπίτια
και επιχειρήσεις
Ένα μόνιμο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»,
με «πράσινες» επιδοτήσεις για όλα τα
ακίνητα, σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το «Εξοικονοµώ» µπορεί να διαρκέσει ακόµα
και µέχρι µία δεκαετία, µε το συνολικό
κονδύλι για κατοικίες, δηµόσια κτίρια,
βιοµηχανίες και επιχειρήσεις να προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τις πληροφορίες,
στα 500 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
Ήδη, η έναρξη της επόµενης φάσης του
προγράµµατος ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων αναµένεται για τον προσεχή Σεπτέµβριο. Ωστόσο, οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι φαίνεται πως έχουν
ήδη καταλήξει στη διαµόρφωση ενός
συστήµατος επιχορήγησης εργασιών,
το οποίο θα έχει µόνιµο χαρακτήρα και
πολύ µεγαλύτερα κονδύλια. Μέσα στη
δεκαετία, τα κονδύλια που θα διατεθούν
ενδέχεται να φτάσουν ακόµα και τα 5
δισ. ευρώ, ενώ οι εργασίες ενεργειακής
οικονοµίας θα περιλαµβάνουν -εκτός
από τις κατοικίες- και δηµόσια κτίρια,
αλλά και κτίρια επιχειρήσεων και βιοµηχανιών. Οπως ξεκαθαρίζουν οι αρμόδιοι
αξιωματούχοι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που χειρίζονται
το ζήτημα, δεν έχει ληφθεί ακόμα
καμία απόφαση για τα ακριβή κριτήρια
επιλογής των δικαιούχων επιδότησης
εργασιών. Θεωρείται, όμως, δεδομένο
ότι το ετήσιο εισόδημα θα αποτελέσει
και πάλι τη βάση της επιλεξιμότητας
των αιτήσεων, με αύξηση ωστόσο στην
ανώτερη εισοδηματική κατηγορία.
Στο προηγούμενο «Εξοικονομώ»,
ιδιοκτήτες κατοικιών με ατομικό εισόδημα έως και 10.000 ευρώ ετησίως ή
οικογενειακό εισόδημα έως και 20.000
ευρώ, ελάμβαναν ποσοστό επιδότησης
εργασιών έως και 70%. Αντιστοίχως, οι
τελικοί δικαιούχοι με ατομικό ετήσιο
εισόδημα έως 40.000 και οικογενειακό
έως 50.000 ευρώ ελάμβαναν προνομιακό δάνειο για το 100% του κόστους
των εργασιών. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αύξηση του ανώτατου
εισοδήματος των ιδιοκτητών, που
κρίνονται δικαιούχοι των επιδοτήσεων,
το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα
70.000 ευρώ.

Το «plan B» για ρεύμα και
φυσικό αέριο σε συνθήκες κρίσης

Σ

ε ετοιμότητα βρίσκονται οι δημόσιες υποδομές και εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε εξέλιξης του κορωνοϊού και την
αδιάλειπτη παροχή ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Το μήνυμα αυτό στέλνουν η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων
ΔΕΗ και ΔΕΠΑ καθώς και των Διαχειριστών Μεταφοράς
(ΑΔΜΗΕ) και Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ρεύματος αλλά και
του φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ).
Στη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό
τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Γεράσιμο Θωμά και τη συμμετοχή και του γενικού γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά οι διευθύνοντες
σύμβουλοι των προαναφερόμενων εταιριών παρουσίασαν
τα σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, γνωστοποίησαν
τα σενάρια και τις ασκήσεις που έχουν κάνει σε περιπτώσεις
κρουσμάτων των εργαζομένων που απασχολούνται σε νευραλγικές εγκαταστάσεις για την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού της χώρας, όπως για παράδειγμα στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στη χώρα ή στο Εθνικό
Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ στο Κρυονέρι
Αττικής αλλά και στα περιφερειακά της Πτολεμαϊδας και
της Θεσσαλονίκης.
Αντίστοιχα σενάρια παρουσίασε και ο ΔΕΣΦΑ για τη Ρεβυθούσα όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και αποτελεί και τη
χρυσή εφεδρεία του συστήματος της χώρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, όλες οι εταιρείες

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

έχουν έτοιμες τις λίστες των εργαζομένων στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις και υποδομές, ενώ στο ενδεχόμενο
εκδήλωσης κρούσματος ή κρουσμάτων κορωνοϊού στο
προσωπικού έχουν αναπτυχθεί ακόμη και εναλλακτικά
σενάρια για τη μεταφορά εργαζομένων από άλλους τομείς
των εταιρειών.
Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι οι εταιρείες έχουν
εκπονήσει και πλάνα ακραίας ζήτησης ρεύματος ή και φυσικού αερίου στην απευκταία περίπτωση όπου απαιτηθούν
μέτρα καραντίνας σε ολόκληρες περιοχές της χώρας.
Πάντως, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιριών και ιδίως
της ΔΕΗ, του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΔΕΣΦΑ
που απασχολούν χιλιάδες εργαζομένων δίνουν ιδιαίτερη
βαρύτητα στα μέτρα πρόληψης που έχουν λάβει στους
εργασιακούς χώρους προκειμένου να περιορίσουν το οποιοδήποτε ενδεχόμενο μετάδοσης του κορωνοϊού.
Τέλος ορίστηκε και στέλεχος του υπουργείου ως σημείο
επαφής με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
τον συντονισμό των οποιοδήποτε ενεργειών.
Στη σύσκεψη από πλευράς εταιριών συμμετείχαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, του ΔΕΣΦΑ
Nicola Battilana, της ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς, του
ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης και ο γενικός Διευθυντής
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλής Μενεγάτος.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Eπενδυτικό «τσουνάμι»
6 δισ. για τις «νέες AΠE»

Ένα επενδυτικό «τσουνάμι» που μπορεί
να φτάσει τα 6 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο για
τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας, που
αντιμετωπίζει αρκετά από τα προβλήματα,
τα οποία ταλανίζουν την αγορά επί πολλά
χρόνια, ανοίγοντας την προοπτική για την
περαιτέρω «ενεργοποίηση» των εγχώριων
ισχυρών παικτών και την προσέλκυση ξένων κολοσσών.
Tο επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται, πέραν των «κλασσικών» έργων όπως
τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, στις
λεγόμενες «νέας γενιάς AΠE». Δηλαδή
στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα projects
αποθήκευσης ενέργειας, τα υβριδικά έργα
και αρκετά άλλα που για την Eλλάδα αποτελούν την «επόμενη μέρα», ενώ απαντούν
στην κορυφαία πρόκληση της απολιγνιτοποίησης με την παράλληλη αύξηση της
συμμετοχής των AΠE στην ακαθάριστη
τελική κατανάλωση ενέργειας στο 35% έως
το 2030, από 18% σήμερα.
Στόχος είναι να δοθούν εκείνα τα «εργαλεία» που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας (αιολικό, ηλιακό δυναμικό κ.α.), προσελκύοντας ξένα επενδυτικά κεφάλαια,
αλλά και εξασφαλίζοντας υψηλά κονδύλια
από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Kι αυτό
γιατί πλέον η E.E. στο πλαίσιο της στρατηγικής για την απανθρακοποίηση, θα δίνει
έμφαση και χρηματοδότηση σε τέτοια έργα
(αποθήκευση ενέργειας, offshore αιολικά,
δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, έξυπνα
δίκτυα, υδρογόνο κ.α.), αφήνοντας εκτός
ακόμη και τα projects φυσικού αερίου.
H ταχύτερη αδειοδότηση, καθώς έως τώρα
για ένα έργο AΠE χρειάζονταν μέχρι και
επτά χρόνια, ενώ εφεξής δύο, η μείωση της
γραφειοκρατίας με τη χορήγηση Bεβαίωσης
Παραγωγού, αλλά και η «διεύρυνση» προς
νέες στη χώρα μας κατηγορίες, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος οδηγούν σε μπαράζ κινήσεων, είτε αυτές αφορούν deals, είτε την
ενίσχυση των θέσεων των υφιστάμενων
ομίλων, είτε για new entries.
Eίναι ενδεικτικό ότι τούτη την ώρα στην
«πόρτα» βρίσκονται κάποιοι από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους από την
Eυρώπη, τις HΠA και την Aσία, αναμένοντας το κατάλληλο «σήμα».

