Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Π Ρ Ω Ι Ν Η Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

50

ΤΡΙΤΗ

28

ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781

05
9

772529

029121

ΕΤΟΣ: 50ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 14176

1,5€

Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: iho@otenet.gr W: www.ihodimoprasion.gr
Κρίση στο Αιγαίο:
Τουρκικά πολεμικά γύρω
από το Καστελόριζο
Εξακολουθεί να συντηρεί την
ένταση στο Αιγαίο η Τουρκία,
αφού παρά την αποχώρηση
ενός μέρους του στόλου της και
την επιστροφή του στη ναυτική
βάση του Ακσάζ, απέναντι από τη Ρόδο,
συνεχίζει να διατηρεί στην ευρύτερη
θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο
μία σημαντική δύναμη σκαφών επιφανείας
-περίπου 15 πλοία- η οποία αποτελείται από
φρεγάτες, κορβέτες και πυραυλακάτους. Την
ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, οι
Τούρκοι εμφανίζονται να έχουν στείλει
πλησίον της θαλάσσιας περιοχής, όπου με
παράνομη NAVTEX έχουν δεσμεύσει για την
διεξαγωγή ερευνών εντοπισμού υδρογονανθράκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας,
δύο φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ και ένα υποβρύχιο. Τα εν λόγο σκάφη, μέχρι ώρας τουλάχιστον, φαίνεται να κινούνται εντός της
τουρκικής ΑΟΖ, αλλά σε πολύ κοντινή
απόσταση με την περιοχής που έχει δεσμευθεί από την Άγκυρα. Να σημειώσουμε πως η
τουρκική NAVTEX δεσμεύει, πέραν της
ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ένα μικρό
κομμάτι που ανήκει στην τουρκική ΑΟΖ. Η
κίνηση τόσο του τουρκικού υποβρυχίου, όσο
και των δύο φρεγατών, παρακολουθείται
στενά από την ελληνική φρεγάτα «Κανάρης» η
οποία μέχρι πρότινος συμμετείχε στη δύναμη
UNIFIL των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο και
τώρα πλέει στην ευρύτερη περιοχή.

Μειώστε τα πρόστιμα
του Κ.Ο.Κ.
Ο νέος Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας θα πρέπει να
προβλέπει χαμηλά πρόστιμα και
πολλούς ελέγχους και τα έσοδα
από τις παραβάσεις να
χρησιμοποιούνται για μέτρα οδικής ασφάλειας επισημαίνουν οι Συγκοινωνιολόγοι. Παρά
τη σημαντική πρόοδο της τελευταίας
δεκαετίας, οι επιδόσεις της ελληνικής οδικής
ασφάλειας και της κυκλοφοριακής παιδείας
των Ελλήνων οδηγών, συγκρινόμενες με
εκείνες άλλων ανεπτυγμένων κρατών,
παραμένουν κατώτερες του γενικότερου βιοτικού επιπέδου της χώρας. Μάλιστα δεδομένου
ότι η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα
σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας,
είναι επιτακτική ανάγκη η χάραξη στρατηγικής για την προώθηση της οδικής ασφάλειας
που θα βασίζεται στον συνδυασμό των
προτεινόμενων μέτρων και όχι στην αποσπασματική εφαρμογή τους.

Πρόγραμμα «Γέφυρα»

Πρόστιμα

Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να
έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου
Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή και
στο οποίο περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα
«γέφυρα» για την επιδότησης της δόσης δανείων με υποθήκη την α΄κατοικία σε όσους
έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό.
σελ. 2

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ταμειακές μηχανές-μαϊμού που εκδίδουν
απλά χαρτάκια που μοιάζουν με αποδείξεις,
παράνομα λογισμικά που «πειράζουν» τους
φορολογικούς μηχανισμούς και σβήνουν συναλλαγές και ημερήσιους τζίρους, αλλά και
έκδοση δελτίων παραγγελίας.

Ενταση του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικού ενέργειας, με τη χώρα μας να
έχει από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε. τελικές
τιμές ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
της Eurostat.

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

➞

Στέλιος Πέτσας:

Η μάσκα ίσως γίνει υποχρεωτική
σε εκκλησίες και σε άλλους κλειστούς χώρους

Τ

ο ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτική η χρήση της μάσκας
σε εκκλησίες και σε άλλους
κλειστούς χώρους έκανε γνωστό ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος
Πέτσας. Όπως διευκρίνισε αυτό είναι
κάτι που συζητείται τις τελευταίες
ημέρες λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού, αλλά δεν είναι
ακόμη αποφασισμένο πότε και αν θα
ληφθεί απόφαση και ποιους χώρους
θα αφορά. Παράλληλα, ο κ.Πέτσας
είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουν
γνωστές και οι τελικές αποφάσεις για
το αν θα επιτραπούν ή όχι τα πανηγύρια τον Αύγουστο.
Όπως είπε ο κ.Πέτσας, παρά τη μικρή
αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού,
η Ελλάδα παραμένει σε πολύ καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση από
πολλές άλλες χώρες. Και αυτό δεν
είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα της
στρατηγικής μας. Που έχει δημιουργήσει έναν ειδικό αλγόριθμο, ο οποίος
μας βοηθά να παίρνουμε αποφάσεις
για το πώς θα κατανείμουμε τους στοχευμένους ελέγχους μας στις πύλες
εισόδου της χώρας. Που εφαρμόζει
αποτελεσματική παρακολούθηση και
ιχνηλάτηση των κρουσμάτων. Που
προβλέπει από συγκεκριμένα, αυστηρά, αλλά λειτουργικά, υγειονομικά
πρωτόκολλα, μέχρι δωμάτια καραντίνας ώστε να αποφεύγεται η διασπορά
του κορωνοϊού στην κοινότητα.
Όλα αυτά δεν τα κάνουν άλλες χώρες,
ούτε στην έκταση, ούτε στον ολότητά τους. Είμαστε -και κάνουμε ό,τι
χρειάζεται για να παραμείνουμε- μια
ασφαλής χώρα, για κατοίκους και
επισκέπτες. Αυτή, άλλωστε, ήταν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

και η στρατηγική που χαράξαμε
όταν προχωρούσαμε στη σταδιακή
άρση των περιοριστικών μέτρων και
ανοίγαμε τις πύλες της χώρας στους
επισκέπτες της. Από την αρχή καταστήσαμε σαφές ότι θα παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις, τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και
ανάλογα θα αναπροσαρμόζουμε τις
αποφάσεις μας. Στο διάστημα που
πέρασε αναγκαστήκαμε -εξαιτίας της
επιδείνωσης των επιδημιολογικών
δεδομένων στις βαλκανικές χώρες- να
αυστηροποιήσουμε τους όρους και τις
προϋποθέσεις εισόδου από τα χερσαία
σύνορά μας.
Επιπλέον, από σήμερα το πρωί, Τρίτη
28 Ιουλίου, μέχρι τις 4 Αυγούστου,
όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα,
μέσω αεροπορικών συνδέσεων, από
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό
αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR
τέστ), που να έχει διενεργηθεί μέχρι 72

ώρες πριν την άφιξή τους. Εξαιρούνται
οι Έλληνες πολίτες, οι κάτοχοι άδειας
παραμονής και όσοι ταξιδεύουν για
ουσιώδεις λόγους.
Και αν από το εξωτερικό, ανοιγοκλείνοντας τη στρόφιγγα των αφίξεων,
μπορέσαμε μέχρι σήμερα να έχουμε
ελεγχόμενο αριθμό κρουσμάτων, ο
κύριος εχθρός παραμένει στο εσωτερικό. Λέγεται εφησυχασμός. Φαίνεται
στη χαλάρωση όλων μας. Και αποτυπώνεται σε απαράδεκτα φαινόμενα
συγχρωτισμού, εξαιρετικά επικίνδυνα
για τη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Η αύξηση των κρουσμάτων σε
αστικά κέντρα, όπως στην Αττική και
στη Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζει ότι ο
ιός εξακολουθεί να είναι εδώ και να
τρέφεται από τη χαλάρωσή μας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, αποφασίστηκε να απαγορευτούν τα
πανηγύρια, να γίνει υποχρεωτική η
χρήση μάσκας στα σούπερ μάρκετ
για εργαζόμενους και καταναλωτές,

αλλά και να ενταθούν οι έλεγχοι σε
όλη τη χώρα. Όχι για τιμωρητικούς
λόγους, αλλά για να παραμείνει ισχυρό
το μήνυμα ότι ιός είναι ανάμεσά μας
και οφείλουμε να τηρούμε σχολαστικά
όλα όσα μας υπαγορεύουν οι ειδικοί.
Αποστάσεις, μάσκες, ατομική υγιεινή.
Τις επόμενες ημέρες, αν χρειαστεί,
ακολουθώντας τις εισηγήσεις των ειδικών, η χρήση μάσκας θα καταστεί
υποχρεωτική και σε περισσότερους
κλειστούς χώρους. Εν τω μεταξύ, το
διάστημα από τις 24 Ιουλίου μέχρι
τις 26 Ιουλίου, διενεργήθηκαν από
την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την
Ελληνική Αστυνομία και την Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή 2.816 έλεγχοι
σε όλη την Ελλάδα, διαπιστώθηκαν
παραβάσεις σε 198 περιπτώσεις,
επιβλήθηκαν 220 πρόστιμα ύψους
86.050 ευρώ και διοικητικές κυρώσεις
αναστολής λειτουργίας 90 ημερών
συνολικά. Παράλληλα, με απόφαση
που δημοσιεύτηκε χτες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης παρατείνεται
το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης
μάσκας στα σούπερ μάρκετ, τόσο για
εργαζόμενους όσο και για καταναλωτές, μέχρι και τις 4 Αυγούστου.
Νέα απόφαση για την χρήση μάσκας
σε σούπερ μάρκετ για πελάτες και
εργαζόμενους έλαβε χτες το βράδυ η
κυβέρνηση και αναρτήθηκε σε ΦΕΚ.
Η μάσκα παραμένει υποχρεωτική για
το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς
αυτό έχει εισηγηθεί η επιστημονική
επιτροπή.
Η ισχύς του μέτρου είναι έως τις 4
Αυγούστου ενώ θεωρείται δεδομένο
ότι θα δοθεί και νέα παράταση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
ΑΑΔΕ: Βαριές ποινές
στους φορολογικούς
παραβάτες και σε όσους
ασκούν βία
στους ελεγκτές

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Βαρύς θα πέφτει ο πέλεκυς του νόμου
στις περιπτώσεις άσκησης σωματικής
βίας εις βάρος ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά
και παραβάσεων αναφορικά με την
τήρηση βιβλίων και τη χρήση ταμειακών μηχανών. Σύμφωνα με τροπολογία, που κατέθεσε στο φορολογικό
νομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομικών, υιοθετώντας τη σχετική εισήγηση
της ΑΑΔΕ, προβλέπεται ότι:
α) σε περίπτωση που παρεμποδίζεται
η διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) με χρησιμοποίηση
βίας ή απειλής κατά των οργάνων
αυτών, αναστέλλεται η λειτουργία της
επαγγελματικής εγκατάστασης στην
οποία αφορά ο έλεγχος, με απόφαση
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μέχρι 1 μήνα.
β) Στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου με
απειλή χρήσης βίας με όπλα ή άλλα
αντικείμενα, ή ασκείται βία που έχει
ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή
τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε
να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής του υπαλλήλου της ΑΑΔΕ,
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του
ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, με απόφαση του Διοικητή
της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται πρόστιμο από
10.000 έως 50.000 ευρώ αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής
εγκατάστασης του υπαιτίου από δύο
έως έξι μήνες, και σε περίπτωση
υποτροπής, από έξι μήνες έως τρία
χρόνια.
Τα παραπάνω ισχύουν και για επιθέσεις σε βάρος υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη διενέργεια
Ελέγχων από αυτούς.
Οι ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες
προκειμένου να καταστεί σαφές ότι
δεν υπάρχει η παραμικρή ανοχή σε
οποιοδήποτε περιστατικό βίας και,
πολύ περισσότερο, κινδύνου για τη
σωματική ακεραιότητα ή ακόμη και
τη ζωή των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και
του Υπουργείου Οικονομικών, κατά
την διάρκεια διενέργειας ελέγχων και
εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Επιπρόσθετα, αναστέλλεται η
λειτουργία των επαγγελματικών
εγκαταστάσεων, με απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ, όταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή
επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο
στη λειτουργία των φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών.
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Παπαθανάσης:
Δεν θα υπάρξει δεύτερο
γενικό lockdown

Πρόγραμμα «Γέφυρα»:

Αρχές Αυγούστου
ανοίγει η πλατφόρμα

Μ

έχρι τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή και στο οποίο περιλαμβάνεται και
το πρόγραμμα «γέφυρα» για την επιδότησης της δόσης δανείων με υποθήκη την
α΄κατοικία σε όσους έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό. Αμέσως μετά, στις αρχές Αυγούστου
αναμένεται να ανοίξει η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους περίπου 200.000 με 300.000 δικαιούχους (πρώτες εκτιμήσεις) και θα παραμείνει ανοιχτή έως
τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζεται η Παρασκευή 31 του μηνός αποτελεί και την
τελευταία ημέρα ισχύος του παρόντος πλαισίου προστασίας
της α΄κατοικίας ενώ από την αρχή του 2021 θα ισχύσει ο νέος
πτωχευτικός κώδικας.
Το πρόγραμμα "γέφυρα" έχει διάρκεια 9 μηνών και η επιδότηση θα κυμαίνεται από 300 έως 600 ευρώ το μήνα ανάλογα
με το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν παρουσιάζει
καθυστέρηση ή έχει καταγγελθεί.
Για την κατηγορία δανειοληπτών με δάνεια που εξυπηρετούνται
κανονικά, τα κριτήρια για την υπαγωγή τους είναι :
- αξία πρώτης κατοικίας 300.000 ευρώ
- ποσό ανεξόφλητου δανείου 300.000 ευρώ
- οικογενειακό εισόδημα 24.000- 57.000 ευρώ, ανάλογα με τον
αριθμό των μελών
- σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων 40.000 ευρώ
- συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 600.000 ευρώ
Για την συγκεκριμένη κατηγορία των δανειοληπτών, η κρατική
επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά σε 90% για το πρώτο
τρίμηνο, 80% για το δεύτερο και 70% για το τρίτο τρίμηνο. Το
πλαφόν της επιδότησης ορίζεται σε 600 ευρώ.
Για την δεύτερη κατηγορία δανειοληπτών, με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κριτήρια για την υπαγωγή στο πρόγραμμα

E-mail: iho@otenet.gr

επιδότησης της δόσης για 9 μήνες είναι :
- αξία πρώτης κατοικίας 250.000 ευρώ
- ποσό ανεξόφλητου δανείου 250.000 ευρώ
- οικογενειακό Εισόδημα 17.000-45.000 ευρώ, ανάλογα με τον
αριθμό των μελών
- σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων 25.000 ευρώ
- συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 450.000 ευρώ
Η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από 80% για
το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται σε 70% για το δεύτερο και 60%
για το τρίτο τρίμηνο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται
σε 500 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει πρώτα
να υπάρξει κάποια μορφή ρύθμισης με την τράπεζα προκειμένου ο δανειολήπτης να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Για την κατηγορία των δανειοληπτών με δάνεια σε μεγαλύτερη καθυστέρηση και έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, το
πρόγραμμα – γέφυρα προβλέπει :
- αξία πρώτης κατοικίας 200.000 ευρώ
- ποσό ανεξόφλητου δανείου 130.000 ευρώ
- οικογενειακό Εισόδημα 12.500 -36.000 ευρώ ανάλογα με τον
αριθμό των μελών
- σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων 15.000 ευρώ
- συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 280.000 ευρώ

Το μέτρο της αναστολής των πανηγυριών
πιθανότατα θα παραταθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, εκτίμησε σήμερα ο Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία
Ώρα MEGA», ο υφυπουργός Ανάπτυξης
επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία επανεκκίνησε καλά, παρά τα δεδομένα προβλήματα
λόγω κορωνοϊού.
«Η οικονομία μας ξεκίνησε και ξεκίνησε
καλά. Είμαστε σε χρονιά ύφεσης, αλλά θέλουμε όσο το δυνατόν μικρότερη ύφεση, για
να βρεθούμε σε καλύτερο σημείο το 2021 και
να επιταχύνουμε» τόνισε.
Παράλληλα, υποστήριξε πως δεύτερο
lockdown δεν θα υπάρξει με την έννοια που
έλαβε χώρα το πρώτο. «Είμαστε πιο έξυπνοι,
με εργαλεία πιο ικανά να αντιμετωπίσουν
τη διασπορά του Covid-19. Ίσως έχουμε
τοπικές παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων του κορωνοϊού» είπε χαρακτηριστικά.
Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στα χρήματα από
το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα στηρίξουν
την ελληνική οικονομία, ενώ όπως γνωστοποίησε στις 15 Οκτωβρίου θα γνωστοποιηθούν οι ελληνικές προτάσεις στην Ευρώπη.
Τόνισε ότι την περιόδο της καραντίνας δεν
υπήρξε αισχροκέρδεια, καθώς το υπουργείο
παρακολουθούσε συνεχώς τις τιμές και την
αγορά, ενώ μίλησε και για ένα νομοθέτημα
που θα θεμελιώσει ένα μηχανισμό προστασίας των πολιτών από τα φαινόμενα υπερτιμήσεων. Ο μηχανισμός αυτό θα πραγματοποιεί ελέγχους επί 24ώρου βάσεως κάνοντας
ελέγχους σε τιμές, για αισχροκέρδεια και
εναρμονισμένες πρακτικές, ενώ οι πολίτες
θα μπορούν να καταγγείλουν τις παρατυπίες
στο 1520.

Έρχονται οι «νταντάδες της γειτονιάς» με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ
Ξεκινάει ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή της δράσης «νταντάδες της γειτονιάς» για την ισότητα στην εργασία και την υποστήριξη της θέσης των γυναικών
στην αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκης Δανδόλου, τη σχετική πρόσκληση έχει αναλάβει
η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και καλούνται, από σήμερα, φορείς των δήμων και των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας
και Νοτίου Αιγαίου να σχεδιάσουν και να αναδείξουν τους σχετικούς τοπικούς
φορείς που θα αναλάβουν τη στελέχωση και την, καταρχήν πιλοτική, επιδοτούμενη
φύλαξη παιδιών έως 12 ετών.
Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο των δράσεων συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και αντικείμενό της αποτελεί
ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για την
ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος εξυπηρέτησης γονέων για
την φύλαξη των παιδιών τους στο πρότυπο της υλοποιούμενης σε άλλες χώρες
δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς».
Σε αυτή, την φάση του σχεδιασμού, θα γίνει χαρτογράφηση και συγκριτική απο-
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τύπωση αντίστοιχων δράσεων άλλων χωρών και θα διατυπωθούν προτάσεις για
την υλοποίηση αντίστοιχης δράσης στην Ελλάδα (ανίχνευση αναγκών, περιγραφή
συνεργασίας εμπλεκόμενων φορέων, κοστολόγηση, προσδιορισμός μεθοδολογίας
υλοποίησης της δράσης κλπ).
Επίσης, θα γίνουν προτάσεις για τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού
πλαισίου εφαρμογής της δράσης και θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της σε
επιλεγμένους δήμους για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά.με την καθολική
εφαρμογή στο σύνολο της χώρας.
Τα συγχρηματοδοτούμενα κεφάλαια από την Ε.Ε. και το ελληνικό δημόσιο
ανέρχονται σε 3.069.200 ευρώ και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα
διατεθούν τα περισσότερα λεφτα (1.851.608 ευρώ).
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://logon.ops.gr/ από σήμερα, 27 Ιουλίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας/
ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://empedu.gov.gr.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την
συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος είναι η Μαριάννα Γιδαράκου, 2103278175, e-mail:mgidarakou@mou.gr
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Πώς θα ανοίξει η κρουαζιέρα
στην Ελλάδα
Η υιοθέτηση των ευρωπαϊκών οδηγιών - που θα
πρέπει να τηρούν επιβάτες και πλήρωμα στα
κρουαζιερόπλοια στα ελληνικά λιμάνια, λόγω
κορωνοϊού, που έχουν ήδη ανακοινωθεί και αναμένεται να πάρουν το "πράσινο φως" μέσα στην
εβδομάδα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα
σημάνει και καθολικό άνοιγμα της κρουαζιέρας
στη χώρα μας.
Όπως τονίζει με δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο πρόεδρος της Ένωσης Κρουαζιεροπλοίων
και Φορέων Ναυτιλίας Θεόδωρος Κόντες η
εφαρμογή των πρωτοκόλλων επιβατών για την
κρουαζιέρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί και
πρόκειται να εγκριθούν δεν σημαίνει και την
επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στη χώρα μας
από 1ης Αυγούστου καθώς χρειάζεται μεγάλος
χρόνος προετοιμασίας για τα πληρώματα αλλά
και για τις εταιρείες.
Σε ερώτηση αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή
προγραμματισμένα δρομολόγια κρουαζιεροπλοίων για την Ελλάδα ο κ. Κόντες ανέφερε ότι
ορισμένες μικρές εταιρείες έχουν ανακοινώσει
ότι μπορεί να ξεκινήσουν μικρές κρουαζιέρες
τριήμερες η τετραήμερες χωρίς ωστόσο να
πιάνουν λιμάνια της Ελλάδας αλλά να πραγματοποιούν μόνο θαλάσσια περιήγηση εν πλω
και επιστροφή στο λιμάνι από όπου εκκίνησαν,
λόγω των αυξημένων μέτρων για προστασία των
επιβατών. Αναφορικά με τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιεροπλοίων ο κ. Κόντες τόνισε ότι
νωρίτερα από το Σεπτέμβριο δεν υπάρχει καμία
εταιρεία που να έχει ανακοινώσει την έναρξη
δρομολογίων για τη χώρα μας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η σύνταξη του προγράμματος οδηγιών που θα πρέπει να ακολουθούν επιβάτες και πλήρωμα στα κρουαζιερόπλοια σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο δράσης
του προγράμματος HEALTHY GATEWAYS
εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει
αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η κάθε
χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα στο πλαίσιο αυτών των ευρωπαϊκών οδηγιών
να μπορεί να προχωρεί σε μικρές αλλαγές.
Οι οδηγίες της ΕΕ, που αναμένεται να εγκριθούν και από το υπουργείο Ναυτιλίας και που
αφορούν την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων
από επιβάτες και πλήρωμα στα ελληνικά λιμάνια, περιλαμβάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες,
τα εξής:
- Τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού των
μετακινούμενων ταξιδιωτών στο 60% του συνολικού αριθμού που ορίζεται στο πιστοποιητικό
ασφαλείας του κρουαζιερόπλοιου.
- Υποχρεωτικούς ελέγχους σε επιβάτες και πλήρωμα πριν από την επιβίβαση, με θερμομέτρηση και με την υποβολή ειδικής δήλωσης υγείας.
- Επίσης, στα κρουαζιερόπλοια θα πρέπει να
οριστούν καμπίνες απομόνωσης στην περίπτωση που υπάρξει τυχόν κρούσμα, ενώ παράλληλα
θα πρέπει να υπάρχουν συμβάσεις των εταιρειών με ιατρικά κέντρα στα νησιά.
- Περιλαμβάνει επίσης την ειδική εκπαίδευση
των πληρωμάτων των πλοίων για την αντιμετώπιση τυχόν κρούσματος, την εφαρμογή
κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας με
την ύπαρξη σταθμών αντισηπτικών σε διάφορα
σημεία του πλοίου.
Τέλος, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
πλέον δεν θα υπάρχουν γεύματα σε μπουφέ,
αλλά μόνο στις τραπεζαρίες του πλοίου με τήρηση συγκεκριμένων αποστάσεων ασφαλείας.

Αυστηρά πρόστιμα
για μη τήρηση βιβλίων
και πειραγμένες ταμειακές

3
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

25°C - 36°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23°C - 34°C

ΠΑΤΡΑ

21°C - 37°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

23°C - 30°C

ΛΑΡΙΣΑ

19°C - 35°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το αντικαρκινικό
τρόφιμο που έχει
περισσότερο
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αμειακές μηχανές-μαϊμού που εκδίδουν απλά χαρτάκια που μοιάζουν με αποδείξεις,
παράνομα λογισμικά που «πειράζουν» τους φορολογικούς μηχανισμούς και σβήνουν συναλλαγές και ημερήσιους τζίρους, αλλά και έκδοση δελτίων παραγγελίας
χωρίς να κόβονται στη συνέχεια οι νόμιμες αποδείξεις, είναι τα πιο συνηθισμένα κόλπα
που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι μέσω ταμειακών για να φοροδιαφεύγουν και να βάζουν
στην τσέπη τον ΦΠΑ που εισπράττουν από τους πελάτες τους.
Το υπουργείο Οικονομικών, επιχειρώντας να βάλει φρένο στη φοροδιαφυγή μέσω πειραγμένων ταμειακών
μηχανών, επιστρατεύει πρόστιμα-φωτιά και λουκέτα
στις επιχειρήσεις, που μπορούν να φθάσουν μέχρι και
τους 20 μήνες, κλειδώνοντας παράλληλα τους ΑΦΜ
των παραβατών.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, όσον αφορά
το φορολογικό νομοσχέδιο, το ποινολόγιο της Εφορίας
γίνεται αυστηρότερο για όσους πειράζουν τις ταμειακές αλλά και όσους δεν τηρούν ή δεν ενημερώνουν τα
λογιστικά βιβλία.
Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις προβλέπουν τα εξής:
1. «Πειραγμένες» ταμειακές: Όταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε
τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών
μηχανισμών, αναστέλλεται η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων:
- Από 2 έως 12 μήνες, όταν o υπαίτιος της παράβασης
είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού
μηχανισμού, στην οποία αφορά ο έλεγχος.
- Από 3 έως 20 μήνες, όταν o υπαίτιος της παράβασης
είναι η επιχείρηση, που έχει λάβει έγκριση λογισμικού
(software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια
όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση
ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη
λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.
Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επαγγελματικών
του εγκαταστάσεων και παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.
2. «Κλειδώνει» ο ΑΦΜ. Αναστέλλεται η χρήση Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου ή απενεργοποιείται, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν
ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική
δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι
παραβιάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία

των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή ότι έχει
δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή
του ή έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.
3. Μη τήρηση λογιστικών βιβλίων: Για παραβάσεις
μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και
φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι
ταμειακές μηχανές:
- Επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος όπως
αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων
εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των
3 τελευταίων φορολογικών ετών.
- Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000
ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για απλογραφικά βιβλία και
30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για διπλογραφικά
βιβλία.
- Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων
φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των
εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να
είναι μικρότερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος
για απλογραφικά βιβλία και των 50.000 ευρώ για τους
τηρούντες διπλογραφικά βιβλία, ανά ελεγχόμενο έτος.
5. Η μη επίδειξη βιβλίων εξισώνεται με μη τήρηση βιβλίων. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ.
6. Ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων)
λογίζεται και η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων
(βιβλίων) μετά το τέλος του χρόνου κατάρτισης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
7. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εφόσον η μη τήρηση ή
ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών
δηλώσεων.

Γνωστά και ως «υγιεινή σοκολάτα» τα χαρούπια είναι μία απίστευτα θρεπτική τροφή. Είναι
ιδιαίτερα ωφέλιμα για την υγεία
μας γιατί είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, θρεπτικά
συστατικά και ιχνοστοιχεία.
Οι αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες οφείλονται στη μεγάλη
περιεκτικότητά τους σε φυτικές
ίνες πολυφαινόλες και τανίνες.
Τα δυνατά χαρακτηριστικά του
χαρουπιού:
Εξαιτίας της παρουσίας τουλάχιστον έξι αντιοξειδωτικών ουσιών
οι οποίες δρουν προστατευτικά
για τα κύτταρα, τα χαρούπια παρουσιάζουν σημαντική αντικαρκινική δράση αποτρέποντας το
σχηματισμό όγκων.
Είναι πλούσια σε ασβέστιο, μια
και περιέχουν 350mg ανά 100γρ.
Συγκριτικά, το γάλα, περιέχει
μόνο 120 έως 130 mg ασβεστίου ανά 100γρ, κι αυτά όχι καλά
αφομοιώσιμα στην περίπτωση
παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος
Τα χαρούπια δεν περιέχουν
οξαλικό οξύ, όπως η σοκολάτα, το οποίο τείνει να μειώνει
την ικανότητα του σώματος να
αφομοιώσει το ασβέστιο. Αν
και είναι πολύ γλυκά, περιέχουν 60% λιγότερες θερμίδες
από τη σοκολάτα. Περιέχουν
σάκχαρα σε μεγάλη αναλογία
(50%), από τα οποία το 30%
είναι σταφυλοσάκχαρο. Περιέχουν βιταμίνες της ομάδας Β
και β-κατορένιο (προστάδιο των
βιταμινών Α) μέταλλα (κάλιο,
μαγνήσιο, ασβέστιο, φώσφορο)
και ιχνοστοιχεία (σίδηρο, μαγγάνιο, χαλκό, χρώμιο, νικέλιο).
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Ιταλία: €1.000 πρόστιμο
αν δεν φορούν μάσκα
σε Καμπανία, Νάπολη
Αλμυρό" θα είναι το πρόστιμο των
1.000 ευρώ στην Καμπανία για όποιον
εντοπίζεται χωρίς μάσκα σε κλειστό
χώρο. Ένα μέτρο που κρίνεται πέρα
για πέρα αναγκαίο καθώς η περιοχή
βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο
αύξησης των κρουσμάτων Covid-19
και την απειθαρχία των πολιτών της
στα μέτρα περιορισμού, αναγκάζοντας τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας της Νάπολης να σκληρύνει τους
κανόνες ασφαλείας.
Ο ιταλικός Τύπος κάνει λόγο στα
σημερινά του δημοσιεύματα για τα
πρώτα πρόστιμα 1.000 ευρώ που
έπεσαν την προηγούμενη ημέρα σε
ιδιοκτήτες τριών επιχειρήσεων στο
Σαλέρνο (νότια της Νάπολης), συμπεριλαμβανομένου ενός μπαρ και ενός
κομμωτηρίου, στο οποίο η αστυνομία
διαπίστωσε ότι η υποχρεωτική χρήση
μάσκας δεν ετηρείτο.
"Εάν οι συμπολίτες μας πιστεύουν
ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί, αυτό
σημαίνει ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες θα επιστρέψουμε σε μια σκληρή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης", προειδοποίησε ο Βιτσέντσο ντε Λούκα,
κυβερνήτης της Περιφέρειας της
Καμπανίας.
«Γνωρίζαμε ότι θα υπάρξει αύξηση
των κρουσμάτων, ήταν αναμενόμενο»,
πρόσθεσε ο ίδιος την Παρασκευή σε
ανάρτησή του στο Facebook, λίγες
ώρες πριν από τη δημοσίευση του
διατάγματος για αυστηροποίηση των
κανόνων για την καταπολέμηση της
επιδημίας covid-19.
Το εμβληματικό μέτρο των νέων
κανόνων είναι το των 1.000 ευρώ για
όποιον δεν φοράει μάσκα σε κλειστό
χώρο, είτε πρόκειται για δημόσια κτήρια, σούπερ μάρκετ, μπαρ, εστιατόρια, καταστήματα, είτε για δημόσιες
συγκοινωνίες (λεωφορείο, τρένα,
μετρό).
Σύμφωνα με το διάταγμα, "οι οδηγοί
υποχρεούνται να αρνούνται την πρόσβαση σε επιβάτες που δεν φορούν
τη μάσκα".
Σε περίπτωση επιβίβασης τους χωρίς
μάσκα, πρέπει να τους επιβάλλονται
οι κυρώσεις και θα "καλούνται να
αποβιβαστούν αμέσως ή το συντομότερο δυνατόν". Σε περίπτωση που
αρνηθούν, "το λεωφορείο ή το τρένο
θα σταματά " και θα ζητείται η παρέμβαση της αστυνομίας ", τονίζεται στο
διάταγμα.
"Εάν το αδίκημα διαπράττεται κατά
την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας" (από έναν έμπορο ή έναν από
τους υπαλλήλους του), η επιχείρηση
θα τιμωρείται, εκτός από το πρόστιμο
1.000 ευρώ, με "κλείσιμο της δραστηριότητάς της από 5 έως 30 ημέρες ",
ποινή που μπορεί να διπλασιασθεί σε
περίπτωση υποτροπής.
Ως πρώτη πληγείσα χώρα από την
πανδημία στην Ευρώπη, η Ιταλία πλήρωσε μεγάλο ανθρώπινο τίμημα, με
περισσότερους από 35.000 θανάτους
και περισσότερες από 242.000 κρούσματα κορονοϊού.

Επαγρύπνηση στο Αιγαίο:

Παιχνίδια αποκλιμάκωσης
από την Τουρκία
Η

Τουρκία μπορεί να κάνει κινήσεις αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο, αλλά την ίδια ώρα με
τις δηλώσεις της κυβέρνησής της και του ίδιου του Ερντογάν διατηρεί την ένταση.

Αφού πρώτα το ΥΠΕΞ της Τουρκίας και ο εκπρόσωπός
του, Χαμί Ακσόι, προκάλεσαν με σχόλιό τους αναφορικά
με την Αγία Σοφία, ήρθαν χθες και δηλώσεις του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δυσαρεστημένος από τη γενική
κατακραυγή, ισχυρίστηκε πως ο δυτικός κόσμος είναι
«ενοχλημένος» που η Κωνσταντινούπολη «είναι τουρκικό
έδαφος».
«Στο άνοιγμα της Αγιάς Σοφιάς (σε τζαμί), παρατηρήσαμε
ότι κάποιες χώρες δεν γνωρίζουν ότι η Κωνσταντινούπολη
είναι τουρκικό έδαφος. Ενώ έχουν περάσει αιώνες μετά την
κατάκτησή της, βλέπουμε ότι ακόμη δεν είναι αποδεκτό ότι
η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στα χέρια του τουρκικού
έθνους και των μουσουλμάνων», είπε χαρακτηριστικά.
Νωρίτερα, το Σάββατο, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Τουρκίας, Χαμί Ακσόι, χαρακτήρισε την Ελλάδα κακομαθημένο
παιδί της Ευρώπης και την κατηγόρησε πως τάσσεται
κατά του Ισλάμ.
«Η Ελλάδα πρέπει να ξυπνήσει από το όνειρο του Βυζαντίου, από το οποίο δεν ξυπνά εδώ 567 χρόνια», ανέφερε
χαρακτηριστικά, ενώ στην ανακοίνωσή του, κάνει αναφορά
σε περιστατικό καψίματος τουρκικής σημαίας στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ότι «αυτά τα ρατσιστικά κεφάλια δεν
έχουν πάρει μάθημα από την ιστορία και ας θυμηθούν τι
έπαθαν στο Αιγαίο όσοι δεν έδειξαν σεβασμό στην τουρκική σημαία».
Το ελληνικό ΥΠΕΞ απάντησε στις δηλώσεις του Ακσόι,
κάνοντας λόγο για «παραλήρημα θρησκευτικού και εθνικιστικού φανατισμού».
«Η διεθνής κοινότητα του 21ου αιώνα παρατηρεί έκπληκτη
τα παραληρήματα θρησκευτικού και εθνικιστικού φανατισμού της σημερινής Τουρκίας. Έχουν καταδικαστεί και
είναι ανάξια απάντησης, ενώ εκθέτουν διεθνώς όλο και
περισσότερο αυτούς που τα εκστομίζουν και τα υποκινούν»,
ανέφερε χαρακτηριστικά το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ.
Το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας ως τζαμί έχει προκαλέσει
διεθνή κατακραυγή, όχι μόνο από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά
και άλλες χώρες του εξωτερικού. Τα γερμανικά ΜΜΕ
μάλιστα, τηρούν σκληρή στάση κατά του Ερντογάν, τονίζοντας πως η συνολική πολιτική του ως «αυταρχικού
ηγέτη» πρέπει να αντιμετωπιστεί δυναμικά. Αναφέρουν
ως παράδειγμα την Αγία Σοφία μάλιστα, τονίζοντας πως η
μετατροπή της σε τζαμί την μετατρέπει σε «σύμβολο μιας
καταστροφικής πορείας» για την Τουρκία που συμπίπτει
με «την επικίνδυνη στρατιωτική πρόκληση που υφίσταται

η Ελλάδα από τουρκικά πολεμικά πλοία, αλλά και την ιδιαίτερα προβληματική τουρκική δράση σε Συρία και Λιβύη».
Παρόμοια στάση εκτός από τη Γερμανία, κρατά και η
Γαλλία, με τον Μακρόν να τονίζει την ανάγκη για πιο
δραστικά μέτρα κατά της Τουρκίας, ακόμη και με μήνυμα
στα ελληνικά με αφορμή την γενικότερη συμπεριφορά
της κυβέρνησής της, ενώ και η Αυστρία καταδίκασε την
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Αν προστεθούν και
οι ΗΠΑ που αντέδρασαν, δια στόματος Τραμπ μάλιστα στην
συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, ο Ερντογάν
δεν βρίσκει πολλούς «συμπαραστάτες» στο «σόου» που
έστησε στις 24 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, στο Αιγαίο φαίνεται πως η κατάσταση πάει προς αποκλιμάκωση, με τον
Ερντογάν να κρατάει στο λιμάνι της Αττάλειας το Oruc
Reis, αλλά να ζητά διάλογο με την ελληνική πλευρά. Τα
«παιχνίδια» στο twitter για νέα NATVEX, προκάλεσαν
έναν εκνευρισμό, αλλά στη συνέχεια τα επίμαχα twitter
αποσύρθηκαν.
Στελέχη της κυβέρνησης, δήλωναν το σαββατοκύριακο
πως μεν μπορεί το ωκεανογραφικό πλοίο να παραμένει
στην Αττάλεια και τα πολεμικά πλοία να αποσύρονται από
το Αιγαίο, ωστόσο οι ελληνικές δυνάμεις παραμένουν σε
επιφυλακή για παν ενδεχόμενο έως ότου αποσυρθούν όλα
τα πλοία της γείτονας χώρας. Χαρακτηριστική ήταν και
η δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης, Αδωνι Γεωργιάδη,
για το πως αντιμετωπίζει την κατάσταση η κυβέρνηση:
«Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, οι Ένοπλες Δυνάμεις
δεν χαλαρώνουν, μένουν σε επιφυλακή» είπε στον ΣΚΑΪ.
Σημαντικά κομμάτια του παζλ στο δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης ήταν και οι παρεμβάσεις του Γάλλου
προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της Γερμανίδας Καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ.
Ο Μακρόν στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της
Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη στο Ελιζέ στοπ Παρίσι είπε
«θα ήταν σημαντικό λάθος για την Ευρωπαϊκή Ενωση να
αφήσει την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στα χέρια
άλλων παραγόντων, κυρίως της Τουρκίας. Αυτό δεν είναι
επιλογή για την Ευρώπη, ούτε είναι κάτι που η Γαλλία θα
αφήσει να γίνει».
Από την άλλη πλευρά η Ανγκελα Μέρκελ ήταν η πρώτη
που είχε αναλάβει δράση για την αποκλιμάκωση και είχε
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν από την
αρχή του επεισοδίου όταν το Αιγαίο γέμιζε με πολεμικά
πλοία.

Ιταλία: Ο στρατός ελέγχει την τήρηση των κανόνων στις παραλίες
Η περιφέρεια της Ρώμης ανακοίνωσε ότι σύντομα πρόκειται να πραγματοποιούνται «ταχεία τεστ» για την ανίχνευση
του κορωνοϊού σε επιβάτες πούλμαν, που προέρχονται από χώρες με υψηλό αριθμό κρουσμάτων.
Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, το μέτρο εστιάζει κυρίως στις χώρες Ρουμανία και Βουλγαρία, με ιδιαίτερη
αναφορά σε πολλές οικιακές βοηθούς από τις δύο αυτές χώρες που θα επιστρέψουν από τις χώρες τους μετά τις
θερινές διακοπές. Η σχετική απόφαση θα υπογραφεί τις αμέσως επόμενες ημέρες από τον πρόεδρο της περιφέρειας
του Λατίου -- με πρωτεύουσα την Ρώμη -- Νικόλα Τζινγκαρέτι.
Παράλληλα, από σήμερα άνδρες και γυναίκες του ιταλικού στρατού άρχισαν να πραγματοποιούν ελέγχους σε
παραλίες της ευρύτερης περιοχής της Γένοβας ζητώντας από τους πολίτες να σέβονται τους κανόνες, με τήρηση
των αποστάσεων ασφαλείας. Τις τελευταίες εβδομάδες, σε αρκετές περιοχές της Ιταλίας, ιδίως σε ελεύθερες πλαζ,
παρατηρήθηκε συνωστισμός χωρίς σεβασμό στον επιβεβλημένο μέτρο της κοινωνικής απόστασης.
Στο Μιλάνο, χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε σειρά ελέγχων στις γραμμές του μετρό. Επιβλήθηκαν δεκατρία πρόστιμα
ύψους 400 ευρώ, σε αντίστοιχο αριθμό επιβατών που δεν φορούσαν προστατευτική μάσκα.
Υπενθυμίζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όποιον δεν φορά μάσκα
σε κλειστούς χώρους αυξήθηκε στα 1.000 ευρώ.
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Γερμανικός Τύπος: Η ΕΕ
πρέπει να βρει σύντομα
πιο σκληρή γλώσσα
έναντι του αυταρχικού
ηγέτη του Βοσπόρου
Ιδιαίτερα επικριτικά παραμένουν τα σχόλια
των γερμανικών ΜΜΕ για τη μετατροπή
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί με αφορμή και
την πρώτη προσευχή της Παρασκευής, την
οποία βλέπουν ως στοιχείο μιας ευρύτερης
πολιτικής.
«Η Αγία Σοφία ως σύμβολο μιας καταστροφικής πορείας», είναι ο τίτλος αιχμηρού σχολίου
στην Rheinische Post, που σημειώνει: «Η
όλο και πιο ακραία απεμπόληση δυτικών
αξιών, όπως εκφράζεται τώρα με τη θρησκευτική "κατάκτηση" της Αγίας Σοφίας,
συμπίπτει χρονικά με την επικίνδυνη στρατιωτική πρόκληση που υφίσταται η Ελλάδα
από τουρκικά πολεμικά πλοία, αλλά και την
ιδιαίτερα προβληματική τουρκική δράση σε
Συρία και Λιβύη. Σε όλα αυτά τα παραδείγματα ο Ερντογάν υποδαυλίζει θρησκευτικά
και εθνικιστικά συναισθήματα προκειμένου
να [...] διασφαλίζει την προσωπική του κυριαρχία αλλά και τον περιφερειακό ηγεμονικό
ρόλο που επιδιώκει. Στην πραγματικότητα
με τον τρόπο αυτό διχάζει την κοινωνία του
και μειώνει την επιρροή του στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.
Γι΄ αυτό και η απάντηση της Δύσης δεν θα
πρέπει να είναι αντίστοιχες δικές της πράξεις
μισαλλοδοξίας και διχασμού. Το ζητούμενο θα πρέπει να είναι να ενισχυθούν ακόμη
περισσότερο οι δυνάμεις της τουρκικής ανεκτικότητας για την μετά Ερντογάν εποχή».
Κορύφωση της ισλαμιστικής ατζέντας
Ιδιαίτερα δηκτικό και το σχόλιο της
Münchner Merkur υπό τον τίτλο «Η κακόβουλη προσευχή του Ερντογάν στην Αγία
Σοφία». «Η απόφαση μετατροπής της Αγίας
Σοφίας σε μουσείο το 1934 από τον Ατατούρκ
ήταν εκείνη που είχε φέρει την Τουρκία και
πάλι πιο κοντά στη Δύση. H δήθεν ευσεβής
προσευχή του Ερντογάν στην Αγία Σοφία
είχε τον ακριβώς αντίθετο σκοπό: η εκ νέου
μετατροπή της σε τζαμί συνιστά την - και
υπό συμβολικές επευφημίες πλέον - ρήξη
της Τουρκίας με την Ευρώπη και τις αξίες
του Διαφωτισμού και της σύγχρονης εποχής.
Πρόκειται για την κορύφωση της ισλαμιστικής του ατζέντας, την οποία και παρά τις
πάμπολλες προειδοποιήσεις, δεν ήθελαν
να συνειδητοποιήσουν οι Ευρωπαίοι και ειδικά οι Γερμανοί. Ο Ερντογάν δεν θέλει να
συνεχίσει την παράδοση του υποστηρικτή
του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους και
φιλοδυτικού ιδρυτή της Τουρκίας Ατατούρκ,
αλλά αντιθέτως του σουλτάνου Μωάμεθ τον
Πορθητή. Γι΄ αυτό και εξόπλισε τη χώρα,
ώστε να γίνει μια επεκτακτική στρατιωτική
δύναμη με θρησκευτικό-αυταρχικό χαρακτήρα στο εσωτερικό και επιθετικό προς τα
έξω. Σε Ιράκ, Συρία και Λιβύη ο Ερντογάν
διεξάγει ήδη τρεις πολέμους. Σύντομα ο διψασμένος για φυσικό αέριο σουλτάνος θα
μπορούσε να πυροδοτήσει τον επόμενο στο
ελληνικό Αιγαίο.
Kαι πώς αντιδρά η απορροφημένη στον εαυτό
της και τις συνέπειες του κορωνοϊού Ευρώπη
στην όλο και πιο ανεξέλεγκτη επιθετικότητα
του Ερντογάν; Με ευγενικές προειδοποιήσεις
και ταξιδιωτικές οδηγίες για τουρίστες. Η
ΕΕ θα πρέπει να βρει σύντομα πιο σκληρή
γλώσσα έναντι του αυταρχικού ηγέτη του
Βοσπόρου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Συνεργασία Samsung
με τα MIKEL
Η Samsung Electronics Hellas
συμμετέχει στον κεντρικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της MIKEL Coffee
Company και συμβάλλει στο ψηφιακό
μετασχηματισμό του πανελλαδικού
δικτύου καταστημάτων της, μέσω ολοκληρωμένης λύσης digital signage,
που αναβαθμίζει την εμπειρία των
πελατών.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας η Mikel
Coffee Company, μια από τις πλέον
ανταγωνιστικές αλυσίδες στον χώρο
της καφεστίασης, εξοπλίζει τα καταστήματά της με monitor ψηφιακής
σήμανσης 49’’ και 55’’ της σειράς
QMR σε συνεργασία με τη Samsung
Electronics Hellas. Αντικαθιστώντας
τα Wall Menu με ψηφιακούς καταλόγους (Digital Menuboards) εντός
των καταστημάτων και συγκεκριμένα
πάνω από τις θέσεις των ταμείων,
υιοθετεί ένα σύγχρονο μοντέλο επικοινωνίας, έτσι ώστε οι επισκέπτες να
ενημερώνονται άμεσα για προφορές
αλλά και νέα προϊόντα μέσω μιας
μοναδικής εμπειρίας βασισμένη στις
ανάγκες τους.
Οι UHD 4K οθόνες της σειράς QMR
της Samsung διαθέτουν έξυπνη τεχνολογία αναβάθμισης περιεχομένου σε
UHD (UHD upscaling), ενσωματωμένο
media player, υψηλή φωτεινότητα και
ευκρίνεια χάρη στο Dynamic Crystal
Color και Wi-Fi, ενώ για τη λειτουργία
τους απαιτείται μόνο ένα καλώδιο
τροφοδοσίας και ένα καλώδιο LAN.
Τα προϊόντα ψηφιακής σήμανσης
υποστηρίζονται από το MagicInfo™
Solution της Samsung, την πανίσχυρη
λύση κεντρικής διαχείρισης περιεχομένου και οθονών, που παρέχει δύο
διαφοροποιημένες λύσεις διαχείρισης, τοπικά ή μέσω δικτύου, σύμφωνα
με τις ανάγκες της επιχείρησης.
«Χαιρετίζουμε τη συνεργασία μας
με τη MIKEL Coffee Company και
δηλώνουμε ιδιαιτέρως περήφανοι
για τη συμμετοχή μας στη ψηφιακή
αναβάθμιση του παγκόσμιου δικτύου
καταστημάτων της. Επί δέκα συναπτά
έτη, η Samsung διατηρεί την πρώτη
θέση ως διεθνής ηγέτης στη βιομηχανία ψηφιακής σήμανσης, αποδεικνύοντας την αδιαπραγμάτευτη
δέσμευσή μας για παροχή πρωτοποριακών λύσεων στους συνεργάτες
μας και τη δημιουργία καθηλωτικών
εμπειριών θέασης», δήλωσε ο Γιώργος
Τσαούσης, Διευθυντής του Τμήματος
Consumer Electronics της Samsung
Electronics Hellas σε Ελλάδα και
Κύπρο.
Οι επαγγελματικές λύσεις και τα
προϊόντα ψηφιακής σήμανσης της
Samsung έχουν ήδη εφαρμοστεί
σε καταστήματα της MIKEL μέσω
του πιστοποιημένου συνεργάτη της
Samsung Electronics Hellas, PUBLIC
B2B, και σύντομα αναμένεται η περάτωση του έργου.

Τηλεργασία:

Έρευνα αποκαλύπτει τα οφέλη
αλλά και τη «σκοτεινή όψη»

Γ

ια τους περισσότερους η μετάβαση στην τηλεργασία από τη βολή του γραφείου δεν
ήταν ένα τόσο απλό εγχείρημα. Θα έπρεπε να βρεθούν νέοι τρόποι κατανομής του
χρόνου και της εργασίας, περισσότερα εμπόδια στη συγκέντρωση, κρυφές ματιές
στην ιδιωτική ζωή των συναδέλφων και όχι σπάνια τεχνικά προβλήματα.
Εν τω μεταξύ όμως οι περισσότεροι εργαζόμενοι φαίνεται,
όχι μόνο να έχουν συμφιλιωθεί με τη νέα πραγματικότητα,
αλλά και να τους αρέσει. Αυτό προκύπτει από μια έρευνα
του γερμανικού ασφαλιστικού φορέα DAK, όπως γράφει
η Deutsche Welle.
Κι ενώ την περίοδο της πανδημίας το 21% των εργαζομένων
δήλωνε ότι ένιωθε τακτικά αγχωμένο σήμερα το ποσοστό
αυτό βρίσκεται στο 15%. Τα ερευνητικά ινστιτούτα IGES
και Forsa διεξήγαγαν σχετική έρευνα για λογαριασμό
του ασφαλιστικού φορέα DAK και ερωτήθηκαν 7.000
εργαζόμενοι. Από αυτούς που εργάζονται στο σπίτι το 56%
ανακοίνωσε ότι είναι πιο παραγωγικό.
Παραγωγικοί και ικανοποιημένοι
Τα δυο τρίτα δήλωσαν μάλιστα ότι μπορούν να συνδυάσουν
καλύτερα την οικογένεια με την εργασία. Επίσης πολλοί
χαίρονται με το γεγονός ότι γλιτώνουν τις μετακινήσεις από
το σπίτι στην εργασία. «Η τελεργασία δεν μειώνει μόνο τον
κίνδυνο μετάδοσης του κωρονοϊου αλλά κάνει καλό και
στην ψυχική υγεία» δηλώνει ο πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου Αντρέας Στορμ.
Ωστόσο υπάρχουν και οι σκοτεινές πλευρές… Ένας στους
τρεις για παράδειγμα παραπονείται ότι δεν υπάρχει σαφής
διαχωρισμός μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
Αυτό παρατηρείται κυρίως στις ηλικίες μεταξύ 18 και 29
χρόνων. Παρόλα αυτά η πλειονότητα των εργαζομένων
δεν θέλει να χάσει πλέον την τηλεργασία. Το 76,9% των
ερωτηθέντων που ξεκίνησαν την τηλεργασία την περίοδο
του κορωνοϊού θέλουν να συνεχίσουν και στο μέλλον αυτό
τον τρόπο εργασίας.
Σύμφωνα με την έρευνα του DAK μια ακόμα θετική συνέπεια είναι η ώθηση που δόθηκε στην ψηφιοποίηση της
εργασίας. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων εργαζομένων,

το 57% δήλωσε πως κατάφερε να διευρύνει τις δυνατότητές
του. Οι κλάδοι που διεύρυναν κατά πολύ τις διαδικτυακές τους δυνατότητες ήταν οι τράπεζες, οι ασφάλειες,
οι εταιρείες πληροφορικής. Το ποσοστό τους αγγίζει το
80%. Σημαντικές ήταν όμως και οι επιδόσεις με 68% της
αυτοκινητοβιομηχανίας, των ΜΜΕ και των φορέων του
πολιτισμού.
Ο πρόεδρος του Γερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού
Επιμελητηρίου Έρικ Σβάιτσερ, βάζει φρένο στην ευφορία. Αναμένει αύξηση των τηλεδιασκέψεων και λιγότερα
επαγγελματικά ταξίδια αλλά πιστεύει ότι οι περισσότερες
επιχειρήσεις δεν μπορούν να διοικούνται από το κομπιούτερ.
«Παρατηρήσαμε ότι πολλά πράγματα που δεν φανταζόμασταν μπορούμε να τα κάνουμε διαδικτυακά. Ωστόσο ας
μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Δεν μπορούμε όλες μας τις
οικονομικές συναλλαγές να τις διεκπεραιώνουμε από το
σπίτι» δηλώνει ο Έρικ Σβάιτσερ. Ή μήπως όχι;
«Η πανδημία του κορωνοϊου έσωσε τεράστια ώθηση στην
ψηφιοποίηση. Τηλεργασία υπήρχε πάντα στη Siemens
δηλώνει ο Ρόλαντ Μπους, διευθυντής προσωπικού στη
Siemens. O όμιλος σχεδιάζει έναν νέο τρόπο εργασίας στην
εταιρεία «το οποίο συνδέεται και με έναν νέο τρόπο διοίκησης, ο οποίος είναι προσανατολισμένος στα αποτελέσματα
και όχι στη φυσική παρουσία», δηλώνει ο Ρόλαντ Μπους.
Η Siemens σχεδιάζει τηλεργασία για τουλάχιστον δυο με
τρεις ημέρες την εβδομάδα. Η ρύθμιση αυτή θα αφορά
140.000 εργαζόμενους της εταιρείας σε 43 χώρες σε όλο
τον κόσμο, από αυτούς οι 45.000 είναι στη Γερμανία. Αλλά
και ο Έρικ Σβάιτσερ πιστεύει πως «δεν θα επιστρέψουμε
ποτέ πια στην εποχή προ κορωνοϊού». Και δεν είναι μόνο
οι εργαζόμενοι που αξιολογούν θετικά αυτή την εξέλιξη
αλλά και οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 54%.

Άκτιο – Αμβρακία:
Kοντά στην ανάληψη της εργολαβίας €150 εκατ. η Μυτιληναίος
Μόνο η εταιρεία Μυτιληναίος ανανέωσε τελικά την προσφορά της για το διαγωνισμό Άκτιο – Αμβρακία ύψους
περίπου 150 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο, εάν δεν υπάρξουν νέες προσφυγές, για την ανάληψη της μεγάλης
εργολαβίας- σκούπα.
Μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, εκτός της διαδικασίας παρέμειναν σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπόλοιποι
υποψήφιοι του διαγωνισμού, οι ΑΒΑΞ, Intrakat και GD Infrastrutture.
Στον διαγωνισμό είχε αρχικά μειοδοτήσει προ δύο ετών η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ – ΤΕΡΝΑ. Ωστόσο, το έργο βάλτωσε
μετά από προσφυγή της Ιταλικής GD Infrastrutture, η οποία μάλιστα έγινε η αφορμή για πρώτη φορά, το ΣτΕ να
εκδώσει απόφαση με την οποία η αρνητική απάντηση τεχνικών εταιρειών (σ.σ σχετικό ερώτημα υποβάλλεται κατά
την διαγωνιστική διαδικασία) εάν συμμετείχαν ποτέ σε θέματα στρέβλωσης ανταγωνισμού, να εκλαμβάνεται ως
ψευδή δήλωση, από τη στιγμή που οι εταιρείες έχουν μπει σε διευθέτηση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Για τον λόγο αυτό πάγωσε η κατακύρωση του έργου και άνοιξε ένα νέος πόλεμος προσφυγών με την απόφαση του
υπουργείου στις αρχές του 2020 να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό.
Την απόφαση αυτή προσέβαλε και πάλι η GD Infrastrutture στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), η οποία και έγινε δεκτή. Το υπουργείο και η ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ απάντησαν με προσφυγή στο ΣτΕ, η οποία
όμως απορρίφθηκε.
Προ ενός μηνός, ο υπουργός υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής είχε ανακοινώσει από τη Βουλή ότι το
υπουργείο είναι αναγκασμένο να συνεχίσει το διαγωνισμό και να καταβάλλει προσπάθεια το έργο να ολοκληρωθεί ως
το 2023, ώστε να μην χαθεί η κοινοτική χρηματοδότηση και να μην κινδυνεύσει η χώρα με δημοσιονομική διόρθωση
και επιστροφή χρημάτων προς την Ε.Ε. Για το λόγο αυτό κάλεσε τις εταιρείες να ανανεώσουν τις προσφορές τους.
Ο κ. Καραμανλής έχει χαρακτηρίσει το έργο μνημείο κακού σχεδιασμού αφού επιλέχθηκε από την προηγούμενη
κυβέρνηση μια συμπληρωματική εργολαβία σκούπα ύψους 150 εκ. ευρώ όταν το συνολικό έργο και με την έκπτωση
είχε προϋπολογιστεί σε 177 εκατ. ευρώ. Όπως μάλιστα έχει επισημάνει, πρόκειται για ένα πανάκριβο έργο, το κόστος
του οποίου ανά χιλιόμετρο έχει φτάσει τα 6,1 εκατ. ευρώ.
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Tι κρύβει Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Vodafone – Wind
στις κεραίες κινητής
Εξελίξεις κι ένα ακόμη μεγάλο deal στον
κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
φέρνει η νέα συμφωνία για την κοινή εταιρεία
Vodafone- Wind στις κεραίες κινητής που
θα διαχειρίζεται τον παθητικό εξοπλισμό των
κεραιοσυστημάτων και θα αναδειχθεί, μετά
και τις σχετικές εγκρίσεις, στη μεγαλύτερη
εταιρεία διαχείρισης παθητικής υποδομής
για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας
στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας στο χαρτοφυλάκιό της περισσότερους από 5.200
σταθμούς βάσης.
Η “Vantage Towers Greece’’ θα αποτελεί
μάλιστα τμήμα και της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης στην Ευρώπη, της Vantage
Towers, η οποία με τη σειρά της, συνδέεται
με το group της Vodafone και θα οδεύσει
προς το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης
νωρίς μέσα στο 2021 αποφέροντας σημαντικά
έσοδα στο βρετανικό όμιλο.
Η νέα εταιρεία θα διαθέτει και θα διαχειρίζεται τον παθητικό εξοπλισμό των σταθμών
βάσης κινητής τηλεφωνίας για τις δύο εταιρείες στην Ελλάδα,- όχι δηλαδή το ενεργό
κομμάτι του δικτύου, τις ίδιες τις κεραίες,
το ραδιοδίκτυο ή τις άδειες συχνοτήτων που
παραμένουν στον κάθε πάροχο ξεχωριστά.
Οι όροι της συμφωνίας
Οσον αφορά τώρα τους ειδικότερους όρους
της συμφωνίας, ο όμιλος Vodafone προχωρά
στην υπογραφή συμφωνίας με την Crystal
Almond, τον μέτοχο πλειοψηφίας της Wind
Ελλάς για τη συνεισφορά των κλάδων των
σταθμών βάσης που διατηρούν αντίστοιχα
οι δύο εταιρείες στην Ελλάδα στην εταιρεία
κοινής συμμετοχής Vantage Towers Greece.
Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο
όμιλος Vodafone θα κατέχει 62% της Vantage
Towers Greece και σχεδιάζει να μεταφέρει
τη συμμετοχή του στην ευρωπαϊκή Vantage
Towers. Αντίστοιχα η Crystal Almond θα
κατέχει το υπόλοιπο 38% και θα λάβει 25
εκατ. ευρώ, άμεσα, με τη δημιουργία της
νέας εταιρείας. Επιπλέον, η Crystal Almond
παραχωρεί στην ευρωπαϊκή Vantage Towers,
η οποία ελέγχεται πλήρως από τον βρετανικό
όμιλο, δικαίωμα προαίρεσης (call option)
να εξαγοράσει το εναπομείναν ποσοστό του
38% που θα διαθέτει η πρώτη στην Vantage
Towers Greece έως τo τέλος του 2021 έναντι
288 εκατ. ευρώ, με την τιμή να προσαυξάνεται
κατά 5% εάν το δικαίωμα προαίρεσης δεν έχει
ασκηθεί έως την 1η Ιουλίου 2021.
Eπιπλέον, με τη δημόσια εγγραφή για την
εισαγωγη της Vantage Towers στο Χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, η Crystal
Almond έχει λαμβάνειν μετοχές της τελευταίας αξίας 100 εκατ. ευρώ. Συνολικά η αξία
της συμφωνίας για τον βασικό μέτοχο της
WIND ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ.
H συμφωνία, με τις ανακοινώσεις της περασμένης Παρασκευής από την Vodafone
Ελλάς και την Wind, έρχεται σε μία περίοδο
προετοιμασίας των εταιρειών εν όψει της
δημοπρασίας φάσματος του 5G που υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί με το τέλος
του χρόνου. Η νέα εταιρεία στην Ελλάδα
πραγματοποιείται σε συνέχεια και της πανευρωπαϊκής τάσης που παρατηρείται το
τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία εταιρειών διαχείρισης του παθητικού εξοπλισμού
των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και των
σταθμών βάσης προς την κατεύθυνση της
μείωσης κόστους από τις εταιρείες, όπως
αντίστοιχα έγινε και στην Ιταλία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς
( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο
χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη
και ώρες 11:02 π.μ και 11:03 π.μ, εγώ
ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω
την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
(Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ,
(ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής
Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία
της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως
πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά των υπ αριθμ.
2997Γ/23-07-2020 και 2998Γ/23-07-2020
εκθέσεων μου επιδόσεως, μετέβην και
επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο
Μπουγιούκο, για λογαριασμό των : 1) του
ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Αναστασίου
και της Αναστασίας και 2) της Eneida
Tanuci του Kristaki , αμφοτέρων πρώην κατοίκων Έδεσσας , οδός Γ. Αβέρωφ
αρ.6 τ.κ. 58200 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 15-06-2020
της πρώτης κατά των δευτέρων, που
απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποία
η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α)
Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον ενεχόμενοι, να της καταβάλουν, για την αιτία που αναφέρεται
στο ιστορικό, το ποσό (237.898,15€) το
οποίο αναλύεται σε (152.595,41€) για το
Α΄ Δάνειο και ποσό (85.302,74€) για το
Β΄ Δάνειο, οφείλεται εντόκως από την
11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για
το δάνειο αυτό ανέρχεται την 10/03/2020
σε 3,92% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998,
μέχρις εξοφλήσεώς του, άλλως από την
επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής
μέχρι την ολόσχερη εξόφληση, αναλυόμενο σε : για το Α΄ Δάνειο 1. Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (102.568,93), 2.
Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ
(6.791,46), 3. Τόκους υπερημερίας, το
ποσό των ευρώ (43.042,93), 4. Έξοδα,
το ποσό των ευρώ (0,00), 5. Ασφάλιστρα, το ποσό των ευρώ (192,09) και
για το Β΄ Δάνειο 1. Χρεολύσια, το ποσό
των ευρώ (57.438,51), 2. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (3.803,21),
3. Τόκους υπερημερίας, το ποσό των
ευρώ (24.061,02), 4. Έξοδα, το ποσό
των ευρώ (0,00) και 5. Ασφάλιστρα, το
ποσό των ευρώ (0,00), γ) Να κηρυχθεί
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν
οι αντίδικοι στη δικαστικοί της δαπάνη
και δ) Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι
στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας
δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου
περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω
Δικαστηρίου με χρονολογία 24-06-2020
και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 37837
/ 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :
4724/2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΝΟΧΙΚΟ) , β) Σημείωση ότι
: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100)
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα

στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το
αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ)
Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση.
Για να λάβει έκαστος γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να συμμορφωθεί προς τα σε αυτήν οριζόμενα και να παραστεί όταν θα
οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω.
Αθήνα 24 Ιουλίου 2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς
( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο
χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη
και ώρες 11:04 π.μ και 11:05 π.μ, εγώ
ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω
την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
(Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ,
(ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής
Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία
της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως
πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά των υπ αριθμ.
2999Γ/23-07-2020 και 3000Γ/23-07-2020
εκθέσεων μου επιδόσεως, μετέβην και
επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο
Μπουγιούκο, για λογαριασμό των : 1) του
ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Αναστασίου
και της Αναστασίας και 2)της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, χήρας Αναστασίου
Δημητριάδη, το γένος Γεωργίου και Παρασκευής Ταμήλια, αμφοτέρων πρώην
κατοίκων Έδεσσας , οδός Γ. Αβέρωφ
αρ.6 τ.κ. 58200 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 15-06-2020
της πρώτης κατά των δευτέρων, που
απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποία
η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α)
Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον ενεχόμενοι, να της καταβάλουν, για την αιτία που αναφέρεται
στο ιστορικό, το ποσό (88.716,98€) εντόκως από την 11/03/2020 με το εκάστοτε
ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας,
το οποίο την 10/03/2020 για το δάνειο
αυτό ανέρχεται σε 4,12% ετησίως και με
εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του
Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του,
αναλυόμενο σε 1. Χρεολύσια, το ποσό
των ευρώ (58.307,35), 2. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (3.370,27), 3.
Τόκους υπερημερίας, το ποσό των ευρώ (26.361,82), 4. Έξοδα, το ποσό των
ευρώ (0,59), 5. Ασφάλιστρα, το ποσό
των ευρώ (316,95), εντόκως από την
11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για
το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28/02/2020
σε 4,02% και τον ανατοκισμό των τόκων
υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις
ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από
την επόμενη επίδοση της παρούσας
αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα
εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να
καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστικοί
της δαπάνη και δ) Να καταδικαστούν οι
εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του
εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του
πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία
17-06-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 34869 / 2020 και Ειδικό Αριθμό
Κατάθεσης : 4393/2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΝΟΧΙΚΟ) , β)

Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων για τους διαδίκους είναι
εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση
της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία
παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες
για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου
διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται
και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) Παραγγελία σε εμένα για την
επίδοση. Για να λάβει έκαστος γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να συμμορφωθεί προς
τα σε αυτήν οριζόμενα και να παραστεί
όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω.
Αθήνα 24 Ιουλίου 2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23
) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες
είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:00 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής
της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά,
που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.
ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος
της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας
Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου
της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201)
νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ
αριθμ. 2996Γ/23-07-2020 εκθέσεώς μου
επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς
τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του
Αναστασίου και της Αναστασίας , πρώην
κατοίκου Έδεσσας , οδός Γ. Αβέρωφ αρ.
6 τ.κ. 58200 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ
με χρονολογία 16-06-2020 της πρώτης
κατά του δευτέρου, που απευθύνεται
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών και δια της οποία η ενάγουσα
ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθεί ο
εναγόμενος να της καταβάλει, για την
αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το
ποσό των (87.913,45€) εντόκως από
την 11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον
τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το
οποίο την 10/03/2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,60% ετησίως και με
εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12
του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς
του, αναλυόμενο σε Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (54.609,70), Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (707,110),
Τόκους υπερημερίας, το ποσό των ευρώ
(32.596,64), Έξοδα, το ποσό των ευρώ
(0,00), Ασφάλιστρα, το ποσό των ευρώ
(0,00), εντόκως από την 11/03/2020 με
το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό
ανέρχεται την 28/02/2020 σε 4,02% και
τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12
του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς
εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη
επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι
την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η
απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς
εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος
στη δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της
δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της
πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος
του εγγράφου περιέχονται επίσης : α)
Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 18-06-2020 και Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης : 35327 / 2020 και Ειδικό
Αριθμό Κατάθεσης : 4444/2020, που

αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της
ΑΓΩΓΗΣ ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ), β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία
κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν
ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι
αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης
της αγωγής και γ) Παραγγελία σε εμένα
για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες , καλούμενος
ταυτόχρονα να συμμορφωθεί προς τα σε
αυτήν οριζόμενα και να παραστεί όταν θα
οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω.
Αθήνα 24 Ιουλίου 2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23
) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες
είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:00 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής
της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά,
που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.
ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος
της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας
Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου
της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης
Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ αριθμ.
2995Γ/23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό
της ΙΛΙΕΒΑ ΜΙΚΑ (ILIEVA MIKA) του
ΜΠΟΡΙΣΟΒΑ ή ΜΠΟΡΙΣ (BORISOVA ή
BORIS) και της ΤΖΕΝΑ , πρώην κατοίκου
Αγ. Στεφάνου Μονεμβασίας Λακωνίας
τ.κ. 23052 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με
χρονολογία 10-06-2020 της πρώτης κατά
της δευτέρας , που απευθύνεται ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω
Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή
της, β) Να υποχρεωθεί η αντίδικος, να
της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των ευρώ
(121.029,95), οφείλεται εντόκως από
την 29/02/2020 με εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο
σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε
4,120% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις
εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε 1. Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (69.660,99) ,
2. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ
(11.886,21) , 3. Τόκους υπερημερίας, το
ποσό των ευρώ (38.211,04), 4. Έξοδα,
το ποσό των ευρώ (27,59) και 5. Ασφάλιστρα το ποσό των ευρώ (1.244,12) εντόκως από την 29/02/2020 με το εκάστοτε
ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας,
το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται
την 28/02/2020 σε 4,120% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12
του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς
εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη
επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι
την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η
αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη και
δ) Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην
καταβολή της δικαστικής δαπάνης και
στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης
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της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 23-06-2020 και
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 37540 / 2020
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 4671/2020
, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΝΕΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΝΟΧΙΚΟ) , β) Σημείωση ότι :
Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100)
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα
στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το
αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ)
Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση.
Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες , καλούμενη ταυτόχρονα να
συμμορφωθεί προς τα σε αυτήν οριζόμενα και να παραστεί όταν θα οριστεί
δικάσιμος, ως ανωτέρω.
Αθήνα 24 Ιουλίου 2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23
) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες
είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:58 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής
της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά,
που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.
ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος
της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ιωάννας
Μυλώνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου
της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης
Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ αριθμ.
3002Γ/23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , για λογαριασμό του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του
Θωμά (Α.Φ.Μ. : 045669840), πρώην
κατοίκου Πειραιά , οδός 2ας Μεραρχίας αρ.21 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ’ αριθμ.
1109/2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ) και δια
της οποίας το άνω Δικαστήριο, ΔΙΚΑΖΕΙ
ερήμην του εναγόμενου και προς ον η
επίδοση. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής
ερημοδικίας στο ποσό των (250) ευρώ,
σε περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο κατά της
παρούσας απόφασης. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ την
αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο
να καταβάλει στην ενάγουσα ως άνω
Τράπεζα το ποσό των (497.683,49€),
με το νόμιμο τόκο επιδικίας, και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων, από την
επίδοση της αγωγής μέχρι και την πλήρη
εξόφληση. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο
στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα
οποία ορίζει στο ποσό των (10.000€).
Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες.
Αθήνα 24 Ιουλίου 2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23
) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες
είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:58 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής
της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά,
που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρί-

ου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.
ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος
της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ιωάννας
Μυλώνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου
της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης
Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ αριθμ.
2994Γ/23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , για λογαριασμό του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του
Θωμά (Α.Φ.Μ. : 045669840), πρώην
κατοίκου Πειραιά , οδός 2ας Μεραρχίας αρ.21 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ’ αριθμ.
1110 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ) και δια
της οποίας το άνω Δικαστήριο, ΔΙΚΑΖΕΙ
ερήμην του εναγόμενου και προς ον η
επίδοση. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής
ερημοδικίας στο ποσό των (250) ευρώ,
σε περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο κατά της
παρούσας απόφασης. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ την
αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο
να καταβάλει στην ενάγουσα ως άνω
Τράπεζα το ποσό των (330.587,11€),
με το νόμιμο τόκο επιδικίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων, από την
επίδοση της αγωγής μέχρι και την πλήρη
εξόφληση. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας,
τα οποία ορίζει στο ποσό των (6.000€).
Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες.
Αθήνα 24 Ιουλίου 2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23
) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες
είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:06 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής
της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά,
που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου
13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την
επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία
της Δικηγόρου Γεωργίας Γκλιάου, ως
πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα
(Α.Φ.Μ.: 094014201) , διά της υπ αριθμ.
3.001Γ/ 23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως , μετέβην και επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , για λογαριασμό του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ
του Νικολάου και της Ήβης ή Μερόπης
(Α.Φ.Μ. : 031261835), πρώην κατοίκου
Ελληνικού στη συμβολή της Λεωφόρου
Ποσειδώνος αρ. 6 και της οδού Βήτα
ή Αθήνας, οδός Έβρου αρ.77 και ήδη
αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντιπεφωνημένο αντίγραφο από
το με αριθμό 654 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ. 65171 Περίληψης
Κατακυρωτικής Εκθέσεως Ακινήτου της
Συμβολαιογράφου Αθηνών , Στυλιανής
Δημητρέλλου, η οποία έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα φύλλα του Κτηματολογικού γραφείου Νέας Ερυθραίας, μετά της
παρά πόδας και από 23-06-2020 παραγγελίας προς επίδοση μετ’ επιταγής,
δια της οποίας (Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης Ακινήτου) η μεν ως άνω
Συμβολαιογράφος γνωστοποιεί ότι με
επίσπευση της άνω Τραπέζης, δυνάμει
του α΄ απογράφου εκτελεστού της υπ’
αριθμ. 8902/2018 Διαταγής Πληρωμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

του Μον.Πρωτ.Αθηνών, δια της υπ’αριθμ. 6713/29-10-2018 κατασχετήριας
έκθεσης του Δικαστικού Επιμελητού του
Εφετείου Αθηνών Νικολάου Καραμάνογλου, κατασχέθηκαν αναγκαστικά τα εν
αυτή αναφερόμενα ακίνητα του δευτέρου
και προς ον η επίδοση, ήτοι πέντε (5)
οριζόντιες ιδιοκτησίες επί τετραωρόφου
οικοδομής με υπόγειο και δώμα, κτισμένης σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης
και ζώνης της κτηματικής περιφέρειας
του πρώην δήμου Νέας Ερυθραίας και
ήδη Δήμου Κηφισιάς Αττικής, της περιφερειακής ενότητας βορείου τομέα Αθηνών
της περιφέρειας Αττικής στη δημοτική
ενότητα Νέας Ερυθραίας Αττικής, στην
θέση πολιτεία πρώην Κοκκιναράς ή Άνω
Αμπέλια στο 3ο Ο.Τ. και επί της οδού
Πόντου αρ. 45. Το οικόπεδο έχει συνολική έκταση 2.454,23 τ.μ., και συνορεύει
βόρεια με γειτονικές ιδιοκτησίες, ανατολικά με γειτονική ιδιοκτησία, νότια με την
οδό Πόντου πλάτους 10 μ., και δυτικά
με γειτονικές ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα
: 1) Το Ι1 διαμέρισμα του ισογείου, με
Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/29, επιφανείας 198,01 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 140/1000 εξ αδιαιρέτου του
οικοπέδου, 2) Την Αποθήκη 7 του υπογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/26,
επιφανείας 14,70 τ.μ. και με ποσοστό
συνιδιοκτησίας 1/1000 εξ αδιαιρέτου του
οικοπέδου, 3) Την αποθήκη 8 του υπογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/27,
επιφανείας 23,00 τ.μ. και με ποσοστό
συνιδιοκτησίας 1/1000 εξ αδιαιρέτου
του οικοπέδου, 4) Την (3) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ του υπογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/11,
επιφανείας 10,00 τ.μ. και με ποσοστό
συνιδιοκτησίας 1/1000 εξ αδιαιρέτου του
οικοπέδου και 50 Την (4) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ του υπογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/12,
επιφανείας 10,00 τ.μ. και με ποσοστό
συνιδιοκτησίας 1/1000 εξ αδιαιρέτου

του οικοπέδου και όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς και εκπλειστηριάσθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα, με την
υπ’ αριθμ. 64.558/16-10-2019 έκθεσή
της αναγκαστικού πλειστηριασμού και
κατακυρώθηκαν στην πρώτη ως άνω
Τράπεζα. Δια δε της παρά πόδας επιταγής, επιτάσσεται ο ανωτέρω και προς
ον η επίδοση, να παραδώσει νόμιμα
και εμπρόθεσμα την νομή, κατοχή και
ελεύθερη χρήση των άνω ακινήτων, διαφορετικά θα αποβληθεί αυτός και κάθε
τρίτος που έλκει από αυτόν δικαιώματα
ή κατέχει στο όνομά του τα πιο πάνω
ακίνητα, βιαίως και θα εγκατασταθεί η
υπερθεματίστρια ως άνω Τράπεζα με
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με αναγκαστική εκτέλεση του άνω απογράφου. Για να λάβει
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 24 Ιουλίου 2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας
Περίληψη αγωγής
[αγνώστου διαμονής κ΄ κατοικίας]
Με την αρ. 3449 Ε/24-7-2020 έκθεση
επίδοσης Δικ. Επιμ/τή Εφ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον
κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,υπέρ
Aνδρέα ΣΙΜΟΥ του Ευρυπίδη κατοίκου
Πυλαίας Θεσ-κης, Προφήτου Ηλία 107,
κατά Άννας ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗ του Γεωργίου
κ΄ Χριστίνας με ΑΦΜ 117496310, πρώην
κατοίκου Ν.Υόρκης U.S.A. , 2641 28th
st Astoria,NY 11102, και ήδη αγνώστου
διαμονής κ΄κατοικίας, η από 29-6-2020
ΑΓΩΓΗ [Τακτ Διαδ αρ 237Κ.Πολ.Δ, στο
Πολ. Πρωτοδικείο Θεσ-κης [γακ9229 εακ
7650/30-6-2020 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων 8-12-2020,
με την οποία ζητά να αναγνωρισθεί, ότι
η προς την εναγομένη συναφθείσα με
το υπ΄ αρ. 356 /3. 8.2001 συμβόλαιο
του συμβολαιογράφου Θεσ-κης Ηλία
Ματθαίου, δωρεά αιτία θανά- του, ήταν
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Δ/νση Οικονομικών
Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο
Τμήμα Προμηθειών
Βούλα: 27-7-2020
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Aρ. Πρωτ.: 25160
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Bαθμός προτεραιότητας: κοινό
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με ηλεκτρονικές
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και
την με α/α 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού
2.367.036,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευή τηλεματικής έξυπνου κάδου. Προμήθεια
και εγκατάσταση
Υπηρεσίες Software as
ΕΤΗΣΙΑ
a Service (SaaS) ΠαραΧΡΕΩΣΗ
κολούθηση πληρότητας ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
κάδων με σύνδεση σε (ΑΝΑ ΚΑΔΟ)
πλατφόρμα λογισμικού.
Περιλαμβάνεται υποστήριξη χρηστών, συντήρηση εφαρμογής και ΙοΤ
connectivity (24 ΩΡΗ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΌ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ)
ΤΕΜΑΧΙΟ
Προμήθεια εφαρμογής
πλοήγησης οδηγών και
tablet οχημάτων

ΚΟΣΤΟΣ Ποσότητα
Σύνολο
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
190,00€
5.300
1.007.000,00€
40,00€

18.825

753.000,00€

εξ αρχής δωρεά αιτία θανάτου ελεύθερα
ανακλητή και επικουρικώς να ανα- γνωσθεί ότι η ανωτέρω συναφθείσα δωρεά
έχει ανακληθεί κατά τα επικουρικώς αναφερόμενα στο ιστορικό της αγωγής, με
την παρα πόδας αυτής πράξη του Γραμμα- τέως του άνω Δικαστηρίου].
Αθήνα 27-7-2020
Η πληρ. δικηγόρος
Μαρία Ν. Νίτσιου
[τηλ. 2310 540275-6948985783]
Περίληψη Διαταγής
Δυνάμει της με αριθμό 179/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία
“Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του
10ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου”
και με σκοπούς τους αναφερόμενους
στο από 06-03-2020 καταστατικό του.
Αθήνα, 27-07-2020
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Γεώργιος Καλούδης
ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθμό 406/20-7-2020 έκθεση
επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας
του Εφετείου Αθηνών ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για τον Θεόδωρο
Χριστόπουλο, τέως κάτοικο Πετρούπολης Αττικής οδός 25ης Μαρτίου αρ.75
και ήδη αγνώστου διαμονής, Ακριβές
αντίγραφο της από 25-6-2020 ΑΓΩΓΗΣ
(με ΓΑΚ: 1602/2020 και ΕΑΚ: 36/2020 )
του Γεώργιου Μπάου του Βασιλείου και
της Γεωργίας, κατοίκου Περιστερίου Αττικής οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 123
κατά αυτού που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ με την οποία
ζητεί να γίνει δεκτή η ασκηθείσα αγωγή.
Να καταδικασθεί και να υποχρεωθεί ο
εναγόμενος συνολικά να καταβάλλει το
ποσό των 14.177,55 € εντόκως νομίμως.
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακού Δίκτυου / Διασυνδέσεις GPRS tablet οδηγών
(20 οχήματα)
Υπηρεσίες Αρχικής Παραμετροποίησης
Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Έρευνα, ανάπτυξη και
λειτουργία MIS συστήματος (Management
Information System) ζύγισης κάδων, υπηρεσιών
ταυτοποίησης παραγωγών αποβλήτων και αποτελεσμάτων πληρότητας
του παρόντος.
Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
Σύνολο με ΦΠΑ

20

12.200,00€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
20 Ιουλίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο»
προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια δύο κολονοσκοπίων, ενός γαστροσκοπίου, ενός επεξεργαστή εικόνας,
μιας πηγής φωτισμού, και ενός monitor
για Ενδοσκοπικό Τμήμα Νοσοκομείου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31
Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12 μ. στα γραφεία του Ιδρύματος
(Λεωφ. Αλεξάνδρας αριθ. 171) με τους
όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη και πληροφορίες από τα
Γραφεία του Ιδρύματος, κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα 9:00 με 14:00, στο τηλέφωνο 210 6464235 - κα Στασινοπούλου.
Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Εμμ. Βροντάκης
ε.τ. Αντιπρόεδρος
Συμβουλίου Επικρατείας

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΧΡΕΩΣΗ
ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

4,00€

1.050

4.200,00€

Ανθρωποώρα

20,00€

1.000

20.000,00€

Ανθρωποώρα

20,00€

1.000

20.000,00€

Ανθρωποώρα
Ανθρωπομήνας

25,00€
2.000,00€

100
45

2.500,00€
90.000,00€

1.908,900,00€
2.367.036,00€

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/88-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με
α/α 1/2020 , την σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 7-9-2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους
πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Παρασκευή 11-9-2020.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.
gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

610,00€

Να απαγγελθεί εναντίον του προσωπική
κράτηση διάρκειας 2 ετών.
Να κηρυχθεί η εκδοθείσα απόφαση
προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων: 100 ημέρες.
(Ημερομηνία Κατάθεσης Δικογράφου:
13-7-2020). Προθεσμία κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης: 15 ημέρες. Για να
λάβει γνώση και για τις νόμιμες ο οποίος
καλείται να συμμορφωθεί με τις δικονομικές υποχρεώσεις του που πηγάζουν
από την διάταξη του άρθρου 237 ΚΠολΔ
Αθήνα 20-7-2020
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δευτέρα 10-8-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δευτέρα 7-9-2020
Παρασκευή
και ώρα 10:30 π.μ. 11-9-2020 και ώρα
10:30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 85159
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 20-7135.036 με ανάλυση
ανά έτος:
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ΕΣΑΠ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π
ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 01/07/2019 ΕΩΣ 30/06/2020 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΦΜ: 998569172
2020
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα
Απομειωμένα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

0,00
0,00

22.252,73
22.252,73
0,00
0,00
0,00
46.275,11
68.527,84
19.138,67
0,00
49.389,17
68.527,84

ΕΣΑΠ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 01/07/2019 ΕΩΣ 30/06/2020 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΦΜ : 998569172
2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Kόστος Εμπορευμάτων
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

150.000,00
0,00
40.511,87
0,00
131.135,80
0,00
0,00
-21.647,67
0,00
-21.647,67

Το FAX της εφημερίδας είναι:
210 38.17.331
Τα τηλέφωνα της εφημερίδας είναι:
210 38.17.700-210 38.17.716
ΠΟΣΟ ΟΙΠΟΣΟ ΟΙΠΟΣΟ ΟΙΠΟΣΟ ΟΙΚ.Α. ΠΡΟΥ- ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝΟΜΙΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021- ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2025
2024
2023
2022
2021
2025
20-7135.036 355.830,40 633.714,40 819.590,40 293.830,40 264.070,40
€
€
€
€
€
Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή
και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με
αριθμητικούς κωδικούς:
CPV Περιγραφή
31710000-6 (Ηλεκτρονικός εξοπλισμός)
32260000-3 (Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων)
32500000-8 (Τηλεπικοινωνιακό υλικό)
32524000-2 (Σύστημα τηλεπικοινωνιών)
35125100-7 (Αισθητήρες)
72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη)
72212516-9 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ανταλλαγής δεδομένων)
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες (αρ.72, παρ.1α του
Ν.4412/2019).
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση
στις 22-7-2020 ημέρα Τετάρτη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον
ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά
τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
& ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ο EOT με σύμμαχο την
AEGEAN λανσάρει νέα
διεθνή καμπάνια για τον
ελληνικό τουρισμό
Με τίτλο «Greece. More than a
destination» («Ελλάδα. Πολλά περισσότερα από ένας προορισμός») ο ΕΟΤ και η
AEGEAN παρουσιάζουν μια ακόμη νέα
διαφημιστική καμπάνια για τον ελληνικό
τουρισμό. Σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο
και με το βλέμμα πια στραμμένο στο 2021,
η νέα καμπάνια του ΕΟΤ θυμίζει ότι η
Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από ένας
προορισμός διακοπών. «Την επόμενη φορά
που θα σχεδιάζεις τις διακοπές σου στην
Ελλάδα, μη σκεφτείς απλά ένα μέρος,
σκέψου ένα συναίσθημα», προτρέπει τον
επισκέπτη το κεντρικό διαφημιστικό σποτ
και τον προσκαλεί να βιώσει τη μοναδική
εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού.
Μέσα σε 42’’ δευτερόλεπτα, ο θεατής
μεταφέρεται σε αγαπημένους ελληνικούς
προορισμούς και τα συναισθήματα που
προκαλούνται αναμιγνύονται με τις εικόνες
από τις ομορφιές του τόπου. Ελευθερία.
Ευφορία. Χαλάρωση. Διασκέδαση. Ελλάδα.
Με αφορμή την έναρξη της καμπάνιας,
ο ΓΓ του ΕΟΤ, κος Δημήτρης Φραγκάκης, επισήμανε ότι «ο ΕΟΤ συνεχίζει και
ενισχύει την στρατηγική συνεργασία του
με την AEGEAN, με στόχο την προβολή
του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό.
Η καμπάνια που τρέχει ήδη ειναι εξαιρετικά στοχευμένη και καλά μελετημένη
και φυσικά εντάσσεται στο πλαίσιο των
δράσεων ασφαλούς επανεκκίνησης του
τουρισμού μας. Ειδικά αυτή την περίοδο
είναι εξαιρετικά σημαντική για τον ΕΟΤ η
συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες, καθώς κεντρικός στόχος μας είναι η ενίσχυση
των εισερχόμενων ξένων επισκεπτών στη
χώρα. Η συνεργασία μας με την AEGEAN
θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα σε
πολλά επίπεδα. Με την ευκαιρία θα ήθελα
να συγχαρώ όλα τα στελέχη του ΕΟΤ αλλά
και της AEGEAN που δούλεψαν σκληρά
για να φέρουν σε πέρας την καμπάνια υπό
δύσκολες συνθήκες και να τους ευχαριστήσω για το εξαιρετικό αποτέλεσμα».
Από την πλευρά της, η Διευθύντρια
Marketing της AEGEAN κ. Μαρίνα Βάλβη
ανέφερε πως «σε μια περίοδο που η
ανάγκη για προβολή της χώρας μας είναι
ζωτικής σημασίας, η στρατηγική συνεργασία της AEGEAN με τον ΕΟΤ είναι
περισσότερο σημαντική από ποτέ.

Ηλεκτρικό ρεύμα:

Φθηνό για νοικοκυριά,
ακριβό για τους βιομήχανους

Ε

νταση του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικού ενέργειας, με τη χώρα
μας να έχει από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε. τελικές τιμές ρεύματος για τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Ωστόσο, το παράδοξο είναι πως η Ελλάδα, σύμφωνα
με άλλη έρευνα της DG Energy, έχει χονδρεμπορική
τιμή υψηλότερη από τον μέσο όρο χωρών της Νότιας
και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γεγονός που αποδίδεται
στην απουσία των επιμέρους χρηματιστηριακών αγορών
ενέργειας καθώς και στον ακριβό λιγνίτη. Τα δεδομένα
αυτά σε συνδυασμό και με άλλα βάρη στο κόστος ενέργειας κάνουν τη βαριά βιομηχανία να διαμαρτύρεται για
μη ανταγωνιστικές τιμές.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με έρευνα της Eurostat για
τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, την περίοδο του δεύτερου εξαμήνου του 2019, στα νοικοκυριά καθώς και στις
κατηγορίες καταναλωτών όπως εμπορικές επιχειρήσεις,
ξενοδοχεία και βιοτεχνία, προκύπτει ότι τα ελληνικά
νοικοκυριά πληρώνουν μέση τιμή 155 ευρώ τη Μεγαβατώρα, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 216 ευρώ ανά
Μεγαβατώρα. Δηλαδή οι ελληνικές οικογένειες έχουν
φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια από τις ευρωπαϊκές.
Μάλιστα η Ελλάδα κατατάσσεται στη 21η θέση των 27
χωρών ως προς το ύψος των τιμών. Επιπροσθέτως για την
ίδια περίοδο και συγκριτικά με το δεύτερο εξάμηνο του
2018, στην Ελλάδα καταγράφηκε η δεύτερη μεγαλύτερη
μείωση των τιμών οικιακού καταναλωτή στην Ε.Ε. (-5,8%
στην Ευρώπη +1,3%).
Η Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, συμπεριλαμβάνεται
και στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος για
τις υπόλοιπες κατηγορίες των καταναλωτών (εμπόριο,
βιοτεχνία και ξενοδοχεία). Βρίσκεται στη 12η θέση στο
σύνολο των κρατών της Ε.Ε., με μέση τιμή τα 108 ευρώ
ανά Μεγαβατώρα, όταν η μέση τιμή της Ε.Ε. είναι τα 117
ευρώ ανά Μεγαβατώρα.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι χαμηλές τιμές
και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε τη
δεύτερη μεγαλύτερη μείωση, δείχνουν το μέγεθος του
ανταγωνισμού που έχουν αναπτύξει οι εταιρείες προμήθειας ρεύματος μέσα από τις εκπτώσεις και τις προσφορές.
Ως προς το θέμα της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος,
έκθεση της γενικής διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy)
της Ε.Ε. για το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνει ότι η
Ελλάδα έχει την υψηλότερη τιμή στη βραχυπρόθεσμη
αγορά και συγκεκριμένα στη λεγόμενη προημερήσια
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή ήταν στα 41 ευρώ
ανά Μεγαβατώρα, όταν ο μέσος όρος στις προημερήσιες
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αγορές χωρών της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης
ήταν στα 34 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.
Γιατί όμως συμβαίνει αυτό το παράδοξο; Να έχουμε ακριβό
χονδρεμπορικό κόστος ρεύματος αλλά φθηνότερη ηλεκτρική ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές;
Παράγοντες της αγοράς εξηγούν πως η Ελλάδα έχει μόνο
προημερήσια αγορά, με όλες τις ποσότητες ρεύματος να
περνούν υποχρεωτικά από εκεί. Κάτι που δεν συμβαίνει
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτές, το σύνολο της
χονδρεμπορικής συμπληρώνεται από την ενδοημερήσια,
τις προθεσμιακές αγορές, τις αγορές εξισορρόπησης
και τις αγορές διαθέσιμης ισχύος. Άρα οι παραγωγοί και
εισαγωγείς ρεύματος ανακτούν το κόστος τους και από
άλλες αγορές. Στην Ελλάδα αυτό δεν υφίσταται.
Επιπλέον στη χώρα μας έχουμε τον ακριβό λιγνίτη και η
προημερήσια αγορά αντανακλά την πηγή της ακριβότερης ενέργειας και όχι τον μέσο όρο για την κάλυψη της
ζήτησης, σύμφωνα με τις αναλύσεις των ειδικών.
Οι ίδιοι παράγοντες πάντως τονίζουν ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι πώς να έχουμε ακόμη φθηνότερο ρεύμα. Και
αυτό για να συμβεί, χρειάζεται να μειωθούν τα ποσοστά
συγκέντρωσης της αγοράς στην παραγωγή και τη λιανική
ρεύματος, να ενταθεί η πολιτική της διείσδυσης των φθηνών πια ΑΠΕ αλλά και να καθιερωθεί ένας μηχανισμός
παρακολούθησης αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών.
Από την άλλη πλευρά, η ενεργοβόρος βιομηχανία συνεχίζει να πιέζει για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
Στελέχη της επισημαίνουν ότι οι ελληνικές εξωστρεφείς
μεταλλουργικές επιχειρήσεις, τσιμεντοβιομηχανίες και
άλλες μεγάλες μεταποιητικές μονάδες, υστερούν στις
διεθνείς αγορές από ξένους ανταγωνιστές των κλάδων τους.
Τρίτες χώρες αλλά κι ευρωπαϊκές επιδοτούν το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεών τους, με αποτέλεσμα
να κερδίζουν ανταγωνιστικότητα έναντι των ελληνικών.
Στη χώρα μας, σύμφωνα με παράγοντες της βιομηχανίας,
δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη αποφάσεις όπως η μείωση
του βιομηχανικού ΕΤΜΕΑΡ αλλά και εκείνη για τη χρηματοδότηση με έσοδα έως 20% από τους πλειστηριασμούς
των ρύπων του μηχανισμού αντιστάθμισης του CO2.
Φυσικά, πηγές της βιομηχανίας χαιρετίζουν τη μείωση
του ΕΦΚ στο ρεύμα της μέσης τάσης, ώστε αυτό να είναι
στα επίπεδα της υψηλής τάσης. Όμως, όπως προσθέτουν,
χρειάζονται κι άλλα μέτρα και παρεμβάσεις.
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Επιπλέον 800 εκατ. ευρώ
«ρίχνουν» οι τράπεζες
στην αγορά
για τις επιχειρήσεις
Οικονομική ρευστότητα με νέα κεφάλαια
που θα διαθέσουν οι τράπεζες στην επιχειρηματική αγορά, επιφυλάσσει ο Αύγουστους. Ειδικότερα, έρχονται νέα κεφάλαια
ύψους 800 εκατ. ευρώ τα οποία πρόκειται
να διατεθούν από τις τράπεζες, μέσα στον
Αύγουστο, για την κάλυψη των αιτήσεων
που έχουν εγκριθεί για δάνεια κεφαλαίου
κίνησης με πλήρη επιδότηση του επιτοκίου
για τα δύο πρώτα χρόνια μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
Η υπογραφή της νέας εγκριτικής πράξης
μεταξύ τραπεζών και Αναπτυξιακής Τράπεζας αναμένεται τις επόμενες μέρες.
Ωστόσο το 95% του νέου ποσού θα προέλθει
από τις τράπεζες (εμπορικές και συνεταιριστικές) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
και το 5% από την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα, έναντι 60% και 40% που ήταν το
ποσοστό συνεπένδυσης έως τώρα.
Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι τα επιπλέον
κεφάλαια προορίζονται για τις επιχειρήσεις
των οποίων οι αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί
και δεν αφορά σε νέες υποβολές αιτήσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τα 800
εκατ. ευρώ, επιπλέον, το συνολικό ποσό των
δανείων κεφαλαίου κίνησης από το κοινό
χρηματοδοτικό εργαλείο θα ανέλθει στα
2,6 δισ. ευρώ και έως αυτή τη στιγμή έχουν
ήδη εγκριθεί δάνεια 1,3 δισ. ευρώ, ενώ προς
σταδιακή έγκριση είναι δάνεια επιπλέον
500 εκατ. ευρώ κάτι το οποίο βάσει των
δεσμεύσεων των τραπεζών θα έχει γίνει
ως το τέλος Ιουλίου.
Η ζήτηση που εκδηλώθηκε, ξεπέρασε κατά
πολύ, το συνολικό ποσό του 1,8 δισ. ευρώ
που είναι δεσμευμένο, υπερβαίνοντας τα
10 δισ. ευρώ δανείων και για αυτό αποφασίστηκε η διάθεση και νέων κεφαλαίων.
Σε ό,τι αφορά στην Αναπτυξιακή Τράπεζα
σημειώνεται ότι εκτός από το ότι θα συμβάλει στην επιπλέον χρηματοδότηση με 45
εκατ. ευρώ για δάνεια, θα διαθέσει άλλα 135
εκατ. ευρώ για την επιδότηση του επιτοκίου
των νέων δανείων που θα εγκριθούν.
Στο μεταξύ, το αμέσως επόμενο διάστημα,
ανασχεδιασμός υπάρχει και για το ταμείο
εγγυοδοσίας προκειμένου να δοθούν περισσότερα κεφάλαια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έναντι των μεγάλων
επιχειρήσεων.

