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Η Aegean δίνει τη
δυνατότητα μεταφοράς των
εισιτηρίων χωρίς χρέωση
Μεγαλύτερη ευελιξία στους
επιβάτες της σκοπεύει να
προσφέρει η αεροπορική
εταιρία Aegean, καθώς ολοένα
και περισσότερες πτήσεις
ακυρώνονται, ενώ πολλοί είναι οι ταξιδιώτες
που υπό τον φόβο του κορωνοϊού ακυρώνουν
τα ταξίδια τους. Η εταιρία, με ανακοίνωσή
της, γνωστοποιεί ότι για τα εισιτήρια που
έχουν εκδοθεί μέχρι τις 9 Μαρτίου και έχουν
ημερομηνία ταξιδιού μέχρι 30 Απριλίου,
υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσης και
μετάθεσης του εισιτηρίου σε μεταγενέστερη
ημερομηνία.

15.000 κλήσεις στον ΕΟΔΥ
μέσα σε 24 ώρες
Ασταμάτητα χτυπά το
τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ,
καθώς μέσα σε 24 ώρες
δέχτηκε 15.000 κλήσεις. Με τα
κρούσματα να αυξάνονται και
με τον καιρό να ευνοεί την εκδήλωση της
γρίπης, οι πολίτες τρομοκρατημένοι από τον
νέο φονικό κοροναϊό καλούν στον εθνικό
οργανισμό δημόσιας υγείας για να μιλήσουν
με το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και
να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες.
Υπενθυμίζεται ότι τα κρούσματα στη χώρα
μας ανέρχονται σε 89, με τον 66χρονο που
βρίσκεται διασωληνωμένος στην Πάτρα να
βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με το
τελευταίο κρούσμα να είναι ο Βαγγέλης
Μαρινάκης, ο οποίος αποκάλυψε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ότι «χτυπήθηκε» από
τον Covid-19. Το μεσημέρι στις 14:30 στο
Υπουργείο Υγείας, άρχισε η συνεδρίαση της
Επιτροπής Αντιμετώπισης Συμβάντων
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, που είναι η βασική επιτροπή της χώρας
που εισηγείται μέτρα για τον περιορισμό
εξάπλωσης του ιού. Οι ειδικοί επιστήμονες
που συμμετέχουν στην Επιτροπή θα μελετήσουν τα μέχρι σήμερα επιδημιολογικά
δεδομένα, καθώς φαίνεται πως έχουμε
ραγδαία εξάπλωση του κοροναϊού στην
κοινότητα. Διεφάνη άλλωστε ξεκάθαρα από
το γεγονός ότι τυχαία βρέθηκαν τέσσερα
περιστατικά σε ήδη νοσηλευόμενους
ασθενείς, όταν πραγματοποιήθηκε ο διπλός
εργαστηριακός έλεγχος για γρίπη και
κοροναϊό. Είναι και η νέα τακτική που
ακολουθείται πλέον σε πολλά νοσοκομεία
της χώρας, όπου για να βρεθούν τυχαία
κρούσματα του νέου ιού γίνεται τυχαίος
έλεγχος σε ασθενείς που νοσηλεύονται με
προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος.

Βρυξέλλες

Μητσοτάκης

Συμφώνησαν ότι... διαφωνούν για το μεταναστευτικό και τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας
οι πρόεδροι της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

➞ σελ. 2

ΟΗΕ

Σε μια από τις μεγαλύτερες Δεξαμενές Σκέψης
της Γερμανίας, το German Council on Foreign
Relations, παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός
συμμετείχε σε πάνελ διαλόγου και απάντησε
στις ερωτήσεις που δέχτηκε από το κοινό και
τα μέλη του φορέα.
σελ. 3
➞

Σε νέα μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών
για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD/
CNUCED) βεβαιώνει ότι η επιδημία του κορωνοϊού, που αναστατώνει την οικονομική ζωή και την
καθημερινότητα πολλών χωρών, θα προκαλέσει
ύφεση σε ορισμένες χώρες.
σελ. 8
➞

ΙΕΛΚΑ:

Πρώτη φορά οι καταναλωτές
αισιοδοξούν για το εισόδημά τους

Α

ισθητή βελτίωση της ψυχολογίας των καταναλωτών καταγράφεται στην ετήσια πανελλήνια
έρευνα καταναλωτών σουπερμάρκετ
του ΙΕΛΚΑ με δείγμα 2.000 ατόμων.
Ο Έλληνας καταναλωτής για πρώτη
φορά μετά αρκετά χρόνια δείχνει μία
μεγαλύτερη αισιοδοξία και άνεση σε
σχέση με το εισόδημα του.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα
που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2019,
για πρώτη φορά την τελευταία 5ετία
καταγράφεται στην έρευνα του 2019,
πλειοψηφία καταναλωτών αισιόδοξη
σε σχέση με το εισόδημα της το 2020,
σε ποσοστό 19% έναντι 15% με αρνητικές απαντήσεις. Παράλληλα η πλειοψηφία των καταναλωτών σε ποσοστό
31% δηλώνει ότι εκτιμά ότι θα αυξήσει
τη δαπάνη της σε είδη σουπερμάρκετ
το 2020, έναντι 12% που δηλώνει ότι
θα τη μειώσει.
Το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών)
εκτιμά ότι αυτή η σαφής βελτίωση
στο καταναλωτικό κλίμα αναμένεται
να επηρεάσει και τις καταναλωτικές
συνήθειες. Ήδη, όπως λέει, συγκριτικά
με τα προηγούμενα χρόνια οπότε και
καταγραφόταν σαν βασικό κριτήριο
επιλογής προϊόντων τα χρήματα που
δαπανούν οι καταναλωτές, στην τελευταία μέτρηση καταγράφεται με διαφορά η ποιότητα σαν βασικό κριτήριο
επιλογής τροφίμων με ποσοστό 37%
έναντι 31% των χρημάτων που ξοδεύει
ο καταναλωτής.
Παράλληλα συνεχίζει να αυξάνεται
τόσο το store loyalty όσο και το brand

loyalty, με τους καταναλωτές να δηλώνουν ότι δεν αλλάζουν κατάστημα
και επωνυμία προϊόντων σε ποσοστά
49% και 32% αντίστοιχα, τα οποία είναι
τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί
την τελευταία 8ετία. Πρόκειται για μία
εξέλιξη η οποία επίσης καταδεικνύει
την επιστροφή του καταναλωτή σε
κριτήρια ποιότητας συγκριτικά με το
παρελθόν.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ έχουν
προσαρμοστεί σε αυτή την τάση,
προσπαθώντας να παρέχουν πρώτον
υψηλή ποιότητα για τον καταναλωτή
και δεύτερον εναλλακτικές προϊοντικές επιλογές στον καταναλωτή, μέσω
αύξησης της ποικιλίας των γνωστών
επωνύμων προϊόντων, αλλά και των
αναβαθμισμένων προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας.
Το ΙΕΛΚΑ, σπεύδει ωστόσο να υπογραμμίσει ότι δεν θα πρέπει να θεωρήσει κανείς ότι οι συνέπειες της ύφεσης

στην αγορά θα εξαφανιστούν αυτοστιγμή. Αντίθετα, πρόκειται όπως λέει για
μία διαδικασία η οποία θα πάρει χρόνο
και θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον οι
ευνοϊκές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί θα συνεχίσουν να υφίστανται.
«Ενώ συνήθειες που υιοθετήθηκαν την
προηγούμενη δεκαετία, όπως έντονη
κινητικότητα του Έλληνα καταναλωτή, η οποία εκφράζεται μέσω των
περισσότερων επισκέψεων, καθώς και
η στροφή του καταναλωτικού κοινού
σε πιο «έξυπνες αγορές», πιο πολύπλοκές διαδικασίες λήψης απόφασης
αγοράς και μεγαλύτερες απαιτήσεις
από τις επιχειρήσεις, συνεχίζουν να
καταγράφονται και πλέον αποτελούν
στοιχείο που έχει ενσωματωθεί στην
αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων», επισημαίνει χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, φέρνει ως παράδειγμα την
επιλογή προσφορών και εκπτώσεων
από τον καταναλωτή.
«Οι καταναλωτές εξακολουθούν να

κυνηγούν τις προσφορές και να εξοικονομούν σημαντικά ποσά χρημάτων
από τις διαφόρων τύπων εκπτώσεις,
τα οποία μεσοσταθμικά αντιστοιχούν
για το 2019 στο 12,3% της αξία των
αγορών τους.
Πρακτικά, η μηνιαία συνολική αξία
αυτών των ενεργειών αντιστοιχεί κατά
μέσο όρο σε όφελος σε πάνω από 300
ευρώ ετησίως. Μέσω της διατήρησης
των προσφορών και προωθητικών
ενεργειών οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ παρέχουν στον καταναλωτή τα εργαλεία για τη διαχείριση των
χρημάτων που δαπανά, με στόχο την
αύξηση της σχέσης αξίας-κόστους ή
value for money. Το πλεονέκτημα του
σουπερμάρκετ συγκριτικά με άλλα κανάλια πώλησης στο να προσφέρει στον
καταναλωτή αυτό που ζητάει φαίνεται
από το ότι το 80% των καταναλωτών
θεωρούν ότι στα σουπερμάρκετ βρίσκουν περισσότερες προσφορές και
εκπτώσεις σε σχέση με άλλα καταστήματα».
Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι καταγραφόμενες τάσεις αποτελούν μία ευκαιρία για τον κλάδο του λιανεμπορίου,
καθώς ειδικά για το λιανεμπόριο
τροφίμων, η σχέση αξίας-τιμής αξιολογείται ιδιαίτερα υψηλά σε ποσοστά
που το 2019 έφτασαν το 83%. Σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη αύξηση
των πωλήσεων, το 2020 αποτελεί μία
πρόκληση για τις εταιρείες του κλάδου προκειμένου να επιτύχουν τους
εδώ και χρόνια πολυαναμενόμενους
ρυθμούς ανάπτυξης που χρειάζονται
οι επιχειρήσεις και η χώρα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Θρίλερ με την πώληση
της Εθνικής
Ασφαλιστικής

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Σε θρίλερ εξελίσσεται και ο δεύτερος
διαγωνισμός πώλησης της Εθνικής
Ασφαλιστικής από την Εθνική Τράπεζα
καθώς στο εξ αρχής περιορισμένο
ενδιαφέρον (απουσία στρατηγικών
αγοραστών) προστέθηκε η αποστροφή
ανάληψης ρίσκου, που πυροδότησε στα
ενδιαφερόμενα επενδυτικά κεφάλαια η
επέλαση του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που έχουν
διασταυρωθεί από κύκλους της Εθνικής,
η διαγωνιστική διαδικασία για την
πώληση του – τουλάχιστον – 80% της
Εθνικής Ασφαλιστικής… κρέμεται από
μια κλωστή. Και αυτό διότι κατατέθηκε
μια μόνο δεσμευτική προσφορά από
την CVC Capital Partners, που κρίνεται,
όμως, χαμηλή, σε σχέση με τις συντηρητικές προσδοκίες της τράπεζας.
Η Varde δεν εμφανίστηκε, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για διακριτική
αποχώρησή της, ενώ η Fosun ζήτησε
παράταση μερικών ημερών, για να
υποβάλει τη δική της προσφορά, χωρίς
να είναι σαφές, αν πρόκειται για κίνηση
υπεκφυγής από τους Κινέζους ή προκύπτει από τα προβλήματα, που αντιμετώπισαν καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του
due diligence, λόγω του κορωνοϊού.
Οι αποφάσεις για το τι μέλει γενέσθαι
εναπόκεινται στο Δ.Σ της Εθνικής, το
οποίο θα λάβει, σύντομα, αν δεν έχει
ήδη λάβει, τις εισηγήσεις των συμβούλων πώλησης (Goldman Sachs και
Morgan Stanley). Από την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα προκύπτει ότι η Εθνική δεν
προτίθεται να αποδεχθεί το αίτημα της
Fosun. Επομένως, είτε θα προχωρήσει
τη διαγωνιστική διαδικασία μόνο με τη
CVC Capital, ζητώντας βελτίωση της
προσφοράς της, είτε θα αναβάλει το
διαγωνισμό, επικαλούμενη τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, που δημιουργεί
η επέλαση του κορωνοϊού. Το δεύτερο
σενάριο αποτελεί, σύμφωνα με στελέχη
που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη
διαδικασία, την πιο σώφρονα στάση στη
συγκυρία. Η πρωτόγνωρη αποστροφή
κινδύνου, που προκαλεί η επιδημία, παρέχει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ισχυρά επιχειρήματα στην «φαρέτρα» της
τράπεζας, για να ζητήσει από τη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν
(DG Comp) παράταση μερικών μηνών
για την ολοκλήρωση της πώλησης.
Στην περίπτωση που το αίτημα γίνει
αποδεκτό, η Εθνική είτε θα κινήσει νέα
διαγωνιστική διαδικασία σε μερικούς
μήνες, είτε θα στραφεί στο plan B της
εισαγωγής της Εθνικής Ασφαλιστικής
στο Χ.Α. Όλα αυτά με την προϋπόθεση
ότι η επιδημία θα ελεγχθεί και τα καταστροφικά σενάρια για την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα διαψευσθούν.
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Βρυξέλλες: Εφυγε χωρίς δηλώσεις ο Ερντογάν

Χωρίς συμφωνία ΕΕ-Τουρκία
για το μεταναστευτικό
Σ

υμφώνησαν ότι... διαφωνούν για το μεταναστευτικό και τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας οι
πρόεδροι της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αυτό στο οποίο
κατέληξαν στις
Βρυξέλλες, είναι η δημιουργία μιας ομάδας
τεχνικού πολιτικού διαλόγου
υπό τον επικεφα λής της
ευρωπαϊ κής
δι πλ ω μ ατ ί α ς
Ζοζέπ Μπορέλ
και τον υπουργό Εξωτερικών
της Τουρκίας Μ.
Τσαβούσογλου,
με αντικείμενο
να εξηγήσει τις διαφορετικές ερμηνείες επί της εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας για το μεταναστευτικό του
2016, και να εντοπίσει σημεία που δεν έχουν εφαρμοστεί,
αποκλίσεις και παραλείψεις σε όλες τις σχετικές πρόνοιες.
Σε αυτή την ανακοίνωση προχώρησε απόψε ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά τη συνάντηση των τριών, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Ο Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις.
Ο Σαρλ Μισέλ χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική και πρώτο βήμα στενών επαφών, που θα συνεχιστούν
τις επόμενες εβδομάδες και στο επίπεδο του Προέδρου
Ερντογάν, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που
ανακύπτουν από το μεταναστευτικό και την διασφάλιση
της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Αναλυτικά, μετά το πέρας της συνάντησης ο Σαρλ Μισέλ
δήλωσε πως “ήταν σημαντικό να ανταλλάξουμε απόψεις”
για τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ και την εφαρμογή
της δήλωσης του 2016. Σημείωσε ότι “μοιραστήκαμε τις διαφορετικές απόψεις μας σε σχέση με την εφαρμογή της δήλωσης” και “ξεκαθαρίσαμε μια σειρά θέσεις (διαφορετικές

E-mail: iho@otenet.gr

ερμηνείες) για τη
συμφωνία”.
Όπως εξήγησε,
η πλευρά της ΕΕ
επικαιροποίησε
τα ποσά που
έχουν εκταμιευθεί και δεσμευθεί σε προγράμματα για τους
πρόσφυγες και
τόνισε ότι συζητήθηκε και η
ασφάλεια της
περιοχής , ειδικά
στη Συρία, με την
πλευρά της ΕΕ
να μεταφέρει τις ανησυχίες της για την ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στην Ιντλίμπ και τα σύνορα με τη Συρία.
Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ξεκαθάρισε ότι είναι σημαντικό πως οι γραμμές επικοινωνίας είναι ανοιχτές και
ενεργές και αυτό είναι προϋπόθεση για την βελτίωση της
κατάσταση των μεταναστών στον Έβρο. Τόνισε ότι ο σημερινός διάλογος ήταν εποικοδομητικός και οδήγησε σε
χαρτογράφηση, διευκρινίζοντας ότι η συμφωνία του 2016
παραμένει επίκαιρη και τώρα οι δύο πλευρές θα δουν τι
λείπει και πως θα την εφαρμόσουν.
Διευκρίνισε μάλιστα ότι η ΕΕ εξέφρασε τη βούληση να
προχωρήσει με την εφαρμογή της δήλωσης μόνο αν αυτό
είναι αμοιβαίο από την πλευρά της Τουρκίας. Η εξέταση
των στοιχείων της συμφωνίας θα γίνει για το σύνολο των
προβλέψεων του 2016. Τέλος ερωτηθείσα σχετικά με την
επιχειρησιακή κατάσταση στα σύνορα με την Ελλάδα,
επανέλαβε πως κάθε υπερβολική βία είναι απαράδεκτη,
κάθε πράξη των αρχών πρέπει να είναι αναλογική, τα σύνορα
πρέπει να προστατεύονται και το δικαίωμα αίτησης για
άσυλο να είναι σεβαστό, εξηγώντας πως αυτά πάνε χέρι χέρι.

Το Βερολίνο θα δεχτεί 80 με 100 ασυνόδευτα
προσφυγόπουλα από Ελλάδα
Η πόλη του Βερολίνου θα δεχθεί 80 με 100 παιδιά από τους προσφυγικούς καταυλισμούς στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών του ομόσπονδου
κρατιδίου του Βερολίνου Αντρέας Γκάιζελ μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό
σταθμό RTL.
Όταν ρωτήθηκε πότε τα παιδιά ενδέχεται να φτάσουν στο Βερολίνο, ο Γκάιζελ
απάντησε: "Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα η γερμανική κυβέρνηση θα εφαρμόσει
την απόφαση αυτή. Πιστεύω το συντομότερο δυνατό".
Η γερμανική κυβέρνηση συμφώνησε την Κυριακή να δεχθεί στη χώρα 1.000 με
1.500 παιδιά από τους προσφυγικούς καταυλισμούς που βρίσκονται στα νησιά της
Ελλάδας, τα οποία είναι άρρωστα, ασυνόδευτα ή κάτω των 14 ετών.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής
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ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
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με το Νόμο
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Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΠΘ: Μη διεξαγωγή
τελετών ορκωμοσίας
φοιτητών

Σειρά μέτρων στο πλαίσιο περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού ανακοίνωσαν οι
πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν:
Η μη διεξαγωγή τελετών ορκωμοσίας των
φοιτητών/φοιτητριών (έως 31-03-2020 και
μέχρι νεωτέρας), οι οποίοι/οποίες σε συνεννόηση με τη γραμματεία τους θα μπορούν
να ορκίζονται κατά μόνας ενώπιον του/της
Κοσμήτορα ή του/της προέδρου της Σχολής ή
του Τμήματος χωρίς την παρουσία συνοδών.
Την αναβολή για τέσσερις εβδομάδες όλων
των προγραμματισμένων διοργανώσεων εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων,
εντός ή εκτός του campus του ΑΠΘ.
Την ακύρωση όλων των μετακινήσεων μελών
της ακαδημαϊκής κοινότητας προς χώρες
και περιοχές όπου θεωρείται ότι υπάρχει
συνεχιζόμενη μετάδοση του SARS-CoV-2
στην κοινότητα.
Το ΑΠΘ επισημαίνει ότι το ενδεχόμενο γενικότερης αναστολής της λειτουργίας του
Πανεπιστημίου, ως μέτρο μείωσης της διάδοσης του κορωναϊού, είναι αρμοδιότητα και
αποκλειστική ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Υγείας και του υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν
συνεχώς και της διαρκούς επικαιροποίησης
των μέτρων που λαμβάνονται προληπτικά
για τον κορωνοϊό, το Αριστοτέλει καλεί τα
μέλη της Πανεπιστημιακής του Κοινότητας
να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα
του ΕΟΔΥ και να συμμορφώνονται με τις
επίσημες οδηγίες.
«Για ό,τι νεώτερο σχετικά με τις ενέργειες
της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου
μας, η ενημέρωση θα είναι άμεση» αναφέρουν οι πρυτανικές Αρχές.

Σε καραντίνα μπαίνει όλη η Ιταλία!
Τα μέτρα περιορισμού που ίσχυσαν στην Λομβαρδία, στο Βένετο και στην Εμίλια
Ρομάνια, στο εξής θα εφαρμόζονται σε όλη την χώρα. «Είμαστε υποχρεωμένοι
να επιβάλουμε θυσίες σε όλους τους πολίτες», δηλώνει ο πρωθυπουργός.
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε δήλωσε πριν λίγο ότι τα μέτρα περιορισμού που ισχύουν στην Λομβαρδία, στο Βένετο και στην Εμίλια Ρομάνια,
στο εξής θα εφαρμόζονται σε όλη την χώρα.
«Είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλουμε θυσίες σε όλους τους πολίτες. Το μέτρο
αυτό ονομάζεται "εγώ μένω σπίτι"», πρόσθεσε.
«Είναι η στιγμή της ευθύνης, θα πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις
πολιτών σε όλη την χώρα, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας, επαγγελματικές
ανάγκες που πρέπει να αποδεικνύονται και άλλες έκτακτες ανάγκες» , είπε ο
Τζουζέπε Κόντε. Τα νέα μέτρα θα μπουν σε ισχύ.
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Απαγόρευση ταξιδιών στο
εξωτερικό και για εφοριακούς
Οι παρακάτω οδηγίες εστάλησαν από τον
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, στους εργαζομένους
της Αρχής.
Παράλληλα, δημιουργήθηκε στο intranet (εσωτερικό δίκτυο) της ΑΑΔΕ ειδική σελίδα με πληροφορίες και επικαιροποιημένα στοιχεία γύρω
από τη διαχείριση του θέματος του κορωνοϊού.
Αναλυτικά, οι οδηγίες:
“Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των υπαλλήλων
της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό την προστασία αυτών,
καθώς και των φορολογουμένων, που επισκέπτονται τις υπηρεσίες μας, από τη διάδοση
της ασθένειας COVID-19, που προκαλεί ο
νέος κορωνοïός, γνωστός με την επιστημονική
ονομασία SARS-CoV- 2, επισημαίνονται τα
ακόλουθα:
Στις 25.2.2020 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 42) με θέμα, «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοïού». Περαιτέρω, στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.), https://eody.gov.gr/neos-koronaioscovid-19, έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για τον
ιό και οδηγίες προς τους πολίτες. Επιπλέον,
έχει αποσταλεί μέσω του Taxisnet και σχετικό
ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα εκ μέρους
του Υπουργείου Υγείας.
Εντός Α.Α.Δ.Ε., έχουν διατεθεί εκτάκτως πιστώσεις σε όλες τις ΔΟΥ και τα Τελωνεία ανά την
Επικράτεια, για την άμεση προμήθεια των απαραίτητων μέσων προφύλαξης και αντισηπτικών
(υπ’ αρ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1029241 ΕΞ 2020/27-22020 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ). Τα σχετικά
ποσά είναι ήδη στη διάθεση των προϊσταμένων
των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία θα
επαναληφθεί όποτε χρειαστεί.
Πέραν των ανωτέρω, στους υπαλλήλους της
Α.Α.Δ.Ε., που εργάζονται στα Τελωνεία της
χώρας, έχουν ήδη σταλεί από τις αρχές του
έτους μέσω των Τελωνειακών Περιφερειών
ειδικές οδηγίες για τη λήψη μέτρων ατομικής
προφύλαξης, καθώς και μέτρων αποφυγής
διασποράς της ασθένειας για την προστασία
των συναλλασσομένων, των επιβατών και των
τελωνειακών υπαλλήλων.
Επίσης, έχουν ήδη ξεκινήσει απολυμάνσεις
κοινόχρηστων τελωνειακών χώρων υποδοχής
προσώπων και εμπορευμάτων από χώρες
κινδύνου, καθώς και σημείων συναλλαγών των
φορολογουμένων με τις δομές της ΑΑΔΕ.
Επισημαίνουμε ότι η λήψη προληπτικών μέτρων
αποτελεί συλλογική, αλλά και ατομική ευθύνη
όλων μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Προς τούτο, συστήνουμε:
α. τη λήψη προληπτικών μέτρων και την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής
και προστασίας, όπως περιγράφονται στις
συστάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ.
β. την επικοινωνία με τον Ε.Ο.Δ.Υ. με σκοπό
τον ΑΜΕΣΟ εργαστηριακό έλεγχο, εφόσον
πρόκειται για κάποια από τις κατηγορίες που
υποδεικνύουν οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας
(https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseisgia-to-neo-koronoio-covid-19). Οδηγίες για
τον χειρισμό ύποπτου ή πιθανού κρούσματος
δίνονται στον δικτυακό τόπο: https://eody.
gov.gr/wp- content/uploads/2020/02/2019ncov-orismos-kroysmatos-2.pdf. Σε αυτή την
περίπτωση συστήνεται η άμεση επικοινωνία με
τον Ε.Ο.Δ.Υ. (τηλ: 210.52.12.054) και όχι επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση του Ε.Ο.Δ.Υ.

Μητσοτάκης:

Δεν δέχομαι μαθήματα
από την Τουρκία σε ζητήματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
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ε μια από τις μεγαλύτερες Δεξαμενές Σκέψης της Γερμανίας, το German Council
on Foreign Relations, παραβρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε πάνελ διαλόγου και
απάντησε στις ερωτήσεις που δέχτηκε από το κοινό και τα μέλη του φορέα που έλαβαν
μέρος στη συζήτηση.
Το θέμα ήταν
η ανάκαμψη
της Ελλάδας,
όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και
σε ό,τι αφορά
τον Ευρωπαϊκό
και Παγκόσμιο
ρόλο της.
«Μέσα σε 10
χρόνια περάσαμε μια διπλή
κρίση» ανέφερε ο Κυριάκος
Μητσοτά κ ης
χωρίζοντας την
προηγούμενη
δεκαετία στην
περίοδο πριν και Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
μετά το 2015. «Η
Ελλάδα σήμερα, παρά τις δυσκολίες, βγαίνει από την
κρίση με μια ισχυρή μονοκομματική κυβέρνηση, κάτι
που σήμερα δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητο για άλλες
χώρες της Ευρώπης» τόνισε ο Πρωθυπουργός.
«Δεν ανήκω σε αυτούς που δίνουν υπερβολικό βάρος
στις δημοσκοπήσεις (...) αλλά πρέπει να σημειώσουμε
ότι τα ποσοστά αποδοχής της κυβέρνησης εμφανίζονται
σήμερα υψηλότερα από τότε που αναλάβαμε την εξουσία
-και ήδη έχουν περάσει 8 μήνες» ανέφερε.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πάγια θέση της
κυβέρνησης πως παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις θα
πρέπει να υπάρξει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος,
έχει σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία με δεδομένες
τις προκλήσεις που θέτει ο κορονοϊός. «Από οικονομικής
άποψης, το 2020 μπορεί να πρέπει να αναθεωρηθούν οι
δημοσιονομικοί στόχοι» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης,
τονίζοντας ωστόσο ότι το βασικό μέλημα είναι να υποστηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας.
«Λάβαμε τη σωστή απόφαση να προστατεύσουμε τα
ελληνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα» ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για τα τελευταία γεγονότα, τονίζοντας
την αλλαγή πολιτικής στο σημείο αυτό σε σύγκριση με την
προηγούμενη κυβέρνηση. «Περάσαμε πολλές άγρυπνες
νύχτες» τις τελευταίες μέρες, πρόσθεσε, και ευχαρίστησε
όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια.
«Αντιμετωπίσαμε μια ασύμμετρη απειλή. Πολλοί από
αυτούς που βρέθηκαν στα σύνορα πήραν εντολές ή αναγκάστηκαν να πάνε εκεί» τόνισε.
«Γιατί ξοδεύουμε τόσα στην Άμυνα; Γιατί γείτονάς μας
είναι η Τουρκία, όχι η Δανία. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή
αποτρεπτική δύναμη. Γι΄αυτό ξοδεύουμε τόσα για εξοπλισμούς. Θα προτιμούσα να ξοδεύω 1%. Δυστυχώς η
Τουρκία δεν είναι Δανία» ανέφερε υπό το χειροκρότημα
των παριστάμενων στην αίθουσα.
«Ημουν πάντα υπέρ των ανοιχτών διαύλων επικοινω-

ν ίας με την
Τουρκία παρά
το γεγονός ότι
οι αποφάσεις
της Τουρκίας
του τελευταίους
μήνες, ιδιαίτερα
η υπογραφή της
Συμφωνίας με
τη Λιβύη ήταν
ιδιαίτερα προκ λ ητι κ ή γ ια
την Ελ λάδα.
Αναγνωρίζουμε
μια ουσιαστική
διαφορά με την
Τουρκία που
είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και
είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στη Διεθνή Δικαιοδοσία»
«Αυτό που συνέβη τις τελευταίες δέκα ημέρες έκανε τις
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών πιο δύσκολες. Γι’ αυτό
είναι απαραίτητο η Τουρκία να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να
καταλήξει τονίζοντας ότι η Ελλάδα κρατεί ανοιχτούς
διαύλους επικοινωνίας: «Είμαστε καταδικασμένοι να
ζήσουμε μαζί αλλά όχι υπό συνθήκες εκβιασμού όπως
αυτός που αποπειράθηκε να επιβάλλει η Τουρκία στην
Ελλάδα αλλά και στην Ε.Ε. Δεν είμαστε ποτέ αυτοί που
προκαλούν αλλά θα απαντήσουμε με ισχύ σε οποιαδήποτε
πρόκληση».
«Ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν δέχομαι μαθήματα
από την Τουρκία σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός και καυτηρίασε τα fake
news που διοχετεύονται με οργανωμένο τρόπο από την
πλευρά της Τουρκίας.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι ελληνικές αρχές έδειξαν
αυτοσυγκράτηση και ευχαρίστησε δημόσια το λιμενικό
σώμα για το γεγονός ότι έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές
από το 2015 μέχρι και σήμερα.
«Επρεπε να είμαστε παρόντες στη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. Είμαστε δυσαρεστημένοι για το γεγονός
ότι δεν ήμασταν προσκεκλημένοι» σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ερωτηθείς για το θέμα, για να προσθέσει αμέσως
μετά: «Η κυβέρνηση Σάρατζ υπεγραψε μια συμφωνία
με τη Λιβύη που είναι απολύτως άκυρη και παραβιάζει
θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
Οι εξελίξεις στη Λιβύη αφορούν την Ελλάδα».
Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του German
Council on Foreign Relations, Dr Thomas Enders και
η Γενική Διευθύντρια, Dr Daniela Schwarzer ενώ πριν
από τη συζήτηση με το κοινό και τα μέλη του φορέα είχαν
μια σύντομη κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Δύο σούπερ τροφές
που νικούν
το φούσκωμα
Το ξινόγαλο καθώς και το παραδοσιακό γιαούρτι με πέτσα μειώνουν το φούσκωμα και τον πόνο
στην κοιλιά που αποτελούν τα δυο
πιο ενοχλητικά συμπτώματα του
συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου.
Το ξινόγαλο και το παραδοσιακό
γιαούρτι με πέτσα είναι πλούσια σε
«καλά» μικρόβια, ενώ η δράση τους
κατά του φουσκώματος αποδίδεται
κατά κύριο λόγο στον γαλακτοβάκιλο, ένα βακτηρίδιο που μειώνει
τις ζυμώσεις που γίνονται στο έντερο και προκαλούν μετεωρισμό. Το
ξινόγαλο είναι πλούσιο σε ασβέστιο
και φώσφορο ενώ περιέχει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και
υψηλής βιοδιαθεσιμότητας. Επίσης
το γιαούρτι παρέχει ασβέστιο και
φώσφορο, ενώ χάρη στα προβιοτικά βακτήρια που περιέχει, δρα
προστατευτικά για το έντερο.
Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα προβιοτικά είναι ωφέλιμα βακτήρια που
υπάρχουν στο έντερο και συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου. Η
λήψη τους έχει συσχετιστεί με καλύτερη πέψη και μείωση του φουσκώματος. Τα ωφέλιμα μικρόβια
(λακτοβάκιλλοι, μπιφιδοβακτήρια, σακχαρομύκητες) διαβιούν
στο έντερο και παρεμποδίζουν
την εγκατάσταση των παθογόνων
«εισβολέων» συμβάλλοντας στη
διατήρηση της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου. Εκτός από το
ξινόγαλο και το γιαούρτι ακόμη ένα
τρόφιμο που έχει υποστεί ζύμωση
και θεωρείται φιλικό για το πεπτικό
σύστημα είναι το κεφίρ. Να σημειώσουμε ωστόσο ότι εάν οι πεπτικές
ενοχλήσεις που έχετε είναι σοβαρές
και τα συμπτώματα του συνδρόμου
ευερέθιστου εντέρου σας ταλαιπωρούν, πέρα από το γιαούρτι ή
το ξινόγαλο, είναι απαραίτητο να
συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Επενδύσεις 79 εκατ. €
στην Ελλάδα
από επιχορηγούμενες
ταινίες και σειρές
Στα 79 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται έως
τώρα η συνολική επένδυση στην χώρα
μας από την παραγωγή επιχορηγούμενων
τηλεοπτικών σειρών και κινηματογραφικών ταινιών. Πρόκειται για τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης εφαρμογής του
επενδυτικού κινήτρου χρηματοδότησης
οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα σε ποσοστό 35%. Στόχος του κινήτρου
cash rebate είναι η τόνωση της εγχώριας
οικονομίας μέσω της προσέλκυσης ξένων
άμεσων επενδύσεων με την παράλληλη
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
την αύξηση της απασχόλησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αρμόδιου
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έως σήμερα 48 οπτικοακουστικές
παραγωγές έχουν υπαχθεί στο κίνητρο, 19
βρίσκονται στο στάδιο εξέτασης από τον
υπουργό και αναμένεται η έκδοση της
σχετικής απόφασης, 7 βρίσκονται στο
στάδιο εξέτασης από την επιτροπή αξιολόγησης του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και 6 βρίσκονται στο
αρχικό στάδιο ελέγχου πληρότητας της
αίτησης. Η δημόσια δαπάνη (επιστροφή
cash rebate) των παραγωγών αυτών ανέρχεται περίπου στα 26 εκατομμύρια ευρώ.
Από τα παραπάνω 80 έργα, 41 αποτελούν
εγχώριες και 39 διεθνείς παραγωγές
(ευρωπαϊκές, διασυνοριακές, συμπαραγωγές με Ελλάδα, ασιατική) με ενδεικτικές
χώρες προέλευσης: ΗΠΑ, N.Κορέα, Κίνα,
Ισραήλ, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Φιλανδία, Τουρκία, Αλβανία, Κύπρος, Σερβία,
Ρουμανία, Ουγγαρία και Σουηδία. Ήδη,
16 έργα έχουν ολοκληρώσει τα γυρίσματα
και υπέβαλαν αίτηση για να εισπράξουν
το ποσό της επιχορήγησης, που τους
αναλογεί.
Από τα γυρίσματα, που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, δημιουργούνται
22,500 περίπου θέσεις απασχόλησης
(ηθοποιοί, τεχνικοί, βοηθητικοί, συνεργεία
κλπ.) Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται
σε όλη την Ελλάδα σε πάνω από 110 τοποθεσίες (Αττική, Νίσυρος, Δήλος, Κέρκυρα,
Κρήτη, Καλάβρυτα, Μύκονος, Ηράκλειο,
Χαλκιδική, Κως, Αντίπαρος, Αίγινα,
Ισθμός, Μονεμβασιά, Ναύπλιο, Αλίαρτος,
Θεσσαλονίκη, Ηλεία, Αρκαδία, Αράχοβα,
Κύθηρα, Χανιά, Πάτρα, Γαλαξίδι, Θήβα,
Λαμία, Ζαγοροχώρια, Μετέωρα, Πάρος,
Μακεδονία, Θράκη).
Το επενδυτικό κίνητρο cash rebate,
ως εργαλείο προσέλκυσης ξένων και
εγχώριων άμεσων επενδύσεων, λειτουργεί στο εξωτερικό από το 1990 (αρχικά
Καναδάς και ΗΠΑ, στη συνέχεια σε όλο
τον κόσμο). Στην Ευρώπη το κίνητρο αυτό
εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες,
με ένα εύρος στο ποσοστό επιστροφής
που κυμαίνεται μεταξύ 25 και 45% επί
των επιλέξιμων δαπανών: 25% (Γερμανία,
Λιθουανία, FYROM, Τσεχία, Γεωργία, Μ.
Βρετανία, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία,
Ισλανδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία,
Ουκρανία, Κροατία, Σερβία), 30% (Γαλλία, Ολλανδία, Εσθονία), 32% (Ιρλανδία)
40% (Μάλτα), έως 35% στην Ισπανία
(40% στις Κανάριες Νήσους) και έως
45% στο Βέλγιο και τη Ρουμανία.

Ο κορωνοϊός «παγώνει»
το ράλι της αγοράς ακινήτων
στην Αθήνα

Η

άνοδος των τιμών των κατοικιών ειδικά στην Αθήνα την περασμένη χρονιά έφερε
την ελληνική πρωτεύουσα στην πρώτη θέση παγκοσμίως, με διψήφιο -για πρώτη
φορά- ποσοστό αύξησης στο τέλος του 2019 έναντι του Δεκεμβρίου του 2018. Το
τελευταίο διάστημα ωστόσο η εγχώρια κτηματαγορά έχει χτυπηθεί και αυτή λόγω κορωνοϊού και μάλιστα σε δύο μέτωπα, τόσο για τους ενδιαφερόμενους Ελληνες όσο και τους
ξένους αγοραστές.

Οσον αφορά την «πρωτιά» του 2019 για τα ακίνητα, τα
νούμερα προέρχονται από την επεξεργασία των στοιχείων
της διεθνούς εταιρείας Global Property Guide, η οποία
καταγράφει κατά περιόδους τις μεταβολές των τιμών τιμών
κατοικιών σε επιλεγμένες, σημαντικές αγορές ανά τον
κόσμο. Με βάση τον δείκτη (χρησιμοποιώντας στοιχεία
προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό), η Ελλάδα και δη η
Αθήνα, παρά την επιβράδυνση στο τελευταίο τρίμηνο του
έτους, παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των
κατοικιών πέρυσι διεθνώς, ένα +11,3%.
«Η Ελλάδα ήταν η πιο δυναμική αγορά όσον αφορά τον
τομέα των κατοικιών στην Ευρώπη, όπως προέκυψε από
τη διεθνή μας ανάλυση, με το ποσοστό ανόδου να είναι το
υψηλότερο που έχει παρατηρηθεί σε ετήσια βάση από το
2001», σημειώνεται στην ανάλυση της εταιρείας.
Όπως επισημαίνεται μάλιστα η περυσινή χρονιά ήταν μία
ακόμη καλή χρονιά για το real estate σε διεθνές επίπεδο
και κυρίως για την ευρωπαϊκή αγορά όπου, αν ληφθεί
υπόψη ότι στο τοπ 5 της ανόδου βρίσκονται τρείς ευρωπαϊκές αγορές και συγκεκριμένα, η Ελλάδα, στην πρώτη
θέση, η Γερμανία δεύτερη με μία άνοδο 11,15% και η Πορτογαλία στην 5η θέση με ένα +7,83%. Ελλάδα, Γερμανία
και Νέα Ζηλανδία είναι οι μοναδικές αγορές διεθνώς οι
οποίες σημείωσαν πέρυσι διψήφιο ρυθμό ανόδου, πάνω
από 10%. Από τις 52 εξεταζόμενες αγορές στο «κόκκινο»
με πτώση άνω του 7% στις τιμές των κατοικιών το 2019
είναι το Πακιστάν (-7,75%), το Πουέρτο Ρίκο (-7,94%) και
το Κατάρ με -7,97%).
Η ανάλυση του δείκτη Global Property Guide δεν έχει
λάβει υπόψη, όπως είναι φυσικό, τα νεότερα στοιχεία στην
αγορά λόγω κορωνοϊού. «Οι εξελίξεις σε σχέση με την
εντεινόμενη εξάπλωση των επιπτώσεων του κορωνοϊού
(COVID-19), αναμένεται να αντιστρέψουν το εν γένει καλό

οικονομικό κλίμα στην ελληνική οικονομία», εκτίμησε
χθες ο ΣΕΒ στο τελευταίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων,
γεγονός το οποίο φαίνεται να επιβεβαιώνεται πλήρως στην
εγχώρια κτηματαγορά.
Όπως επισημαίνουν μεσίτες και στελέχη της εγχώριας αγοράς ακινήτων, αυτή την στιγμή υφίσταται πλήρες «πάγωμα»
των αγοραπωλησιών με άπαντες τους ενδιαφερόμενους
αγοραστές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό
να τηρούν στάση αναμονής.
Οσον αφορά τους Ελληνες αγοραστές φαίνεται ότι η παράμετρος «ψυχολογία» είναι αυτή που επηρεάζει τα μάλα
εξού κι επί του παρόντος δεν κινείται τίποτα.
Αντίστοιχα συμβαίνει και όσον αφορά την προσέλκυση ξένων αγοραστών τόσο από τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε.,
μέσω του προγράμματος Golden Visa για τη χορήγηση
αδειών διαμονής σε επενδυτές με ακίνητα αξίας άνω των
250 χιλ. ευρώ όσο και γενικότερα από τους Ευρωπαίους
ενδιαφερομένους. Ο ΣΕΒ κάνει λόγο για «αχαρτογράφητα
νερά» λόγω κορωνοϊού και αυτή ακριβώς η παράμετρος
επιβεβαιώνεται αυτή την στιγμή στο εγχώριο real estate.
Eπιπλέον, ειδικά για το πρόγραμμα της Golden Visa που
φάνηκε, με βάση τα νούμερα από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να έχει παρουσιάσει μεγάλη άνοδο
μέσα στον Ιανουάριο όσον αφορά τις χορηγήσεις, τα στελέχη
της αγοράς διευκρινίζουν ότι οι όποιες άδειες αφορούσαν
αιτήσεις για αγοραπωλησίες που είχαν ολοκληρωθεί την
περασμένη χρονιά και πάντως πριν το ξέσπασμα της κρίσης
με τον κορωνοϊό.
Σημειωτέον ότι από τις αρχές του προγράμματος, το 2013,
έως το τέλος Ιανουαρίου του 2020 έχουν χορηγηθεί 6.692
άδειες διαμονής, εκ ων οποίων η πλειονότητα σε Κινέζους
(4.714) και ακολουθούν οι Τούρκοι με 503 και οι Ρώσοι
με 382.

Ιταλία: Πόλεις-φαντάσματα και πρόστιμα
για όσους αρνούνται τον περιορισμό
Σε απόλυτο αποκλεισμό βρίσκεται πλέον η Ιταλία, σε μια ύστατη προσπάθεια να προλάβει την εξάπλωση του κοροναϊου. Μέχρι τις 3 Απριλίου αναμένεται να μείνουν κλειστά όλα τα σχολεία και πανεπιστήμια της Ιταλίας. Υπενθυμίζεται ότι οι νεκροί σε όλη την χώρα από τον κοροναϊό φθάνουν τους 463 ενώ τα κρούσματα κοντεύουν απέχουν
μια «ανάσα» από τα 10.000. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο 97 νεκροί καταμετρήθηκαν το περασμένο 24ωρο ενώ
αναμένεται σήμερα νεότερη ανακοίνωση για την κατάσταση.
«Είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλουμε θυσίες σε όλους τους πολίτες. Το μέτρο αυτό ονομάζεται "εγώ μένω σπίτι"», είπε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε. «Είναι η στιγμή της ευθύνης, θα πρέπει να αποφεύγονται
οι μετακινήσεις πολιτών σε όλη την χώρα, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας, επαγγελματικές ανάγκες που πρέπει
να αποδεικνύονται και άλλες έκτακτες ανάγκες», συμπλήρωσε ο Τζουζέπε Κόντε. Τα νέα μέτρα είναι ήδη σε ισχύ.
Άδειοι αυτοκινητόδρομοι και πόλεις φαντάσματα
Οι μετακινήσεις των Ιταλών έχουν περιοριστεί δραματικά δημιουργώντας εικόνες που μέχρι σήμερα βλέπαμε σε φιλμ
καταστροφολογικών ταινιών, καθώς στους άλλοτε πολυσύχναστους δρόμους πλέον δεν κυκλοφορούν άνθρωποι.
Είναι χαρακτηριστικά τα στιγμιότυπα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τόσο από το Μιλάνο όσο και από άλλες
πόλεις της Ιταλίας που δείχνουν άδειους δρόμους, σχεδόν έρημους. Την ίδια ώρα τα δύο μιλανέζικα αεροδρόμια
και αυτό της Βενετίας μένουν ανοικτά, αλλά με πολύ μειωμένο τον αριθμό των πτήσεων. Οι χώρες που γειτονεύουν
με την Ιταλία (Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Σλοβενία) διαβεβαίωσαν ότι δεν θα κλείσουν τα σύνορά τους, ωστόσο θα
επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς.
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Καταστροφή
για τον θαλάσσιο
τουρισμό η απόφαση
για τον ΦΠΑ

Καταστροφικές κρίνονται οι επιπτώσεις στις
δραστηριότητες του θαλάσσιου τουρισμού
και ειδικότερα στον κλάδο επαγγελματικών
τουριστικών σκαφών, που έχει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών , η οποία
εκδόθηκε στις 7/2/2020 (Αριθμ. Α1018 –
ΦΕΚ Β’ 361), με τον τίτλο «Εξειδίκευση και
απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της
χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής»
όπως επισημαίνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος
Θαλάσσιου Τουρισμού.
Ο κύριος προβληματισμός των επαγγελματιών του κλάδου είναι ότι, η αναφερόμενη ΥΑ,
με το πρόσχημα, όπως το χαρακτηρίζουν, της
«καταπολέμησης» της φοροδιαφυγής και
της «άρσης των στρεβλώσεων» του ανταγωνισμού, χωρίς να λάβει υπόψη της, μεταξύ
άλλων, θεμελιώδεις παράγοντες, όπως:
(Α) η πολυνησιακή γεωμορφολογική ιδιαιτερότητα, που μοναδικά έχει η Ελλάδα, η
οποία είναι το ακραίο σύνορο της Ευρώπης,
ανάμεσα σε Τουρκία, Αλβανία & Μαυροβούνιο, που έχουν μηδενικό ΦΠΑ, και
(Β) το γεγονός ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει το
60% των κρατήσεων της τρέχουσας περιόδου,
προχώρησε στην πραγματικότητα στον διπλασιασμό του συντελεστή του ΦΠΑ στις
εκμισθώσεις των επαγγελματικών πλοίων
αναψυχής, καταργώντας ουσιαστικά το 50%
της απαλλαγής που είχε ο κλάδος, χωρίς
μάλιστα καμία προηγούμενη ενημέρωση ή
διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς.
Η αύξηση του συντελεστή του Φ.Π.Α. στις
μισθώσεις, σύμφωνα με τους επαγγελματίες,
σε συνδυασμό με:
-την επιβολή ΦΠΑ στις αγορές των επαγγελματικών σκαφών και την αγορά εξοπλισμού,
-την αύξηση κατά 50%, που επέβαλε η Κυβέρνηση στους συντελεστές κλίμακας του φόρου
πλοίων, όπου στα μικρά σκάφη η αύξηση
ξεπερνά το 1.500% (Ν. 4646/12-12-2019),
-την αδυναμία απαίτησης από τους πελάτεςμισθωτές (που είναι πλέον του 95% αλλοδαποί), οι οποίοι έχουν ήδη κάνει κράτηση, του
κατά 50% προσαυξημένου ΦΠΑ,
-τον αυξανόμενο αριθμό ακυρώσεων κρατήσεων, λόγω του Κορωναϊού,
-την ραγδαία πτώση των κρατήσεων λόγω
του μεταναστευτικού – προσφυγικού, κυρίως
για τα σκάφη που δραστηριοποιούνται στο
ανατολικό αιγαίο (η πρεσβεία των ΗΠΑ ήδη
εξέδωσε οδηγία, συστήνοντας στους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στο Αιγαίο), και
την έλλειψη των θέσεων ελλιμενισμού και τη
διεύρυνση του προβλήματος, με τις παραχωρήσεις των μαρινών Αλίμου και Αγίου Κοσμά,
θα έχει σαν βέβαιο αποτέλεσμα :
-να αυξηθεί η φοροδιαφυγή, καθώς η εμπειρία έχει αποδείξει ότι, όπου αυξάνουν οι φόροι, μειώνονται τα έσοδα από αυτούς,
-να αυξηθεί σημαντικά το κόστος των ναυλώσεων, με αποτέλεσμα να καταστούμε μη
ανταγωνιστικοί (ο υψηλότερος συντελεστής
ΦΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, ανταγωνιζόμενος τον μηδενικό ΦΠΑ σε Τουρκία
– Αλβανία και Μαυροβούνιο),
-να φύγουν σκάφη για τις νέες μαρίνες της
Αλβανίας, με 3.500 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού κ.ά.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ.7246/5-3-2020
Έκθεσης επίδοσής μου, με την έγγραφη
παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Αναστασίας Ντεμίρη που ενεργεί ως πληρεξούσια της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αίολου αρθμ. 86 ΑΦΜ094014201, επεδόθη στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Χανίων για λογαριασμό
του κ. ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, πρώην κάτοικο Κορακιών Χανίων επί της οδού Αριστοτέλους
αρθμ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής ως
οφειλέτης, η από 17-2-2020 ΑΓΩΓΗ (Τακτική Διαδικασία) με αριθμό κατάθεσης
Δικαιογράφου 38/17-2-2020 της εντολέα
αυτής που παραγγέλλει, και η οποία
απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χανίων, με την οποία με την οποία
που ορίζει μέσα σε εκατό 100 ήμερες
από την κατάθεση (ημερομηνία κατάθεσης 17/2/2020) της παρούσας αγωγής
οι διάδικοι οφειλουν να καταθέσουν τις
προτάσεις και να προσκομίσουν εντός
της προθεσμίας αυτής όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα.
Χανιά, στις 5-3-2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΑΘΗΝΑ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ:
102889460), μέλος της εταιρείας με
την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών
Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ.
87-89, κατόπιν παραγγελίας της Σταυρούλας Παπαδήμα, δικηγόρου, μέλους
της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ενεργούσας για τις απαιτήσεις της πρώην
«ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920,
λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ
3931/01.07.13) και η οποία εδρεύει στην
Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθμ.
40, με Α.Φ.Μ. 094014249, όπως νομίμως
εκπροσωπείται, επέδωσε με την υπ’αρ.
8634/10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
11+00 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον
κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για
την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», που έδρευε στον Πειραιά,
επί της οδού Μουτσοπούλου αρ. 64, με
Α.Φ.Μ. 094265376 και εκπροσωπείται
νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, την
από 9-3-2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης
προς αυτήν με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό της 26-2-2020
ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών
Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου, που επισπεύδεται από την πρώτη κατά αυτής
σε ακίνητό της που κατασχέθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2669Β/18-7-2019
κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού
επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου το οποίο λεπτομερώς περιγράφεται στα άνω έγγραφα και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα
αναγγελία της, Να ληφθεί υπ’ όψιν κατά
τη διανομή του πλειστηριάσματος και
να καταταγεί στον πίνακα κατατάξεως
που θα συνταχθεί ως άνω αναφέρεται,
προκειμένου να ικανοποιηθεί από το
πλειστηρίασμα η απαίτησή της α) ) για
την υπ αριθμ 3450/13.2.1990 Σύμβαση

Πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό στο ποσό των εκατόν είκοσι μία
χιλιάδες εννιακοσίων ευρώ και πέντε
λεπτών (121.900,05 €), εντόκως από
25.9.2009, μέχρις εξοφλήσεως ή μέχρι
να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατάταξης (ΑΚ 1289) κατά τα προεκτεθέντα
και β) για την 1701/28.3.1990 Σύμβαση
Πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό στο ποσό των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου επτά χιλιάδων σαράντα εννέα
και εξήντα έξι λεπτών (1.007.049,66 €)
εκ του οποίου το κεφάλαιο είναι έντοκο
από 14.5.2009 ήτοι από την επομένη
της επιδόσεως της εξώδικης καταγγελίας
και το ποσό των 16.380 ευρώ, το ποσό
των 10 ευρώ και το ποσό των 45 ευρώ,
εντόκως από 28.6.2013, ήτοι επόμενη
της επιδόσεως της υπ αριθμ 21003/2013
Διαταγής Πληρωμής, μέχρις εξοφλήσεως ή μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο
πίνακας κατάταξης (ΑΚ 1289) κατά τα
προεκτεθέντα. Για το ποσό αυτό αιτείται
την κατάταξη προνομιακά ως εμπραγμάτως εξασφαλισμένη δανείστρια στον
πίνακα κατατάξεως που θα συνταχτεί, για
δε το ποσό εκ των ως άνω απαιτήσεων
που τυχόν δεν θα καταταγεί προνομιακά,
αιτείται να καταταγεί ως εγχειρόγραφη
δανείστρια. Αντίκλητο διορίζει την υπογράφουσα την παρούσα Δικηγόρο Παπαδήμα Σταυρούλα του Νικολάου, κατοίκου
Αθηνών, επί της οδού Αμερικής, αρ 21
(τηλ. 210 3625553)
Πειραιάς 10-3-2020
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
(Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής
(Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ:
102889460), μέλος της εταιρείας με
την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών
Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ.
87-89, κατόπιν παραγγελίας της Σταυρούλας Παπαδήμα, δικηγόρου, μέλους
της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ενεργούσας για τις απαιτήσεις της πρώην
«ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920,
λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ
3931/01.07.13) και η οποία εδρεύει στην
Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθμ.
40, με Α.Φ.Μ. 094014249, όπως νομίμως
εκπροσωπείται, επέδωσε με την υπ’αρ.
8632/10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
10+55 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον
κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για
τον Κυριάκο ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ του Γαβριήλ,
κάτοικο Πειραιά, επί της οδού Μουτσοπούλου αρ. 64 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 9.3.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ,
ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου
και Αρχής, της πρώτης κατά αυτού, με
την οποία καταγγέλει την 3450/13.2.1990
Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και τις υπ αριθμ
3450/1/19.4.1990, 3450/2/17.10.1990,
3450/3/22.1.1991, 3450/4/26.3.1991,
3450/5/10.4.1992, την από 7.8.1992
και 29.3.1995 πρόσθετες πράξεις αυτής, που συνήφθησαν αρχικά μεταξύ
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ
και της Πιστούχου, η Τράπεζα παρείχε
στην ως άνω αναφερόμενη εταιρεία, πίστωση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (ΔΡΧ 80.000.000)

(ήτοι 234.776,23€), σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους και συμφωνίες της
συμβάσεως και κατόπιν δυνάμει της από
21.2.1996 Σύμβασης Μεταβίβασης Έννομης Σχέσης η ως άνω σύμβαση μεταβιβάστηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, όπως
αυτή συμπληρώθηκε με τις από 6.3.1996
πρόσθετες πράξεις και ζητά να εξοφληθεί το οφειλόμενο συνολικό ποσό των
εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων
ευρώ και πέντε λεπτών (121.900,05 €),
εντόκως από την 21.10.2019 μετά των
τόκων υπερημερίας, ανατοκιζομένων
των τόκων ανά εξάμηνο, σύμφωνα με
τη σύμβαση και το νόμο και μέχρι την
ολοσχερή εξόφληση, όπως το ποσό αυτό
αναλυτικά περιγράφεται στην άνω εξώδικη καταγγελία.
Πειραιάς 10-3-2020
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
(Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής
(Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ:
102889460), μέλος της εταιρείας με
την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών
Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ.
87-89, κατόπιν παραγγελίας της Σταυρούλας Παπαδήμα, δικηγόρου, μέλους
της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ενεργούσας για τις απαιτήσεις της πρώην
«ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920,
λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ
3931/01.07.13) και η οποία εδρεύει στην
Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθμ.
40, με Α.Φ.Μ. 094014249, όπως νομίμως
εκπροσωπείται, επέδωσε με την υπ’αρ.
8633/10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
10+55 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για τον
Δημήτριο ΓΡΗΓΟΡΑΤΟ του Κωνσταντίνου, κάτοικο Πειραιά, επί της οδού Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου αρ. 48 και ήδη
αγνώστου διαμονής,, την από 9.3.2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΔΗΛΩΣΗ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, της πρώτης
κατά αυτού, με την οποία καταγγέλει
την 3450/13.2.1990 Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και τις υπ αριθμ 3450/1/19.4.1990,
3450/2/17.10.1990, 3450/3/22.1.1991,
3450/4/26.3.1991, 3450/5/10.4.1992, την
από 7.8.1992 και 29.3.1995 πρόσθετες
πράξεις αυτής, που συνήφθησαν αρχικά
μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ και της Πιστούχου, η Τράπεζα παρείχε στην ως άνω αναφερόμενη
εταιρεία, πίστωση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των
ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (ΔΡΧ
80.000.000) (ήτοι 234.776,23€), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και
συμφωνίες της συμβάσεως και κατόπιν
δυνάμει της από 21.2.1996 Σύμβασης
Μεταβίβασης Έννομης Σχέσης η ως
άνω σύμβαση μεταβιβάστηκε από την
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
στη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την
επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις από 6.3.1996 πρόσθετες
πράξεις και ζητά να εξοφληθεί το οφειλόμενο συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι

μία χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και πέντε
λεπτών (121.900,05 €), εντόκως από
την 21.10.2019 μετά των τόκων υπερημερίας, ανατοκιζομένων των τόκων ανά
εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση και το
νόμο και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση,
όπως το ποσό αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην άνω εξώδικη καταγγελία.
Πειραιάς 10-3-2020
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
(Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής
(Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ:
102889460), μέλος της εταιρείας με
την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών
Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ.
87-89, κατόπιν παραγγελίας της Σταυρούλας Παπαδήμα, δικηγόρου, μέλους
της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ενεργούσας για τις απαιτήσεις της πρώην
«ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920,
λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ
3931/01.07.13) και η οποία εδρεύει στην
Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθμ.
40, με Α.Φ.Μ. 094014249, όπως νομίμως
εκπροσωπείται, επέδωσε με την υπ’αρ.
8631/10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
10+55 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον
κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για
την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», που έδρευε στον Πειραιά,
επί της οδού Μουτσοπούλου αρ. 64, με
Α.Φ.Μ. 094265376 και εκπροσωπείται
νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, την
από 9.3.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, ενώπιον
παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, της πρώτης κατά αυτής, με την
οποία καταγγέλει την 3450/13.2.1990
Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και τις υπ αριθμ
3450/1/19.4.1990, 3450/2/17.10.1990,
3450/3/22.1.1991, 3450/4/26.3.1991,
3450/5/10.4.1992, την από 7.8.1992
και 29.3.1995 πρόσθετες πράξεις αυτής, που συνήφθησαν αρχικά μεταξύ
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ
και της Πιστούχου, η Τράπεζα παρείχε
στην ως άνω αναφερόμενη εταιρεία, πίστωση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (ΔΡΧ 80.000.000)
(ήτοι 234.776,23€), σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους και συμφωνίες της
συμβάσεως και κατόπιν δυνάμει της από
21.2.1996 Σύμβασης Μεταβίβασης Έννομης Σχέσης η ως άνω σύμβαση μεταβιβάστηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, όπως
αυτή συμπληρώθηκε με τις από 6.3.1996
πρόσθετες πράξεις και ζητά να εξοφληθεί το οφειλόμενο συνολικό ποσό των
εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων
ευρώ και πέντε λεπτών (121.900,05 €),
εντόκως από την 21.10.2019 μετά των
τόκων υπερημερίας, ανατοκιζομένων
των τόκων ανά εξάμηνο, σύμφωνα με
τη σύμβαση και το νόμο και μέχρι την
ολοσχερή εξόφληση, όπως το ποσό αυτό
αναλυτικά περιγράφεται στην άνω εξώδικη καταγγελία.
Πειραιάς 10-3-2020
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Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
(Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής
(Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 24222B/19.02.2020
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου με έδρα
το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανου Μιχαήλ
Μελλίνη , μετά από έγγραφη παραγγελία
από τον Δικηγόρο Ρόδου κ Γεώργιο Μαυρομμάτη , πληρεξούσιο της ανώνυμης
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
"AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920,
λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση,
με καθολική διάδοχο της "ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" έχει
έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40
και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε
προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ρόδου, για τον Βασίλειο Παυλάκη του
Νικολάου, πρώην κάτοικο Ρόδου και ήδη
αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033727696,
ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το
πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ
αριθμό 423/2009 διαταγής πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου,
το οποίο αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα,
προς τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, κάτοικο Ρόδου, οδός Τσαλδάρη,
αριθμός 36, για-να λάβει γνώση και για
όλες γενικά τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσομένου συγχρόνως να μου καταβάλει εμπρόθεσμα, και κατά την στο άρθρο
423 A.K. οριζόμενη σειρά τα παρακάτω
ποσά: A) για επιδικασθέν κεφάλαιο ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τριάντα έξι
χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός
και δεκαοκτώ λεπτών (€1.036,971,18)
με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο
υπερημερίας και μέχρις εξοφλήσεως με
το αυτό ως άνω επιτόκιο υπερημερίας και
για περίτπωση αλλαγής του επιτοκίου, με
βάση το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει εκάστοτε, κατά το νόμο, πλέον τάκων
υπερημερίας επί των καθυστερουμένων
τάκων, ανατοκιζομένων, ανά εξάμηνο,
νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου
12 του νόμου 2601/1998 ήτοι 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους,
από 20/3/2009 και μέχρις ολοσχερώς
εξοφλήσεως. B) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 10.000,00 € Γ} για λήψη
απογράφου 25,00 € Δ) για σύνταξη επιταγής και γραμμάτιο ΔΣΡ 800,00 € Ε) για
επίδοση 90,00 € δηλαδή σ υ ν ο λ ι κ ά
ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου σαράντα
επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι
και δεκαοκτώ λεπτών (€ 1.047.886,18)
νομιμότοκα, για τα ποσά των κονδυλίων β, γ, δ και ε, από την επίδοση της
παρούσας, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως Θα επιληφθώ αναγκαστικής εκτέλεσης, οπότε θα προστεθούν
και ποσό € πενήντα (50) για σύνταξη
παραγγελίας προς εκτέλεση. Αντίκλητο
στη Ρόδο και δεκτικό καταβολής ορίζω
τον κ. Γεώργιο Μαυρομμάτη, δικηγόρο
Ρόδου, οδός Μανδηλάρα αριθμός 8,
τηλ. 2241034583.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Εκποιούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό
τα εναπομείναντα κινητά πράγματα της
πτωχευτικής περιουσίας της εταιρείας με
την επωνυμία «GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GLOBALFON ΑΕΒΕ», που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αχαρνών, αριθ. 395, με Α.Φ.Μ. 094459146, με
τιμή μειωμένη τιμή εκποίησης κατά 50%,
ήτοι εμπορεύματα (συσκευές φαξ, συσκευές τηλεφώνου, τηλεφωνικά κέντρα
και εξαρτήματα αυτών, πλοηγοί GPS,
χάρτες, κινητά τηλέφωνα) και πάγιος
εξοπλισμός, (έπιπλα γραφείου, μηχανές

γραφείων, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
και λοιπός εξοπλισμός). Πληροφορίες
τηλ. 2103606024, faytzora@otenet.gr
Συνεχίζεται με αρ. 449/2020 Έκθεση
η εκποίηση των κινητών της πτωχής
PANGROUP Α.Ε. κατόπιν β’ μείωσης
(ΙΧ Hyundai Santafe, εξοπλισμός καφετέριας, παιχνιδομηχανές, είδη ένδυσης
κ.α. Tιμή πρώτης προσφοράς ποσού
12.648 € και τιμή έναρξης προσφοράς
ποσού 9.139 €. Οι εκποιήσεις διενεργούνται κάθε Δευτέρα 11.00 π.μ. στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
Η σύνδικος
Καλουπάκη Κωνσταντίνα
2103304783, 6944 549825
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Με την υπ’αρ.242/2020 έκθεση της εισηγήτριας πτωχεύσεων Νίκη Αστερη
εκποιούνται από τη διαχειρίστρια αφερεγγυότητας
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ : Τραπεζαρίες
με καρέκλες (4) , γωνιακός καναπές 4θ
(1),σετ κρεβατοκάμαρα (1), τραπεζάκια
σαλονιού (4),κονσόλα εισόδου και καθρέφτης (1), σύνθετο (4),Βιτρίνα μονή
(1),βιτρίνα διπλή (1) ,Γραφείο μελαμίνης
με προέκταση (1),μπουφές (1),Καρέκλες
(2), Επιπλο tv (1) .
ΠΑΓΙΑ : Γραφείο (1) ,Καρέκλες (2),air
condition, ΤV, Πάγκος εξυπηρέτησης
πελατών
Συνολική τιμή εκποίησης 7.605,00 € και
με τιμή Α’ Προσφοράς 5.070,00 πλέον
ΦΠΑ 24%.
Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα
μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών
Δημοσιεύσεων και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα
επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα ,την ίδια
ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την
Εισηγήτρια. Η δαπάνη μεταβίβασης και
τα έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή .
Αθήνα 10.03.2020
Η διαχειρίστρια Αφερεγγυότητας
ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ.ΚΕΡΚΕΟΓΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΤΗΛ. 2102323653

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ. : 15821 ΕΞΕ 2020
Ημ/νια: 21/02/2020
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων.
Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5
του Ν.2971/01 και προ της εκδόσεως
Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται
οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει
την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής,
Πολύγυρος ΤΚ 63100, Διοικητήριο 3ος
όροφος γραφείο 95, (τηλ 2371352507),
για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν
το κιόσκι με μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη δίχτυ και τοποθέτησαν τα ελαστικά αγροτικών ελκυστήρων παράλληλα
με την ακτογραμμή, μέσα στον αιγιαλό
μπροστά από το ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας VIDENOF GEORGI του PAVEL,
στην θέση “Βάρκες” Αγίου Μάμαντα επί
του Θερμαϊκού κόλπου του Δήμου Νέας
Προποντίδας.
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της
Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής
Ευστάθιος Λ. Χατζόπουλος
Αγρονόμος τοπογράφος μηχ. Π.Ε. Α΄
2ος Κυνηγετικός
Σύλλογος Καλλιθέας
Μέλος της Δ. Κ.Ο.Σ.Ε.
Αναγνωρισμένο Σωματείο
Συνεργαζόμενο με το Υ.ΠΕΝ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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Σαπφούς 63 - Καλλιθέα
Τ.κ. 17675
Τηλ.2109581694
Fax. 2109579647
Αρ.Πρωτ.024
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Ο 2ος Κυνηγετικός Σύλλογος Καλλιθέας
καλεί τα μέλη του στην Γενική Συνέλευση
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
05 Απριλίου 2020, ώρα 9,00 π.μ. στο
Δημαρχείο της Καλλιθέας Ματζαγριωτάκη 76 με θέματα:
1. Έγκριση πεπραγμένων 2019 του Δ.Σ
2. Έγκριση Απολογισμού 2019–Προϋπολογισμού 2020.
3. Έγκριση έκτακτης εισφοράς.
3. Φιλοθηραματική ενημέρωση-βράβευση των νικητών στο Πρόγραμμα Συλλογής άδειων καλύκων.
5. Προτάσεις/εισηγήσεις μελών.
6. Κλήρωση άδειας θήρας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας που είναι και
το πιθανότερο η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 12 Απριλίου 2020 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.
Καλλιθέα 08/03/2020
Ο Πρόεδρος
Κων. Γεωργακάς
Ο Γεν. Γραμματέας
Παν. Ταρνάρης

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΔΑ: ΩΩΥΛΟΡΡ2-ΝΣ0
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0520 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων σύμφωνα με τη διαδικασία της ΚΥΑ/ΦΕΚ Β' 4092/20.12.16 (CPV: 79223000-3),
διάρκειας ενός έτους προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εβδομήντα πέντε
χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (475.862,40 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό
διάστημα από 23/03/2020 έως και 26/03/2020 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα ανμαφερόμενα στον ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού
στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην
Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203 τηλ.: 210 3353257.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

1.500 προσλήψεις
ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού
με διετείς συμβάσεις

3X18

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΑΕ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤΑΔ ΑΕ) προκηρύσσει ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Υποκατάστημα
«Μαρίνα Αλίμου» της ΕΤΑΔ Α.Ε., σύμφωνα με τον
ισχύοντα Κανονισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ. Ο ανωτέρω κανονισμός ευρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας. (www.etad.gr - Προφίλ εταιρείας).
Η ΕΤΑΔ ΑΕ απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά καθώς και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν
την ικανότητα και την επαρκή εμπειρία να ανταποκριθούν στις ζητούμενες υπηρεσίες. Οι συμμετέχοντες
στον παρόντα Διαγωνισμό οφείλουν να διαθέτουν τις
εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές
και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της
υπό ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής
όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 17
και 18 της Διακήρυξης η οποία είναι αναρτημένη
στην ιστοσελίδα http://www.etad.gr.
Σε περίπτωση στήριξης συμμετεχόντων σε δυνατότητες άλλων φορέων (δάνεια εμπειρία) για την πλήρωση των κριτηρίων των άρθρων 17 και 18 της
Διακήρυξης δεν θα γίνει δεκτή η μερική ή πολλαπλή
επίκληση των δυνατότητων των τρίτων ή η σώρευση
των δυνατοτήτων περισσότερων φορέων για την πλήρωση των ελαχίστων απαιτήσεων ικανότητας.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ενδεικτικό χρονικό διάστημα από 15.04.2020 έως
31.08.2020. Η σύμβαση δύναται να διακοπεί αζημίως
για την ΕΤΑΔ ΑΕ κατόπιν προηγούμενης έγγραφης
ειδοποίησης δεκαπέντε (15) ημερών στον Ανάδοχο.
Συνολικός Προϋπολογισμός: Εκατόν εξήντα πέντε
χιλιάδες ευρώ (165.000,00€) πλέον ΦΠΑ. Στο ποσό
αυτό περιλαμβάνονται το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος του προσωπικού, τα έξοδα δημοσίευσης
το διοικητικό κόστος της σύμβασης (τουλάχιστον 1%
στο σύνολο του μισθολογικού και ασφαλιστικού
κόστους), το επιχειρηματικό όφελος του αναδόχου
και κάθε άλλη νόμιμη και απαραίτητη δαπάνη για
την υλοποίηση του έργου.
Η διάρκεια των οικονομικών προσφορών ορίζεται για

διάστημα έξι (6) μηνών.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
θα ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00€) και θα είναι διάρκειας επτά
(7) μηνών.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, επί τη
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο κείμενο της διακήρυξης
στην ιστοσελίδα http://www.etad.gr. Τα έγγραφα
της διακήρυξης διατίθενται περαιτέρω σε ηλεκτρονική μορφή για όποιον το επιθυμεί, στα γραφεία της
ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, γραφείο 216 (Τομέας
Προμηθειών), από τις 11/03/2020 έως και τις
20/03/2020, καθημερινές και ώρες 09:00 έως
15:00, με την επίδειξη βεβαίωσης κατάθεσης ποσού
τριάντα ευρώ (€30,00), μαζί με σχετική εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του
φυσικού προσώπου που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, στην οποία θα καταγράφονται
τα πλήρη στοιχεία του παραλαμβάνοντα, τα στοιχεία
της εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, ηλεκτρονική
διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής
συσκευής), καθώς και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου με διαμονή στην Αθήνα, μέσω του οποίου θα
γίνεται η επικοινωνία της ΕΤΑΔ ΑΕ με τον ενδιαφερόμενο μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
Προσφορών. Η κατάθεση του ως άνω ποσού μπορεί
να πραγματοποιηθεί είτε στον με αριθμό
0026/0025-490-200-649853 τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΔ ΑΕ στην τράπεζα Eurobank είτε στο
Ταμείο της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, 2ος όροφος.
Οι Προσφορές θα κατατίθενται έως τις
27/03/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα
γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, 2ος όροφος, γραφείο 214 (Γενικό Πρωτόκολλο). Η αποσφράγιση των
προσφορών θα διενεργηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού την ως άνω ημερομηνία και
ώρα 11:30, στα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, στην οποία
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
συμμετεχόντων.
Αθήνα, Μάρτιος 2020
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Στέφανος Δ. Βλαστός

Τα τηλέφωνα της εφημερίδας είναι: 210 38.17.700-210 38.17.716
Το email της εφημερίδας είναι iho@otenet.gr
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.500 προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με διετείς συμβάσεις
1.500 προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με διετείς συμβάσεις σχόλια | A+ A- Αποστολή Εκτύπωση Την εντολή του πρωθυπουργού
να γίνουν τα πάντα ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού, μετέφερε
στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
Απαντώντας στις προτάσεις που έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλος, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι οι προτάσεις ουσιαστικά περιλαμβάνονται στην Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου που έχει εκδοθεί και
θύμισε ότι κατά παρέκκλιση κάθε διατάξεως δίνεται η δυνατότητα στον ΕΟΔΥ να προχωρήσει σε
προσλήψεις προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του κορωνοϊού. Ανακοίνωσε,
επίσης, την έγκριση 1.500 προσλήψεων ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού με διετείς συμβάσεις. Συγκεκριμένα ο κ. Θεοδωρικάκος είπε: Θέλω
να πω δυο λόγια για ένα σημαντικό σημείο που
έθιξε ο κ. Καραθανασόπουλος. Με τεκμηριωμένο
τρόπο, το θέμα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
Οι προτάσεις που είπε ο κ. Καραθανασόπουλος
αντιλαμβάνομαι ότι είναι προτάσεις του κόμματός
του. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτονται
και περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου της Κυβέρνησης ιδίως σε ό,τι αφορά
τα θέματα του προσωπικού και των προσλήψεων.
Ο Γενικός Γραμματέας των υπηρεσιών υγείας
με βάση αυτήν την ΠΝΠ έχει πλήρη εξουσία να
αξιοποιήσει και να μετακινήσει κατά τον τρόπο
που εκτιμά καλύτερα το σύνολο του υγειονομικού
προσωπικού. Επίσης προβλέπεται ότι ο ΕΟΔΥ έχει
την απόλυτη ελευθερία να προβεί σε προσλήψεις
υγειονομικού προσωπικού, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνθήκες.
Και η εντολή που έχει το υπουργείο Υγείας και το
σύνολο φυσικά του μηχανισμού, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι να γίνουν τα

πάντα προκειμένου να περιορισθεί η διάδοση του
κορωνοϊού. Ήδη έχουν υπάρξει συγκεκριμένες
αποφάσεις οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει εγρήγορση. Υπάρχουν αντανακλαστικά. Είναι μια μάχη
την οποία θα κληθούμε να δώσουμε όλοι μαζί, γιατί
δεν πρόκειται να τελειώσει και πολύ σύντομα, όπως
αντιλαμβάνεται ο καθένας μας. Όμως κρούετε
ανοικτές θύρες γιατί το σύνολο των προτάσεων περιλαμβάνεται στην ΠΝΠ. Στη συνέχεια απαντώντας
σε παρέμβαση του κ. Καραθανασόπουλου ο οποίος
είπε ότι οι προσλήψεις του προσωπικού είναι όλες κι
όλες περί τις 100 με τρίμηνη διάρκεια, ο υπουργός
Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος είπε: Θα επιμείνω
λίγο. Δεν αποτελεί για κανέναν λόγο αντικείμενο
κομματικής αντιπαράθεσης, ίσα- ίσα που λαμβάνω
πολύ σοβαρά υπ΄ όψιν αυτές τις προτάσεις γιατί
αφορούν έναν πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Απλώς για
να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα: Σήμερα έχει δοθεί έγκριση για να προχωρήσουν 1.500 επικουρικού
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες
είναι για δύο χρόνια. Είναι διετείς συμβάσεις. Οι
συμβάσεις του ΕΟΔΥ στις οποίες αναφερθήκατε
κ. Καραθανασόπουλε είναι τετράμηνες.
Επομένως γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια να διασφαλισθεί όλο το προσωπικό που
χρειάζεται.
Από εκεί κι ύστερα, ανάλογα με την εξέλιξη των
πραγμάτων, θα ληφθούν όποια μέτρα είναι αναγκαία
σε ό,τι αφορά το προσωπικό, τους εργαζόμενους,
ειδικά σε χώρους που είναι συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Αυτά θα τεθούν επί
τάπητος, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί αυτή η
επιδημία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

Πόρος 9 Μαρτίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: - 1809 -

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2020 ΜΕ Α.Π. 1048/12.2.2020
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
για την υλοποίηση της δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
«Περίοδος 2019-2020»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)
ατόμου για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2019-2020) στο Δήμο Πόρου που εδρεύει στον Πόρο Ν. Αττικής,
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Κωδικός
θέσης
1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα Διάρκεια σύμ- Αριθμός
υπηρεσίας
βασης
ατόμων
1
*Από την υποΠόρος Ν.
**ΥΕ ΚαΔήμος Πόρου
Αττικής
θαριστών/- γραφή της σύμΠαιδικός Σταθβασης και έως
στριών
μός (Για τη
31-08-2020,
στελέχωση του
με δυνατότητα
Παιδικού Σταθανανέωσης ή
μού του Δήμου
παράτασης σε
Πόρου)
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης»
(voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την
διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2019-2020), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.57382/30-5-2019
ΚΥΑ (ΦΕΚ 2119/τ.Β’/6-6-2019).
**Ο/Η επιλεγείς/γείσα οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψή του στον Φορέα
πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.
Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση.

Κωδικός θέσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.
2527/1997)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας
που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου
Πόρου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ
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Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ
ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν
όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «0212-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2.
του Παραρτήματος αυτού.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.),
για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.
• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος
ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης «02-12-2019».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ, Πλατεία Καραμάνου, Τ.Κ.18020 Πόρος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Α. Μανωλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2298320515 & 2298320500).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του δήμου Πόρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα –
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.
gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές →
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «02.12.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό
με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii)
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό,
μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της
ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης
δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Ο Δήμαρχος Πόρου
Ιωάννης Δημητριάδης

3 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Δήμο Καλαμάτας
Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Κ.Κ.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Κ.Μ.) ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, της Πράξης ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, στο Δήμο Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 101 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) στο Δήμο Καλαμάτας - (Κεντρική Μονάδα) Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας ΠΕ/
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 30-9-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος 2 102
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Για τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας (Κ.Μ.), με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Π.Ε. Μεσσηνίας Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 30-9-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος
1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134, Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, Διοίκησης και Πρωτοκόλλου, υπόψη
κου Παύλου Κ. Κασσά (τηλ. επικοινωνίας: 2721360831). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 16-3-2020.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12
Ραφήνα, 28/1/2020
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 1389
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοικητικής Μέριμνας
Τηλ: 22943 21029
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2020
Πλήρωσης δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που
εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων
εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
6. Την υπ’ αριθμ. 44/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΚ5ΧΩ16-Γ36) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θέμα: «Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για κάλυψη αναγκών έτους 2019».
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19777/5849/26-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα)», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-04-2019 Εγκριτική Απόφαση
της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 32097/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
10. Την υπ’ αριθμ. 447/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου (ΑΔΑ:
ΩΩΦΦΩ16-ΞΞ7), σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση για την
υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1438/28-1-2020 Βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ
1845/τ.Β΄/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/τ.Β΄/24-4-2015) και ισχύει και
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1439/28-1-2020 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου
Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1441/28-01-2020 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Δήμου
Ραφήνας – Πικερμίου σχετικά με την απόφαση 44/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου και
την ανάγκη πρόσληψης δύο ΔΕ Υπαλλήλων Ελεγχόμενης Στάθμευσης .
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κωδικός
θέσης
101

Κωδικός
θέσης
101

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια Αριθμός
υπηρεσίας
σύμβασης ατόμων
5 μήνες
2
ΡΑΦΗΝΑ
ΔΕ – ΥΠΑΛΛΗΔΗΜΟΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ - Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου
Ραφήνας - Πικερμίου, οδός Αραφηνίδων Αλών αρ. 12 Ραφήνα, (αρμόδιοι υπάλληλοι
για παροχή πληροφοριών η κα Κωνσταντίνα Μετζητάκου, τηλ.: 22943 – 21024 και
η κα Βασιλική Φωτιάδη τηλ. : 22943 - 21029) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
δηλαδή από το Σάββατο 14/3/2020 έως και Δευτέρα 23/3/2020 και ώρα 15:00μ.μ.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Πλησιάζει η ώρα
των φορολογικών
δηλώσεων: Πότε
ανοίγει το Taxisnet
Κοντά στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να
ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet
για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογούμενοι, ενόψει της
διαδικασίας υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός
του 2019 θα φορολογηθούν με βάση το
πλαίσιο που ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου
2019 και ο φόρος που θα περιέχουν τα
εκκαθαριστικά του 2020 θα κυμαίνεται
στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, εφόσον δεν
έχουν μεταβληθεί τα εισοδήματα. Υπενθυμίζεται πως, αναστολή πληρωμών τρεχουσών υποχρεώσεων και δόσεων φόρων
και ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 30
Ιουνίου για επιχειρήσεις που κλείνουν
με εντολή των αρχών για περισσότερες
από 10 ημέρες λόγω κορωνοϊού, αλλά και
ευέλικτα συστήματα εκ περιτροπής ή εξ
αποστάσεως εργασίας σε επιχειρήσεις
-προς διευκόλυνση των εργαζομένων και
χωρίς να θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώματα- περιλαμβάνει η πρώτη δέσμη
άμεσων μέτρων στήριξης που εξήγγειλε
και θα λάβει άμεσα η κυβέρνηση, εκδίδοντας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, λόγω κορωνοϊού.
Ειδικότερα, για τη φορολόγηση των
εισοδημάτων που θα δηλωθούν φέτος θα
ισχύσουν τα εξής:
Φορολογική κλίμακα: Με συντελεστές
22% – 45% θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ατομικές
επιχειρήσεις και αγροτικές δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα επιβάλλεται φόρος:
– 22% για ετήσιο εισόδημα έως 20.000
ευρώ.
– 29% για το τμήμα του εισοδήματος
πάνω από τις 20.000 ευρώ και μέχρι τις
30.000 ευρώ
– 37% για το τμήμα του εισοδήματος
πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα
40.000 ευρώ
– 45% για το τμήμα του εισοδήματος που
υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.
Έκπτωση φόρου: Μισθωτοί, συνταξιούχοι
και κατ’ επάγγελμα αγρότες κερδίζουν
έκπτωση φόρου εισοδήματος έως
1.900-2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο
αφορολόγητο όριο εισοδήματος.

Κορωνοϊός: Απώλειες ως και 1,7 τρισεκ. ευρώ

Δραματική πρόβλεψη ΟΗΕ
για την παγκόσμια οικονομία

Ο

ι οικονομολόγοι του ΟΗΕ εκτιμούν ότι η επιδημία του νέου κορωνοϊού μπορεί να
προκαλέσει απώλειες ύψους μεταξύ 877 δισεκ. και 1.772 τρισεκ. ευρώ για το 2020.
Σε νέα μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η Διάσκεψη των Ηνωμένων
Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD/ CNUCED) βεβαιώνει ότι η επιδημία του
κορωνοϊού, που αναστατώνει την οικονομική ζωή και την καθημερινότητα πολλών χωρών,
θα προκαλέσει ύφεση σε ορισμένες χώρες.
Επιπλέον, οι οικονομολόγοι του
ΟΗΕ προβλέπουν
επιβράδυνση της
παγκόσμιας ανάπτυξης μικρότερη
του 2,5% εξαιτίας
του κορωνοϊού, που
γενικά θεωρείται το
όριο της ύφεσης
για την παγκόσμια
οικονομία. Τα στοιχεία έρχονται την
ώρα που τα Χρηματιστήρια ανά
τον κόσμο δέχονται
τεράστιες πιέσεις,
ως συνέπεια της
επιδημίας του κορωνοϊού.
«Αναμένουμε μια
επιβράδυνση της
παγκόσμιας οικονομίας χαμηλότερη του 2% φέτος», που
σημαίνει διαφυγόντα κέρδη ύψους σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ο διευθυντής του Τμήματος Παγκοσμιοποίησης και Στρατηγικών Ανάπτυξης της UNCTAD
Ρίτσαρντ Κοζούλ-Ράιτ σε συνέντευξη Τύπου.
«Το πραγματικό ερώτημα είναι αν αυτή η πρόβλεψη μήπως
αποδειχθεί κάπως αισιόδοξη», είπε προσθέτοντας ότι το
δραματικό σενάριο για τον κορωνοϊό προβλέπει διαφυγόντα
κέρδη έως δύο τρισεκατομμύρια δολάρια.
Απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επενδυτών, επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης, αύξηση του
χρέους, νευρικότητα στις αγορές... είναι τόσα τα σύννεφα
που επισκιάζουν τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας
και που μπορεί να καταλήξουν σε ένα καταστροφικό σενάριο
με μια "γενικευμένη αφερεγγυότητα" και "κατάρρευση της
αξίας των μετοχών", προβλέπει η UNCTAD.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Σε ένα δραματικό
σενάριο, οι πλέον
πληγείσες οικονομίες από τον
κορωνοϊό θα είναι
οι εξαγωγικές χώρες πετρελαίου
και άλλων πρώτων
υλών καθώς και
αυτές που έχουν
στενούς εμπορικούς δεσμούς με
τις οικονομίες που
επλήγησαν αρχικά,
σύμφωνα τους οικονομολόγους του
ΟΗΕ.
Η διάρκεια και το
εύρος της κρίσης
θα εξαρτηθεί από
την εξάπλωση του
κορωνοϊού, τον χρόνο που θα χρειαστεί για να βρεθεί εμβόλιο, τη νευρικότητα του πληθυσμού και τα μέτρα που θα
ληφθούν ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της επιδημίας
στην οικονομία και την υγεία, σύμφωνα με τη μελέτη.
Εκτιμώντας ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν είναι σε θέση
να επιλύσουν μόνες τους αυτή την κρίση που φέρνει η επιδημία κορωνοϊού, η UNCTAD ζητεί διεθνή συντονισμένη
απάντηση από την G20, την Ομάδα των 20 ισχυρότερων
οικονομιών του πλανήτη, με «επιθετικές δημοσιονομικές
δαπάνες» και «σημαντικές δημόσιες επενδύσεις» για να
αντισταθμιστεί η πτώση της κατανάλωσης και των επενδύσεων των επιχειρήσεων.
«Οι κυβερνήσεις πρέπει να ξοδέψουν για να αποτρέψουν
ένα σενάριο αποκάλυψης, στο οποίο η παγκόσμια οικονομία
δεν θα αναπτυχθεί παρά 0,5% φέτος», έχοντας δηλαδή
διαφυγόντα κέρδη 2 τρισεκ. δολαρίων για την παγκόσμια
οικονομία, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Κοζούλ-Ράιτ.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Στους Δήμους η δήλωση
για αποθήκες
και υπόγεια γκαράζ
σε πολυκατοικίες

Το Δήμο τους θα πρέπει να επισκεφθούν
ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και διαχειριστές
πολυκατοικιών για να λύσουν τους γρίφους
των τετραγωνικών μέτρων για αποθήκες και
γκαράζ που βρίσκονται σε κοινόχρηστους
χώρους πολυκατοικιών.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ δεν
επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να διορθώσουν
τις επιφάνειες των βοηθητικών χώρων στις
πολυκατοικίες οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται
από την κοινόχρηστη παροχή ρεύματος με
αποτέλεσμα οι πολίτες να είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν το Δήμο τους για να
ξετυλίξουν το κουβάρι των τετραγωνικών
μέτρων που θα πρέπει να δηλώσουν προκειμένου να γλιτώσουν από πρόστιμα και
αναδρομικές χρεώσεις.
Για τους κλειστούς βοηθητικούς χώρους
(αποθήκες, υπόγεια γκαράζ) που φωτίζονται από παροχή για κοινόχρηστο χώρο
πολυκατοικίας και συνιστούν διαιρεμένη
ιδιοκτησία, οφείλονται τέλη και φόρος,
οπότε, κατά γενική αρχή, οφείλει να υποβληθεί δήλωση.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν
δοθεί, είτε οι επιφάνειες αυτές δεν προσμετρούνται είτε έχουν ήδη προσμετρηθεί στη
συνολική επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων
και καταβάλλονται, για αυτές, τέλη και φόρος, μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού
ρεύματος, θα πρέπει οι πολίτες να απευθυνθούν στην υπηρεσία του οικείου δήμου
για να ρυθμιστούν οι σχετικές χρεώσεις
(χαρακτηριστικά, για τις επιφάνειες που
θεωρούνται κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών δεν εισπράττεται Τ.Α.Π.).
Το ίδιο ισχύει και για τις ανοιχτές θέσεις
στάθμευσης, εκτός από αυτές με δικαίωμα
αποκλειστικής χρήσης σε κοινόχρηστο
χώρο, για τις οποίες δεν οφείλεται Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
Τις ελλείψεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων έχει εντοπίσει η ΠΟΜΙΔΑ η οποία
προτείνει να γίνουν προσθήκες.

